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a milí čtenáři,
jako
bychom
'šestým č ís lem již
ed mého ročníku
ašeho oficiálního
časopisu ROTARY GOO D NEWS stáli na
;významném předělu při jeho vydávání. Vychází na
Závěr roku, v němž celosvětové spol ečens tví Rotary
nternational oslavilo sté vý roč í svého vzniku
a v něm ž jsme si i my připomněli 80 let existence
a rozvíjenÍ rotariánských ideálú v našich zemích.
Proto jsme také letošní 4. č íslo našeho periodika,
n dali (byť s částečným zpožděním) pod názvem
,FENOMtN ROTARY", dokonce v rozšířeném
n-dání (136 stran) a dvoujazyčn ě- s překlady všech
rextú do anglič t iny. Tento "fenomén" se věnuj e
nejen naší rorariánské, často dramatické minulosti,
ale i bohaté současnosti , zam ěřené na pomoc druhým. Jen limjeme, že zpoždění, zpúsobené mimořádnou náročností autorské přípravy i vydavatelskými problémy, se dotklo bohužel i čísl a 5/05, by ť
bylo redakčně při praveno včas - již na počátku
íjna.
Avšak naši letošní "Šestku" dostáváte do svých
ukou opět pravidelně- ještě před vánočními svárky, aby vám je na své titulní stránce p řip o mněla
fotografií berlém u.
V úvodní větě jsem použil pojm u "významný
předěl" zá měrně, neboť těsně před red a kčn í uz;\věr

ou mi šéf ko m unikačn í divize ústřed í Rl v Evanston u Vince Aversano, šéfredaktor měsíčníku T H E
OTARlAN, ofi ciálně oznámil, že Správní rada
~editelú Rl dala na svém listopadovém zasedání svl'1j
sou h las k tomu, aby náš časo p is ROTARY GOOD
NEWS vycházel jako oficiální rorariánské periodikum pro náš mezinárodní distrikt i nadále <lokonce až do 30. června 20 I O.
" Board of Rl Directors" tak ocenil dosavadní
obsahovou i formá lní úrovei\ našeho časopis u
a so učas ně vyjádřil i dúvě ru v nás a naděj i , že jeho
prost ředni ctvím budeme i nadále šíři t ušlechtilé
ideály a dle našeho mezinárodního sp oleče n ství a to nejen mezi rotariány, ale i mezi nejširší veřej
ností.
Tato dúvě ra je proto pro nás všechny, čes ké i slovenské rotariány, také závazkem, abychom všestranně (nejen svými textovými a obrazovými přfspěvky,
ale i odpovídajícím předplatným) umožnili pravideln é vydávání našeho časo p i.s u, aby se nemusel
spolé hat jen na podporu inzerenrú.
Ne nadarmo zařad i l světový prezident Rl CarliWil h elm Stenhammar mezi své letošní hlavní cíle
také "Rotary Awareness" - tedy soustavné u věd o 
mov ání si etických hodnot, které všechny rorariány
kdekoliv na světě spojuji. Pomáhají jim rak otevírat
rdc e a mysli všech, jimž rak ochotn ě a do b rovol ně
nabl zejí svou službu a pomoc.

Dobroslav Zeman, PDG,
!éftedaktor ROTARY GOOD NEWS
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SKLENĚNÝ BETLÉM , kter ý u příležitosti blížících se Vánoc předsta
vujeme na titulní straně, je výjimečným umě l eckým dílem skl ářského
výtvar níka Jaromíra Rybáka z Pr ahy. S t ímto betlémem (o hmot nosti 3 650 kg) se m ůžete seznámit v jeho plné kráse a obsahové bohatosti a pů sob ivosti v Galer ii čes k é h o skla, inst alované v nově restaurovaném zámku v zá padočeskýc h Bezdružicích . Najdete t am i řadu
krásných dě l mnoha dalších če s kýc h s k l ářskýc h výtvar ník ů . Věřte mi,
návštěva Bezdr užic skutečn ě stojí za to!
{foto Pavel Keprta}
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Vzácné chvíle jsme proži li s nejvyššími představ i tel i RO TARY
INTERNATlONAL - v říjnu
• s budoucím prezidentem Rl pro rok
2006-07, Novozé lanďanem Williamem B. Boydem a jeho chotí Lornou a v listopadu s úřadujícím prezidentem Rl, Svédem Carlem-Wilhelmem Srenhammarem a jeho chotí
Monikou. Oba n ešetřili při loučení
chválou a uznáním jak ve vztahu
k našim rotariánským aktivitám
za měře ným na službu obci a službu
mládeži, tak z dojm l'1, které na ně
udě l aly naše slibně se rozvíjející země
(podrobnosti o těc hto návš těvách si
můžete přečís t na jiném místě tohoto čís la). Rád bych toutO cestou
pod ěkoval všem, kteří se podílel i na
organizačním
za)IStenl
těch to
návštěv- čl e nl'un RC Praha City, RC
Bratislava, RC Bratislava lnternational, RC Prague lnternational, RC
Praha, RC Praha Classic i dalším jednotlivým rorariánl'1m. Naše společné
podě ková ní pak p atří i novi nářům,
Otakar Veselý s chot1 [vpravo] a Martma Jankovska kreřl o réro významné události a sou{uprostřed] doprovázeli příšt1ho prezidenta Rl Vll. časně i o mnohotvarých rorariBoyda př1 1eho neoficiální krátké návštěvě Prahy. ánských aktivitách informovali
Stravll zde odpoledne při cestě na lnter-City Meetmg
v periodickém risku, rozhlase a
pořadaný d1stnktem v Bratislavě.
televizním vysílání.
Jsem velmi rád, že se nám daří
Podzimní období bylo v našem disrrikru
rozvíjet komunikaci s širokou veřejností.
obdobím mimořádně silných akrivir, soustře
V pr l'1běhu návštěvy prezidenta Rl Carladěn ýc h na form ování vlasrní klubové činnost i ,
Wilhelma Stenhammara v Praze dne
posílení č l e nské základny a rozvíjení přátel
15. ll. jsem měl možnost jak na polední
ských vzrahl'1 mezi rorariá ny. Se zájmem oče
tiskové konferenci, tak na podvečerním
kávám výsledek výběrového řízení na členy
Inrer-Ciry Meetingu poprvé p ředstavi t
a čle nky GSE rýmu - nerorariány, kreří budou
dlouho a netrpělivě oče káva nou publikana jaře přlšr í h o roku reprezentovat vysílající
ci nazvanou FENOMÉN ROTA RY,
kluby i celý náš disrrikr v Severní Karoli n ě,
vě n ova n ou historii Rotary na území
v partnerském disrrikru 7670. Zej ména jsem
zvědavý na profesní a věkové složen í
rohoro rým u. Všechny kluby disrrikru
čeká další odpovědn ý úkol - navrhnout
kandidáta na funkci guvernéra pro
v pořadí již desáté, jubilejní funkč ní
období, tedy rorariánský rok 2008-09.

bývalého Českos love nska, kterou přip ravi l
Svatopluk K. Jedl i čka, v součas né dob ě prezident RC Praha Classic. Vyšla leros jako zvláštní čísl o 4/05 našeho časop isu . Věřím, že se
díky pečlivému zpracování i bohatosti informací stane hojně využívaným materiálem jak
v rotariánských kruzích, tak mimo n ě.
V poměrn ě složitém administrativním procesu se šéfredaktorovi našeho časopis u RGN

Dobrovi Zemanovi, PDG, pod ařilo zaJIStit
v tiStředí Rl prodloužení licence na vydávání
tohoto dvouměsíčníku jako oficiálního rotariánského periodika o dalších pět ler, redy do
30. června 20 I O. Povzbudivé je i množství
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dobrovolníkLI z řad rorariání'1, kteří ve své profes n í praxi pracují s videotechnikou. Přihlás i li
se ke spolupráci při vytvářen í reprezenrarivního filmu o činnosti našeho disrrikw pro televizi a při cházejí s nápady, jak ho následn ě využívat.
O tom, že Rorary není zkostnatělým , dogmatickým společen stvím, svědč í i jednou za tři
roky se opakující legislativní proces, v jehož
rárnci je možné pozm ěnit či dopřesnit celosvě
tově platné základní dokumenty Rl (Ústavu
Rl, Stanovy Rl, Vzorové stanovy Rorary
klubu) a form u lovat další směrování aktivit
celosvě tového rorariánského společenství.

V sou časné době jsme právě na začát
ku jednoho z těchto cyk lů. Každý
rorariá n, respektive každý Rorary
klub mů že předklád at své návrhy na
změny a dop l ňky v rěch ro doku mentech a to nejpozd ěji do 3 I. března
2006 distrikrnímu výboru pro legislativu. Poré musí býr schváleny na
disrrikrní konferenci a odeslány na
ústředí Rl v Evansronu rak, aby ra m
došly do 30. června 2006 . Zasedán í
Legislativní rady Rl pak proběh ne
v Chicagu v dub nu 2007 .
Do uzávěrky tohoto čísla RGN
se mi podařilo navštívit dalších pět
moravských klubí'1 (Znojmo, Va l rice-Břec
lav, Prosrějov, Kroměříž a Zlín), a také RC
Praga Capur Regni a RC České Budějovice.
Vzhledem k tomu, že listopadovým rématem rorariánských akrivi r je Nadace Rorary,
byly diskuse při setkáních v klubech zaměře
ny právě na projekty, realizované za její podpory. Radostné byly především chvíle strávené s rotariány při slavnostním předávání
Charry Rl novým klubí'un : v Plzni (Rora~·y
klubu Plzeií - Beseda), v H luboké nad VIravou a v Uherském B rodě . Právě při réro příl e
žitosti jsem si uvědomi l , jaký respekt dokázalo naše rorariá nské s polečenství získat na
veřejnosti i u představite li'! samosprávy v místech, kde kluby pí'1sobí. S uznáním jsem ta ké
zaregistroval rozš iřující se aktivity v m ezinárodní česko-slove n sko-holandské spolupráci.
Společných proj ektů mají naše kluby připra
veno rolik, že má smysl opěr obnovit činnost
distriktního výboru pro ruro oblast.
Přelom kal endářního roku je čas em zV)išených společenských aktivit. Platí to i pro rorariá ny. V adventním čase pořádají Rotary
kluby bene fič ní koncerty, později pak benefič
ní plesy. Jejich prostřednictvím získávají
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a střádají sponzorské prostředky na akce, které
budou realizovat během celého dalšího kalendářního roku. Věřím, že rotariá nské zvony ve
všech klubech, a neje n našeho disrriktu,
budou znír hlasem míru, poroz um ění, lidské
solidarity a pomoci, potřeb n ým nejen ve svátečn ích dnech , ale po celý příští rok.
Ota kar Veselý, DG

Pi·ijcmné_prl'Zítí vánocnícfí svátkt'i,
kfídný a lÍ~CŠII!Í nový n,f 2006
yi·c_jc
Otakar Vese(ý,
auvemér 'RotarH dístríktu 2240
a _poralní s6or auvcméra.

Governor's notes
The District Governor Otakar Veselý
reviews activities during the autumn
2005. concentrating particularly on
the creation of their own activities by
Clubs, membership consolidation.
and developing friendly relationships
between Rotarians. He comments
on the visits by the highest representatives of Rl to our District - in
October the Rl President-Eiect. the
New Zealander William B. Boyd, and
in November the Rl Acting President. the Swede Cari-Wilhelm Stenhammar. He reminds readers of the
forthcoming deadline for handing in
proposals to be discussed by the Rl
Council on Legislation in 2007. welcomes the revival of the activities of
the ICC for Czech-Siovak-Outch cooper ation. and evaluates positively
the fact that the public is start ing to
receive more detailed and objective
information about Rotary activities.
Governor Veselý concludes his contribution by wishing readers a peaceful and prosperous 2006.
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at111osféra
v

Brně

Druhý rljnový víkend se do brněnského hotelu
lnternational sjeli prezidenti a sekretáři klubů,
činovníci působící ve vedení distriktu a zástupci
nově vznikajících klubů na pravidelné podzimní
distriktní shromáždění.

O. Neumann z Izraele a Dante/a Vondrova
ved/1 semmař o émnosti Nadace Rotary

pomínek

účasrníkl'1

konference. Zájem byl
na možnost realizace
klubových p rojek r ů za pomoci účelových
dorad (Marching Granr Projecrs). Se svými
příspěvky vystoupili raké či n ovníc i , kreří
v našem disrrikru zajišťují další akriviry spojené s Nadací Rorary - mezinárodní stipendia
a mírová srudia, výměny GSE rýml'1a semináře RYLA, zaměřené na rozvoj osobnosti mladých lidí.
Odpolední část konference byla tradičn ě
rozdělena do ně ko l ika sekcí. Nejdříve jednali
regionální asisren ri guvernéra se zásrupci
"svých" klubl'1. Později se na samostarných
pracovních jednáních sešli prezidenti klubů,
sekretáři a zástupci nově vznikajících klubů .
Samosrarná sekce byla věnována službě mládeži a jednáním se zástupci Roraracr klubů .
Na závěrečné m plenárním zasedání bylo
schváleno usnesení, týkající se základních
disrrikrních dokumentL!, kreré jsou nezbytné
pro čin nosr disrrikru v dalším období.
pocho pitel n ě so u středěn

Dělná atmosféra vládla už od párku 7. říj na,
kdy v odpoledních hodinách jednal poradní
sbor guvernéra. Velkou pozornost věnova l
zejména přípravě dvou významných návštěv
úřadujídho prezidenra Rl Carla-Wilhelma
Sren hammara v Praze a jeho násrupce v réro
funkc i pro rok 2006-07 Williama B. Boyda
v Bratislavě. Po projednání běžné agendy spojené s chodem disrrikru upozornil předsravi rel
našeho disrrikru na Legislativní radě (CoL)
2007 v Chicagu na zásady, krerými se musejí
řídi r všechny kluby, kreré budou chrír předl o
žit ústředí Rl svůj návrh na jakoukoliv změn u
v základních normách rorariánského s polečen
ství. Přís lu š nou s mě rn ici již rozeslal všem klu-

bum disrrikru guvernér disrrikru
jako přfloh u ke svému pravidelnému Dopisu guvernéra. Poradní sbor byl informová n raké
o procesu prod loužení cerrifikace všech oficiálních 3 1 časop isů
Rorary, redy i našeho dvo u mě
síč n íku
ROTARY G O O D
NEWS. Z násled né diskuse
vyplynulo, že fi n a n ční zaj i štěn í
vydávání našeho časop is u zLIStává srále cirlivým místem. Do budoucna musejí býr vytvoře n y rakové pod mínky, aby jeho
pravidel né vydávání jako nej d ů l ež i tějšíh o
nástroje v oblasti PR nebylo závislé na inzerenrech.
Ko n ferenčním dnem byla sobora 8. říj n a.
Hlavní, dopolední čásr plenárn ího jednání
byla věnována zejména či n nost i Nadace Rorary - jak zhodnocení dosavadních akrivir, rak
diskusi o možnostech, kreré nabízí. Téro čásri
konfere nce se zúčasrn il regionální koordinátor
Nadace Rorary David Neumann, PDG, rorarián z Izraele. Právě k n ěmu a Daniele Vondrové, předsedky n i distri krního výboru pro
Nadaci Rorary, s měřova l o nejvíce dorazl'1 a při -
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ln the firsts of October representat ives of all Clubs and of the O. 2240
leadership met together in Brno for
the regular autumn Oistrict Assembly. The main topic - The Rotar y Foundation - was introduced by David
Neumann , POG, lsr ael , TRF regional
coordinat or.

__________________________,"
dopisy pr ezidenta R l

PREZIDENTA

Rl

ných lidí ve světě. A rok 1985 byl rokem, kdy
jsme zahájili projekt PolioPlus k vymýcen í
dětské obrny.
Rotary lnternarional je markou Nadace
Rorary. Mohlo by se zdát, že srolerá marka a
její 88 let stará dcera by mohly žír nezávisle na
sobě. To však ne ní možné. Marka je rozhodujícím činitele m při získávání finančn ích prostředků a její dcera organizuje jejich využití.
Je zřejmé, že spolupráce mezi Rorary lnternarional a Nadací Rorary je n esmírně dCdežitá.
Připomínejme si to znovu právě nyní, kdy
naplněním hesla SERVJCE ABOVE SELF
slavíme listopad jako měsíc Nadace Ro tary.

v za h raničí v rámci swdijních vý mě nných
programů (Yourh Exchange) . Naši vzdělavate
lé RI a všechny naše výbory a studijní rýmy
tvoří různ é části naší rorariá nské rod iny.
A kon ečně i N ad ace Rotary je velkou
a významnou so u částí rotariánské rodiny.
Je dCdežité, abychom naší rorariánské rodin ě věnovali potřebnou péči. Pomá há nám
v naší práci a vytvář í pocit sounáležitosti a přá
telství- dvou základních kamenCI, na kte rých
je Rorary lnrernarional postaveno.
I když Komitét pro rodinu RI již neexistuje, jeho duch žije dál s plnou intenzitou. Vyzývám ty kluby a distrikty, které rakovéro výbory dosud nezaložily, aby rak učinily v prosin ci,
který je měsícem rotarián ské rodiny. Uctíme
tak naše heslo SERVJCE ABOVE SELF a při
pomeneme světu velkou myšlenku Rotary
lnternational.

Car/- Wilhelm Stenhammar,
prezident Rotary lntemational
přeložil (m1~

Milí rotariánští přá te lé ,
spolupráce je podle mého názoru jedním
z klíčů pro budoucnost Rotary. Všechny
t1koly, které řešíme, jsou obrovské: polio, gramotnost, voda, zdraví a hlad, abychom jmenovali ty nejvě tší z nich. Jsou ro úkoly, které
nem C1žeme řešit sami, ale pouze ve spolupráci
s dalšími organ izacemi.
Spolupráce je však zapotřebí i přímo
v našich řad ách. Rorary lnrernational a Nadace Rorary musí spojit své síly, aby dosáhly
dobrých výsledk(L
V souvislosti se stým výročím jsem nedávno
poskytl inte rview listu C hicago Tribune.
V jednom z dotazC1 jsem byl požádán, abych
jmenoval ně kte ré roky, které v naší stoleté historii byly n ejvýznamnější. Vyj menoval jsem
roky 1905, 1917, 1947, sedmdesátá léta, 1985
a 2005. Pak jsem vysvětlil, proč jsem vybral
právě tyto roky. Při tom jsem si uvědo mil , že
kromě let 1905 a 2005 se všechny ostarní roky
týkaly Nadace Rorary. Rok 1917 byl rokem ,
kdy prezident RI Arc h Klumph vyhlásil
finanční sbírku na konání dobrých sk mků
a dal rak podnět ke vzniku Nadace Rorary.
Rok 1947 byl rokem, kdy začaly p řicházet
finanční dary v upomínku na zem ře lé ho Pa ula
Harrise. V sedmdesátých letech byly do programu Nadace zařazeny kro mě dosavadních
vzdělávacích programů také programy humanitárn í. Byl zah ájen program 3-H (H ealrh ,
Hunger, Human ity), v jehož rámci byly financovány projekty ve prospěch soc iálně potřeb-

Milí rorariánšrí přátelé,
bývalý prezide nt RI Jonarhan Majiyagbe
zdC1raznil význam rotariánské rodiny vytvoře
ním Komitétu RI "Rorary pro rodinu". Tento
komitét pokračoval i v dalším roce 2004-05 za
prezidenta RI G le nna Estesse. Oba tito pánové také navrhovali klubům a di stri krům , aby
ve svém okruhu vytvoři ly své výbory Rotary
pro rodinu. V tomto roce jsem se rozhodl
ukon čit čin n ost tohoto komitétu, protože
podle mého názoru již splnil své poslání kluby i d istrikty na celém světě své výbory pro
rorariánskou rodinu již vytvořily. Ty, které rak
ještě n euč i n ily, stále tuto možnost mají.
Stojí za to zamyslet se nad otázkou, co to
vlastně je rorariánská rodina. Samozřejmě
každý rotarián má svou vlastní rodinu. Někte
ré z těchto rodin jsou významnou m ěrou
zapojeny do rorariánské č i n nosti , jiné nejsou.
D C1vody mohou být kulwrního či osobního
rázu. Rozhodnutí podporovat Rorary je věcí
každého jednotlivce a Rorary lnternarional
k tomu ne mů že nikoho nutit.
Rorariánská rodina však mC1že být něčím
více, než jednotlivá osobní rodina. Mlrže před
stavovat mnoho stránek naší organizace. Před
sravenstvo RI je součástí rodiny Rotary ln ternarional. Obdobné je to i v každém distrikw
a v každém klubu. Každá výměnná studijní
skupina (GSE team) je so učástí rorariánské
rod iny. Stejnou so u částí jsou i členové Rotaractu a lnteracru, ale i studenti pobývající
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Vzácný host v Praze
Světový

prezident Rl Carl-Wilhelm Stenhammar
navštívil náš distrikt
Návštěva

úřadujícího

světového

prezidenta Rl
existujících
distriktů je výjimečnou událostí. V úterý 15. listopadu se této cti dostalo i našemu distriktu, rotariánům z české republiky a Slovenska. Jednodenn í oficiální program návštěvy Carla-Wilhelma Stenhammara s chotí Monikou byl naplněn řadou zajímavých událostí, které vám alespoň telegraficky
chceme představit.
v

některém

z 529 v

současné době

Druhým ofi ciáln ím setkáním bylo přijetí
u nám ěstk a primárora hl. m. Prahy Jana Blirgermeistera, krer)i ve svém krátkém vysroupení přirovnal návrat rotariánské tradice do naší
země po roce 1989 k rehabilitaci pacienta -je

Návštěva světového prezidenta Rl v Praze
vzbudila pozornost i mezi novináři . Potvrdila
ro tiskové konference, která se u skutečnila

v nově otevřeném hotelu Floor na Příkopec h .
C.W. Srenhammar (na sním ku uprostřed, společn ě s guvernérem Otakarem Veselým a tlumočnicí) při ní odpovídal na dorazy směrova
né předevš ím k či nnosti Nadace Rorary, jejímž
prostřednictvím se realizují ročně srovky lokálních i celosvěrových human itárních projektů.

Místem k setkání byla zvolena Praha. $védské hosty Ca rl-Wilhelma s chotí Monikou
doprovázel po celo u dobu jejich pobytu
v Praze a př i oficiálních setkáních guvernér
našeho distrikru Otakar Veselý.
Světového prezidenta Rl a zástupce rotariánLI našeho d istrikru přija l místopředseda Senátu PČR Ji ří L iška. Prorože rotariánské aktivity
jsou mezi senátory dobře známé, nebylo těžké
najít téma ta pro téměř hodinovou diskusi.

obtížná, zdlouhavá, ale v demokratickém prostředí se daří její pevná stabilizace. Hosré si
také v doprovodu zasvěcen ého prC1vodce prohlédli histo rické prosrory Staroměs tské radnice.
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V závěru obd ržel osobní dar jednoho z pražských rorariánů, Hynka V Nápravnfka (RC
Praha) - unikární
sošku lva z čís lova
né série, symbolizující českou státnost a sílu nejen
fyzickou, ale i duševní. Významnou
událostí se stalo
odhalení pamětní
desky ve vestibulu
paláce
Savarin,
která má kolem jdoucím připomí-

______________________,/

výjimečná setkání

nat, že právě ve zdejší zimní zahradě se v roce
1925 scházeli čle n ové RC Praha, prvního
Rorary klubu v tehdejším Československu.
H isrorii rohoro klubu krátce připomenul ve

Ostrava o rozvoj skautinku v naší zemi. DG
Orakar Veselý předa l Carlu-Wilhelmovi Stenhammarovi pa m ětní medai li, kterou disrri kt

serkal raké se zástupci Rotaract klubu, jeho
manželka Mon ica se zajímala o zkušenosti
zah ra n ičníc h středoškoláktt, kteří jsou u nás
na roční m výměn n ém pobytu. Carl-Wil helm

svém vysroupení jeho současný prezident Jan
Hladký (u prostřed). Při této příleži tosti pře
vzal C. W. Stenhammar od zástu pců Společ
nosti Jana Masaryka "Med aili cti a vděčnosti
Jana Masaryka", kterou tato společnost oceni-

Ia úsilí rotariánského spo l ečenstv í při prosazování demokratických principu v celém světě.
JUDr. Anronínu Sumovi, synovi jednoho ze
zakladatelů rotariánských tradic v Českoslo
ven sku téhož jm éna, předal DG Otakar Veselý pamětní list k 100. výro čí založení Rotary
lnternational.
H lavní částí programu návštěvy světového
prezidenta Rl v Praze bylo podvečerní setkání
s rotariány našeho distriktu při !nter-Ciry
Meetingu. Ve svém vystoupení Carl-Wi lhelm
Stenhammar hovořil o současných aktivitách
při rozvoji humanitárních projektů i o rozšiřo-

I

\~

nérovi našeho d istriktu Romanovi Gronskému. Na setkání se svěrovým prezidentem Rl se
do pražského hotelu Diplomat sjela téměř
stovka účastníku z celého disrrikru.

Text a Joto: Svatopluk K jedlička
a Dobroslav Zeman, PDG
ještě

v pr ůběhu mítin ku odpovídat na řadu
dorazu. Mezi čestným i hosty byla
také Z uzana Ilin čevová, zakládající členka
pražského klubu Soroprimist, dámské obdoby
Rorary. Prezident Rl se v průběhu mítinku

zvědavých

"" \J''

.
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vydal k lerošnímu I 00. výročí založení Rl
a 80. výro čí založení prvního Rorary klubu
v bývalém Československu. Současně raké
představil če rstvě dokončenou publ ikaci
"Fenomén Rorary" věnovano u těmro výročím .
Její auror Svaropluk K. Jedlička, prezident RC
Praha Classic a zástupce šéfredaktora našeho
magazínu ROTARY GOOD NEWS, musel

.I

vání rorariánských myšlenek do dalších zemí a
regionu, které jim zatím byly uzavřeny. V prů 
b ě hu mítinku také ocenil vysokým mezinárodním uznáním , Cenou Cliffa Dochtermana, soustavné úsilí Zdeňka Michálka z RC

Stenhammar strávil neformální čás t veče ra
individuáln ím i rozhovory a diskusem i - zkušenosti předával například i budoucímu guver-

A ver distin uished uest
in Pra ue
The Al World President Cari-Wilhelm Stenhammar was the official guest of District
2240 in Prague. ln addition to being received in the Senate of the Czech Aepublic
and by the municipal authorities of the City
of Prague, he unveiled a memorial plaque
commemorating the 80th anniversary of
the establishment of the first Aotary Club
in former Czechoslovakia in Prague and
took part in a press conference. During an
lnter-City Meeting with representatives of
many Czech and Slovak ACs. he baptized
the first prints of the publication called THE
AOTAAY PHENOMENON to honour 1OD
years of Al wor ldwide and 80 years in the
former Czechoslovakia
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Oficiálna návšteva Williama Boyda,
Rotary lnternational pre obdobie 2006/07 a jeho
manželky Lorny v našom dištrikte 2240 sa sústredila na Bratislavu (1 7. 1 0.). Jeho pobyt u nás bol
síce krátky, ale o to srdečnejší, nabitý stretnutiami s l'uďmi, ktorí vo svojom živote našli dost miesta aj na dobrovolhícku činnosť a pomoc tým, čo ju
potrebujú.
"Čo-co som si o vás i vašej krajine a metropole našrudoval, takže som trochu vede!, kam
prichádzam. Musel som však sem prísť, aby
som sa dozvedel viac. Vel'a vecí je pre mňa
úplne nových. Musím povedať, že potom, čo
som sa rozprával so slovenskými rorariánmi,
mám z nich dobrý pocit, rovnako ako z rohro
srredoeurópskeho regiónu", vyznal sa zo svojich dojmov aj pred novinármi. "Myslím si, že
Bratislava je riež nádherné mesro, ale bolo by
odo m i1a nefér hodnoriť ju po rakom krárkom
čase, kcorý som tu strávil".
Rodák z južnej pologule Zeme, z Nového
Zélandu, nezaprel v sebe diplomata a dobrého
pozorovarel'a a ako skúsený rlačový manažér a

vydavatel' predosrrell'udom z médií porovnávaciu fakrografiu obocl1 šrárov na róznych polo-

gul iach svera, aby v závcrc
odpovedal na otázku, v čom
je vačší rozdiel medzi nimi:
"Každá krajina má svoje
plusy. Vaša aj naša, v každej
je ni ečo dobré." A je rád, že
dobrovol'nícka práca je
l'uďom oboch krajín vlasrná.
"Človek túro činnosr nerobí
pre peniaze, ale pre dobrý
pocit v duši".
Táro réma zmysluplnej
pomoci rezonovala aj na
su ern utí vzácneho hosra
prezidenrskom paláci
s prezidenrom SR lvanom
Gašparovičom ;

čest n ým

guvernérom nášho dištrikru. Už vyše pamásr rokov
pokračujú českí a slovenskí
rorariáni pri napfňaní chariratlvnych ciel'ov hnu ria.
Obaja predsravirelia sa
zhodli, že členovia klubov
za uplynulé obdobie vykonali rad mravenčej dobrovol'n íckej práce.
O odovzdávaní štafety

Dignitatis memores ad optima intenti

humanimých
ienok nasrupujúcej generácii sa hovorilo aj počas priarelského srremuria
slovenských rotariánov s pánom Boydom.
Túco kontinuitu vývoja rorariánskeho hnuria
v našom dišrrikre podčiarkol aj náš guvernér
Otakar Veselý. Hnurie rorariánov v blízkej
budúcnosri očakáva prero prlrascok ďalších
klubov, prílev osobností z verejnej i odbornej
sfé ry, ale i mladých !'udí. Je poreširel'n é, že po
com, čo sa p relomili v 80. rokoch 20. sroročia
vo svere bariéry výlučnosti pánskeho klubového člen srva, ide už p ri vzniku nových klubov
v Čechách aj na Slovensku o orvorené spoločen srvá. Medzi vedúcimi osobnosťam i jednotlivých komunír nachádzame i ženy, erudované
odborníčky i organizátorky spoločenského
života .

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Andrej Ďurkovský vita manželku PE Rl pam
Lornu Boydovú v Primaciálnom paláci
Téma žien sa odrazi la aj na záverečnej rlačo
vej besede s prezidenrom RIa ďa lšími hosrami
bratislavských Rorary klubov. Zl1časm i li sa jej
okrem pani Lorny aj manželky čelných preclsravi relov hnuria v Čechách a na Slovensku pani Veselá a pani Príkazská, manželka vl aňaj 
šieho guvernéra nášho dišrrikru. Neč u do reda,

PE Rl Will1am B. Boyd v rozhovore s t:..
Ochotnickým [budúc1m prezidentom RC
Bratislava lnternational}, ktorý bol Jeho
osobným doprovodom v Bratislava

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. " /

že popri doraze na medzinárodné aktivity Rl
zamerané na pomoc deťom postihnutým obrnou a medzinárodné vzdelávacie programy a
ekologickú ochranu Zeme si vačš i nové ženské
novinárske publikum zobralo pod drobnohlad
aj ttltO rému. Sekrerár Rorary klubu Bratislava
lnrernational bol však v kostýme, a rak jeho
slová- slová pan i Kataríny Čechovej - mohla
novinárska obec oceniť len pozirívne. Svoje
výpovede o činnosti a práci žien v kluboch
podoprela v rozhovore pre rádio Express aj
právnička Jozefa Poláková z Košfc, ktorá bola
jednou z prvých klubových prezidenriek rotariánok na Slovensku.
Charakteristickou črtou klubovej činnosti
v dišrrikte sa stala aj úzka internacionál na spolupráca, ako i patronárna pomoc začínajL'tc i m
spoločenstvám. Na strernurí s novinárskou
verejnosťou to podčiarkol prezident RC Bratislava Peter M ichalica, hudobný pedagóg. Tak
napríklad Rotary klub Žilina v rámci rozvoja
hnuria na Slovensku stál pri zrode klubu
v Liprovskom Mikuláši a v sttčasnosti patro-

Preztdent RC Brattslava Peter Mtchaltca
vita účastmkov lnter-Ctty Meetmgu v hotelt Oevín v Bratislava
nuje novovzniknutý klub v Martine. Vel'kým
L'tspechom banskobystrických rotariánov je
riež iniciovanie zakladania nových Rorary klubov, keď pod ich vedením vznikli v slovenských mesrách rri nové kluby a v samornej
Bystrici druhý Roraract klub na Slovensku.
Svoje úsilie zameriavajú č l e novia klubov

najma na službu obci a
vel'k)í doraz kladtt na
službu mládeži . Služba
obci sa v spišskonovoveskom regióne prejavila v úsilí o zlepšenie
zdravorníckej diagnostiky v nemocniciach
v Levoči,
Krompachoch a Spišskej Novej
Vsi. Projekt sa realizoval v spolupráci s RC
Salem z Ohia v USA.
Podporu pre geronrorechnickú pomoc našli
rorariáni z Popradu
v holandskom RC Hoogeveen, krorý im
pomohol s projekrom
reviralizácie Domu SČK, ktorý poskytuje
dočasný domov starým l'uďom a posobí i ako
stredisko hygieny a vývarovi1a .
Na záver bezprostredného a obojstranne
obohacujúceho srrernuria v klubovom prostredí hotela Danube v Brarislave hostitelia pána
Williama Boyda milo prekvapili. Dosralo sa
mu česrnej medaile, vydanej dištriktom pri
príležitosri 100. výročia založeni a rorariánskeho hnuria a 80. výročia jeho vzniku v našich
krajinách. Takto ocen ila rotariánska obec
významného predsravirela hnuria, d l horočné
ho charitatívneho pracovníka a
funkcionára, ktorý značnú časť
svojich dobrovol'níckych aktivít
upriamil na mládežnícke dobrovol'nícke hnutie pomoci iným. "A čo
znamená pomoc druhým? Je to
pocit kdesi vnútri vás. Už marka
Tereza povedala, že keď nemóžete
zachrániť srovky !'u dí, zachráihe
aspo!'i jedného. Vel'm i silným
zážirkom bolo pre m1'1a stremutie
so ženou v nemocnici na Filipínach, krorá mi povedala, že by
nikdy bez pomoci rorariánov
nenašetrila na doležirú operáciu .
Keď mi ďakovala a tuho stískala
ruku, potvrdil som si, že
to má zmysel. A o tom treba hovoriť
s mladými. Že ro má zmysel. "
Za najvačší problém na svete považuje pán Boyd práve priepasť medzi
tými, ktorí majtJ vela, a tými, čo
nemajú nič. "Keď chceme zabrán iť

ďalším

výjimečná setkání

vojnám, musíme sa snažiť tú to priepasť
zdóraztíuje svoje dobrovol'n ícke

zmenšovať'',

krédo.

Martina Slezáková,
RC Bratislava lnternational

Preztdent-elect Rl Wtlltam B. Boyd prt
záptse do kromky dištriktu 2240 na
lnter-Ctty Meetmgu v hodelt Devín

li;mtmlr . t.ag.J ,, t4~i4·' ·· •· t44 ·

inside me
An official visit to aur Oistrict by the
New Zealander William Boyd. President of Rotary lnternational for the
period 2006-07. and his wife Lorna.
took place in Bratislava on 1 7 Octaber, 2005.
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PŘINESLO VÝROčNí .JEDNÁNí

v LAD-CZ-SK
Vzájemná spolupráce byla hlavním tématem výročního zasedání
mezidistriktního výboru pro mezinárodní spolupráci našeho distriktu s jeho západními sousedy - s německými Rotary distrikty. Tento
"Landerausschuss " [ve zkratce LA O-CZ-SK] je také nejaktivnějším
v našem distriktu, což je jen potěšitelné. Všichni jeho členové - a
jejich prostřednictvím i všechny Rotary kluby na obou stranách
státní hranice, které rozvíjejí přátelské vztahy na mnoha úrovních mají upřímný zájem na prohlubování spolupráce, která může při
nést oběma stranám jen prospěch a vzájemné pochopení.
Nejlépe ro také na zahájení sp o lečn ého
zasedání, které se uskutečni lo ve d nech
29 . září až 2. října 2005 v ně meckém Erfurtu,
vyjád řil lé ka ř prof. dr. Werner Srrik, čl en RC
Wiirzburg, jehož h lavním rématem bylo rak
prosté slovo - MÍR. C itujme alespo1'í ze závě
ru jeho příspěvku :

Morálku nemtlže kolektivně vlastnit některý
národ, stát, či strana, existuje pouze individuálnf mord/nf integrita.
Nikoliv jazyk, nikoli národní identita pouze tato morální integrita je kritériem hodnotného člověka. Proto také ne/ze hodnotit zloči
ny spáchané na Němdch jinak, než jako zločiny
spáchané Němci samotnými.
Proto také chápeme pojem naší společné vlasti
stejně, jak ji formuloval v roce 1938 Karel
Capek: "Rodný kraj je kraj dětstvl, kraj prvních
a proto i nejsilnějších dojmtl, objevů a poznatkti.
Clověk se tam nemusí vracet, protože tam vlastně 11epřestal žít, at' se octne kdekoli. "
Je n lituji, že nem ůžeme všechny závažné
myšlen ky a úvahy vzácného člověka p rof.
MUDr. Wernera Strika cirovar v jejich celém
rozsahu. On stejně rak jako jeh o milá paní

P1'edpokladem pro vzájemné porozuměni
i pro mb"je naše schopnost nep'edpojatě naslouchat druhému. "Audiatur et altem pars !" To se
podař/ jedině tehdy, zbavíme-li se my všichni Němci i Ceši- autisticko-nacionalistických vzpomínek z našich dějin. Nebot' nenl mim bez smll"enl a není smHenl bez pravdy a spravedlnosti.)
Lidé se však dosud na obou stranách stále nedovedou vyvléci ze svého zkostnatělého a jednostranného názom na dějiny, ani od asymetrického připisování viny Lidé, kteH ani nejsou schopn i p1'ekonat p1'ekážku, kterou formuloval náš
pNtel MUD1: Zdeněk Susa, docent Karlovy univerzity v Praze, ve svém doslovu k dokumentaci
dávných tragických událostí v Městečku Trnávka, odkud má manželka i já pocházíme: " Stále
ještě máme sklon k tomu, abychom u jiných chápali jako nežádoucí nacionalismus to, co sami
u sebe považujeme za oprávněný patriotismus. "
Dnes nemáme s našimi českými přáteli žádné
problémy, pokud jde o souhlas s tfm, co je pravda, spravedlnost a morrílnl standard, jak si jej
také přeji uplanlovat v naši německé společnosti:
Morálka je jediná, nebot'je nedělitelná.
Nenf žádná kolektivnl, nýbrž pouze individurílnf vina.

jsem tehdy ještě malé dítě.. . Dík po téměř 60
letech. "Nebyljsem ani schopen slova, objali jsme
se, a mezi námi panoval mír - mezi ni, Ceškou,
která v roce 1945 přišla jako malé dítě se svými
rodiči tÚJ německé vsi, a mezi mnou, Němcem,
synem lékaře jejlho zachránce, kte1ý musel tehdy
v roce 1946- stejnějako všichni Němci - opustit s celou svou rodinou rodnou obec.
Je proto výborné, jsou-li členy našeho LA
rakovíro lidé. Snad bylo p rávě i pro mne
trochu symbolické, že se letošní zasedání LA
D -CZ-SK konalo p rávě v Erfurru: když totiž
do tohoto hlavního měs ta spolkové země
Dury1'ísko př ijíždíte po dáln ici od Weimaru,
vidíte po pravé s t raně na zvýšeném obzoru
mezi srromy lesa, zvaného od n epamět i
Buchenwald , výraznou dominanru památníku na počest o bětí neslavně proslulého koncentračního tábora stejného jména: ano, rady
byl také můj tatínek vězněn po celých šest let
II. světové války... a rak jsem si i já říka l , že je
třeba uč i nit vše p ro ro, abychom mohl i se
svými západními sousedy žír nadále jen v míru
a v přá telské spolupráci.
právě

Grerl jsou s kutečně rěmi n ej povolaněj šími,
kteří se mo hou k otázkám vzrahl'1 mezi Čechy
a Němci vyj ád řit: když jim bylo 14-15 let, byli
se svými rodi či mezi těm i, kteří museli své
domovy v Měs tečku Trnávce narychlo opustit.
A přesto nikterak nezatrpklí, naopak v posledn ích le tech akti v n ě přispívaj í k ob nově rěchro
obcí i k udržen í památky na své p ředky. Werner ještě s dojetím vzpom íná:

Minulý rok, když jsme tam místnlmu foráři
předávali nríš pNspěvek na opravu střechy koste-

líka, jsme se v jeho sakristii, kde jsem byl před 75
lety Htěn, setkali s jednou panl, která mě česky
oslovila: "Váš tatlnek mi zachránil život, Byla

Dignitatis m emores ad optima intenti

Téro upřím né snaze na obou stranách také
odpovídal i prl'1 běh celého letošního zasedání
LA D-CZ -SK: především byly zhod noceny
nejdů l ež itější úspěšně uzavře n é projekty. Byl
to jednak dosud největší čtyřdílný MG-projekt našeho distri kru, realizovaný našim i
kluby C heb, Klatovy, Karlovy Vary a Plzeň
společně s D. 1880 díky i niciativě jeho tehdejšího DG Hanse Schleie. Na něj navazovaly
další tři humanitární projekty ve prospěch

_____________________" /mezinárodní spolupráce

pro naši vzájemnou spolupráci
mnoho a patří
mu proto náš upřímný dík. Uvítali jsme však, že jeho nástupcem
bude opěr náš výborný přítel Hans Schlei, PDG. I v něm je
záruka výborné další spolupráce.
Před dvěma roky, kdy se zasedání tohoro LA konalo v Jindřicho
vě Hradci, jsme měli možnost
ukázat našim milým partnerům
řadu krásných míst v jižních
Čechách: nejen zámek v samotném Hradci, ale i romantickou
Telč a Slavonice, důstojný Landšrejn nebo pohádkovou Červenou
Lhotu . Obdobně se nám o poznávací program
spolkové země Duryňsko s jejím hlavním měs
tem Erfurrem postarali naši lerošní hosmelé
zejména díky iniciativě vedoucího německé
sekce LA dr. Lothara Ullricha. Pod jeho vedením jsme si prohlédli jeden z nejslavnějších
německých hradt't Wartburg, poté Schmalkalden a jeho čistě barokní zámek Wilhelmsburg,
a na závěr ješrě malé, ale velmi malebné měsro
Meiningen, které se v minulosti proslavilo
svým mimořádně bohatým divadelním životem. Však tam nedávno zřídili z bývalé jízdárny, jež patřila k zámku Elisabethenburg, velmi
zajímavé divadelní muzeum. Když jsme se pak
z Meiningenu vraceli po zcela nové dálnici do
Erfurru (tato dálnice dosud dokončená do
Suhlu již velmi brzy propojí Erfurt až se Schweinfurrem), obdivovali jsme velkorysé mosty
a řadu tunelů (ten nejdelší měří dokonce
7 878 metrt't!), jimiž se výrazně zkracuje a z rychluje cesta přes celý Duryt'íský les - krásné a
malebné pohoří, podobné naší Sumavě.
skutečně nesmírně

sociálních zařízení v péči našich RC Mosr,
Jihlava a Liberec, z nichž některé byly dokonče ny reprve v roce 2005. Velmi rozsáhlý a současně i prospěšný byl projekt s pracovním
názvem "Kapličky na Sumavě", realizovaný
RC Praha, který se mohl uskutečnit díky velkorysému příspěvku 31 000 EUR od D.
1950. Čásrka 3 000 EUR poskytnuty od
disrrikttl 1880, 1840 a 1950 zase umožnila
pořízení anglické verze v naší výroční publikaci FENOMÉN ROTARY, která vyšla letos na
podzim jako č. 4/05 našeho časopisu.
Symbolem vzájemného přátelského sblížení
bylo i odhalení pamětního kamene v areálu
národního památníku Lidice letos v dubnu.
Součas n ě je potěšitelné, že se hlásí se svým
zájmem o navázání přátelských vztahů nové
kluby, a to nejen z našeho distriktu, ale
i z distriktů sousedních. Je naší snahou co nejvíce jim to umožnit a vyhledat vhodného partnera.
Jen jsme litovali, že se na závěr společného
zasedání poděkoval po téměř 10 letech čin
nosti v německé sekci tohoto LA jeho dosavadní předseda dr. Lothar Ullrich. Vykonal

Snad největším, duchovním zážitkem byl
ovšem varhanní koncert, který pro účastníky
LA
přip ravil
na
poslední večer dr. Ullrich
ve
slavném
erfurrském gotickém
dómu. Katedrálu po
večerní mši uzavřeli
pro veřejnost, takže
nás asi jen 14 osob
mělo její úžasný setmělý prostor jen pro
sebe. Místní mladý
varhaník, krerý studoval tři roky v Paříži,
člen RC Erfurt, nás
nejdříve
seznámi l
s programem i s nástrojem
v l astně
hned se dvěma: jedny
varhany ze 60. ler
minulého století jsou
situovány v presbyteriu, zatímco na zad-

ním kt'mt jsou instalovány zcela nové ohromné varhany z roku 1992. Oba nástroje jsou
však ovládány z jednoho hracího srol u -a rak
jsme vyslechli nejen Bachovo Preludium Gdur, ale i varhaníkovu improvizaci, v níž se
uplatnily oba nástroje ve velmi pt'tsobivém responsoriu. Skutečně mimořádný zážitek!
Když jsme se pak rozjížděl i v neděli ráno
zpět do svých domovt't, jen jsme litovali, že ani

tentokrát nebylo na výročn ím setkání LA OCZ-SK svými zásrupci - dokonce již podruhé
- reprezentováno Slovensko. Ale snad si svou
účasr vynahradí v příštím roce, neboť bude
podle dohodnutého pravidla rotace pr~vě ~~~
našich slovenských přátel ích, aby svolali dalst
výroční setkání na Slovensko.
(dz)

We are develo in lastin
friendl contacts with aur
nei hbours
This was the main theme at the
annual meeting of the lnter-Country
Committee for international cooperation between our District and the
German Rotary Districts, which was
held from 29 September to 2 Octaber 2005 in Erfurt, Germany. This
"Uinderausschuss" (known by the
abbreviation LA O-CZ-SK] is the most
active one in our District.
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Pro dobré vztahy
sousedů
Z původního patronátu rakouského Rotary distriktu 1920, který po dobu 9 let pečoval až do roku
1999 o obnovování starých a zakládání nových
Rotary klubů v Česku i na Slovensku, se mezi jejich
členy vyvinulo na bázi vzájemné spolupráce a důvě
ry pevné a trvalé přátelství. Je ovšem dané - snad
především- i tím, že nás spojuje nejen naše bezprostřední geografické sousedství, ale 1 dlouhá
staletí společné historie.
Z toho také vyšel n ám ět letošního guvernéra O. 1920 Haralda Marschnera, který se rozhodl - v zájmu trvalého upevňování přátel
ských vztahL! nejen mezi našimi Rorary kluby
a distrikry, ale i mezi našimi zeměmi- uspořá
dat I O. listopadu v Li nci (za pomoci a spolupráce disrrikru našeho) významnou akci,
nazvanou "OSTERREICH AUS DER
SIC HT SEIN ER NACHBARN", která byla
urče n a jak pro rotariány, rak i pro širokou
veřej nose.
Velký rytířský sál starobylého, ovšem
v interiérech moderně rekonstruova ného
zámku ve Sreyreggu, ležícího na levém břehu
Dunaje a vzdáleného jen asi 8 km na východ
od Lince, se rak sral mísrem setkání asi 500
účasr n íkLI - především rakouských rorariánů ,
ale i jejich rod inných přísluš n íků a p řá tel,
které otázka názo rů na vzájemné vzrahy těch
to dvou sousedLI sk u tečně zajímala. A bylo co
poslouchat: po krátkém úvodu llřadujících
guve rné r ů obou sousedících disrriktLI- Haralda Marschnera a Otakara Veselého - se ujal
slova šéfredaktor hornorakouské televize, rota-

rián Johannes Jerschgo. K mikrofonu pozval
nejdříve paní Barbaru Coudenhove-Kalergi,
významnou a velmi oblíbenou politickou televizní komentátorku a expertku na východní
Evropu, která ve velmi živém projevu připo
mn ěla vztahy obou těchto zemí již od raného
středověku a jejich rozdílné vnímání, vyplývající předevš ím ze vztahu mocenské n adřízenos
ti a podřízen osti , jak je děj iny přinášely. Jejich
obyvatelé však měli k sobě přes jazykovou rozdílnost vždy blízko. Druhým slavnostním řeč
níkem byl prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.,
rekror Jihočeské univerzity v Českých Budějo
vicích a vedoucí Historického úsravu Pedagogické fakulry JČU, který otevřeně zhodnotil
česko-ra ko uské vztahy v celém jejich historickém p rů běh u až po so u čas n ost. Současně při
pomněl, jak vý-1.11amný je trvalý dialog mezi
oběma ze měm i , a ro na všech úrovních .
Třetím z řečn íkC1 byl Ing. Jiří Lobkowicz,
známý z českého politického živora, v so u čas
né době prezident Maltézské pomoci v Praze.
I jeho příspěvek byl velmi hodnotný. Protože
předpokl ádáme, že plné zně ní obou těchto

Harald Marschner. DG 1920 při projevu

projevC1 bude mnohé z našich čtená řů zajímat,
jsme je (samoz řejmě v původn í
něm ecké verzi) na internetových stránkách
našeho disrrikru na adrese www.rorary.cz.
Z rexru Jiřího Lobkowicze citujme alespoň
jeden odsraveček:
"Prdvě revitaliwce česko-rakouského příhmni
čl prosthdnictvlm intenzivnějšl hospodářské
a kultuml spoluprdce je jedním z hlrzvnlch požadrzvkri Dialogového fóm, do něhož se zapojilo již
vice než 250 osobnost! vei'ejného života obou
našich zem!."
Podle mého názoru p ři sp ívají právě rorariáni vzájem nému porozuměn í a spolupráci
velmi inre nzivně. Uvědomoval jsem si to ve
velmi přátels ké atmosféře tohoto setkání, kde
jsem měl - s tejně rak jako sedm dalších pří
tom ných českých rorariánů, a také př. Miroslav Vodňa nský, čl en RC Nirra a předseda
Výboru pro mezinárodní spolupráci našeho
disrrikru s Rakouskem - možnost setkat se
s mnoha dobrými rakouskými přá teli, zejména b}rvalými guvernéry O. 1920 Helmurem
Rai nerem, Kurtem Wi ldem, Willibaldem
Eggerem, Franzem-Xaverem Ortem a T homasem Warzenbockem, kreří nám nejen b ěhem
svých funkčních období, ale i vždy pozd ěj i
věn oval i tolik své pozornosti.
Os tatn ě o významu akce svědčí i zvláštn í
šesrisrránková přílo ha k deníku Oberosrerreichische Nachrichten, která vyšla hned následuj ící po ndě lí 14. 11. a kterou rov n ěž naleznete na našich webových stránkách.
(dz)
uveřejni li

On 1 O November an lnter-Country
Meeting, entitled "Osterreich aus
der Sicht seiner Nachbarn" (Austria
as Seen by its Neighbours), was held
in Linz. lt was inspired by Harald
Marschner. acting DG 1920,
Austria-West, and intended both for
Rotarians and for the general public.
Three high-level lecturers presented
their opinions, applauded by almost
500 par ticipants.
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4. Realizujte samotný projekt

DOTACÍ NADACE ROTARV
Rorariáni z E kvádoru spolupracující s Rorary kluby a d isrrikry v USA nasbírali mnoho
cenných zkušeností při realizaci rozsáhlého
p rojekw v celkové hodnorě 465 000 US $, na
krerý získaly od Nadace Rorary do raci v rámci
programu "3H" (Healrh, Hunger, Humaniry") . Jeho výsledkem bylo napojení 1.800
domácností v chudé čtvrti El Florón na před
městí ekvádorského města Portoviejo na vodovodní síť s pitnou vodou. Možná k nim při
bude ještě 200 dalších. Ti, kteří projekt zajišťova li, se rozhodli poradit všem ostatním, jak
se má sp rávně poswpovar při zaj išťování dotací:

k získání dotace. V době, kdy zúčastnění partneři vyp lň ují p řihlášku, by již měl i znát odpovědi na otázky, uvedené ve form uláři . Tady je
n ěkolik rad:
• vyplňte skutečně celý formu lář; nebude-li
vyplněn celý, bude vám vrácen;
• ubezpečte se, že jste již všechny své před
chozí projekty ukončili povinným "Fina!
Reportem". Pokud předchozí projekt dosud
nebyl uzavřen, bude vám nová přihláška vrácena;
• dopli1re svou přihlášku výsledky prl'lzkumu , zpracovaného rorariány-odborníky.
Úspěch projektů podpořených humanitární
dotací je často podm íně n výběrem rakových

1. Vyhledejte partnery
Nejdříve navažte konrakr se svým zahranič
ním partnerem a využijte k tomu všechny prame ny a konrakry, které Rorary nabízí. Partnera můžete nalézt p rostřednictvím databáze
nazvané "World Com muni ty Service Projecrs
Exchange". Využijte raké konrakrl'1, navázaných na př. v rámci uskutečňová ní GSE-programu, případn ě přátelských vzrahl'1 se stejně
založenými rorar iány, vzniklých při kterémkoliv mezin árodním setkání nebo při cestách do

Projekt "El Florón" vznikl rak, že v roce
ošetřovatelka z Colorada
lékařsko u misi z USA, která měla pomoci
lidem ze črvrri El Florón, postižené chorobami zažívacího rrakw. Jeden ze zúčastněných
lé kařll informoval svl'1j RC Denver-Sourheasr,
že tato komu nita nutně potřebuje předevš ím
bezpečnou pitnou vodu. Za spolupráce guvernérl'l z Colorada a Ekvádoru došlo proto
k n avázání spolupráce m ezi RC D enverSou theasr a RC Portoviejo.
partn erů,

3.

Vyplňte pečlivě přihlášku
Vyřiďte

všechny papírové náležitosti. To je
také poslední krok na dlouhé cestě přípravy

závěrečnou

zprávu

Včas

1998 vedla jedna

Stanovte potřeby těch, jimž byste mohli
pomoci. Sh romážděre a pečl ivě vyhod noťte
informace o problémech, s nimiž se obec
potýká. Měly by být zhodnoceny také možnosti jak klubu, rak obce, dále okolnosti, jichž
by mohl p rojekt vhodně využít a formulovány
i případné překážky. V tomto příp adě přiletě l
jeden Američan z Denveru do Ekvádoru,
obhlédl situaci, p romluvil s místními a shromáždil potřebné informace. Informace od
místních rorariánů mu potvrdily, že priorirou
v této obci skutečně je pitná voda.

Spolupracujte a měj te komunikačn í linky
stále příswpné. Během realizace projekru se
předpo kládá, že jak m ístní, tak i zah raniční
partner budou úzce spolupracovat a b udou do
projekw aktivně zapojeni . Jakoukoliv změnu
plánu č i rozpočru projekru musí před em
schválit Nadace Rorary. Jí je také třeba pravidelně zasílat prl'1b ěž n é zprávy o poswpu prací.
Když se realizoval projekt El Florón, místní
obyvatelé nejdříve vykopal i kanály a položili
potrubí. Mísrní odborníci vyškolili vedoucí
pracovníky obce o zdravotních problémech,
o nemocech, zpL1sobených nečistou vodou a
o pa razitech. Na darovaném pozemku byl pak
postaven zásobník vody, byla instalována dvě
motorová vodní čerpadla a bylo zakoupeno
12 000 vodoměn'!. Místní rorariáni zaj istili
technický dozor a zdravotní výchovu místních
obyvatel. Vydávali raké léky a pomáhali s vyři
zováním všech fo rmalit. V obci byly umístěny
billboardy, které upozorňovaly na podíl Rotary na projekw. Usrřžedí Rl a Nadaci Rorary
byly pravidelně odesílány povinné siruační
zprávy o postupu prací.

5. Vypracujte

zah raničí.

2. Formulujte vhodný projekt

Nadace Rotary

kteří jsou tech nicky spolehliví,
organizovaní a o nichž jsou k dispozici
detailní informace;
• ujistěte se, že všich ni partneři, jak místní,
rak i zah rani ční, projekt plně a vzájemně podporují;
• informujte Rorary lnre rnarional o všech
t1kolech, jimiž jste byl i pověřeni vedoucími
pracovníky jak klubu, rak disrrikru. Dojde-l i
k nesrovnalostem mezi záznamy klubu, p ří
padn ě disrrikru a záznam y Rl, může ro vést
k odkladu ve zpracování vaší žádosti o dotaci;
• na dorazy od Nadace Rorary odpovídejte
rychle;
• do komise pro zpracování projektu vyberte ryze svých člen Ll, kteří znají jazyk spolupracujícího partnera. Odstran ěním jazykové bariéry usnadníte vzájemnou komunikaci.
d obře

ji dokon čete a nezapomei\re na
podrobnosti. Průběžné zprávy se musejí posílat Nadaci Rorary každých 12 m ěsíců, závěreč
ná zpráva musí být odevzdána do dvou měsí
cll po dokončení projekw. Sponzoři by se
měl i seznámit s obsahem formul áře réro zprávy ještě předrím, než podají svou přihlášku
o dotaci, aby věděli již od samého začátku, co
se od nich čeká . Z práva musí obsahovat:
• detailní popis toho, če ho bylo projektem
d osaženo;
• úplnou charakteristiku toho, jak zajišťo
vali rorarián i dozor, říze n í a jak se sami zapoj ili do p rojektu;
• p rohlášení vyčíslující příj m y a výdaje;
• bankovní prohlášení, odpovídající prohlášení o příjmech a výdajích;
• popis projekw a komentář o jeho vlivu na
život obce.
Budete-li všechny ryto kroky respektovat.
zlepšíte svou naději na ro, že dotaci od Nadace Rorary skutečně získáte a úspěšně jí využijete pro svl'1j projekt.

phdožiL (dz)

1"i4Ai:I:W:I•ii•1;1r·1~·5ff-N•l011
How to get - and use - a grant from
The Rotary Foundation. Find out how
to fund your project with help from
the Foundation - by Tiffany Woods,
senior editor of The Rotarian
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klubová služba

Tři výročí

RC České Budějovice
Rotary klub České Budějovice si 5. října
2005 připomně l na z,1mku v Hluboké nad
Vltavou 15. výročí svého znovuzaložení. Poprvé byl ustaven v květnu 1927, avšak zrušen
1939, znovu založen po válce v 1945 a opěr
zrušen 1949. Podruhé tedy došlo k jeho znovuzaložení v 1990.
V letošním roce máme proto důvod si při
pomenour ještě 60. výročí jeho prvního znovuzaloženl a v přlšrlm roce již 80 let od prvního vzniku RC v Č.Budějovidch.
Na oslavě 15. výročí se sešlo víc než 140
přátel z 18 klubů , z roho 6 bylo z ciziny. Byl
to dosud největší lnter-Ciry Meeting, pořáda
ný klubem od jeho založení. Zejména nás
potěšila účast zakládajících člent'1 RC České
Budějovice a účast našich nových přátel ze
zakládaného klubu RC Hluboká nad Vlravou.
Slavnostní projev na 2<1hájení přednesl prezid ent kl ubu Jan Kubeš a po přivírání všech
hostl zrekapiruloval struč n ě aktiviry klubu za
posledních 15ler. Zdůraznil především finanč
n í pomoc pro dětské cenrrum ARPIDA, eemrum zdravotně postižených, dětskou hematologii, školku nevidomých, mateřs kou školu
Sedmikráska, inzulin pro Argentinu a Egypt,
pomoc postiženým po povodni r. 2002 atd.
Klub dále umožnil roční studium v zah rani čí

Tmavomodrý

pro 120 s tudentů, připravil I O letních kempt'1
pro té měř 200 děrl, uspořádal desítky kulturních a s polečens kých akcí (benefiční plesy
ROTARY, hudební slavnosti Emy Destinové
atd.).
Všechny ryto akce - vče tn ě celé historie
klubu od r. 1927 do r. 2005 -jsou podrobně
ji uvedeny v nové publikaci "Historie Rotary
klubu České Budějovice".
V hlavním projevu uvedl zakládající prezident klubu v r. 1990 přítel Mojm ír Prokop:
"Většina lidi se jenom jednou narodí a jenom
jednou také zemře. S ideami je to jinak- alespoň s těmi pozitivními. jsou tu stále a čim jsou
silnějšl, tlm více u stdvajl nesmrtelnými. Ct~sko
budějovický Rotary klub se už narodil třikrát.
Skoro bych chtěl teď parafrázovat ono juristické
zakllnadlc - třikrdt a dost!"
Pozdravy od rakouských přátel přednesli
Oskar Weidinger a Alfred Fischer, PDG, dále
poslanec a bývalý ministr kulrury Jaromír
Talíř, Juraj Thoma za starutárnl město
Č. Budějovice a Roman Gronský, budoucí
guvernér. Všichn i ocenili záslužnou práci
našeho klubu a popřáli hodně zdaru a úspěchů
do dalších ler.
Součásti oslav bylo i kulturní vystoupení
nevidomé klavíristky Mirky Kuvíkové, těl esně

postižené flétnistky Veroniky Kampošové,
nevidomého klávesisty Radka Žaluda. Dále
úči nkovaly klavíristka Jana Tůmová (v minulosti též podporovaná naším klubem při srudiu v 2<1 hraničí) a lva Weberová, sopranistka
Plzeiíského divadla. Na závěr každý LIČasrník
obdržel dárek firmy BELIS a p ublikaci "Historie Rotary klubu ČB" od našeho vynikajícího čle na - přítele J. Poružníka.
Jan Kubeš,
prezident RC Ceské Budějovice

Three anniversaries
or Ceské Budě"ovice RC
On Oct, 5, 2005 the Ceské Budějo
vice RC celebrated the 1 5th anniversary of its second and the 60th
anniversary of its first re-founding,
while next year will see the 80th
anniversary of the original establishment. More than 140 friends from
18 Rotary Clubs, including six from
other countries, came together for
the celebrations.

večer

již
O tom, že se pořádání koncertů pod
názvem T mavomod ré večery sralo v Rorary
klubu Hradec Králové tradicí, svědčí i večer

počtvrté

26. října, kdy se v hledišti Městské hudební
síně sešlo na sto posluchač[•, aby si vyposlech-

lo jednak vystoupení žáka Speciální m ateřské
školy pro zrakově postižené děr i Pavla
Diblíka na klavír, jednak v hlavním programu tři mladé hudebníky: Ivana Vokáče
na violoncello, Barboru Říhovou na klavír
a Jakuba Sedláčka na ho usle.
Než se však hudebníci se svými posluchač i setkali, zname nalo to mnoho práce
nejen pro hlavní organizátory Pavla Horáka a Nadera Saf.1riho, ale prakticky pro
větš inu čl enLI klubu. " Know-how" této
akce je již vyzkoušené, ale vždy se najde
něco ke zlepšení.
A tak jsme vl astně již po loň ském stejnojmenném koncertu zača li pracovat na
jeho letošním č tvrtém ročníku dm, že
jsme poděkova li dopisem všem sponzort'u n a požádali je, aby ve svých finančních
plánech na letošek počítali s jeho opaková-
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ním. A že se ro vyplatilo, ukázalo se na částce,
vepsané do šeku pro hlavního obdarovaného,
což byla Speciální mateřská škola v osobě její
ředitelky, paní Věry Kašparové. Sek ve výši
116 700 Kč jí předal na závěr koncertu Bedřic h Fal ta, předseda správní rady Nadační h o
fondu našeho klubu.
Po tomto slavnostním vyvrcholení se všichni hosté krátce setkali na malém občerstvení,
připraveném ve vlastni režii členy klubu. Při
něm jsme se dohodli, že všechny sponzory
pozveme na divadelní představení, kterého se
trad i čně zúčastiíujeme koncem listopadu se
svými parrnery a rodinnými příslušníky.

Augustin Cermdk,ADG,
RC Hradec Králové

--------------------------------J"
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.JE TO

příprava guvernérů

GETS?

Toto na první pohled záhadné anglické
slovo jsou je n počáteční písmena výrazu
Governors Elect Training Seminar, tedy školení zvolených guve rnérů. Za školící místo pro
zóny I Ob až 14, které pokrývají část Evropy
a Mriky, bylo pro rotariá nský rok 2006-07
zvoleno kongresové centrum ve francouzském
městě Lilie, v rodišti generála de Gaulla, jed noho z n ejvýznamnějších Francoud 1. Je již tradicí, že toto školení je povinné pro všechny
nově nastupující guvernéry (DGE) i s manželkami , přiče mž p ro obě skupiny jsou při prave
ny samostatné programy. Ty ovšem natolik
vypli'íují čas, že v době trvání školení si o n ávštěvě pa mě tihod n ostí města m ůže každý
úča stník nechat jen zdát. Tato skutečnos t i ča
sová tíseň nutící mne k brzkému návratu
domtl mne mrzela o to víc, že právě v této
oblasti působ il na sklonku války před 60 lety
mt1j tatínek jako šéflékař v řadách českosl o
venské obrněné brigády, obléhající Dunkerque. V rodinné m archivu stále uchovávám
dobovou fotografii vyznamenávání francouzských vojáků na jednom z místních ná měs tí
(nyní gen. d e Gaulla), kdy jednomu z vyznamenaných tatínek zachrán il včasnou operací
ruku.
V evropských měřítkách leží Lilie západ ně od
Bruselu a severn ě od Paříže, ovšem pro nás
z Olomouce to byla dlouhá cesta autem více než
1400 km. V urče ný termín 12.- 13. 10. 2005
se tak na GETS d o Lilie sjeli DGE, zastupující
řadu afrických zemí i států EU (vyjma Polska a
Skandinávie) až p o Rusko. Po rozdělení do skupin se školícím jazykem anglickým, ně m eckým,
francouzským a italským absolvovali všich ni
náročný celodenní program, začínaj ící v devět
ráno a kon čící až v 17,45, a pak ještě následovala společná večeře.

Zvol il jsem si anglicky mluvící školicí skupin u, která byla tvořena sedmi
holandskými DGE (a to nebyli všichn i
z této země, která má přes 18 tisíc ro tariánů!), tureckými a d alšími DGE
z Egypta, Rumunska, Jugoslávie a
Černé Hory. Při vzájemném představo
vání sklidil obdiv egyptský DG E
H asan, jehož distrikt pokrývá 9 státtl a
čítá 120 klubů! Snad ani není v jeho
lidských silách, aby všechny kluby za
rotariánský rok navštívil!
V rámci školícího programu nešlo
jen o pasivní náslechy přednášek, týkajících se rozsáhlé problematiky péče
o člen skou základnu a o její rí'!st,
podrobného rozboru úlohy a fun kce
Nadace Rotary či poslání guvernéra
distriktu a jeho asis tentů. Týkaly se
i projektí'! podpořených ú čelovým i
dotacemi, pomocí a podpory poskytované
oblastn í centrálou Rl v Z lirichu a také vzájemné komunikace. Po přednáš k ách následovaly nejen dotazy přednášej ícího na účastn íky,
ale i otázky z pléna na p řed n ášej ícího , takže
mezi DGE došlo k vel mi plodné vý mě n ě
názorů a zkušeností. Diskuse sa m ozřej m ě
pokračova la i po dobu spo lečných obědů a
večeří, takže po dvou takto nabi tých dnech
m ěla většin a z nás pocit dvoj násobného objemu hlavy.
Všichni jsme se vraceli do svých domovů
nejen s novými pozna tky, ale také s novými
kontakty, které nebyly omezeny jen na DGE
z naší "školicí skupiny" . Upřímn ě jsme se loučili se slovy "na shledanou", protože se zanedlouho- v úno ru 2006 - zase všichni sejdeme
na pravidelném k aždoročním lnte rnational
Assembly, tentokrát v kalifornském San

GETS - what does it mean?
Roman Gronský, DGE for 2006-07,
took part in the training seminar for ali
the governors-elect from aur zone
covering Continental Europe and Africa
in the City of Lilie, France. This GETS
has been convened in the framework
of the Rotary Institute in Lilie for aur
zone. This year's institute was attended by Cari-Wilhelm Stenhammar, the
Pr esident of Rl and other leading officials of Rl. Dne of the lnstitute's specialized workshops has been directed by
Milan Rach, POG 2240, member of
Prague RC, (see his article on the preceeding page] and by Rolf Goli, President of the Council of German Governors.
Diegu, kam přijede v doprovodu svých partnertl už všech 529 DGE z celého světa.

Roman Gronský. DGE pro 2006-07,
RC Olomouc
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Ženy vo vedúcich

profesní služba

ic~

REGINA OVESNY-STRAKA predstavenst va a generálna riaditel'ka
Slovenskej sporitel'ne, a. s.
predsedníčka

Pani Regina Ovesny-Straka je rakúska štátna občianka . Počas svojej profesionálnej dráhy posobila vo viacerých významných pozíciách. Svoju kariéru začala v Creditanstalt Bankverein vo Viedni. Od
roku 1994 posobí na Slovensku. Do roku 1999 ba/a členkou a
hovorkyňou predstavenstva Creditanstalt, a.s., Bratislava. V roku
1999 po fúzii Bank Austria s Creditanstalt sa stala predsedníčkou
predstavenstva Bank Austria Creditanstalt S/ovakia, a. s. Po prevzatí Slovenskej sporitelhe rakúskou Erste Bank ba/a 4. apríla
2001 zvolená za predsedníčku predstavenstva S/ovenskej sporite/he, a. s . , Bratislava.
Pani Ovemy-Stmka ochotne poskytla rozhovor
na tému Ženy vo vedúcich pozíciách (Women
and Leadership), v ktorom otvorene prezentuje
svoje cenné skúsenosti, názory a postrehy na danú
problematiku.
čo pre vás znamená leadership,

máte vlastnú interpretáciu tohto
slova?
Presne definovat' leadership je vel'mi ťažké .
Existuje mnoho teórií venujúcich sa p roblematike leadershipu. Pochopitel'ne, že schopnost' v iesť !'udí sa spája so správnou organ izáciou práce, vytýčením a stanovením jasných
ciel'ov, s prípravou časového harmonogramu
plnenia úloh. Ja by som definovala leade rship
prostrcdníctvo m soft skills, ktoré podl'a můjho
názoru zohrávaj ú mimoriadne d ůl eži tt'l úlohu.
Leadri, ktorí disponujú týmito jem ným i zruč
nosťami, vedia človeka zaujat' a podchytit'.
Následne dokážu ovplyvl'wvať konanie a zmýšla nie l'udf.

Domnievate sa, že č lovek na to,
aby sa stal vodcovskou osobnosťou, musí mať aj určité vroden é
predpoklady, alebo maže dané vodcovské zručnosti získať štúdiom
a praxou?
Som presvedčená o tom, že človek sa musí
narodit' s urči tými dispozíciami, ktoré ho
predurčia, aby sa stal vodcovskou osobnosťou.
Podl'a m1'ía sa vodcovstvu nedá nauči t'. Principiálny predpoklad vodcovstva je radost' z práce
s l'uďm i. V každej skupine !'udí nasráva akýsi
prirodzený proces profilovania sa vodcovskej
osobnosti, ktorá dominuje a postupne rozvíja
svoje schopnosti. Nie je to tak, že niekoho
určia za vodcovskú osobnost', povedia mu "Ty
budeš líder a ty budeš akceptovaný". To by
nefungovalo.
Skuročný líder je ten, koho l'udia akceptujú
na báze dobrovol'nosri. Ja som vždy hovorila,
že každý manažér může mať v rukách oficiálne

menovacie dekréty do vedúcich pozícií, neznam ená to však a utomaticky, že je aj ved t'1cou
osobnosťo u. Tousa sta ne, až keď sa prejaví ako
líder, keď preukáže, že oplýva potrebnými
zručnosťami, že má ten správny "šmrnc" . A to
je osobnostná črra, ktorá sa nedá naučiť.
Možno sa zdokonalovat' v umení presviedčať
!'udí. Štúd iom a praxou možno precizovať p rezentačné techniky, argumentačné zručnosti či
ved enie rozhovorov, základné predpoklady pre
tento rozvoj však musia byť č loveku da né.

Čo odlišuje úspešné ženy od ost atných?
Orázku by som formu lovala inak: Čo odlišuje úspešného člo veka od neúspešného? Ja si
totiž nemyslím , že v tejto súvislosti existuje
vel'ký rozdiel medzi ženou a mužom. Ďalšia
otázka znie: Čo je úspech? Je úspech dobrá
pozícia v podniku či inštitúcií? Ja si myslím, že
úspešný človek, alebo ak chcete, úspešná žena
je aj tá, ktorá ma niekol'ko detí, je šťas rná a vie
riadiť svoju rodinu rak, aby boli všerci jej príslušníci spokojní a cítili sa dobre. To je v mojich očiach tiež vel'ký úspech.
Keď sa človek chce presadiť v profesionálnej
sfére, v prvom rade musí ved i eť, čo chce. Musí
tiež vedieť, aké sú jeho sil né a slabé stránky.
Nesmie sám seba klamat', nesmie p reh l i adať
svoje slabšie srrán ky. Samozrejme, vačš inou si
ich l'udia nechcú priznať, žial', bez chýb nie je
nik a treba ro ved i eť prijať a u smern i ť. Zo silných stránok treba čo najviac vyťaži ť, treba ich
vedi eť správne p rezentovat'. Tiež je doležiré,
aké zamestnanie človek má. Od typu zam estnania závisí, ktorými vlastnosťami a schopnosťami je porrebné d isponovat', aby čl ovek dosiahol úspech. Napríklad v bankovníctve sa vyžaduje disciplinovanost'. Je tiež vhod né, aby sa
l'udia působ i aci v tejto oblasti naučili ovládať
svoje emócie a temperament. Každý dosiah nurý úspech, každá kariéra si však vyberie aj
svoj u daií. A to treba akceprovať.
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Súhlasíte s tvrdením, že ženy
musia byť dvakrát lepšie ako muz1 ,
aby ich okolie považovalo za aspoň
z polovice tak dobré?
Priznám sa, že také skúsenosti mám, nie je
ich však vel'a. V tejto súvislosti je důležité,
ktoré odvetvie vezmeme do úvahy a tiež o akt'1
krajinu ide. Napríklad vo Vel'kej Británi i som
si všimla, že vel'mi ťažko akceptujú ženy v bankovníctve, lebo tomuto odboru ešte stále
dom inujú muži. Vo všeobecnosti by som to
však netvrdila. Nemám rada, keď sa ženy sťa
žujú, že musia dvakrát tol'ko rob iť a byť dvakrár lepšie ako m uži, aby boli akceptované.
Treba sa rozhodnliť, či chcú budova[ kariéru
alebo n ie. A keď sa raz rozhodnú, že chct'1 p rofesijne rást', musia si uvedom i ť, že takéto rozhodnutie prinesie svoju daň, že musia pracovat' viac, že majú vačšiu zodpovednosť. Uniesť
ťarch u zodpovednosti vůbec nie je jednoduché, časro sa to odzrkadlí aj v súkromnom
živote. Treba sa vyrovnat' s tým, že všetko
v živote si vyberá svoju daií a otázka znie, či
chcem p ri niesť aj nejaké obere za úspech, či mi
to robí rad osť alebo nie.

Myslíte si, že existujú rozdiely
medzi mužmi a ženami aj v oblasti
komunikácie, že ženy komunikujú
inak než muži?
Ženy vo všeobecnosti rady živo diskutuj ú
o různych témach, často sa povie, že klebetia.
Muži romu hovoria porada. V podstate ide
o to isré.
Ženy vedia veci povedať jasnejšie, zrozumirel'nejšie a priamejšie. Sú viac emotívne ako
m uži. Isré skutočnos ti prezentujú s vačším
citom. V niekrorých situáciách však vedia
vel'mi tvrdo povedať svojim podriadeným, že

,"

................................
s niečím nie sú spokojné. Stáva sa, že sa častej
šie a s vačšou vervou a odvahou ptHťajtt do
priamych konfliktov. Ženy bojujtl vel'mi
rvrdo, rvrdšie ako muži a bojujú všetkými
zbrai1ami. Podl'a mt'ía to muži takto nerobia.
Porvrdzujú mi to moje skúsenosri z pósobenia
v Slovenskej sporitel'ni.
Typicky ženská vlastnost! - intuícia.
Využívate aj vy pri dfiležitých rozhodnutiach intuíciu?
Intuícia je vel'mi dóležitá. Ž eny sa priznávajú, že pri mnohých závažných rozhodnuriach pracujú aj s intuíciou. Muži v podstate
tiež, ale odmierajtl to priznať. Muži sú inak
vychovávaní. Prezenrujú sa ako silní jedinci a
akcenrujú svoje profesionál ne základy, na báze
ktorých rozhodujú o veciach. Pripustiť emotívn osť či intuitívnosť pri konaní, to
u nich neexistuje.
V pracovnom prostredf nasranú
mnohé siruácie, kecly je potrebné zohl'adniť aj inruíciu , hoci v podkladoch k danej
problemarike figurujú mnohé čísla, forecasry, presné kalkulácie a plány. V okamihu, keď človek srojí pred samotným rozhodnutím v prospech alebo neprospech
riešenej záležitosti, položí si otázku: idem
do toho alebo nie, verím tomu alebo nic.

Kariéra sa buduje posrupne, až kým nedosiahnere vrchol. Keď sa pozriem na to, čo som
dosiahla, móžem byť spokojná. Nevnímam
vnútorný tlak posunúť sa vyššie. Novým
výzvam sa však brániť nebudem.

Pripúšťate , že vo svojej pozícií využívate okrem profesionálnej kvalifikácie a skúseností aj dary, které
človek dostáva od Boha. Myslíte si
preto, že leadership možno vnímat!
aj ako umenie?

Aké hodnoty si na pracovisku ceníte najviac?

Urči ce áno. Leadership je n iečo, čo nemožno vysvetliť čfslami alebo fakrami. Leadership
sa vyznačuje aj črtami, ktoré nesú v sebe prvky
umenia. Nedá sa chyriť pevne do rúk, nedá sa
exakrne d efinova ť . Vodc ovské zručnos ti
možno rozvíjať, základné predpoklady však
musí mať človek v sebe.

Slovenská sporitel'ňa je vel'mi zaujímavá
banka so silným základom, ktorá má pred
sebou perspektivu rozvoja. V banke sú skvelí
l'udia, panuje ru rvorivá atmosféra a výborná
spolupráca na úrovni predsravensrva, ako aj
medzi kolegami v rámci úsrredia a pobočkovej
siete. Pre mt'ía je vel'mi dóležité, že zamestnanci sú loajálni a tiež úprimní. Takisto musí byť
vyrvorený priesror na to, aby človek mohol
prezenrovať kritické názory. Musí byť zamest-

Paní Ovesn.y-Straka v interview tiež spomenula, že jej otec bol členom Rotary klubu
Viedeň. V čase otcovho posobenia v Rotmy
klube bola p ríliš m lndd na to, aby pochopila p rincípy a zdsady klubu. Počas študentských rokov však bola členkou Rotaract
klubu. A ko sama hovor!, obdobie posobenia
v múídežníckom klube si vychutnala. Vtedy
bližšie spoznala charitatívnu p rdw, stretla
sa s významnými osobnostÍ/mi a spoznala
mnoho zaujímavých lítdí. N a Slovensku
doteraz nemala možnost' dokladnejšie sa
obozndmit' s aktivitami Rotmy klubov.
Vel'mi jej však vadl, že ženy nemajú povolené členstvo v Rotmy klube Bratislava.
7i1to skutočnosťpovažuje za diskrimindciu.

osobnosťou?

V pozícií generálnej riaditel'ky Slovenskej sporitel'ne ste už niekol'ko
rokov. V akej pozícii by ste chceli
vidieť samu seba v budúcnosti?
Funkcia generálnej riaditel'ky Slovenskej
spori tel'ne predstavovala pre mt'ía ďal š í
významný krok v kariére. Teraz som spokojná.
N ecítim vnúrornú potrebu posunú ť sa d'alej.

čo by ste chceli odkázat! mladým ženám, které stoja na začiatku
svojej profesionálnej kariéry - nejaké "words of wisdom"?
Človek musí byť odhodlaný sám riadi ť
svoj život. Nezáleží na tom, či je to v storo čí žien alebo v sroro čí mužov. Boh nás
srvoril ako ženy a mužova to rre ba akceprova ť . Tá kombinácia oboch pohlaví - to
je to skvelé!

čo bolo pre Vás skutečnou
výzvou a hnacím motorem, čo
Vám
umožnilo
dosiahnuť
úspech a stať sa vodcovskou
Spočiarku som chccla robiť niečo celkom iné. Mój prvý sen bol, že bude m
u či rel'ka a budem mať šesť derí. Potom
som sa rozhodla pre štúdium ekonómie.
Priznám sa, že ma trochu usmernil aj mój
otec, ktorý akrívne pósobil v biznise.
Potom sa už moja kariéra vyvíjala týmto
sme rom. Vo svojej prvej pozíc ií som
pósobila 3-4 roky a po tom som pocítila,
že porrebujem zmenu.
Počas mójho pósobenia v Bank Austria
Crediransralt na Slovensku som dosrala atraktívnu pracovnú ponuku v inej banke. Vredy
som sa intuirívne rozhodla. Hoci by som mala
lepšie podmien ky a zárovei1 kl'udnejší život,
pomtka ma neoslovila, " nechytila" . Už sa
poznám a vedela som, že ponúkaná pracovná
pozícia nevystihuje moje predsravy, že to nie
som ja a tak som ju neprijala.

profesní služba

Za rozhovor dákuje Lucia Belanovd,
Rotamct klub Banskd Bystrica
nancom umožnené prezenrovať vlasrný názor.
Ak taká možnos ť na pracovisku nie je, myslím
si, že je to dóvod na odchod.

Ako vnímate samú seba z profesionálneho hl'adiska? Čo si na sebe
ako na vodcovskej osobnosti najviac ceníte?
Dosrala som od Boha dar. Ten dar spočíva
v tom, že viem vel'mi dobre komunikovať
s l'uďmi. Sa mozrejme, že som tú to da nosť rozvíjala a zdoko nal'ovala. Ale základ - s chopnosť
zaujať, chytiť l'udí, to som dosrala ako dar,
m ám to v sebe. Táto vlasrnosť mi vel'mi po máha v l'udoch vz budzova ť dóveru. Spo mína ná
dóvera m a potom zavazuje k romu, a by som
v kontakte a komunikácii s l'uďmi bola vel'm i
opatrná.

Women in leadin

ositions

An interview with Ms. Regina OvesnyStraka, t he Chairwoman of the Board
of Directors and Managing Director of
Slovenská sporitel'ňa a.s. (one of the
leading Slovakian banks) on t he theme
"Women and Leadership", in which
she candidly presents her valuable
experiences, views and insights on this
issue.
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in memoriam

Ing. Vladimír Mandak, člen RC Kroměříž,
se v prosinci 2004 stal společně se svou manželkou a synem Vladimírem obětí ničivého ž ivlu
tsunami. Dovolte mi na něho zavzpomínat.
Panny Marie v Krom ěříži, včetn ě opravy stře
chy kostela.
Kvalitu své práce dovedl vždy jednoznačně
obhájit. Vzpomínám na mnohá jednání rýkající se rekonstrukcí, při n ichž na n ěj byly klade ny nesmyslné požadavky. Ing. Vladimír
Manďák jednozn ačn ě obhájil rozpočtované
výdaje a oprava pak byla realizována ve vzorné
kvalitě.

Mgr. Dagmar Slavičínská, která po ing.
Manďákovi převzala funkci prezidenrky RC
Krom ěříž, připomíná, že " . . . s klubem proží-

Jedna z posledních

společných

fotografií

Rorarián Vladimír Manďák byl v letech
nově založeného RC Kroměříž a patřil mezi jeho zakládající členy. Rádi na něho vzpomínáme jako na
citlivého č lověka ve vztahu nejen k jeho nejbližším, ale i k jeho spolupracovníki'un, přáte
lům i k celému jeho okolí. Byl velmi bystrý,
pracovirý a podnikavý. Již 2. kvě tna 1990
založil stavební firmu Manďák, která byla nejstarší soukromou stavební firmou v tehdejším
okrese Krom ěříž. Později -v roce 1996 - se
změnila na akciovou společnost MANĎÁK
a.s. - pozemní průmyslové a inženýrské stavby
se sídlem v Kroměříži . Zpočátku se firma srala
dodavatelem n ěko lika bytových obj e ktů
v Mni chově, pozd ěj i prováděla generální
dodávky pozem ního, průmyslového a inženýrského stavebnictví, sanace převážně historických a pa m átkově c h ráněných objekttl.
S prům ě rným počtem 250 pracovn íki'1
dosahovala jeho firma ročních obratů cca 500
mil. Kč . Za pozornost stojí získání Cerrifikám
TÚV CERT z Mnichova ISO 1401 , I O

1999/2000 druhým prezidentem

Má vzpomínka
na Vladimíra
Do "expedičn ího autobusu" RC Olomouc
přistoupila 26. l l. 200 IJři cestě d o Vizovic
přes Kroměříž malá s up'
našich přátel
z RC Kroměříž. Mezi n' i by · sr prezident
Vladimír Manďá Spo ný Inrer-City Meeting klubi'1 z
Z lína a Kroměříže
proběh l nerradi v v areálu světoznámé firmy

val jeho první kroky. Zasloužil se o prezentaci
RC v regionu města a to nejen naplňování m
poslání klubu, rak i podporou jeho aktivit. Se
R. Jelínek kde n o jen o koštování rozličsvou manželkou Marií patři l i neodmysl irelně
nýc~ výr~b
r mn y doprovázené valaške všem klubovým akcím. Jejich odchod pro
skoJ MJ»j! čkou spojené s prohlídkou výrobnás znamená bolestnou ztrám".
ních ovozi'1 i místnosti s a rchivem přátel sl íV. Manďák byl zakládajícím členem Hosovice · časrníci se utkali v řadě sportovních
podářské komory v Krom ěříži. Její pJ'edseda
cipl a raké bohatě diskutoval i řad u rorariAnronfn Spálovský vzpomíná: "Laďu jse
'chi nerorariánských rémat.
znal jako člověka, který tvořil a byl ř'srup1 ;;;';::~i ayž jsme spolu s Vladimírem soutěžili na
naslouchat a necha't.se nadchnout nov
,' t)
mělém "purri ng greenu", kde m fsto rradič nílenkou. Byli jsme spolu při zakláď ní O
ho míčku byla dřevěná švestka, nebo následně
hospodářské komory, p i zaklá
Ro
diskutovali o dalších společných akcích nebo
klubu, při zakládání okiesních no
.. . a
n ávštěvách rorariáni'1 z Kroměříže v OlomouLad'u i jeho ženu Marii \ zpomfná m ko na
ci, nikdo z nás nemšil, že přesně za měsíc připřátele, kteří ani po srn 1 1eodchá í, které
nesou sdě lovací média hrozné zvěsti z T hajska.
už sice neuvidf
ale kte
Ještě dalšího čtvrt roku jsem věřil ve Vladimícítím".
rovu šťastnou hvězdu, v jeho dobrou tělesnou
zdatnost i v přfzeň osudu . Marně, v březnu t.r.
došla definitivní zpráva, že se již nikdy an i
s ním, ani s jeho ženou Marií n ikdy nesetkáme. Je tomu rok, ale vzpomínka zůstává stále
živá, na sympatické a skromné Manďákovy
nelze zapomenout .. .

Roman Gromký, DGE,
RC Olomouc

9001.
Náš přítel Vladimír Manďák, který poc ázel z Valašska, nebyl jen úsp ěš ným sta: ebnf
podnikatelem, ale i váženým a ~ 1· '
občanem m ěs ta Krom ěříž. A protoz vil v Kr
měříži, pomáhal nejen tomuto m
ale
i dalším obcím v regionu. Na nejri'1
fórech hovořil o jeho o horě nejen starosta
Kroměříže ing. Petr Dvora
, ale i srarosra
Hulína Jarosla Com
vf.
Podporoval nej sporrovm aktivity (automobilový 'm Ra
Šenkyříka a Martina
Kadlece, re 1 vý kl
Bajda Kroměříž), ale
i černé kulmn
ce v roměříži (oblast vážné
hudby, podpor
ěvecké ho sboru Victoria
Schola, podpora kromě řížské konzervatoře
J. P. Vejvanovského). Sponzoroval také opravy
na farní budově při kostele Blahoslave né

Vlad1mír na ranč1 v Kostelanech

N i dy nemohu zapomenout na jeho krásný
.tah k jeho rodině, k rodiči'1m, k manželce a
dvěma syn ů m. Při jeho rozhodování byli vždy
na prvním místě!
Ing. Vlad imír Manďák, jemuž bylo teprve
4 1 let, byl vynikajícím čl ověkem se sm yslem
pro pečlivou, svědomitou práci a s porozu mě
ním pro své okolí. On sám by však nikd y
n epřipustil jenom truchlení. Zachovejme si
vzpomfnku na něj v tom, co krásné ho po so bě
zanechal.
A mějme na pa mět i jeho odkaz myšlence
hnutí Rotary, abychom ji i nadále ús pěšn ě
rozvíjeli.

Dignitatis m emores ad optima intenti

Petr Vaněk,
prezident RC KroměNž

ln Memoriam
Vladimír Manďák, member of the K romě
říž Rotary Club, became a victim of the
tsunami in Oecember 2004, together
with his wife and his son Vladimír. ln
1 999-2000 he had been the second
president of the newly-established Kroměříž RC and had been one of its founding members. He was a highly respected
personality not only in the local RC, but
also in the whole region . Also his family
relations have been always exemplary.
His hobby was not only golf, but also
horse r iding, therefore he erected a
riding hall combined with a r iding school.
Also Roman Gronský. OGE for 2006-07,
reminds his excellent char acter and social engagement.

naše pozvánka

'~--------------------•

NECHTE Sl PORADIT,
NEŽ ODJEDETE NA SVĚTOVÝ KONGRES

Rl 2006

Chcete se ve dnech 11. až 14. června 2006 zúčastnit Světového kongresu
Rl ? Doporučujeme to všem českým a slovenským rotariánům - tím spíše,
ž e se tato nejvýznamnější výroční událost celého rotariánského světa bude
konat tak blízko od našich hranic - v MalmĎ a v Kodani. Vždyť v dalších letech
proběhne kongres Rl opět daleko za oceánem: v Salt Lake City (2007 }, v Los
Angeles (2008}, v Seoulu [2009]. .. A nechte si přitom poradit od " domorodců", co byste měli v obou těchto městech- jednom švédském a druhém
dánském - navštívit. Věřte, stojí to za to!
V obou rěchro m ěstech najdete útulné restaurace, klidné parky, k očičím i hlavami dlážděné ulice, lákavá prí'1čelí obchodů a sralerou
historii všude, kam se podlváre. Za krátkou
dobu roho stihnete spoustu, jak nám radl
mlsrní rorariáni.

PARKY
M almo oplývá krásným i zelenými oblastmi,
proro se mu přezdívá Město parkí'1. Nejvěrší
z nich je Pildammsparken ("Park u vrbového
rybníka"), který byl vyrvořen již v roce 1914
pro Baltskou výstavu. V jeho cenrru dosud
srojí Pavilon královské princezny Margarery.
Porěš re se krásnou procházkou kolem malebné
Blomsrgergaran, kdy se ka ždoročně vysází na
I O 000 čersrvých květi n , v trávě si s přáteli
uspořádejte piknik, (nenechre se však překva
pit velmi krotkým pracrvem!) nebo si v ch ládku přečtěte pěknou knihu. A o lerním večeru
se potěšte n oční h udbou nebo fonránovou
show. www.malmo.se.
V Kodan i zámek Rosenberg obklopují
zahrady, které mají dvě jména: Kongenshave a
Rosenberg Slorshave. Vytvářej í rak nejstarší
park města, krerý je raké (pokud ro počasí
dovolí) nej pop ul árnějším místem letního
odpoč i nku. Původně se v rěchro zahradách
pěstovalo ovoce a zelenina pro krále Christiana IV., nejsl avnějšího dánského monarchu,
krerý v Rosenbergu sídlil v 17. srolerí. Poté se
však zahrady přemě nily v park pro veřej nost,
lemovaný romanrickými alejemi, plory ze stří
haných keří'1, socham i a květinovými záh o ny.
Je-li v městě příromna dánská královská rod ina, královská garda v modrých uniformách a
vysokých medvědích beranicích odchází přes
ně v 11.30 hod. ze zámku Rosenberg, pochoduje starým městem a konči u Amalienborgu,
sídla královské rodiny, kde každý den probíhá
slavnosrní s tříd ání stráží.

KULTURA
M almo - Již samorná procházka renesan17. sro-

čn ími mlsrnosrmi zámku v Malmo ze

letl vás kulturně naladí. Kulrurnl šok však
mí'1žete pocítit při návštěvě uměleckého
muzea, akvária, terária a mnoha stále se mění
cích výstav uměl eckých dě l. Abyste spatřil i
v!echno, potřebujete nejen čas, ale i značný
podíl soustředění - ale nehojte se, udělej te to
stejně jako Svéd ové: navštivte jen ro, co vás
skutečně zajímá. Jed nou z posledních stálých
expozic je výstava "Makt Over Manniskor",
což znamená doslovn ě "Moc nad lidmi".

V pondělí zavřeno; rel. 0045 33 74 84 94;
www.smk.dk

NAKUPY
V M al mo zní ústřední heslo největšího
obchodního domu H ANSA "Zkušenost, která
rrvá". Jeho centrem jsou dvě vlceposchoďové
budovy, spojené navzájem proskleným mostem. Z 65 prodejen se asi polovina věnuje
oblečeni; mezi nimi kralují značky Elga's, Kriss
nebo Slipsgossen. Velmi populární jsou prodejny značky DUKA, nablzejlcl široký sortimenr porcelánu, skla a potřeb pro domácnost.
V areálu HANSA jsou čryři resrauranry.
Srora Nygaran; 0046 40-77000; www.mirrhansa.se/defaulr en.asp
V Kodani p rojdete na spojn ici mezi Radhuspladsen (Rad n i ční náměsrl) a Kongens
Nyrorv (Nové královské n áměsrl) hlavní pěší
zónou Srrager s mnoha obchod ními domy,
módními obchody a pou l ičním i kavárnami.
Ti, kteří mají zájem o um ělecký procelán, sklo
či dárkové předměry, se určitě potěší v prodejnách lllums Bolighus, Georg Jensen či Royal
Copenhagen .

NEJLEPšf JIDLO
Ke Kodam patři neodmyshtelně Hans
Clmst1an Andersen
Zabývá se tím, jaký mě ly v minulosti vliv silné
osobnosti nad chudšími a méně vlivnými
obča ny a jak ovlivi1ovaly jejich osud.
Kod aň - V soušasnosri jsou po dobu rekonstrukce největšího srárnlho muzea "Starens
Museum for Kunsr" isn ralována umělecká díla
sedmi sraletl v hlavní budově na dobu celkem
20 měsíců (až do podzimu 2006) zcela novým
zpí'1sobem. Nejvýznamější drla, n ěkterá z n ich
dokonce poprvé, jsou v ni vystavena na
ohromných bílých s těnách v n ěkoli ka řadách
nad sebou a vyrvářejl rak nádhernou mozaiku
z d ěl Manregny, Rubense, Abildgaarda č i
Picassa.

Dignitatis memores ad optima intenti

V M almo na stinném křížen í ulic mezi
Srortorger Plaza a hlavním nádražím naleznete restauranr Sturehof, jehož šéfkuchařem
a majitelem je Anders Hylin, krerý připravuje
vynikající tradiční švédská jídla již po 14 ler.
Vyzkoušejte u něho klasické "švédské trio",
které rvoří smažené a m arinované herinky
s nakládanou červenou c ibulko u a "vasrerbortenosr" (švédský parmazán), nebo jikry ze
šprottl na krajkoviré bramborové placce s čer
srvou smetanou; největší specialitou je ovšem
švédský losos "Sturehof's Gravlax" nakládaný
v soli, cukru, koňaku a v nejjemnějším panenském olivovém oleji. I kdy-1 se přrlohy k lososu mění podle ročního období, jeho kypré
a jemné maso je zar u čen o vždy.
Adresa: Adelgaran 13; 0046 40- 12 1253;
WWW.S(llrchof. nu .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , /

Nadace Rotary

Pět

otázek
Franku Devlynovi
Předseda
hovoří

Romant1cky přistav v centru Kodaně

s mnoha

kavárn1čkam1

Stejně tak si můžete pochutnat v Kodan i
v restaurantu Ida Davidsen na sandvičích zvaných .,smorrebrod" ve 250 různých provedeních. Na příklad sa ndvič nazvaný .,Crown
Prince Frederick" je skutečně královský: játrová paštika, rajčata, okurkový salát, smažená
cibulka a trad i ční tmavý režný chléb.
Restauran t je otevřen jen od pondělka
poledne do pátku. Doporučuje se rezerovat
místo předem .
Adresa: Store Kongensgade 70; 0045 339 I
3655; www.idadavidsen.dk.

VYUŽIJTE INTERNETU
Abyste se od místních rotarián ů d ozvěděli,
co j eš tě jiného lze uvidě t nebo navštívit
v Malmo a Kodani, navštivte adresu
www.rotary.org/convention.
C hcete-li se přih l ásit k účasti na Světovém
kongresu 2006 a zajistit si ubytování, navštivte www.rorary.org a klikn ěte na heslo
.,Events". C hcete-li si opatři t vstupenky na
různé akce v rámci kongresu, navštivte
www.riconvenrion2006.org. Rotariáni, kteří
se přihlásí před 3 I. prosincem 200 5, získají na
účas tni ckém poplatku slevu ve výši 100 US$.

pi'eložil a

redakčně rtprttvil {dz)

Sboru

zmocněnců

o Nadaci Rotary

Když Frank D evlyn (Mexiko) ptlsobil v rotariánském roce
2000-0 I ve funkci prezidenta Rl , vyzýval p ři každé příležitos
ti rotariá ny, aby stále napli'íovali skutky jeho heslo .,Create
Awareness, Take Action". Jako p ředseda Sboru zmoc ně n ců
Nadace Rotary pro rok 2005-06 na tuto svou výzvu navazuje
a ještě ji rozšiřuje. Zeptali jsme se ho, jak sám vnímá rotariánskou Nadaci.

Co považujete za priority Rotary v tomto roce ?
.,Mé priority jsou totožné s d li Nadace. Na každého rotariána se obracím se žádostí, aby při
spíval každým rokem do Fondu jejich celoročn ích programů; vyzývám každý klub, aby se každým rokem podílel na programech Nadace; žádám všechny rotariány, aby při sepisování závěti
a pořád aní svého majetku nezapomněli určirým procentem na Stálý fond Nadace; konečně
všechny kluby podporuji při jejich snaze ve vyhledávání nových příleži rosd, jež umožn í propojení fondů Nadace s jinými organizacemi a s aktivitou dobrovolníktl.
Jako před seda Nadace Rotary chci raké zdůraz1"í ovar potřeb u kontinuity v našich kampaních,
jimiž propaguje me ú spěšné řízení jed notlivých proj ektů naší Nadace. Konečně si přeji, aby
všichni rorariáni považovali Nadaci 7..a svtlj osobní nástroj, jímž lze podporovat nikoliv jen onu
oficiální .,THE ROTARY FOUNDATION", ale ru naši, rorariánskou nadaci, a ro rím, že
budou n eustále šířit povědomí, že naše Nadace potřebuje zvýšené osobní příspěvky, aby moh la
konat ještě vfce záslužné práce."

Co mohou rotariáni dělat, aby se tyto priority r e alizova ly?
.,Vyzývám všechny čl eny naší rorariánské rodiny, aby každý z nás šel příklad em svými zvýšenými příspěvky do Nadace. Přál bych si, aby každý rorarián přispěl do Nadace částkou alespoň
100 dolarů nejen v tomto roce, ale i v Je rech příšdch. Rorariáni mohou přispět k romu, aby
Nadace měla v budoucnosti při plá nování svých aktivit vždy dosrarek prostředků ve svém Stálém fondu.
Každý příslušn ík rorariánské rodiny by se mě l snažit prokázat, že úspěšné řízení Nadace spočívá ve stále pokračující kampani, zaměřen é na všechny projekty, které Nadad zaji šťuj e. Naši
Nadaci Rotary bych om měli vnímat s tej ně, jako vnímá me naši Alma Mater: s hrdostí a důvě
rou, ve snaze raké vracet."

Jak vnímáte svou úlohu jako předseda Sborů zmocněnců?

lb§$ i: I:W ;t•i i ·1;!t·1~M •14#.J•1•t:J!
TAKE THEIR ADVICE - by Nichole Accettola ; Rotarians in Malmo and Copenhagen give suggestions on what to see and
do during the 2006 Rl Convention in
MalmO and Copenhagen, which will take
place 11 -14 June. Conventioneers will
find cozy restaurants, quiet parks.
cobblestone streets, inviting storefronts,
and centuries-old history almost every
where they look. To help them to get the
most out of their visit, Rotarians in
Malmo and Copenhagen give advice what
they like to do in their cities and give
some of their suggestions for places to
take a walk, shop, eat, drink, and view
cultural exhibitions.

.,Ch těl bych p řipomína t všem rotariánům, aby každý své čl ens tví v kterémkoliv Rorary klubu
chápal jako česr. Svou věrnost ideám Rorary můžeme prokázat tím, že p ři zvem e některou
významnou osobnost, aby se srala jedním z nás. Často připomínám, že jsme-li !udi na své rorariánsrví, mližeme svou oddanost jeho ideál ům prokázat každo ročním zvýšením svých příspěvků
do Nadace. Pozoruj i, že k romu dochází srále častěj i díky lásce, oddanosti a důvěře, krerou rorarián i vkládají do své Nadace."

Jak se mohou rotariáni lépe seznámit s vaší osobní vizí jako
před sedy Sboru zmocněnců a tím i se samotnou Nadací ?
.,Všichni č le nové naší rorariánské rodiny mohou nejlépe pochopit můj způsob propagace
a podpory Nadace Rorary, budou-li pravidelně číst mé měsíč n í zpravodajství na adrese
www.rorary.org. Vedle roho k vám přic h ázím se svou novou knihou nazvanou "Frank Talks on
Our Rorary Foundation", v n íž se zabývám důvody, které rotariány vedou k jejich darům .
A seznámíme-li se s d tJvody, kreré je vedly k jejich daru, doufám, že budeme inspirovat i osratní, aby ud ěl a li totéž."

Dignitatis memores ad optima intenti
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z aktivít klubov
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Vstupuje-li nyní Rotary lnternational do druhého století svých služeb
a pomocí, je to mimořádná doba i pro Nadaci Rotary. Co podle vaší
představy a naděje dokáže Nadace Rotary v příštím století?
.,Zřfd i li jsme nový kom itét nazvaný .,Vize do budoucnosti", který si klade otázku, co se z naší
N adace stane za deset-dvacet let. Pokud jde o mne, jas ně p ředpoklád ám , že Nadace stále poroste a bude se učit, jak co nejlépe podporovat po třeby kl u bů a distrikttl, jež se bč h em doby budou
pochopi telně prom ěiíova t . Náš neustálý rl'1st je výsledkem mnohaletého správného ř ízen í, dokum en tovanéh o zázna my o tom, čeho jsme dosáhli. Rotarián i se již n a u či li , jak úč i nně prokázat
svl'1j láskyplný vztah ke své N adaci. Vidíme to například na rostoucím poč tu klub ů , jejichž všichni čle nové se stali nositel i čestného odz naku ,.Paul H arris Fellow". Vidíme ro i na rostoucím
počtu hlavních dá rců.
Děje

se mnoho krásných věd, které naší Nadaci pomáhají v jejím růstu; její význam v našem

svě tě stále vzrůstá. Rotariánská rod ina mů že být proto hrdá na to, že p rostředn icrvím různ oro

dých programů a projekttl vy rvá říme z našeho svčta stále le pší m ísto k životu. Je proto znovu na
všech rotariánech, aby napli'íovali skutečno stí heslo .,Create Awareness, Take Action". Všem
ro ta ri á nům chci proto pod ěkovat za vše, čím pod poruji, neustále oživuj í a dávaj í další smysl naší
Nadaci Rotary."
přeložil

(dz)

See: THE ROTARIAN Nov. 2006
Five questions to Frank - The trustee chair talks about The Rotary Foundation

ROTARY
NA BICYKLOCH
Mesto Motala vo Svédsku poznajú, najm a tí
zrelšl, zo sverelnej škály starých rádií. Vytrvalostní cyklisti ho poznajú aj inak. Každ oročne
sa tu schádzajú na ojedinelom podujatí Va tre rnrundan. Trisro kilometrová jazd a okolo
jazera sa to ho roku išla po šryridsiary krát.
Neuveritel'ných 17 500 mužova žien šrartovalo v dvojminútových intervaloch po skupinách 60 cyklisrov.
Tre nč i a nske reprezentač n é trio v zloženl
Miloš Abel, Peter Chmelík a Stefan Beňo
vyrazilo na trať za dažďa a nepohody v noci zo
17. na 18. júna o 2. hod 32. minúte. Počas i e
nebolo k p rete károm milosrd né a takme r cell!
noc pršalo. Niekol'ko hod in pred príjazdom
do M otaly sa však akoby za od menu rozsvierilo slni ečko a uvítalo v cieli v prie behu dl'1a
14 12 1 borcov. Trenča n ia zdolali n á roč n ú trať
za ni ečo viac ako 12 hodín, čo je v n áročn ej
kon ku renci i skvelý úspech . Jednotlivé dosiahnu té časy sú uvedené na in ternete v presnom
meran l elektronickým i čip m i . M iloš Abel po
dojazde vtip ne poznamenal : " Dáme si to ešte
raz? Ak nie hned', tak o rok určíte... "
Účasť našich cyklistov o rganizoval Rotary
klub Tre nčín , krorého sú Peter Chmelík
a Miloš Abel člen m i , v spolupráci s družob-

ným RC Motala. Na prvý pohl'ad značná d ial'ka nie je pre kážkou v aktivitách rotariánov.
Priaznivou s kuroč n osťou je, že za. spoluprácou
stoji čulý osobný ko nrakt MUDr. Kabátni ka,
tren či a nskeho lekára žij úceho s manželkou
Žel m írou vo Svéd sku , s členmi Rorary klubu
Tren čín . Srrernurie v Mo tale nebolo iba
o šporre. Ro ta riáni sa srretli aj na pode klub u
a hovorilo sa o ďalšej spolup ráci. C':Jenovia RC
Motala navštívili v septembri naše mesro a už
sa chystá ú časl' na budúcom ročn íku ojedinelej cyklisrickej udalosti.

Text a Joto Miloš Abel,
RC Trenčín

Rotar on bic cles
Among those participating in a 300kilometre bicycle ride round the Iake
at Motala in Sweden - an event
known as Vatternrundan - wer e
three r epresentatives of the Tre n čín
RC, who covered this distance in just
over 12 hours.

Dignitatis memores ad optima intenti

Členovia RC Banská Bystrica so svopm1
rod inami sa 8 . októbra 200 5 zúčastn i li orvoren ia Malého ba nského okruhu v obci Spania
Dolina. Táto prekrásna horská obec bola niekol'ko sroročl spojená s banskou či nnos ťo u ,
naj ma s ťažbou medenej rudy. Zlatou é rou
v jej rozvoji ako aj v rozvoji mesta Banská
Bystrica bolo 15. - 16. sroročie.
V roku 1494 sa spoji l krakovský mesran
a banský podnikatel' Ján T hurzo s Jakubom
Fuggerom,
predstavirel'om
nem eckého
obchodného kapitálu, a založil i mediarsku
spo ločnosť.

Táro sa zarad ila medzi najdóleži tejšie
a najprogresívnejšie banské podniky vtedajšej
Európy. Banskobystrická med' a striebro sa
vyvážali na trhy do Anrverp, Nori mberku
a Benátok, odkial' purovali do celého svera.
Banská Bystrica sa srala známou ako medená
m erropola Eu rópy a vyslúžila si prívlastok
,.medená Bystrica".
T radície bývalej baníckej slávy a pozosrarky
dávnych ku lt úrno-histo ric kých pa m iarok
obnovujú občan i a obce za po moci grantov
Európskej linie. Malý banský okruh predstavuje prvú etapu p ripravovaného regionálneho
projektu Geom onránneho parku, ktorého
p ilotnou časťo u bude Sca rohorsko-špaňodo
li nská m ontán na o blasť reprezentovaná banským múzeom a skanzenom.
Svojo u tiČasťou na orvore nl Malého banského okruhu čle n ov i a RC Banská Bystrica vyjadrili podporu občanom Spanej Doli ny a v rámci svojej všeobecnej služby budú maxi málnym
úsi llm napo m áhal' m yšlien ke starostl ivosti
o zanedbané kultúrne bohatsrvo.

Pavel Gender,
RC Banská Bystrica
(ib)

Carin for a ne lected
cultural herita e
On 8 October, members of the Banská Bystrica RC took part in the
opening of a Small Mining Circle in
the village of Špania Dolina, Slovakia.
The golden age of copper and silver
ore mining in the area was in the
1 5th and 1 6th centuries.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _."/
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klubová služba

svou pozornost

členské základně
Alana Berghová, pro rok 2005-06 předsedkyně
komitétu Rl pro rozvoj a udržení členské základny,
říká, že nestačí jen získat do Rotary nové členy Je
třeba , aby se všichni do jeho aktivit také zapojili.
Alana Berghová si dobře vzpomíná na rok
1988, kdy se srala členko u RC Norrh Pole na
Aljašce. Byla první a raké jedinou ženou
v romro klubu, ovšem nikdo jí tehdy nic
nevysvěrli l , an i ji v romro spo l ečensrví neorientoval. Zpočárk u redy do klubu jen docházela, seděla tam - a cfrila se nej isrá, jak se má
mezi ostatními chovar. Nevěděl a, co se od ní
očekává, přičemž osratní členové byli vyzýváni, aby pomáhal i při realizaci projektů i při
jiných aktivitách.
"Říkala jsem si, zda ro je správné, abych se
sama o práci při hlási la . Možná to bude proti
p ravid l ům, kdyL zved nu ruku," vzpom íná.
Nakonec se přece jen při h lás ila- a klub samozřejmě přivíra l pár ochotných rukou navíc.
Pro rok 2005-06 byla Alana jmenována před
sedkyní komitétu Rl pro rozvoj a udržení
členské základ ny, jehož úkolem je zajišťovat
podporu a poskyrovar rady klubům i guvernérům všech distri ktů. Součástí její práce je ujisrir se, že noví členové v klubech mají v Rotary lepší srarr, než měla ona sama.
Její komirér si stanovil pro rok 2005-06 cři
hlavn í dle: Prvn ím cílem čl enů rohoro komitétu je, aby mě l i aktivní kon takt se všemi 44
oblastními koordinátory pro rozvoj členské
z..íkladny. Tiro dobrovoln í pracovníci, kreré
úsrředí Rl každo ročně na renro úkol při pravu
je, pom áhají d i srri ktům a klubí'u n v daném
region u stanovit a rozvíjet vhodnou strategi i,
týkající se rozvoje a udržení čl ensrva .
DruJ1ým cllem komitétu je zpracovat pro
rora.riánský tisk aJespoií čtyři p říspěvky, ať
charakteru regionálního či disrrikrního. Jak o
sví'tj tře rl cíl při slíbi l každý čl en rohoro kom itétu Rl sponzorovat v roce 2005-06 alespoň
jednoho n ovéh o člena. "Tenro rozhovor
ovšem musíme vést trvale," říká Alana.
Jak to mají kluby udělar, aby noví členové
v klubu zůsra l i? Podle Berghové se všechny
kluby musí ubezpeči t, že každý z nově přija
tých čl e n ů má svého poradce, krerý bude podporovat jeho účast na schůzkách a zapojí jej
do klubových projekttl a sociálních akrivir.
Kluby se také musí ubezpečit, že nově p řija tí
č le nové vědí, co společenství Rotary znamená
a co se od každéh o z nich raké očekává. "Něk
teří lidé jsou překvapen i, když se po přij etí d o
klu bu dozvčdí, že se předpokládá jej ich účasr
na míti ncích každý týden," a dodává, že "pře-

trvá-li čl ensrví kohokoliv alespoň 3 roky, získali jste jej již na celý život."
Komitét Berghové se od onoho, krerý
pítsobil na ústředí Rl v minulém roce, liší.
Nejnápadnější je, že namísro loňských 15
členů jich má leros jen šest. Jsou do komitétu
povoláváni odstupňovaně, věrš in a z nich na
dobu rří let. Dříve byli routo fu nkcí pověřen i
pouze na jeden rok, ovšem někom u z nich
prezident Rl jeho funkční období prodloužil.
Proto rozhodla Správní rada ředirelů Rl na
svém zasedání v listopadu 2004, že vyhoví
ž.ídosri prezidenta Rl a jeho dvou dalších
nástupctl v roto funkci, aby byla zavedena
konrinui ra při výběru členů d o rohoto komitétu . Ved le toho se komitét chce sejít v roce
2005-06 rři krát - jed nou ofic iálně a dvakrát
neofic i ál n ě. Loiíský komitét se setkal pouze
jednou při oficiálním výročn ím jednání, svolaném prezidemem RL
Navíc komitét doufá, že přesvědči vedení
Rl, aby doplnilo školení guvernérů disr ri k rů.
"Svět se mění. Způsob jejich přípravy, jak
jsme ji prováděl i před deseri nebo i pěti roky,
je již zastaralý," říká Berghová. Je třeba klást
důraz na ji ná rémata. Když připrav ujete
guvernéra disrriktu , při pravujete so učasně
také CEO disrriktu Proro neporřeb uje znát
detaily o tom, co se děje v klubech . Potře bují
ovšem vědět, jak sestavit efektivní rým, který
bude realizovat jeho d le i cíle prezidenta RJ."
Když se A. Berghová vrací k trendí'tm rýkajídm se čl enské základy a typickým pro jednotlivé oblasti, připomíná, že celková čl ens k á
základ na ve Spojených státech abso l u tně
klesá. V Japonsku se počet člen í't Rorary snížil
v roce 2004-05 o 2 925 čl enů. V jiných čás
tech Asie členská základna vzrůstá, problémy
však měla Indie. Byla tam přijata spousta
nových členů, avšak tamní Rotary kluby mají
problémy s jejich udržením. V Evropě členská
základna neustále vzrůstá. Evropské Rorary
kluby vykonávají dobrou práci, pokud jde
o správnou orientaci nových členít, a jsou
náročné při jejich výběru . To znamená, že získávají z..1 čl eny osoby, které jsou myšlence
Rorary oddaní. Aby své stanovisko ilustrovala,
cimje Alana Berghová Carla Ravizzu z Itál ie,
velmi známého ved oucího činovn íka Rotary.
"Carlo Ravizza vám poví, že byl na listi ně
ček are l í't na čl en srví v jednom klubu rak dlou-

ho, až se stal členem klubu jiného, nově charterovaného. A později se sám sral prezidentem
Rotary Inrernational."

Alana W. Berghová. členka RC
North Pole. Aljaška. USA byla majitelkou několika veřejně prospěšných
podniků. S manželem Ronem. čle
nem RC College, Aljaška, mají dvě
děti a bydlí ve Fairbanks, Aljaška
V roce 1999-2000 byla guvernérkou distriktu 5000, v dalších letech
prošla mnoha vedoucími funkcemi
na úr ovni distriktu. V roce 2005-06
je předsedkyní Komitétu Rl pro rozvoj a udržení členské základny.

See: THE ROTARIAN # 11/05:
COMMITIEO TO M EMBERSHIP by
Tiffany W oods. Alana Bergh remembers when she joined the Rotar y
Club of North Pole, Alaska. in 1988.
She was the first and only woman in
t he club at the time, and she didn't
r eceive an or ientat ion. She initially
attended the meetings and just sat
t her e - feeling uncertain about protocol and what was expected of her
- while other members were asked
to help wit h projects and ot her activities. A.Bergh, 2005-06 Rl Chair of
t he Rl M embership Committee, says
iťs not enough to get people t o join
Rotary. They need t o get involved .
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22. r11na 2005 předal guvernér distriktu
2240 Otakar Veselý v prostorách státního
zámku Hluboká nad VIt. Chartu Rl nove
založenému RC Hluboká nad Vltavou-GOLF.
Náš nový Rorary klub má poměrně krátkou
historii: S porevolučním rozmachem našeho
města, jak v oblasti výstavby a zvelebování
měs ta, rak v oblasti rozvoje sportovních, kulturních a zájmových čin ností vznikla už před
pěti Jery myšlenka ně kterých rotariánl't - členů
RC České Budějovice v čele s přítelem J.
Rebanem založit samostatný klub na Hl uboké. Tyto úvahy však dosraly konečnou a hlavně reálnou podobu teprve v letošním roce. Za
podpory čes kobudějovi ckýc h rorariánl't, jmenovitě přátel Poružníka, Kubeše, T imra, Krejcara, Jandíka a dalších, oslovila skupina č lenů
klubu, bydlících či podnikajících v našem
m ěs tě, ry hlubocké občany, kreř( dle jejich
morálního či občanského kreditu by se mohli
stát čle ny nového klubu, napli'íujícího rorariánské myšlenky, zásady a cíle. Potřebný počer 25 nových členů se
rych le napln il, takže m ohly být
zahájeny kroky k založení klubu.
Prvn í oficální schůzka proběhla 9.
června 2005 a oznámení o registraci našeho RC z evropské centrály v
Zlirichu jsme obdržel i začátkem
září. V tomto mezidobí bylo potře
ba vykonat spoustu p ředevš ím
administrativní práce, která ležela
na bedrech přítele Rebana - za jeho
práci a iniciativu m u upřímn ě
děkuji. Potom už smě řoval a veškerá
činnost klubu ke dni slavnostního
ud ělení Charry Rl. Na tom se

zasloužili všichni čl enové našeho RC, zej ména
pak přátel é Tesař, Loužek, Frelich a Strnad.
Chtěl bych také objasn it, proč m áme
v názvu našeho klubu i v grafické stylizaci na
naší klubové vlajce slovo GOLF.
• Prvním dotykem s golfem byl výjezdn í
mítink českobudějov i ckého klubu uskutečně
ný v l oňském roce, kdy byla pro jeho členy
uspořádána golfová akademie. Na tento
mítink už byli pozván i ně kteřf potencionální
členové hlubockého RC.
• První již zmíněn á schůzka nově zakládaného klubu v červ nu letošního roku proběh l a
v prostorách golfového klubu.

Od preztdenta RC Ceské BuděhoVtce
J. Kabeše převzal krásný dar- klubový zvon

• Značná část členl't našeho nového klubu má
jako svého prioritního koníčka právě go lf.
• Neposledním a také cílovým důvodem je
pořádán í golfových ben e fič ních turnajů pro
rotariány či příz n ivce Rotary. Jejich výtěžek
bude využíván pro n ap ln ění charitativních
cí lů našeho klubu. Pro ilustraci u veďme, že
z iniciativy pří tele Loužka byl v zá ří u spořádá n
nul tý ročn ík Rorary golf turnaje s nezanedbatelným výnosem pro charitu.
V sou časné do b ě jsme tedy "benjamínkem"
mezi ostatními kluby našeho disrri ktu, ovšem
jen do doby, než získají Chartu Rl kluby další,
např. v U herském Brodu, v Mart i ně apod.
Prvenství RC působícího ve městě s daleko
nejmenším po čtem obyvatel nám však bezpochyby vyd rží mnohem d éle.
Závě re m chci poděk ovat všem z ú čas tně ným
a především Rorary klubu České Budějovice
za krásný d ar v podobě mítinkového zvonu.

Jan Čutka, prezident
RC Hluboká nad Vlt.-GOLF

I
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INTRODUCES HIMSELF
On Oct. 22, 2006, the newly established Hluboká n.VIt.-GOLF Rotary
Club has been Chartered in the
beautiful representative halls of the
Hluboká Castle, Southern Bohemia.
lt splitted from the české Budějovice
RC, the members of which have had
their homes just in the small town of
Hluboká. Ouring a short time they
have found 25 new members respecting fully high ethical standards
and Rotary goals as well. They pian
to focus their activities - among
others - to golf contests to raise
funds for different humanitarian projects.
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Rotary klub

Plzeň

nové kluby

Beseda
•

Je na

světě!

Dne 15. r ljna 2005 byla v krásných prostorách
plzeňské Měšťanské besedy slavnostně zahájena
činnost nového plzeňského Rotary klubu Plzeň
Beseda .

Již d va roky se
v Plzni rodila myšlenka založen í druhého Rorary klubu. Postu pn ě p řich á
zeli noví čle nové, ved ení zaregistrovalo neziskovou o rgan izaci. Od začátku
se klub zaměři l na charitativn í čin
nost. Na p ravidel ně pořádaných diskusních fórech se m ohli občané Plzně
serkávar se zajím avými hosty, jak n apř.
hejtmanem Plzer'íského kraje, ministrem zahran i čníc h věcí nebo se zástupci plzeňského magistrátu. Účastn íci
rím přispívali na charitativní projekty
a so učasn ě se ti nejaktivnější z nich
postupně zapojovali do pláni'r a či n
nosti klubu. Běhe m jara lero~ níh o
roku se klub rozrostl narolik, že pod

patronátem Rorary klubu Prague
Inre rnarional, p ředevším Karla
H ampla, a s velikou pomocí asistenta guvernéra distriktu Ji řího
Nováka mohl požádat o vsrup
do rodiny Rotary lnternarional.
Slavnostn í akt předání C harty
Rotary Inrernational proběh l
v dopoledních hodinách. Svou
návštěvo u nás poctili významní
hosré - guvernér disrriktu 2240
Otakar Veselý, velvyslanec USA
Willia m Cabaniss, primátor
m ěs ta Plz n ě M iroslav Kalous,
a prezidenti a zástupci někte
rých klubů z Čech, Moravy i
Slovenska.

Mgr. H any Friedrichové. Poré své pozdravy
zástupci réměř dvaceti Rorary klubi'r
našeho česko-s l ove ns kého disrrikru a raké
p ředs tavitel é d vou pl zeňských LIONS-klubl'r.
Na závě r dopoledního programu si účas tn í
ci vychutnal i raur v noblesních prosrorách
Měšťanské besedy. Posil něni se odebrali na
Masarykovo nám ěs rí, kde za krásného slu neč
ného počasí sl avnostně zasadili srrom.
V odpoledních hodinách navštívil i hosré
pivovarské muzeum v prosrorách Plzer'íského
Prazd roje a seznáni i li se s výrobou světoz
námého plzer'íského moku. Prohlídku
u kon čila samozřejmě ochu tnávka čerstvě
uvařeného piva. V ní mohli všichni pokračovat i v salónku Plzer'í ského Prazdroje,
kde se na závěr významného dne konala
slavnostní večeře. Hudbou a rancem oslavil i všichni v pohodové atmosféře vznik
Rora ry klubu Plze r'í Beseda.
Nyní již oslavy odezněl y a klub se plně
vě nuje svému stěžejnímu projektu Plzer'íské lavičky, jehož výtěžek bude věnován
partnerovi našeho klubu - Sdružení rodičů rělesně a m entál ně postižených dě rí
"HelpMe" .
předali

Pavel Hofman,
sekrettÍI' RC Plze1í Beseda
Prezident klubu Ja roslav
Hrubý zaháji l p roslovem
a předs taven ím zakládajících
čle n l'r klubu . Poré guvernér
d istriktu p ředal klubu oficiální Charru Rl a poblahopřál
postupně všem čl eni'rm. Velvyslanec USA jakožro d lo uholetý aktivní rotarián po přál
klubu dlouhou a úspěšnou
tvůrčí či n nost. Pan primátor
vyzdvih l význa m či nnosti
rorariá n l'r pro město Plzeň.
Vystoupi li rovn ěž patron i
klubu Ji ří Novák a Karel
Hampl. O slavu osvěžil krásný
zpěv studenrek zpěvu ze třídy

New Rotar Club
established!

Plzeň

Beseda

On 15 October 2005 the new Plzeň
Beseda Rotary Club formally launched its activities in the attractively
restored surroundings of the Municipal Meeting-Piace. From the beginning the Club has concentrated on
charitable activities.

Dignitatis memores ad optima intenti
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Kde a jak se lidé
setkávají
Fyzicky i duševně stále vel mi zdatný sedmasedmdesátník pan Jean
Collin, z mě stečka Tavier, ležícího v oblasti belgického Liége (Lutychu),
cestuje dosud s nadšením po Evropě , dokonce také na svém sil ném
motocyklu, no němž před lety při j el i d o Plzn ě. Tohoto srdečného č l o
věko-rotorián o znám už více než 14 1et. Poprvé k nám přicestovol se skupinou dalších přátel · členů belgického Rotory klubu Amoy - Villers-leTemple už v červnu 1991 , aby nám pomohli při znovuzokládání Rotory
klubu Plzeň. To proto, že mnozí z nich dosud mojí právě k Plzni velmi
úzký vztah: jako příslušníci belgického 17. batalionu střelců dorazili totiž
už 6 . května 1945 d o Plzn ě společně s armádou generála PaHona, aby
ji osvobodili od německé okupace.
O to víc nás Jeon p otěši l i letos, když společně se svou manželkou
BernadeHe přijal naše pozvání k účasti na již XIII. lnter-Country Meetingu, pořádaném v květn u 2005 v Plzni. Při slavnostním přijetí všech
zahraničních účastníků na plzeňské radnici si ovšem v předsálí obřadní
síně povšiml Jeon několika fotografií, které připomínají osvobození
Plzně před 60 lety. Jak byl překvapen, když no jedné z nich · z roku
1945 · poznal mezi třemi belgickými vojáky, stojícími před plzeňskou
radnicí, svého dávného přítele z mládí Lo uise G ihoula! Hned vedle ní
pak uviděl Ludvíkovu d ruhou fotog ra fi i z jeho návštěvy Plzně no počát
ku le tošn ího květn a, te ntokrát jako úč astn íka oslav 60. výročí osvobození. S neskrývaným nadšením mi o n ě m hned začal vyprávět. Ale už
jsme pospíchali, o tak jsem ho požádal, aby mi o svém zajímavém pří
běhu rad ěj i napsal.
Svůj slib splnil v polovině července a k dopisu připojil xerokopii jedné
staré, zažloutlé fotografie, na jejíž zadní straně je neumě lou rukou
napsáno: Ivon Petrovi č, Omsk. Tady tedy je příběh Jeona, jeho přítele
Ludvíka - a také Ivano ze sibiřského Omsku. Příběh starý šedesát let,
který hovoří o zajímavých osudech lidí...

"Intenzivním bombardováním komun i kačních cest zejména v oblasti
belgického Liege (Lu cychu) přip ravoval i Spojenci v květn u 1944 velkou
bojovou operaci.
Se svým přítele m Ludvíkem jsme tehdy jako skau ti působ il i v jed notce za m ěře n é na pom oc ra ně n ým a osobá m, kceré zasáhly vá l ečné události. Mezi postiženými byly tehdy i stovky ruských zaj atců, kteří byli
přiděle n i na opravy že l ezn ičních kolej í. Uplyn ulá noc byla pro ně vel m i
zlá. Siln ice vedoucí podél seřaďovacíh o nádraží byla poseta mrtvolami
ruských vojáktl, kteří se srali oběťm i noč n ího bom bardování.
Kdy-1 byl vyhlášen nový poplach, schovali jsme se za malým kopeč
kem, vytáhl i jsme z kapsy namazaný krajíc chleba, abychom si kousek
odlomili - a tu jsme si všimli, že na
náspu leží ve vzdálenosti asi 20 metrů
ruský voják, který- stejně jako my čeká na konec poplachu. Naproti
něm u sed í německá stráž, och romená
stejně jako my bombardováním, ale

Sotva jsme to dořekJ i, vyrraril se a zmizel v lese. Brzy jsme však uprchlíka dohonili. ŘekJ nám své jméno - Ivan Petrovič. Ludvík mu hned dal
své montérky, aby jimi skryl svou zeleno u uniformu, označe n ou na
zád ech velkým i písm eny S.U. (Sovětský Svaz). Rušd vojáci totiž jako
váleční zajatci nebyli chráněni mezinárodn í konvencí Červeného kříže.
Rozhodli jsm e se, že jej odvede me do blízkého městečka, kde jsem znal
od bojovou složku, která by se mohla našeho zajatce ujmout. Dali jsme
Ivanovi do ruky lopatu, který ji nesl spíše jako pušku -a rak začala naše
dramatická cesta. Abychom trochu uklid nili svůj strach, d opřál i jsme si
od po uli čn ího prodavače ještě korno utek zmrzliny a rozhodli se, že se
rozdělíme, abycho m sn ížili riziko: Ivan půjde vpředu, já pět metrů za
n ím a Ludvík přejde na druhý chodník. Náhle se proti nám objevil kamio n s belgickým řidičem. Na naše znamení zastavil a dovezl nás kus cesty.
Pak se nám podaři lo přejít bez úrazu i střežený most přes řeku Meuse, až
jsme dorazili k vrátn ici firmy Cockerill. Tam jsem požádal strážného
v bráně, aby zavolal mého známého Luciena Docka, odboráře. O deset
minur pozděj i byl Ivan už v bezpečí, nejdříve v protileteckém krytu fi rmy
Cockerill; později mu našli ubytování dokonce v mansardě, kde vyráběl
ze železného dráru malá letadélka, která prodával ve p rospěch Odboje.
Navšrívil jsem ho ještě nčkolik rát, ale pak se m i ztratil. Jen jsem se
dozvěd ěl , že odm ítl svou repatriaci do SSSR, p rotože ruští zajatci byli
svou vlastí považováni za dezertéry. Proto jsem se ani neodvážil ptát se po
n ěm na velvyslanectví, abych neriskoval, že mu uškodím . AJe snad přece
jen někde ještě žije- kdoví . . . rakové jsou válečné osudy lidí ... .
Jean mi ovšem napsal j eště o druhém neočekávaném setkání: on
i jeho tehdejší přítel Ludvík se přihlásili d o armády jako váleční dobrovolníci již v roce 1944. Jeon jako 16letý norukoval do 4. brigády infan·
teristů, Ludvík jako 19letý d o 17. národního batalionu -a právě ten se o
rok později podílel na osvobození Plzně . Je ovšem zajímavé, že se Jean
o d té doby s Ludvíkem nikdy nesetkal. Uviděl jej na fotografii na plzeň
ské radnici teprve po 60 letech!

(dz)

netečná.

Potají jsme se o krajíc rozdělili s nezajatcem. Po chvilce zvažován í jsme m u dali znamení, aby se
zach ránil a utekJ za vrcholek paho rku.
šťastným

Podob1zna Ivana

Petroviče
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Where and how Peo le Meet . . .
Jean Collin (Amay - Villers-le-Temple RC, Belgium) r ecalls a
wartime incident involving a Russian war prisonner who
Jat er disappeared somewhere in his homeland. He recalls
also a meeting with his war friend after 60 years - just in
Pilsen ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. " / mezinárodní spolupráce
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SBLIŽUJE

Na šestidennl cestu po pěti státech st řední
Evropy se vypravila 34 čl enná delegace Rotary
klubu Brno. I když skupina navšrlvila řadu
mlst v Rakousku, Itálii, Francii, $výcarsku
i Liechtenštejnsku, hlavním cílem jejího purování byla auronomní oblast Valle ďAosta pod
Mont Blankem. S tamními rotariány pojí
členy RC Brno už po d va roky velmi t'1zké
vazby a cesta n a sever Itálie byla vlastně jakýmsi "oplacením" cesry 23 rotariántl z Aosry do
Brna a na jižní Moravu v květnu 2004.
Někoho možná napadne otázka, jak vůbec
m ohlo vzniknout roto spojení vysokohorského klubu zpod střech y Evropy s klubem z širého vinorodné ho moravského kraje. Pak tedy
vězte, že na po čátku byla velká rodinná tragédie - a také velká rotariánská solidarita. Před
čtyřm i lety se vydala skupina zkušených
brněnských horol ezců na expedici do Alp, do
masívu Monr Bla nku. Z jednoho výstupu se
bohužel podle plánu nevrátili dva mladí muži
Jirka Berka a Jarek Kovář a nedávali o so bě
vědět. Jedním z nich byl syn past- prezidenta
RC Brno Ja roslava Kováře, který požádal o pomoc rotariány z klubtl pod Monr Blankem.
Jak fran couzské, tak italské kluby ihned podpořily pátracl i další akce (řada čl en ů klubů
jsou i č lenové H orské služby), které po té mě ř
půlročním úsill vedly k velmi smutnému
výsledku - těl a obou horolezců se našla na italské straně m asívu. Rotariáni z Aosry pak podnikli další kroky směřujíc( k převozu zesnulých do Brna, kde se s nimi rodiny i přátelé
rozloučili. Téměř půlroční in tenzivní kontakt
velmi úzce spoj il rodin u Kovářovu se členy RC
Aosta a taro pouto se pak rozšířilo i na celý

brn ěns ký klub. Za zmínku sroj í též navázání
kontakttl a spolupráce
italskýc h
záchranářů
s H orskou službou ČR
a ú činná podpora pí. Dr.
Pargačové z české h o konzulátu v Miláně.
Italští rotariáni připra
vili pro Moravany bohatý program, při němž nechyběla ani degustace
sýrtl a vín z oblasti Valle ďAosta vysoko v horách pod průsmykem sv. Bernarda. Mimochodem, vína tu jsou velmi dobrá (ostatně 24
z nich je zařazeno do kategorie DOC) a podle
odborn íků mají zdejší bílá vína mnohem blíž
k našim vínům, než k vínům italským. Podě
kování Bn'ían ů patří všem, ale zejmé na trojici
organizátortl, kterými byli past president Dr.
Giorgio Vola, jeho paní Daniela a Vasco MarZ inL

Vyvrcholením programu byla účast brn ěn
ských rotariántl, jejich rodinných příslušníkť1
a přátel na společném setkání RC Aosta a RC
Courmayeur v podhorském lerovisku La Salle
za přítom nosti guvernéra O. 2030 Luigi Salvatiho. Více jak 150 účastníků mítinku
vyslechlo vizi guvernéra o roli RI ve druhém
století jeho existence, v 2 1. století lidstva.
Podle jeho názoru by se měl hlavní dť1raz
položit na pomoc lidem ve třetím světě, na boj
s hladem dětí, s jejich nemocemi a také s negramotností. Guvernér ocenil vazbu mezi
kluby z Valle ďAosta a z Brna a vyslovil přání,
aby se v budoucnu tato vazba rozšířil a i mezi
distrikry.

Pro cestu z italské Aosry do francouzského
Chamon ix si rotariáni zvolili soustavu tří lanovek Enrrěves-Helbronner-Aiguille du M idiChamonix. Technická závada na jedné trati
neumožnila projet trasu celou, přesto si rotariáni užili pod vrcholem nejvyšší hory Evropy
neskutečné zážitky- jasné nebe, skvě lé a daleké výh ledy a také výborné jídlo v hosp ůd ce ve
výšce 2 200 m nad mořem .
Ve Francii čekal Briíany mimořádný mítink
se zdejším klu bem C hamonix Monr BlancMégěve. Na schůzi v hotelu Richmond, kterou vedli spo lečn ě prezident tamního RC
Philippe Barbier a vice-prezident RC Brno
Miroslav Řepa, opět zazněly především díky za
veškerou pomoc, kterou místní rotariáni
poskytli rodinám mladých horolezctl. V závě
ru schihc se však oba kluby zaměřily i na spolupráci v budoucnosti: prvnl akcí by mohla
být návštěva Francouztl v Brně a na jižní
Moravě. Jako nejvhod n ější term ln se jeví začá
tek letošnlho prosince, kdy se ve Slavkově
u Brna připom lná 200. výročí birvy tří císařů,
na němž se řada čl en tl RC Brno z titu lu svých
občanských profesí osobně podílí.
Tři tisíce kilometrů dlouhé purování nebylo
jednoduché, ale podle mínění větš in y účas tn í
kLl stálo za to. Už i proto, že vytyčilo další
s m ěr spolupráce n ěko l ika Rorary klubt1 z r ůz
ných zem í Evropské unie.

Miroslav Řepa,
RC Brno

What unites Rotarians
A 34-member delegation from the
Brno Rotar y Club has made a six-day
journey through five Centra! European
countries, covering a total of 3000
kilometres. lt visited a number of places in Austria, Italy, France, Switzerland and Liechtenstein. The main goal
was the autonomous region of the
Valle ďAosta below Mont Blanc; the
Rotarians from this region have maintained very close contacts with the
Brno RC during the last two years.
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Rotary ještě jednou až k .Jižní
točně
Při

c ten í čl á n ku "Znak Rotary i na Již ním
pólu" v č . 3/20 05 našeho časop i su jsem byl
vyprovokován k wmu, abych informoval rotariány z Česka i ze Sl?!venské republiky o přf
tomnosti také mh.vu distrikru 2240 v nejjižn ěj š lm mís tě Jižn l Ameriky - v m ěstě
U SH UAIA v argentinské Patagonii.
Z tohoto přlstav u vyplouvaj l expediční l odě
s výpravami k Antarktid ě a je skurečnos rí, že
se zd e se znaky Ro rary potkáte již při vjezdu
do m ěsta od leriš tě. Také v přlstavu stojí sloup
Rotary s preze ntačnlmi tabulkami řady Rorary d istri krú z celého světa.
Po p řlj ezd u do měs ra Ushuaia jsem se protO
ko ntaktoval s prezide ntem m ístního Rotary
klubu panem Dr. Hugem 1ierem, domluvy
o legálním umístění tabulky našeho disrriktu
a sloupu rorariánú jsem však bohužel nedosáhl. K cizincům ram zřejm ě nejsou rak vstříc
nf jako m y. Proto jsem se rozhodl vzír problé m
do vlastn ích rukou. Běhe m dvacetidenní plavby kolem břehtl Antarktidy jsem vyřezal dře
věnou tabulku s nápisem,.službou k míru",
krerý se obsahem podobal tabulkám zde ji

Novinka z Nitry
H oci RC Ni rra H arm ony parrí k najmladším klubom nášho d išrri kru, má za sebou už
bohatú klubovú činn osť. Jed ným z jeho dlhod obých ťaži skovýc h p rojekwv je podpora
l'udových rradlcií regiónu, v ktorom sa RC
nachádza. Preto klub podporil vyda nie prvej
zo série p ublikácií, krorá obsahuje zozb ierané
l'udové piesne jednej z rradičných oblastí nirrianske ho regiónu .
Publikácia bude použitá pri vy učova n í
hudobných rradícií na základných školách.
Jedným z autorov publikácie je zná my zberare l' l'udových piesní Ing. Marián Járek, ktorý je
riež č l enom RC Nirra Harmony. Autorsk>'
kolektív predpokladá, že bude posrupne publikovať zozbierané piesne z ďalších regiónov
povod ia rieky Nitry. Všetci č le n ov i a klubu sa
prero už dnes rešia na pokračovan i e tohoto
p rojekru.
Štefan Mihina,
Prezident RC Nitm Harmony

Rodí se televizní
film o Rotary

um ístěný m , ozn ačí

ji textem O. 2240
Czech and Slovak
(Republics) a ,.ilegálně" j sem ji upevnil
na sloup 2. prosince
2004.
Doufám, že preexistenci
zentuje
našeho disrrikru až
doposud.

Antonín Chamrtfd,
RC Frýdek-Místek

Nečakané

stretnutie

Na ročné srredoškolské šrúdium v USA
nominoval RC Ba nská Bysrrica v školskom
roku 2004-05 aj gymnazistu Tomáša Hollého.
Ho sťovským klubom bol RC Clarksburg
z d išrriktu Rl 7530. Na konferencii toh to dišrriktu (West Virginia) Tomáš Hollý osobne
srrerol aurora publikácie o s toro čnic i Rorary
lnre rnarional ( "A Cenrury o fService") Davida C. Forwarda. Tomáš sa vel'mi porešil, keď
na záver srrernuria mu D. C. Forward daroval
jeden výrl ačok aj s vlas rn oru čným venovaním
a podpisom .

~

A CENTURY
THI
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V d1skretmm objektiVU filmové kamery
velvyslanec USA W Cabaniss {vpravo] a
Karel Hampl. RC Prague lnternatwnal

V pn1běh u ř íj n a se n ěk o l i k stud enrů Fi lmové akademie Mi roslava Ond říčka z Písku
vystřída l o p ři sbě rné m n a táčen í významných
událostí, kterými v ru dobu žil náš disrrikr. Do
n a táče n í vstoupila raké regionáln l televizní
studia z ! ili ny a Bra tislavy, spřízněná se zd ejšími rorariány. Souběžně se raké připravuj í
scénáristické podklady, podle nichž vznikne
dvoudílný televizní fi lm na réma: Co je Rorary. Projekt je připravován ve spolupráci s Čes
kou televizí, do jejíhož vysílání bude zařazen
v p r ů běh u přlš dho ka l e nd á ř n í ho roku.
Postupn ě se ke spolupráci př i hlás il i i další
zájem ci, kteří se rvorbou televiznlch pořadů
za bývaj f v m fsrech svého pi'1sobení. Svědčí ro
o rom , že o projekt je mezi našimi rorariány
velký zájem a patrn ě výsled ný televizní fi lm se
stane disrrikrním projektem nejen fo rmáln ě,
ale i z pl:1sobcm realizace.
(skj)

I

z našich

klubů

Srdce na dlani

Večer plný n eopakovatelných zážitků prožili účas tníci spo l ečné h o setkán í rotariánú, které
uspo řáda l jed en z nej mladších kl ubů distrikru
- RC Va l tice- B řeclav. Na akci, zahájené tradi č ní přednáškou na téma "Vliv b u rčáku a
mladého vína na sociální cítě ní rorariána",
kterou p řednes l přítel Karel Klanica, se ved le
vzácných hostí z Anglie, D G Otakara Veselého s chotí a PDG Vikrora Príkazského s chotí
sešlo celkem 94 rotariánl'1 a jejich partn erů
z Čech, Moravy a Slovenska. Neform ální setkání se neslo v duch u rotariánských tradic a
p řá tels kého posezení, tentokrát p ři výborném
burčá ku , svatom artinské huse a svatomartin-

ském v ín ě. Kul turn í z.H.irek umocnila cimbálová muzika Sm yčec
s primášem Markem Tráv níčke m.
Čisrý výtěžek 20 000 Kč byl
věnován na podporu humanitárního projekru Canisterapie a hippoterapie,
který
provozuje
BILIC ULU M (což v p řekl adu
znamená Svírání), ob čanské sdružení Novosedly. D ě ts ký denní stacionář Mikulov je zam ěřen na d ěti
postižené kombinovaným i vadami
a autismem. Toro zařízení je prvním svého
d ruhu na území bývalého okresu Břeclav. Rozsahem a kvalirou služeb výrazn ě po máhá zmfrl'íovar postižení dě tí a umožií ujc jejich rodinám a jim samotným návrat do b čžného života a na trh práce. Růz n é služby jako je speciáln f pedagogika včetn ě nácviku sebeobsluhy,
speciální denn í doprava dětí do zařízen í a zpě t
k rodinám, rehabilitace, srravov;in í, poradensrv!, muzikoterapie, hippoterapie a canisterap ie jsou poskyrovány na základ ě individuálních denních výukových plánl'!, sestavovaných
dle doporuče n í odbo rn íků. Zvláště pak hippoterapie a canisterapie velmi přízni vě ovlivň uj í
vývoj dě tí a v komplexu služeb plní nezasrupirel nou roli. Přes rože odborná ve řejnos t je
uznává, nejsou v naší zemi podporovány
fina nčně a BILI C ULUM, o. s. je musí hradit
z velké části z jiných zd roj ů , než veřej ných
(nadace, dárci, sponzo ři atd.) Na svém slavnostním C harteru leros v květnu proto vyhlásil RC Valtice- B řeclav jako svl'1j projekt v sociální oblasti podporu tom uto ojedině lému
zá m ěru a spoluvyrváří podm ínky pro jeho

financování. Zájemci o podrobněj ší informace
o Biliculum, o. s. a o jeho projektech mohou
navštívit stránky www.biliculum.cz a svým
finanč ním darem na zá kladě darovací smlouvy
pros třed n ictvím RC Valtice - B řeclav, který
zdroje sdružuje, pomoci finan covat velmi
záslužný a oj edin ěl ý projekt v okrese B řeclav.

}rzroslrzv Srzmson,
RC Vrzltice-BI'ec/rzv

WITH AN OPEN HEART
Members of the Valti ce-Břeclav RC, one
of the youngest in the Oistrict, organized
a friendly encounter for a lmost 1 00 participants from Bohem ia, Moravia and Slovakia , including the DG and PDG. They
tasted fresh stum, enjoyed typical local
folk music - and raised funds to support
BILICULUM, local civic corporatlon at Novosedly. 20,CKJO CZK have been offered
to its activities focused to canistherapy
and hippotherapy. By these method s an
effective help can be offered to children
heavily handicapped by autlsm ar by combined deficiencies.

Setkání po
Zástupci pražských klubů se v sobotu
5. lisropadu sešli v Letenských sad ech k nefo rmálnímu setkán í "Pod lipami". Chtěli si při 
pomenout, že je ro už rok od chvíle, kdy pě t
pražských kl ubů (RC Praha, RC Praha C ity,
RC Prague lnrernational, RC Praha Staré
Měsro, RC Prag Bohemia) právě v jedné z alejí
zdejších s ad ů vysadilo pět mlad ých lipek na
počes t I 00. výro čí R l a 80. výroč í vzniku prvního pražského Rotary klubu. Účastn íci rozvinuli diskusi o m ožnosti dalších spo l ečných
projekt ů pražských klubů p ři obědě v restauraci Letenský zá meček. Je p ravd ěpod o bn é, že
setkání "Pod lipami" se od příštího roku stanou trad icí.

(skj)
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ROTARIÁNI Z BIRMINGHAMU NA POMOC PLZNI

12 . říj n a to bylo již podruhé, co přijela do Plz n ě velká delegace jedno ho z n ej vě tšíc h Rotary klubt1 na s větě: RC Birmingham, Alabama,
čítá na 550 čl en tl a jeho čl e ne m je i velvyslanec USA v Praze p. William
Cabaniss. Ten také inspiroval při letošních květnových oslavách 60.
výroč í osvobození Plzně americkou armád ou k navázání partnerských
vztahtl nejen obě m ěsta - Plzeň a Birmingham, ale i jejich rorariány.
V květnu se 20ti čl enn á delegace z Birminghamu dohodla o zásadách
přá tels ké spolupráce, aby ji další, říjnová, tentokrát 25ri č le nná d elegace dále konkretizovala. Vedl ji letošní prezid ent klubu Jim Hughey,
význam ný am erický právník, a i tohoto krátkého pobytu v Plzn i se
zúčastnil americký velvyslanec p. W. Cabaniss, velmi aktivn í rorarián.
Přije rf na h istorické plzeiíské radnici za přítomnosti pana primátora ing.
M iroslava Kalouse proběhlo proto nejen ve slavnostn í, ale i v přátelsk é

že a me ri čtí přá telé byli co do jejich participace na projektu o pravdu velko rysí, rozhod li se p lze ň šrf slouči t své rři zá m ěry do jednoho velkého tří
dílného projektu, podpo řit jej z vlasrních zdroj tl částko u I 500 $ a požádat veden í d istrikru o přísp ě vek - dle možností - ve stejné výši z pros rřed ktl DDF. Je redy reálná nad ěj e, že se poda ří o pěr realizovat MG-projekt, po dp ořený účelovou dotací od Nadace Rorary, jehož celková hodnora by se mě la pohybovat kolem 18 000 US $. O rom budeme v našem
časopis u ji s tě pod robněji informovat.
(dz)

atmosféře.
Při společn ém oběd ě v tradičn ím plzeňském hordu Cominemal pak
projednali p ředstav itelé obou spřátele n ýc h Rorary klubtl možnost realizace rří díl čích humanitárních projekttl, za m ěře n ých předevš ím na
pom oc opu š těn ým a handicapovaným děte m , odkázaným na pobyt
v sociálních zaříze ních v Plzni a v jejím b ezpros tředn ím o kolí. A proto-

Hel for the most need
Rotarians from Birmingham come to the help of Pl zeň
1 2 Oct ober saw the second large delegation to come to
Plze ň fr om one of the largest Rotary Clubs in the world:
Birmingham RC in Alabama has a total of 550 members,
one of whom is the US Ambassador to Pr ague, W illiam
Cabaniss. Representatives of the two partner Rotary
Clubs discussed the possibility of implementing t hree
humanitarian project s. intended primarily to help abandoned and handicapped children in Plzeň and its immediat e sur roundings.

Dignitatis m emores ad optima intenti

BYTY A DOMY

PRO TY, KTEŘÍ UMÍ POČÍTAT

'
Rotariáni napo111áhají
mírová studia

udržení

..
1111ru

Když jsem v polovině roku 2001 uviděl oznámení pře
rovského RC o výběrovém řízení na Rotary World
Peace Scholarship [RWPS}, netušil jsem, že v roce
2005 budu o tomto stipendiu a uplynulýc h dvou letech
studia, které toto studium obnáší, hovořit jako o jednom z nejzajímavějších, nejpoutavějších a nejvíce obohacujících momentů mého dosavadního života.
Myšlenka, že by společensrví Rorary mělo
k řešení svěrových konfliktů
a aktivně podporovat mírové úsilí, není nová.
Jeho celá čl e nská základna se svou činn oscí
otázkám míru a řešení konfliktLI p římo či
nepřfmo věnuje již téměř od svého založení.
Vždyť již samocné vyrvářeni vazeb mezi jednodivými kluby Rorary na celém světě lze chápat
jako krok k rosroudmu po rozuměn í mezi jednodivými národy. Myšlenka při spět k před
cházení konfl iktLI a míru aktivně pomocí nejú činnějšl zbraně, vzdělá ní, se však zača la marerializovar bě hem prezidemského období Dr.
Louise V. Giaye, jednoho z nejakcivnějších
čl enů Rorary v Argenrině. Poté, co byl oficiálně navázán koncakc s desítkami universit,
které se ve svém programu otázkám mírových
studií a řešení konfliktů věn ují, bylo pečl ivě
vyhodnoceno a vybráno sedm Cenrer mezinárodních swdií - na Bradford Universicy ve
Velké Británii, Sciences Po v Paříži ve Francii,
UC Berkeley a Duke Universicy ve Spojených
státech, Tokyo Chriscian Universicy v Japonsku, Brisbane Universicy v Austrálii a na Universidad del Salvador v Buenos Aires v Argentině . Na zá klad ě štědrých darl'1 mnohých
Rorary kl ubLl z celého svěca bylo možné vyrvoři c fond, s jehož pomocí mLIŽe být ročn ě vysláno na dvouletá swdia na rěc h ro universitách
aktivně přispět

až 70 swdemů, kreřf prošli náročným výbě ro
vým řízením. Tak vznikla stipendia Rorary
World Peace Scholarship (od lerošnfho roku
Rorary World Peace Fellowship). Jejich první
ročník byl vyhlášen v roce 200 I. První swdemi zača li svá swdia v září 2002, p říp. v dubnu 2003 (pro srudency v zemích jižní hemisféry).
Profit uch azeče o scipendium je rozman icý.
Swdemi pocházejí z různých geografických
oblastí, jsou rl'1zného věku a mají odlišné zázemí a profesní zkušenosti. Všichni však mají
společný jeden d l - pomoci lidem, kceří jsou
sužováni válečnými konflikcy a humanitárními karascrofami, tedy mír v nejširším významu
slova. Všichni mají zkušenost s dobrovolnicrvím, už dřív se angažovali ve službách druhým. Téměř všichni mají zkušenost s prací či
swdiem v zahraničí, hovoří mini m álně dvěma
cizím i jazyky. Kromě rěchro schopností je
důležitá i celková osobnoscnf imegrira, kulwrní sensicivira, schopnost pracovat a angažovat
se v rýmu.
Od okamžiku, kdy jsem poprvé usedl k inrernew a na oficiálnf stránce Nadace Rorary
vyhledával in fo rmace o rom ro stipendiu,
ub ěhly čryři roky. Nejdřfve jsem byl nominován Rorary klubem Pře rov do výběrového říze
nf na t1rovn i disrrikw 2240, který následně
doporuči l mou přihlá šku do
předposled ního kola výb ěro
vého řízení. To probě hlo
v Evansronu, kde má přih láš
ka uspě la. Poslední čásr výbě
rového řízení proběhla na
Universidad del Salvador.
Každý studem, krerý stipendium získá, musí být nezávisle na com přijat ke srudiu
ještě hostitelskou universirou,
jinak mu nebude přizn áno.
Kvalita u chazeČLI je však relati vně vysoká, a cak k odmítnutí p řihl ášek prakticky
nedochází.
Do Buenos Aires jsem při -

Dignitatis memores ad optima intenti

letěl koncem březn a roku 2003. Argemina,
kdysi jedna z nejbohatších zemí na světě
a donedávna nejbohatší v Latinské Americe, se
dosud ani nezačala vzpamarovávat z jedné
z nejhorších ekonomických - a následně
i sociálních- krizí. Zkušenosti jsem redy začal
sbírat již od počátku. Imegrovar se do nové
spol ečnos ti , nauč it se novému jazyku, přizpů
sobit se kulwrnfm zvyklostem, ale také nové
organizaci swdia, srylu výuky a hodnocení
práce, bylo ná ročn é. Díky p ředchozím zkušenostem s životem a swdiem v zahraničí jsem
však cyro orázky zvládal bez větš ích problémů.
Skupina srudemů v Cenrru Rorary v Buenos Aires byla velice rozdílná. Nejmladšímu
swdencovi bylo 24 Iee, nejstaršímu 55. Prorože znalost španě lšti ny byla předpokladem pro
přijecí ke swdiu na Universidad del Salvador,
při čem ž nenf mimo Severní a Jižní Ameriku
a Evropu příl i š rozšířená, i proto, že v USA
pLlsobí velké množství disrriktLI Rorary, byla
větši n a z dvanácti st i pe ndistů z USA, další pak
z Kolu mbie, Irska, Svédska, Guatemaly
a Íránu. Ze střední a východní části Evropy
jsem byl na USAL jediným Studencem. Další
ročník dvouletého stipendia RWPS však získala caké lva Tobiášková a rozšířil a rak řadu
Čechů v Buenos Aires. Protože jsme byli prvními srudenry magisterského programu
"Mezinárodní vztahy se zaměřením na mírová
swdia a řešení konfliktů", byli jsme uvítáni
velmi vřele, ale z.-lroveň s velkým očekáváním.
S vedoucí programu, doktorkou Minou Barreiro, jsme ustanovili pravidelná setkání, na
kterých jsme měli možnost vyjádřit naše oče
kávání od daného programu a pomoci do
budoucna urvářer jeho srrukwru rak, aby co
nejvíce odpovídal potřebám, znalostem a zkušenostem nejen nás sripendistLI, ale i míseních
pracovnfkl'1 (většinou zaměscna nd1 jednotlivých argeminských ministerstev, diplomaric-
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kých služeb a armády). Spolupráce mezi studenty a universitou byla výborná. Dr. Barreiro
se vždy snažila naslouchat a vyjít nám v rámci
možností vstříc. Společnými silami se nám tak
podařilo zříd it a částečně i vybavit specializovanou čásr universitní knihovny, která je
mírovým studiím věnována, otevřít pro srudenty na pi:1 dě university Centrum Rotary, do
kterého mohou zvát rt1zné přednášející, ale
raké se neformálně scházet. Podařilo se nám
upravit studijní program tak, aby ještě lépe
reflektoval zájm y a potřeby swdenrů. Jelikož
studenti tohoto magisterského cyklu mají rozdílné odborné zázemí, měla počáteční výuka
spíše obecný charakter, specializované před
nášky pak probíhaly zvl áště v druhém výukovém roce. Přednášející byli přední akademici,
ale i profesionálové - ať již z Argenriny,
z Kolumbie, Izraele, Arménie či Spančlska.
Mezi zajímavosti patřil i několikarýdenní kurs
- počítačová simulace mezinárodního konfliktu na Námořní válečné škole, výuka otázek
mezinárodního rozvoje, vedená ředitelem
pobočky UNDP pro Argentinu č i - a to za

pozornosti a pomoci rorariántl, unive rsity a srudenrtl - celodenní semi nář
"Problémy míru a rozvoje v etickém
rámci mezinárodních vzraht!", krcrý
byl z velké části věnován sociálním
konflikrtml, jimiž je zvláště Latinská
Amerika v posledních Jerech zmítána.
Ve spolupráci s rt1znými enrirami zajistila univerzita srudenrt1m raké přednáš
ky profesortl z mnoha zemí, návštěvy
přednášek prezidentLI (Guatemaly,
Pakisránu) a ve spolupráci s CARI,
argenrinskou obdobou našeho Ústavu
mezinárodních vztahů, možnost podílet se na přednáškách předních odborníků a
politiků z celého světa.
Rorary je v mnoha latinskoamerických
zemích významným pojmem, i v Argenrině se
rěší vysoké úctě a respektu. Aktivity Rorary
jsou patrné ve všech větších i menších městech
a členství v organizaci je společenskou poctou.
Kluby aktivně pomáhají při budování a vybavování nemocnic. Velkou část svých či nn ostí
věnují pomoci obyvatelům chudinských čtvr
tí, zvláště v době po krizi, v jejímž důsledku
v zemi téměř vymizela střední třída a mnozí
přišli ze dne na den o své celoživotní úspory.
Oblastí, ve kreré Rorary vyniká všude na
svěrě, a redy i v Argenrině, je však vzdělávání.
Podporují se vzdělávací akce, přednášky, stipendia v zahraničí. Není redy a ni divu, že
duchovní orec roboto stipendij ního programu
dr. Luis Vicenre Giay pochází právě z Argentiny. Při několika setkáních s ním jsem měl ru
česr poznat jeho vynikající řečn ické umění,
schopnost vyslechnout druhé a pomoci jim
v řešení jejich problémů - a hlavně jeho
nadšení, se krerým se snaží propagovat vzdělá
ní jako klíč k řešení konflikrtl a nastolení
mírového soužití na celém svě tě .
Během svého po byru v Buenos Aires jsem se
s čin nostmi Rorary setkával téměř de nn ě.
Místní kluby spolupracovaly s univerzitou při
organizování různých přednášek a vzděláva
cích akrivir, jako např. n ávštěv ministerstva
zahraničí Argentiny a Insriruru vzdělávání
diplomatických pracovníků
či přednášek o mírových
misích OSN, na n ichž se
podíleli vojáci armády AI·genrinské republiky. Každý z nás,
dvanácti srudenrů, měl jako
svého patrona jednoho rorariána a zázemí jednoho klubu
rak, aby v jakékoliv složité
siruaci byl vždy někdo, na
koho se student může obrárir.
Spolu s ostatními stipendisty
jsme pak také mě l i možnost
propagovat m yšlenky programu RWPS na setkáních
klubů či na distriktních konferencích, nebo při návštěvě

mírová studia

zástupců

Rotary z Brazílie, Paraguaye, Chile,
Bolívie či Peru. Jako jeden ze tří stipendisttl
jsem také měl tu čest hovořit s prezidentem RI
Glennem E. Estessem Sr. při jeho n ávštěvě na
rotariánské konferenci v městě La Plata. Při
něko lika příležitostech jsem také hovořil
v klubech o České republice, o našich tradicích a zvycích, což se setkávalo s velikým
zájmem. Vždy mne velice mile překvap ila znalost, kterou místní o České republice a její kultuře mají a která, dle mého názoru, je často
hlubší, než naše znalost Argentiny, její kultury, zvyků a obyvatel.
Právě život v Argentině, ve čtrnáctimil i ono
vé metropoli Buenos Aires, v celé Latinské
Americe - to vše bylo jedním z nejdůležitěj
ších aspektů mého celého pobyru. I když jsem
dříve žil v jiných zemích a měl jsem možnost
cestovat, s mnohými věcmi jsem se setkal
poprvé. Rozdíly mezi chudými a bohatými
jsou v Latinské Americe největší ze všech kontinentli a byla ro raké realira, s níž jsem se setkával na ulicích téměř denně. Během svého
pobyru jsem mě l možnost naučit se nejen
novému, krásnému jazyku, ale také alespoi1
částečně proniknout do velice rozvířené minulosti této nádherné země, plné geografických,
sociálních a kulturních konrrastLI, naučit se
vnímat místní realitu, pochopit alespoi1 někte
ré ze zvyklostí. Myslím, že právě tím slouží
Rotary míru nejvíce - pomáhá vytvářet osobní vazby, které nezpřetrhá žádný konflikt, ani
vzdálenost a čas.

Mp: Jan

Němeček,

absolvent RWSP Universidad Dei Salvad01;
Buenos Aúes, Argentina

!;fuf!QG!.tW!tli·M,&!!,!f!I,Wm
Jan Němeček, a graduate of the
Rotary World Peace Scholarships
programme from the Universidad
Dei Salvador, Buenos Aires, Argentina, evaluates his studies in Argentina, where as one of twelve students
he experienced under the patronage
of the Rotarians one of the most
interesting, fascinating, and enriching periods of his life so far.
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Prezidenti ROTARACT klubů
rokovali v
Na začátku říj n a se v Brn ě usk utečnil a konference prezidenttl všech Rotaract klub\'1
(RTC) v našem d isrriktu. Její program byl
boharý a pro další funkčnos t všech klubů
dl'dežirý. Nejdříve se každý klub představil
a současně charakterizoval své klubové projekty. RTC Brno představil svl'1j projekt Koncert ve rmě, jehož hlavn í myšlenkou je zprosrředkovar zkušenost nevidomých a obrárir
role: vžd yť i nevidomí mohou pomáhar lidem,
kreří zrakový hand icap nemají. Snahou klubu
součas n ě je umožnir realizaci velmi nadaným
nevidomým umčlcům.
Pak se představil RTC Plzeň a informoval
o svém divadel n ě- h udebním projekru
s názvem "H aDR", krerý je naplánován na
první prosincový weekend. RTC Hradec
Krá lové zase organizuje d istribuci vá noč
ních přání, nakreslených zdravotně postiženými d ě rmi. Poré nám představil svl'1j hlavní projekt RTC Ostrava, který spočívá v pořádá
ní zábavného p rogramu p ro d ůc h odce.
Konečně se svým proj ektem pochlubil
RTC P r a h a , krerý leros na podzim pořádal
už druhý roč ník svého úspěšného projektu
RADOST DĚTEM v divad le Rokoko. Ten
spoč íva l v uspořádání výsravy a aukce ob rázků
a upomínkových předmětů, vyrvoře n ýc h
děrmi z dětských domovtl. Členům RTC
Praha se rak podařil o sh romáždit výtěžek
35 000 Kč, krerý bude věnová n dětským

Brně

a soustavné aktualizace webových stránek
RTC a jejich využirí k informování široké
veřejnosti o ptlsobení RTC kl ubů v Čechách a
na Slovensku . Bylo rozhodnuto, že by se měl
každý klub pokusit prosadit umís tění loga a
odkazu na akrivity Rorary a Rotaract klubů na
webových srránkách, na n ichž se prezenrují
vysoké školy.
jura} Píš,

RTC Praha
Dražba

obrázků vytvořených dětmi

nespeciflkovanému celodisrrikrn ímu účelu.
Bylo také porřeba zvolir nového DRR tedy d isrrikrního představitele všech našich
RTC kl ubtl, protože reprve nedávno zvolený
DRR Robert Havránek byl nucen na ruro
funkci rezignovat (násrup na zah ran i čn í stipendium). Napříšrě ji redy bude zasrávat Juraj
Píš, preziden t a webmaster RTC Praha a do ré
doby už druhým rokem RTC sekretář a webmaster disrrikru. Za novou sekretářku byla
zvolena nynější vice-prezidenrka RTC Praha
Milada Vavrlová.
Na závěr projednali p řítomní způ sob financování akrivir RTC klubů, způsob vedení

Představujeme

Clenúm RTG klubu př1spěl na Jepch projekt nejen RC Praha. ale i RC Praha City.
domovt"1111 v podobě potřeb ného vybavení.
Jen jsme velice lirovali, že ze slovenských
klubtl nedorazili žádní zástupci, kreří by nás
informovali o svých t'1 spěších a projektech.
Příromní se pak zabývali výběrem nového
disrrikrního projektu mlad ých. Bylo dohodnuto, že se o masopustn ím rýdnu uspořádá
něj a ká diskotéka či párty a peníze vybrané ze
vstupného budou použity k vhodnému, zarím
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in Brno
At the beginning of October a conference was held in Brno for the presidents of all the Rotaract Clubs
(RTCs) in aur District. Their manifold
activities are focused first of all to
the humanitarian sphere. Juraj Píš
has been elected the new DAR (Oistict Rotaract Representative).

nového DRR
Novým DRR (Disrrict Rotaract Represenrarive) se sral současný prezident RTC Praha
Juraj Píš. Je studentem druhého ročn íku in fo rmatiky na Provozn ě-ek onomické faku lt ě
České zemčdělské un iverzity v Praze. Prostřed
nictvím Rorary se zúčasrn il krátkodobého
i dlouhodobého výměn n ého programu, byl
jedním z reprezenranrtl našeho disrrikru na
mezinárodn í konferenci o životním p rostředí
v Japonsku, kde informoval o sravu životního
prosrředí v Čechách. Členem RTC Praha se
sral v roce 2002, po návratu z dlouhodobé
výměny v Kanadě. V roce 2003 byl zvolen za
klubového webmasrera, v roce 2004 do funkce vice-prezidenra RTC Praha, při níž pokračoval i ve funkci klubového webmasrera.
V romro roce byl na konferenci prezidenrů
RTC klubtl zvolen za sek retáře, pokladníka
a webmastera všech RTC d isrri kru. A konečn ě
v roce 2005 k rěmro fu nkcím přibyl a ješrě
funkce prezidenta RTC Praha a po rezignaci
Roberta Havránka navíc raké funkce DRR
našeho disrrikru.
(dz)

Zajrmavosti ze světa Rotary

• K náhradě škod způsobených vlnou tsunami při spěly
Rotary kluby působící ve Velké Británii a Irsku částkou pře
sahující 1 ,5 mil. US$. Sest projektů je zaměřeno na rekonstrukci poničených oblastí ve čtyřech zemích (Srí Lanka,
Indie, Indonésie a Thajsko). Anglické kluby přitom úzce spolupracují s místními Rotary kluby.
• Zhoubný hurikán KATRINA vyvolal mezi rotariány celého
mohutnou vlnu solidarity. Nejaktivnější byly pochopitelně distrikty z postižených států: 6820 (Mississippi),
6840 6190, 6200 (Louisiana), 5890 (Texas], 6960 (Florida). Rotary kluby v Louisianě a v 11 dalších státech USA
založily fond, do něhož mohou jejich členové přispívat .
Zvláštní výbor pečuje o poskytnutí naléhavé pomoci v nejohroženějších oblastech. RC v Británii a Irsku poskytly pro
uprchlická střediska v Lafayette a v Baton Rouge, LA, na
200 přenosných útu lků, každý s kapacitou deseti osob.
Rotariáni na Floridě připravili pro postižené oblasti dva 60ti
tunové kontejnery s potravinami a oblečením. President Rl
C.-W. Stenhammar požádal o soustavnou evidenci jak veškeré poskytované pomoci, tak i potřeb v postižených oblastech , aby kluby kdekoliv na světě předem věděly, če ho a kde
je nejvíce zapotřebí.
světa

• Katastrofální zemětřesení o síle 7, 6 stupňů Richterovy
stupnice zasáhlo horské oblasti v severním Pákistánu a
Indii, oblast Kašmíru a také část Afganistanu. Z 200 000
obyvatel Muzzafarabadu, hlavního města Pákistánem spravovaného Kašmíru , jich zahynulo na 12 000, celkem však
hodně přes 80 000 obětí. Oo snahy poskytnout pomoc asi
4 milionům postižených se ihned zapojilo všech 11 5 pakistánských Rotary klubů. Podle guvernéra O. 3270 Mohammada Faiz Kidwaie z Karáčí se na pomoci přímo v terénu
podílelo na 200 rotariánů a stejný počet členů RTC klubů,
včetně mnoha rota ri ánů ze zahraničí. Do zničených oblastí
vyslali l é ka ře, aby pomohli z ran ě ným a poskytli zdravotní
pomoc přeživším. Mnoho vesnic v horách je však stále
zcela nedostupných, protože byly rozbořeny mosty, přesto
že leží jen asi 3 hodiny cesty autem od města Abbottabad.
Bývalý prezident místního RC Azmarai Fadhrudin Khan říká:
"Sám jsem předal ve prospěch postižených více než 3
nákladní auta darů a pomoci, ale je už na vojácích, aby věci
doručili tam , kam se my zatím vůbec nedostaneme. Celkem
však bude objem rotariánské pomoci představovat něco
mezi 1 8 až 20 plnými nákladními auty." Vedle toho odeslali
britské RC 400 tzv. "ShelterBoxes". V každém z těchto skří
ňových úkrytů je vždy k dispozici stan pro 1 O osob, 1O spacích pytlů, tablety pro dekontaminaci vody, plastové nádoby
na vodu, plastové pytle. nádobí pro vaření, víceúče lová
kamna, svítilny a sada nářadí. Vše je zabaleno do plastové
krabice s obsahem 49 galonů, kterou lze použít i víceúče
lově. Pomoci však bude st ále zapotřebí, zejména ve druhé
fázi, neboť mnoho lidí utrpělo vážná zraně ní.
• Divoký virus polia se v březnu 2005 znovu ozval na
Západní Jávě a v celé Indonésii napadl 225 dětí. Proto se
na 2 000 rotarián ů ze 102 místních RC rozh odlo provést
během září 2005 opakované očkování 24,4 mil. dětí ve
věku do 5 let v 15 z 32 provincií Indonésie. Součástí této
akce byla nejen vlastní aplikace orální vakcíny, ale i výchova

místního obyvatelstva o významu imunizace, spolupráce se
správními orgány, aby se vakcíny dostalo skute čně každému
dítěti a pomoc zdravotním orgánům při vedení pečlivé evidence očkovaných .
K tomuto imunizačn ímu úsilí svých indonéských soused ů se
připojili i rotariáni z Hong Kongu, Malajsie, Singapuru a
Thajska, aby ochránili celou toto oblast. Z generického
výzkumu zajišťovaného l aboratořemi WHO vyplynulo, že
původ tohoto viru je v Nigérii, která byla v roce 2003 epicentrem nového výskytu polia v 1 9 dalších zemích Afriky a
Středního východu . ..Stejně jako u jiných nakažlivých chorob,
ani virus polia nerespektuje žádné hranice," říká Dr. David
Heymann, specialista WHO.
Rl přispě l o na tuto imunizační akci v Indonésii s 241 miliony obyvatel dalšími 250 000 US $.
• Další imunizační kampaň proběhla ve 3 polic-endemických
zemích jižní Asie. V prvním týdnu řÍjna byla podána vakcína
7 milionům dětí v Afganistanu, premiér Pákistánu Shaukat
Aziz vyhlásil národní imunizační den na 27.9 . a so učasně
i Indie zahájila očkování v oblastech se zvýšeným rizikem,
zejména ve státech Bihar a Uttar Pradesh, kde bylo ještě
letos hlášeno na 30 nových případů výskytu obrny. P řesto
Indie doufá , že to jsou již případy skutečn ě poslední.
• Rozsáhlá imunizační kampaň ve východní Africe proti
poliu proběhla v září a říjnu 2005. Byla zaměřena na 34
miliony dětí v 8 zemích, které již byly dětské obrny zbaveny,
ale znovu se tam objevila. Uskutečn ila se v těchto zemích:
Demokratická r epublika Kongo, Ojibouti, Eritrea, Ethiopie,
Keňa , Somálsko a Sudán, ale i v Jemenu. V Somálsku, kde
nedošlo k novému výskytu už po 3 roky, bylo opět jedno 17ti
měsíční dítě zasaženo poliem. Jak prohlásil redaktorovi AP
Oliver Rosenbauer, mluvčí WHO, riziko nové nákazy právě
v této zemi jen zvyšuje celková nejistota, velké pohyby obyvatelstva a nedostatečné proočkování. Tato řa da přeočko
vacích kampaní v zemích Africkém Rohu je daleko důležitěj
ší, než se původně předpokládalo . Finančně jsou podporovány Nadací Billa a Melindy Gatesových a i Evropskou unií.
• U dvou iráckých dětí, jeden áctiměsíč ního Masuma
Hmoda a devítiletého Ali Asad Karima, byla diagnostikována vrozená srdeční vada, tzv...Fallotova tetralogie", která je
smrtelná, pokud nedojde k chirurgickému zákroku. Proto
se řadoví rotariáni z Chicaga, kteří založili program "Gift of
Life", spojili s místní Dětskou nemocnicí a příslušníky místní
muslimské obce a na září t.r. zajistili operaci srdce obou
dětí z Iráku, jež by pro ně byla jinak nedostupná. Zachránili
jim tak život.
• Niger, jednu z nejchudších zemí světa se 3,5 milióny obyvatel, zasáhl katastrofální hladomor. Nedávné zamoření
země kobylkami i směrem k jihu stále se rozš i řující Sahara
již překro či ly mez únosnosti. Tato ze mě ležící v polopouštní
oblasti Sahelu trpí pro trvalý nedostatek dešťovýc h srážek
i za normálních okolností vážným nedostatkem potravin .
Mezi prvními, kteří nabídli svou pomoc, byli rotariáni. Dva
Rotary kluby v Nigeru, oba sídlící v hlavním městě země Niamey, se do pomoci zapojily jak dodávkami potravin , tak
i finanční pom ocí. Následovaly je i další Rotary kluby distriktu 9 100, který pokrývá celkem 14 frankofonních západo-
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afrických zemí. Vyzvaly všechny své členy, aby každý přispěl
pytlem rýže, což by představovalo tržní hodnotu celkem
22 000 US$.
Téměř 1 milión podvyživených dětí je přitom vystaveno stále
se zvyšujícímu riziku infekce takovými nemocemi, jako je prů
jem, malárie a zápal plic. Tisíce dětí umírá v důsledku hladu
a nemocí. Pomoc má být proto směřována na zajištění a
dopravu potravin za pomoci Světového potravinářského programu. na nákup léčiv, na vytvoření obilní banky a zavedení
výměnného (barterového) obchodu s potravinami.
Dlouhodobě se toto úsilí zaměří na zlepšení v zásobování
potravinami, na diverzifikaci potravinových zdrojů a na vytvoření nových příležitostí, jak zvýšit výkonnost i přijmy země
dělců .

Další informace získáte na adrese
www.rotary.org/programs/wcs/disaster/reliefefforts.html

....

• Spolupráci mladých se podařilo navázat indickému Rotaract klubu Mumbai Borivli East s jeho spřáteleným klubem
Lahore Garrison ze sousedního Pakistánu. Když se jejich
představitelé - Oharmendra Gangrade z Indie a Hussnain
Kazmi setkali přfmo na hranici, objali se a měli oči plné slzí.
Již více než rok se snažili o kulturní výměnu mezi těmito
dvěma znepřátelenými zeměmi. Již překro čení hranice bylo
součástí jejich projektu, nazvaného ..Pahel: Friendship
Beyond Boundaries." Slovo .. pahel" znamená v hindí a urdu
..dobrý začátek". druhá anglická část zase ..přátelství nezná
hranic" a právě toto přátelství chtějí podporovat na základě
dobrých přátelských vztahů. K politickému napětí mezi tě mi
to zeměmi došlo poté, co získaly před 60 lety nezávislost na
Velké Britanii a kdy byl tento subkontinent rozdělen. Rozpory se prohlubovaly, stále je těžké získat vstupní viza. Oh.
Gangrade nikdy nedoufal, že jednou uvidí tuto přísně stře
ženou hranici z druhé strany. Když však přece jen s dalšími
sedmi pečlivě vybranými osobami hranici překročil k pěti
denní návštěvě, uvítala jej velká skupina č len ů místních RC
a RTC klubů , zazpívali jim písně na přivítanou a vypustili bílé
holubice jako symbol míru ...Cítil jsem. že se nejen splnil můj
sen navštívit jednou Pakistán. ale že jsem tím také napomohl přáte l ství mezi sousedícími národy," prohlásil. Během
svého krátkého pobytu pak tito kulturní vyslanci navštívili
řadu míst, o nichž dříve mohli jen číst, a byli všestranně
zahrnuti pohostinností. ..Jako kdybychom patřili do rodiny.
Nedovedli jsme pochopit, že je to země, s níž jsme třikrát

www.rotary. org /shopping / index. html.

Fakta o Nadaci Rotart
Nositelé odznaku Paul Harris Fellow
M ecenáši (Foundation Benefactors)
Hlavní dárci (Major Oonors)
{údaje k 31. 7. 2005)

ROTARY v

963,564
68 ,277
6,646

čfslech

Počet členů Rotary
Počet klubů
Počet distriktů

-

mužů

i žen

1 224 297
32 507
529
Počet zemí
1 68
Po čet čl enů Rotaract klubů (odhadem)
184 874
působících ve
8 038 klubech ve 158 zemích
Počet členů lnteract klubů (odhadem)
237 337
působících v
1O 31 9 klubech ve 11 8 zemích
Počet celosvětových zájmových sdružení rotariánů
94
Po čet místních týmů aktivistů 5 930 týmech v 71 zemích
136 390 osob
Do těchto týmů je zapojeno
Tato čísla se opírají o oficiální údaje o
k 30. červnu 2005.

členské základně

NajbliHr SVětový kongres Rl :
2006 11.-14.června Malmťl, Švédsko a Kodaň. Dánsko

Pfedpoklltdanlt mrsta kongreaO Rl v pfritfch letech:
2007 *) 24. - 27- června New Orleans, Louisiana, USA
2008
15. - 18. června Los Angeles, Kalifornie, USA
2009
Seoul, Korea
201 O
Montreal, Kanada
2011 *) Salt Lake City, Utah, USA
* ) Místa a termíny konání

těchto

dvou

kongresů

budou

patrně zaměněna

válčili . "

• Publikace o průběhu 96. Světového kongresu 2005
v Chicagu, který byl vyvrcholením oslav 100. výročí Rl,
právě vyšla. Obsahuje oficiální zprávu z plenárních zasedání, texty téměř všech hlavních projevů , všechny číselné
údaje o návštěvnících kongresu. ale také barevné fotografie
nejen z průběhu kongresu. ale i ze slavnostního průvodu
Chicagem a z dalších akcí. Chce-li mít někdo trvalou vzpomínku na tuto významnou událost , může si tuto publikaci
nazvanou .. 2005 Convention Proceedings" objednat pod č.
032-05 EN (pouze v angličtině) v ceně 7 US $ buď na adrese: Rotary lnternational, Publications Order Services Section, Dne Rotary Center, Sherman Avenue 1560, Evanston ,
ll ... USA tel. 001 I 847-866-4600 fax: 001 I 847-8663276. nebo prostřednictvím internetu na adrese
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See: THE ROTARIAN # 11 12/05:
Rl Board of Oirectors Highlights, TRF Highlights, Rl News,
M ember Notes for November. December 2005
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V příštím čísle našeho časop i su představíme rozsáhlý projekt RC Košice .,Mužské zdraví a rodina" . Podíváme se do ateliéru akademického sochaře Michala
Vitanovského, který p ř ipravuje medaili k oceně n i těch, kteří se významným způ
sobem zasloužili o rozvoj našeho distriktu . M. Vitanovský je autorem i ostatních pam ětn ích medaili vydaných již dříve našim distriktem. V článcích od našich
studentů , kteří strávili loňské prázdniny nebo i celý školní rok v zahraničí, si při
pomeneme jejich zajímavé zážitky. Představíme nově obnovený distriktní výbor
pro Cesko-slovensko-holandskou mezinárodní spolupráci, budeme informovat o
postupu natáčen í televizního filmu o činnostech našeho distriktu a přineseme
řadu dalších zajímavosti.

kalendárium
datum

06.12.2005

1 O. slavnostní

vánoční benefiční

koncert spojený s dražbou

předmětů

!
I

a vína - RC 'Třebíč - 'Třebíčský zámek
Benefičný Rotary večer - RC Zvolen - Zvolenský zámok
Slavnostní předání Charty Rl - RC Uherský Brod

09.12.2005
10.12.2005
15.12.2005

Charitativní adventní koncert sboru Carmina Clara - RC Znojmo - kostel sv.

16.12.2005

Rost islava
Projekt mužské zdraví a rodina -

prezentační

akce za

účasti partnerů

projektu - RC Košice

20.12.2005
06 ..08.01.2005

Vánoční

21.01.2006
04.02.2006
09.02.2005
11.02.2006
04.03.2006
06.03.2006
10.- 12.03. 2006

9. reprezentační ples - RC Ceský Krumlov - hotel Růže
10. benefiční ples- RC C. Budějovice- OK Metropol

koncert - RC Brno
Víkend na běžkách Sumava - distriktní výbor pro službu mládeži
Sumava/Spičák

_I

Výstava slovenských

výtvarníků

v

Paříži

- RC Bratislava

Benefiční reprezentační ples - RC Zilina

I. Ples Rotary klubu - RC Ostrava lntemational
lnter-City meeting v Užhorodě • RC Košice (s RC Užhorod)
Seminář nových klubových činovníků PETS poMdá vedení distriktu - Ostrava
[hotel Atom)
11.03.2006
IV. ročník lyžařského Memoriálu J. s Porkerta- RC Hradec Králové- Deštné
v Orlických Hor ách
23.03.- 02.04.06 Skicamp- distriktní výbor pro službu mládeži v SR- Nízké Tatry/Jasná

Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českýc h nebo
slovenských pr ávních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lnternational, a to
většinou ve formě ob čanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt
(distrikt 2240 Ceská republika a Slovenská republika). V jeho čele stojí guvernér. který
plní úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klu bů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvím Rotary lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má roční cyklus - rotariánský r ok začíná I. če rven ce a končí
30 . června.
CESKA REPUBLIKA
RC Brandýs-Boleslav
RC Brno
RC Brno City
RC Ceské Budějovice
RC Ceský Krumlov
RC Frýdek-Místek
RC Hluboká n. VIt.· GOLF
RC Hradec Králové
RC Cheb
RC Chomutov (v zakl. I
RC Ji čín
RC Jihlava
RC Jindřichův Hradec
RC Karlovy Vary
RC Klatovy
RC Kroměříž
RC Liberec--Jablonec n. N.
RC Most
RC Olomouc
RC Ostrava
RC Ostrava lnternational
RC Pardub1ce
RC Písek
RC Plzel\
RC Plzei\-Beseda

RC Poděbrady
RC Prag Bohemia
RC Praga Caput Regni
RC Prague lnternational
RC Praha
RC Praha City
RC Praha Classic
RC Praha-Staré Město
RC Prostějov
RC Přerov
RC Sokolov [v zakl.)
RC Tábor
RC Telč (v zakl.)
RC Trutnov
RC 'Třebíč
RC Uherský Brod [v zakl.)
RC Valtice-Břeclav
RC Vrchlabí
RC Zlín
RC Znojmo
ROTEX Praha
ROTARACT Bmo
Hradec Králové
Ostrava (v zakl. I
Plzel\
Praha

SLOVENSKA REPUBLIKA
RC Banská Bystrica
RC Bratislava
RC Bratislava lntemational
RC Košice
RC Liptovský Mikuláš
RC Martin [v zakl.)
RC Nitra
RC Nitra-Harmony
RC Piešt!any
RC Poprad
RC Prešov [v zakl.)
RC Rožl\ava [v zakl.)
RC Spišská Nová Ves
RC Trenčín
RC Vranov nad Toprov [v zakl.)
RC Zvolen
RC Zilina
ROTARACT San. 8ystr1ca
Koš1c e
Liptovský M1kuláš
Nitra
Zilina
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ROTARY GOOD NEWS
Šéfredaktor
a materiály ze zahraničí
Dobr oslav Zeman , PDG. RC Plzeň {dz}
tel.: 377 224 716
fax.: 377 328 209
e-mail:
dr.zeman@quick.cz
materiály z CR
Svatopluk K. J edlička, RC Praha Classic
{skj}
tel:
602 432 751
fax:
602 458 385
e-mail:
skj@post.cz
materiály ze SR
Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica {ib]
tel.
+421/484 111 744
fax:
+421/484 412 886
e-mail:
i. belan@bb. telecom. sk
aktuality z Rotary klubů
Andrea Vernerová, RC Brandýs-Boleslav {av}
tel:
602 386 359
fax: 257 329 365
e-mail:
ada99@mbox. vol. cz
překlady do angličtiny:
Peter Stephens

redakční

rada:
Augustin Cermák. RC Hradec Králové
Petr Fencl, RC Ceské Budějovice
Jan Hladký, RC Praha
Martin Petiška, RC Brandýs-St.Boleslav
Milan Rach, PDG. RC Praha
Vladimír Skalský, RC Praha City
Otakar Veselý, DG. RC Ceský Krumlov
elektronická podoba magazínu
www. rotary. cz
www. rotary. s k
webmaster Rotary d1striktu 2240
Vladimír Skals ký. RC Praha City
tel.: 284812627
fax.: 284 812 627
e-mail:
skalsky@euneco.cz
vydavatelství a redakce
Agentura DŮM, s. r. o.
IC: 63 99 22 30
Osadní 26
1 70 DO Praha 7
tel.: 283 871 410
fax.: 220 879 744
e-mail:
office@agenturadum. cz
Pro Rotary lnternational distrikt 2240
vydala
Agentura DůM. s.r.o .. Praha
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Až dve ocenenia pre najlepšiu banku získala v roku 2005 Slovenská sporitel'ňa - Ocenenie Awards
for excellence 2005 od renomovaného časopisu Euromoney a ocenenie banka roka 2005 od fi n a nčného
mesačníka The Banker.

Nailepšia banka
na Slovensku

SLOVENSKÁ

SPORITEtŇA
Vaša banka

