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ETIKA / konference ve znamení tradic – Vrcholnou událostí uplynulé-

ho půlroku v našem distriktu se stala konference „Etika v podnikání

a současné společnosti“, uspořádaná 12. listopadu v Ostravě. Vystou-

pilo zde 17 významných osobností podnikatelské sféry, vědy, společen-

ského života i neziskového sektoru a řada diskutujících z pléna.

Společným apelem, který prolínal všemi příspěvky, byl návrat k tradič-

ním hodnotám, které utvářely generace našich předků. Nebylo proto

divu, že osobností, která konferenci vtiskla neopakovatelnou atmosfé-

ru, se stala Sonja Ba�ová. V předvečer konference společně s rotariány

oslavila i své narozeniny (na snímku se Zdeňkem Michálkem, iniciá-

torem a hlavním organizátorem konference). Více na str. 7 a ve zkráce-

né anglické verzi na str. 23 (foto: Svatopluk K. Jedlička)

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

opět jsme měli v redakci velké dilema. Tři
podzimní měsíce byly natolik bohaté na klu-
bové i distriktní aktivity, že jsme museli zva-
žovat, zda příspěvky krátit nebo přeřadit až
do následujícího čísla, tedy prvního v novém
roce. K životu se probudili i naši mladí přáte-
lé z Rotaract klubů a sdružení ROTEX
v obou našich zemích, vrátili se studenti, kteří
byli vysláni našimi kluby do zahraničí a na-
opak my jsme přijali v Česku i na Slovensku
novou skupinu zahraničních studentů pro vý-
měnný pobyt v letošním školním roce. Aby-
chom mohli alespoň tak aktuálně, jak nám to
výrobní proces našeho časopisu dovoluje, re-
flektovat všechny tyto aktivity, rozhodli jsme
se zařadit všechny materiály, které jsme ob-
drželi do tohoto čísla. Znamená to, že se
k vám tentokrát dostává vydání mimořádně
rozšířené o osm stránek. Jistě vám rozšířené
vydání přijde vhod jako čtení o nadcházejí-
cích vánočních a novoročních svátcích.

Jménem redakční rady i členů redakčního
týmu bych rád poděkoval všem, kteří v letoš-
ním kalendářním roce s naší redakcí aktivně
spolupracovali a pomohli nám tak připravit
pro naše čtenáře zajímavé a poutavé mate-
riály o aktivitách Rotary. Spolupracovníkům
i našim čtenářům přeji příjemné prožití vá-
nočních a novoročních svátků a úspěšný
nový rok 2010.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS
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dobré zprávy dobrým lidem

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

Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATINAL, ROTARY, ROTARY KLUB
a ROTARIÁN jsou zákonem chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI.
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překlad: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň

Dramatik Geroge Bernard Shaw kdysi napsal: „Představivost je počátkem
tvorby. Představujete si to, po čem toužíte. Chcete to, co si představujete.
A nakonec vytvoříte to, co chcete.“
Na našem světě není žádná nouze o lidi schopné představit si svou lepší bu-
doucnost. Ale pokud jde o Rotary, my si svou lepší budoucnost nejen před-
stavujeme – my ji chceme a pracujeme na tom, abychom jí také dosáhli.
K tomu nám napomáhají dva důležité nástroje: naše Rotary kluby a naše Na-
dace Rotary.
V průběhu uplynulých let jsem měl tu výhodu, že jsem mohl být z první ruky
svědkem plodů toho, co tato vynikající práce všech rotariánů, podporovaná
programy naší Nadace Rotary, přináší. Přitom na mne nejvíce zapůsobilo, že
se tyto programy nezaměřují pouze na uspokojení krátkodobých potřeb ob-
darovaného. Nejhodnotnější programy a projekty Rotary se zaměřují na bu-
dování naší budoucnosti – že tedy vytváříme podmínky pro lepší život
budoucích generací.
Před dvěma desetiletími jsme jako rotariáni vyhlásili svůj slib, že navždy zlep-
šíme život na celé této zemi tím, že vyhladíme dětskou obrnu. Byl to velmi ná-
ročný cíl, ale současně to vždy byl i cíl realistický. A nyní jsme – díky naší
Nadaci Rotary – tomuto cíli blíž, než kdykoliv předtím.
Doufám, že za pomoci Nadace Billa a Melindy Gatesových i rotariánské vý-
zvy k zajištění dalších 200 milionů dolarů nadejde brzy den, kdy budeme
schopni prohlásit, že se problémy dětské obrny staly již věcí minulosti. Pokud
bychom nyní selhali, zradili bychom nejen všechny ty, kteří za tímto cílem
kráčeli před námi, ale i každé dítě, jemuž jsme to slíbili. Jestliže bychom sel-
hali, riskovali bychom ztrátu svého vlastního dobrého jména stejně tak jako
dobrého jména všech rotariánů, kteří tu byli už před námi.
My však nezklameme. Může a musí se nám to podařit.
Vím, že pro každého z vás platí, že budoucnost Rotary spočívá v rukou kaž-
dého z nás – a to se vztahuje i na naši Nadaci.

preklad: Ivan Belan, PDG, RC Banská Bysrtrica

Idea vníma
 Rotary ako rodinu je vo svojej podstate jednoduchá a logická.
Pripomíname si ju vždy v decembri počas Mesiaca rodiny. Každý rotarián je
súčas
ou ve�kej rotariánskej rodiny – našu rodinu netvorí však iba 1,2 milióna
jej členov. V skutočnosti je nás ove�a viac. Naša rotariánska rodina zahŕňa
všetkých mužov, ženy a deti, ktorí sa angažujú v rôznych programoch a čin-
nostiach Rotary: združuje manželských partnerov a deti našich členov, účast-
níkov a absolventov programov Nadácie Rotary, a všetkých tých, ktorí sa
zapojili do našich programov v mnohých rotariánskych komunitách na celom
svete.
Najmladšiu generáciu našej rotariánskej rodiny tvoria členovia Rotaract klu-
bov a Interact klubov, účastníci programu pre mladé vodcovské osobnosti
Rotary Youth Leadership Awards, štipendisti na zahraničných študijných
pobytoch a každoročne viac ako 8000 študentov, ktorí sa zúčastňujú na roč-
ných výmenných pobytoch v rámci programu Rotary Youth Exchange. Ako
v každej rodine, aj v tej našej je mládež našim najžiarivejším prís�ubom do

budúcnosti. Pochopite�ne je mojím úprimným želaním, aby mnohí z týchto
mladých �udí jedného dňa rozšírili rotariánske rady. Rotary už aj tak vstúpilo
do ich života – a oni sú už teraz súčas
ou Rotary.
So svojou manželkou June sme š
astne zosobášení už viac ako 40 rokov a sko-
ro celý ten čas som zároveň členom Rotary. Hoci ženám v minulosti členstvo
v Rotary kluboch nebolo povolené, June patrí do rotariánskej rodiny odo
dňa, kedy som bol ja prijatý za člena Rotary klubu Grangemouth. Ve moja
služba v Rotary si odvtedy nepochybne vyžiadala úsilie nás oboch – nemožno
však pochybova
 o tom, že obaja sme zožali viac, ako sme zasiali.
Verím, že členstvo v Rotary klube môže a aj by malo obohacova
 náš súkrom-
ný rodinný život a vzájomné vz
ahy medzi jednotlivými členmi rodiny. V sna-
hách oslovi
 a priláka
 viac a hlavne mladších kvalifikovaných členov by sme
mali pamäta
 na to, že dnešní mladí pracujúci �udia často balansujú medzi
prácou a rodinnými povinnos
ami. Pridruženie sa k službám Rotary by malo
vhodne dopĺňa
 tieto rodinné povinnosti a nikdy neby
 na ich úkor. Možno to
dosiahnu
 napríklad aj tak, že stretnutia klubov sa stanovia po pracovnom
čase, naplánujú sa také klubové aktivity, pri ktorých je účas
 jednotlivých čle-
nov s rodinnými príslušníkmi vítaná. Takýmto spôsobom zabezpečíme, že ro-
dina rotariána sa napokon bude cíti
 ako súčas
 jednej ve�kej rotariánskej
rodiny.
Každý klub by sa mal usilova
 zapája
 do činností aj rodinných príslušníkov
a dosiahnu
 tak pevnejšie prepojenie medzi rotariánmi a ich rodinami – a ro-
tariánskou rodinou. Práve zaangažovaním všetkých členov rodiny do spoloč-
ného diania možno zabezpeči
, že Rotary dneška prerastie do ešte
silnejšieho Rotary budúcnosti.

John Kenny
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

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

BUDOUCNOST ROTARY JE VE TVÝCH RUKOU
BUDÚCNOSŤ ROTARY JE V TVOJICH RUKÁCH

Schválenie nových činovníkov – Vedenie RI na svojom zasadnutí v júli
potvrdilo vo funkciách RI kandidátov nominovaných prezidentom Joh-
nom Kennym. Eric E. Lacoste Adamson z Rotary klubu Front Royal
(Va., USA) zastáva funkciu viceprezidenta, Michael Colasurdo Sr. z Ro-
tary klubu Brick Township (N.J., USA) je pokladník. José Alfredo Sepúl-
veda z Rotary klubu Pachuca (Mexiko) sa stal predsedom výkonnej rady.
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Vážené roriánky, vážení rotariáni, milí přátelé!

Když si světový prezident Rotary International
zvolil za své motto slova „Budoucnost Rotary je
ve tvých rukou“, měl jistě na mysli i mladé, kteří
se sdružují v Rotaract klubech. Tyto kluby svou
strukturou i náplní do značné míry kopírují Rota-
ry kluby. Někteří jejich členové za několik let při-
rozeným způsobem rozšíří řady rotariánů.
Existuje však v rámci Rotary ještě jiná skupina
mladých. Jsou to ti, kteří se vrátili z dlouhodo-
bých výměnných pobytů v zahraničí, tedy bývalí
výměnní studenti. Mnozí z nich se angažují při
pořádání akcí v rámci služby mládeži. Jsou členy
mnohem volnějšího sdružení, kterému říkáme
ROTEX.

Velmi rád se zúčastňuji akcí Rotaract klubů.
Mám pocit, že vždy o pár let omládnu. I na jejich
konferenci jsem již byl pošesté hostem, tentokrát
v Modre u Bratislavy (více na str. 36). Na tuto di-
striktní konferenci Rotaractu jsem přizval také
členy ROTEXu. Zjistil jsem totiž, že se obě sku-
piny mladých příliš neznají, že vědí velmi málo
o tom, co která z nich podniká, čím se zabývá.

Vzájemné prezentaci bylo věnováno celé dopo-
ledne. Nabyl jsem dojmu, že obě party mladých
byly vzájemně dost překvapeny, jak bohatou mají
činnost. Při soutěži ve stolním tenise a na večerní
diskotéce se navázaly mnohé kontakty i nejedno
přátelství. Jen doufám, že vydrží a že přerostou ve
společné akce a projekty a že ani společná konfe-
rence nebyla poslední. Velký dík si zaslouží pořa-
datelé z Rotaract klubu Bratislava Danube.

Rodina našich Rotaract klubů se rozrostla o dal-
šího člena. V Poděbradech vznikl nový klub a zdá
se, že bude velkou posilou pro činnost Rotaractu
(více na str. 39). Prvním prezidentem byl zvolen
Tomáš Holub, slavnostního aktu předání Charty
byla přítomna i past-guvernérka našeho distriktu
Jozefa Poláková, v jejímž roce byl klub založen.
Přejme novému klubu, aby mu vydržela dnešní
přátelská atmosféra a aby se mu podařilo usku-
tečnit hodně kvalitních projektů.

Velmi vydařená byla i konference Etika v podni-
kání, nad kterou převzal záštitu bývalý prezident
republiky Václav Havel (více na str. 7). Konferen-
ce neudělala jeho jménu ostudu. Právě naopak.

Absolvoval jsem během svého profesního života
mnoho obdobných podniků, ale tak hodnotnou
konferenci nepamatuji. Vynikající přednášku stří-
dala ještě lepší, a to bez jediné výjimky. Více než
150 účastníků – z nich zhruba dvě třetiny nebyli ro-
tariáni – odjíždělo nadmíru spokojeno. Mne osob-
ně nejvíce oslovila přednáška paní Sonji Ba
ové
a na ni navazující Stanislava Knotka (RC Zlín)
o filozofii a odkazu Tomáše Bati. Petr Pithart na
dvou příbězích ze svého života ilustroval vzrůstají-
cí korupci ve společnosti, možnosti občanské spo-
lečnosti právě s potíráním korupce naznačil
ředitel české pobočky Transparency International
David Ondráčka. O ekonomických a sociologic-
kých aspektech problému velmi fundovaně hovo-
řili Tomáš Sedláček a zejména děkanka
Podnikatelské fakulty Masarykovy univerzity
Anna Putnová (RC Brno City), která seznámila
posluchače s obsahem etické výchovy na fakultě.
Ve výčtu bych mohl dlouho pokračovat. Velký dík
patří Zdeňku Michálkovi z RC Ostrava a jeho ko-
legům i všem přátelům z ostravských klubů, kteří
na pořádání konference měli podíl.

Konference vygenerovala dvě výzvy. Směrem
k podnikatelské veřejnosti dobrovolně přijmout
závazek konfrontovat své jednání s testem čtyř
rotariánských otázek. Směrem k exekutivě pak
zařadit do výuky na základních a středních ško-
lách předmět etická výchova.
Vážení přátelé, mějme stále před očima odkaz
Tomáše Bati. Jeho etický přístup k podnikání, ke
spolupracovníkům a obchodním partnerům. Po-
může nám to posunout naši společnost alespoň
o malý kousek dál. Zejména však mějme respekt
k pravdě a vůli k činům!

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

registrace na:
www.rotary.org

AKCE PŘEDCHÁZEJÍCÍ
KONGRESU:

17. – 20. 6. 2010

SVĚTOVÉ MÍROVOVÉ
SYMPOZIUM

KONFERENCE ROTARACT

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
RYLA
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Text: Martin Petiška
Foto: archiv, není-li uvedeno jinak

Ve městě, ve kterém má sídlo RC
Brandýs-Boleslav, na staroboleslavské probošt-
ské louce, se setkal s poutníky muž naděje.
Svatý otec Benedikt XVI.

Poprvé v českých dějinách, poprvé nyní ve třetím
tisíciletí křes
anského letopočtu, se procházel po
staroboleslavských místech, dotýkaných šlépeje-
mi knížete svatého Václava, papež-poutník, který
přišel, aby oslovoval nadějí…
Kolik už bylo popsáno pergamenů i papíru o tom,
v čem je síla víry, naděje a lásky, tedy oněch hod-
not, jaké vnáší do třetího tisíciletí životadárná tra-
dice…
Je možná víra bez naděje?
Jako by veliká naděje mohla být vydechována je-
nom velikou vírou. Jako by veliká víra mohla být
vydechována jenom velikou láskou…

Kolikrát o tom už promluvila zkušenost tolika po-
kolení: čím větší víra, tím větší naděje.
A tím větší síla lásky.
Všechny tři hodnoty jsou propojeny jako tři papr-
sky spojené do jediného světla…
Do světla, které svítí na cestu…
Jak by mohly být uskutečňovány veliké sny, kdyby
je nepodpírala veliká víra?
Kolik už bylo popsáno papíru o tom, v čem spočí-
vá síla myšlenek Rotary…
Je možné uskutečňovat tak veliké plány, jakými
Rotary odstraňuje chudobu a bolest, bez víry v je-
jich uskutečnění a bez naděje, že se je podaří pro-
vést?
Pokud by rotariáni nepracovali na svých plánech
s láskou, jejich plány by se rozplývaly do ztrace-
na…
Láska dokáže měnit sny do skutečnosti.
Jak blízce mohou znít rotariánům slova Benedik-
ta XVI., vyslovená na sluncem rozsvícené staro-
boleslavské louce, slova o naději…
Rotary je vystavěné na pevnině naděje.
Je vystavěné na nepotopitelné pevnině naděje, té
naděje, bez které by se nemohly například rozejít
zástupy dobrovolníků do různých stran světa, aby
z něj zcela vypudily obrnu…
Jenom z velké naděje se mohou narodit veliké
sny…
Jenom z velké víry se může narodit světlo, které
dává smysl lidskému životu, které vede duši od
marnosti…
Benedikt XVI. oslovil ve Staré Boleslavi obrovitý
zástup, jaký se zde nesešel od dob dávných pout-
níků, oslovoval zde příchozí z celé řady zemí,
z blízka i z daleka… a naděje, o které hovořil, je
oslovovala řečí, která je ve své znělosti tak srozu-
mitelná právě rotariánské mateřštině…
Kdo nese naději, ukazuje cestu…, ukazuje ji
i tam, kde se tolika lidem někdy zdá být jenom ve-
liké bezcestí.
Mapa naděje, kterou před hledajícími poutníky
rozkládá papež, je mapou, podle které se mohou
vydávat na cesty, mohou ji užít všichni ti, kdo
chtějí vyjít ze svého soumraku, ze své tmy… Kdo
chtějí vyjít z marnosti na stezku, která by je do-
vedla, bezpečně dovedla, ke svítání…

Nejenom je.
I jejich blízké…
Na oné mapě je tolik míst, která by se bez ní dala
snadno přehlédnout.
A přitom to bývají někdy nejdůležitější místa.
Jsou kroky, bez kterých může celá velice dlouhá
cesta ztratit svůj smysl.
Někdy jediný krok rozhoduje o celé cestě…
To nejdůležitější bývá často v životě nejpřehlíže-
nější…
Mapa naděje je nabízena všem, kdo ztrácejí víru
ve smysl své existence… Z této mapy je možné
číst, že život není choroba hmoty, že je naopak
úžasnou možností.
Úžasnou příležitostí.
Koneckonců mapa rotariánské naděje je neko-
nečná…
Každý rotarián může být nejenom dárcem
v hmotném slova smyslu.
Každý z těch, kdo mají peníze, je může věnovat na
nějaký dobročinný úcel, bu ze soucitu s těmi,
kdo potřebují pomoc, bu proto, aby ulehčil své-
mu špatnému svědomí…, bu proto, aby se pyšně
zviditelnil před veřejností…
Ale jsou i jiní dárci.
Jsou dárci naděje.
Nesmírný dar může věnovat každý člověk…
Nenápadný dar naděje.
Anděl strážný říká:
„I ty můžeš dát dnes někomu nesmírný dar…
Dar, který tě nebude nic stát a přece někomu
může setřít smutek nebo i zachránit život…
Duše potřebuje chléb naděje, aby mohla žít…
Komu můžeš dnes podat naději?
Komu ze svých blízkých můžeš dnes proměnit
jeho tmu do svítání?“ �

RC Brandýs-Boleslav

(připomínka svátku svatého Václava, 28. září 2009)

www.navstevapapeze.cz

Stará Boleslav je už po staletí tradičním poutním místem.
(Foto: K.Voděra)

Návštěva papeže Benedikt XVI. byla ve Staré Boleslavi vě-
nována mladým lidem.

Mezi účastníky shromáždění v papamobilu
(Foto: Filip Kotek)

Benedikt XVI. ve své homílii povzbudil účastníky k novým
činům. (Foto: Filip Kotek)

Ve staroboleslavské bazilice Benedikt XVI. rozjímal u os-
tatků patrona českých zemí svatého Václava.
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Text: Jaromír Krišica, Rotary klub Ostrava
Foto: Svatopluk K. Jedlička

Za účelem pojmenovat problémy současné společnosti v oblasti etiky a dát vý-
znamný impulz k jejich řešení byla svolána do ostravského hotelu Clarion
Congress Hotel (Atom) konference s názvem „Etika v podnikání a ve společ-
nosti 2009“. Jejím hlavním cílem bylo podívat se na etiku v širších souvislo-
stech a přispět k rozvoji etického chování v různých oblastech života. Konfe-
renci, uspořádanou pod záštitou Václava Havla, Ing. F. Ryneše, guvernéra
Rotary Distriktu 2240 a rotariána RNDr. L. Ženatého, jinak náměstka primá-
tora města Ostravy, zahájila paní Sonja Ba
ová. Tato energií překypující dáma
oslavila v předvečer konference s pozvanými rotariány své 84. (!) narozeniny.

Na konferenci vystoupilo 17 významných osobností z oblasti politiky, podni-
kání, vzdělávání i neziskové sféry. O příčinách a možnostech řešení nedostat-
ku etiky ve společnosti hovořili v Ostravě např. Doc. JUDr. Petr Pithart,
místopředseda senátu ČR, D. Ondračka, ředitel kanceláře Transparency In-
ternational, Doc. ing. J. Cienciala, CSc., generální ředitel Třineckých železá-
ren, a.s., PhDr. T. Sedláček, stratég ČSOB, PhDr. I. Balogh, ředitel pro
komunikaci, Plzeňský Prazdroj, a.s., a mnozí další. Za excelentní se dal pova-
žovat příspěvek bývalého člena první svobodné vlády po roce 1989, čestného
člena Rotary klubu Ostrava, ThDr. J. Hromádky. Konference, která se usku-
tečnila ve spolupráci dvou ostravských a frýdeckomísteckého Rotary klubu
byla v této oblasti už druhým počinem, protože svou premiéru měla v roce
2005, kdy se jí zúčastnilo celkem 50 osob. Inspirací pro uspořádání letošní
konference, které se už účastnilo cca 140 osob, byl výrok Tomáše Bati z roku
1932: „Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe.
To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní
bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi

je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi.
Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obra-
tů ani kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejné-
mu majetku.
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic. Nevy-
dírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit
a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mr-
hání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, fi-
nančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru
lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Vystoupení většiny řečníků potvrzovala to, co si většina z nás uvědomuje:
tato společnost se nachází v problémech, jejichž primární příčinou je nedo-
statek etiky. „Jsme přesvědčeni, že někdo a někde musí začít, proč by to ne-

S ETIKOU SE POTÝKÁ CELÁ SPOLEČNOST,
ale rotariáni na ni mají svůj recept…

Osobností, která vtiskla konferenci neopakovatelnou atmosféru byla Sonja Baťová, před-
stavitelka pevných etických norem v podnikání i soukromém životě její rodiny. Doprovod jí
po celou dobu poskytovali členové RC Zlín.

O vztahu k etice mezi rotariány a veřejností svědčil nejen zaplněný kongresový sál, ale i živá diskuse k jednotlivým vystoupením. Zástupci několika klubů projevili zájem uspořádat k tomuto
tématu setkání i ve svých městech.
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Nejen mezi účastníky v plénu, ale i mezi spíkry byly zastoupeny různé věkové kategorie
– a tak se tu vedle sebe ocitli například místopředseda Senátu ČR Petr Pithart (vpravo)
a mladý makroekonomický stratég Tomáš Sedláček.

Ve svém vystoupení přispěl k danému tématu praktickými poznatky generální ředitel a.s.
Třinecké železárny Jiří Cienciala.

Velká část dotazů z pléna byla směrována na ředitele firemních vztahů a lidského kapitálu
a.s. Plzeňský Prazdroj Ivana Balogha (vpravo).

V průběhu konference rozvinul guvernér distriktu František Ryneš (vpravo) jednání o další
spolupráci se zástupci Etického fóra ČR zejména v oblasti zavádění etiky jako učebního
předmětu na českých školách (v SR je etika oficiální součástí učebních osnov) – na snímku
v rozhovoru s Pavlem Motyčkou.

Paní Baťová oslavila letos narozeniny ve společnosti rotariánů. V předvečer konference tak
od nich dostala řadu milých osobních dárků. Na snímku s Janem Chalupou, prezidentem
RC Ostrava.

Narozeninovou oslavu paní Baťové oživil komorním koncertem na neobvyklé hudební ná-
stroje, citery, ostravský rotarián Jan Folprecht s manželkou a jednou ze svých žaček.
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mohlo být na této konferenci v Ostravě a te“, sdělil všem současný guvernér
našeho mezinárodního distriktu 2240 František Ryneš. „Nabízíme vám
k tomu jednoduchou pomůcku, kterou používáme v Rotary již desítky let.
Každý si podle ní může otestovat své chování v konkrétní situaci pomocí čtyř
otázek a pokud bude odpově na všechny čtyři otázky kladná, pak není po-
chyb, že vaše konání je po etické stránce v pořádku“. To bylo základní sděle-
ní, které rotariáni nabídli „nerotariánům“ v sále, ale prostřednictvím médií
dalším občanům. Největší díl mediální práce odvedla veřejnoprávní média
Česká televize a Český rozhlas; většina tzv. komerčních médií danou proble-
matiku nepovažovala za příliš zajímavou.
Bezchybně organizovaná konference pod taktovkou Z. Michálka proběhla
v přátelské atmosféře, která byla umocněna předáním šeku ve výši 163 485
Kč starostce obce Kunín, paní Dagmar Novosadové. Peníze, které budou po-
užity na výstavbu lávek stržených po povodních v tomto roce na Novojičín-
sku, byly sesbírány Rotary klubem Ostrava za pomoci ostatních rotariánů
z různých klubů v distriktu 2240.
Poděkování patří nejen dárcům, ale i sponzorům konference, kteří v různé
formě napomohli k uspořádáni akce: Třinecké železárny, a.s., Statutární
město Ostrava, Plzeňský Prazdroj, a.s., a mnohým dalším.
Materiály z konference včetně fotografií můžete najít na internetu na stránkách
Rotary klubu Ostrava i našeho distriktu. �

Kateřina Kubínová z RC Uherský Brod (vlevo) předala v průběhu konference paní Baťové
milé dárky od dětí a dala podnět ke společné vzpomínce na jejího nedávno zesnulého
manžela Tomáše J. Baťu.

Významným okamžikem konference bylo i předání symbolického šeku pro pomoc obci Ku-
nín, postižené v jarních měsících ničivou povodní - zleva: guvernér distriktu František Ry-
neš, prezident RC Ostrava, Jan Chalupa a starostka Kunína Dagmar Novosadová.

K zajímavým hostům konference patřil i jediný účastník ze zahraničí Edgar Wille z Ashridge
Business School ve Velké Británii – na snímku vpravo společně s hlavním organizátorem
a moderátorem konference Zdeňkem Michálkem.
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Text: Vladimír Petránek
Foto: archiv klubu

Sdružení Charita ČR organizuje takzvané
„Adopce na dálku“. Dnes pomáhá již více než
17 000 dětem v osmi státech několika kontinentů.
Jde o děti z nejchudších rodin, které z finančních
důvodů dříve nemohly chodit do školy anebo by
školu ze stejných důvodů musely předčasně opu-
stit. Roční příspěvek na dítě se liší v závislosti na
zemi, odkud dítě pochází, začíná na částce 4 900
Kč. To znamená, že pokud se Rotary klub roz-
hodne „adoptovat“ nějaké dítě, tak v průměrně
velkém klubu se na jednoho člena jedná o částku
nižší, než je cena večeře na našem setkání. To se
pak přímo nabízí, abychom ovlivnili něčí osud.

V RC Praha City jsme se rozhodli, že se do této
činnosti také zapojíme. A rovnou „adoptujeme“
dvě děti. Zvolili jsme Indii a protože místní kultu-
ra víceméně preferuje muže, tak jsme se rozhodli
adoptovat dvě dívky.

Ve sdružení mají šanon s dokumenty dětí, jež
jsou nabízeny k adopci. Každé dítě má svůj list
doplněný fotografií, ta samozřejmě zaujme nej-
dříve. Některé děti se na fotografii usmívají, ty se
přímo nabízejí, abychom se pro ně rozhodli.
Nebo naopak vzít si nějaké, které se kaboní a od
pohledu je to neš
astné dítě, které se bude celým
životem jen protloukat? Pak se člověk začte
do sporých údajů o rodině. V Indii
jsou většinou zaměstnáni
jen muži, ženy se
starají o do-
mácnost.
A otcové dětí,
jež se nabízejí
k adopci, jsou
obvykle jen příle-
žitostně zaměstna-
ní, mají velmi nejistý
příjem. To má samo-
zřejmě dopad na rodi-
nu. Proto nemohou
posílat děti do školy, kde
je třeba platit školní pomůc-
ky, uniformu, případně
i školné nebo zdravotní péči.

Rozhodl jsem se vybrat naše dív-
ky podle rodinné situace. Zaujala
mne devítiletá Shivappa Chaithra,
jejíž otec přinese do sedmičlenné ro-
diny měsíčně tak asi našich 500 Kč. Je
jasné, že tuto částku nelze poměřovat

našimi měřítky. Ale zcela jistě to znamená, že tam
v Indii jde o nejchudší vrstvu místního obyvatel-
stva. A pak mne zaujala ještě jiná dívka, jejíž otec
přinese do rodiny také velmi málo a navíc je ještě
tělesně postižený. To už je takřka kritická situace.
Přestože je v každé rodině vždy více dětí, adopce
je umožněna jen jednomu dítěti, to aby se dostalo
na co nejvíce rodin.

Svým „adoptivním“ dívkám píšeme, charita
v místní škole naše dopisy překládá. Naopak jed-
nou ročně dostaneme dopis od našeho dítěte

(v místním jazyce Kannada), přeložený školou do
angličtiny a také fotografii dívky spolu se školní-
mi výsledky a hodnocením. To vše vypovídá
o tom, jaká péče je našim adoptivním dětem vě-
nována a kam děti ve svém vývoji směřují. Dopisy
také obsahují jeden list kreseb, které pro nás dív-
ky vytvořily. Ale i po několika letech kresby zůstá-
vají stále na velmi primitivní úrovni. Je proto
možné, že se dívky k pastelkám nebo fixům dosta-
nou právě tak jednou za rok.

Je hezké takto sledovat dva lidské osudy, bez naší
pomoci by se těm dívkám nedostalo ani základní-
ho vzdělání. A vzdělání je patrně jedinou šancí,
jak se vymanit z bídy a případně jak překonat hra-
nice kastovní společnosti.

V případě zájmu o „adopci“ se obra
te přímo na
Sdružení Charita ČR nebo vám náš klub zpro-
středkuje potřebné informace a spojení. �

Chaithra

RC Praha City

Anitha

Praktická poznámka (Jana Přikrylová):
Adoptované děti musí mít rodiče, není možné
něco jako „klubová adopce“. Máme tedy v klu-
bu mámu Lenku Deverovou a tátu Vladimíra
Petránka, který je také autorem článku o na-
šich holčičkách, a současně možným porad-
cem, pokud by některý z klubů měl zájem
o takovou účinnou a snadnou pomoc potřeb-
ným. Za roční částku 4900/6000 Kč (Indie),
7000 Kč (Uganda a DR Kongo), 5000/8000 Kč
(Zambie), 5500/7000 Kč (Thajsko) a 6900 Kč
(Bělorusko) získá dítě školné, školní pomůcky,
uniformu a základní zdravotní péči. 20 % pří-
spěvku podporuje prostřednictvím menších
i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě
žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opat-
rovníky dětí, rekonstrukce škol a další).
Více informací o rozvojové spolupráci v rámci
projektu Adopce na dálku® najdete na:
www.charita-adopce.cz
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Asi před čtyřmi roky navštívil poprvé náš Rotary klub
Plzeň Michal Fidler, poněkud „exotický“ host, ná-
rodností sice Čech, a přesto člen RC Dušanbe v dale-
kém Tádžikistánu. Na podzim roku 2009 začal
navštěvovat naše schůzky pravidelně a bude-li moci
zakotvit služebně – jak doufá – opět v Plzni, je možné,
že až budete tyto řádky číst, se bude moci už považo-
vat za člena RC Plzeň. Jeho dnešní slova o tom, jak se
stal rotariánem a co mu naše celosvětové společen-
ství přináší, i když je hodně na cestách, jsou v kaž-
dém případě velmi zajímavá.

S Rotary jsem se poprvé setkal v RC LaBelle na
Floridě v roce 2003. Do zcela neznámého pro-
středí, kam mě jako hosta tehdy pozval vedoucí
mé tamější postgraduální stáže, jsem přišel teore-
ticky nepřipraven, a protože mítink začal společ-
nou modlitbou, měl jsem jako ateista ze setkání

poněkud smíšené pocity. Představa, že bych se
tam měl za týden vrátit, mě příliš nelákala.
Na doporučení mého hostitele jsem ale začal hle-
dat podrobnější informace a po pár týdnech jsem
opětovné pozvání přijal znovu - tentokrát už
s větší chutí a zvědavostí. Následující návštěvy mě
v záslužnosti aktivit Rotary utvrdily, začal jsem
totiž lépe chápat náplň činnosti tamějšího klubu
a postupně změnil i svůj přístup z určité počáteč-
ní skepse ve prospěch sympatií a chuti přiložit
ruku k dílu.
Ačkoli mě osud brzy poté zavál z vyhřáté Floridy
do tehdy promrzlého Tádžikistánu, nadšení hle-
dat nově objevené ideály mě neopustilo ani tam.
Zapátral jsem proto po zastoupení Rotary ve
střední Asii a s překvapením zjistil, že se zde prá-
vě nesměle začíná formovat vůbec první tádžický
klub, za jehož člena jsem byl po několika týdnech
přijat i já. O vodohospodářských projektech, kte-
ré jsem pak jako vice-prezident americké nezis-
kové organizace Intelligentsia International
a zároveň dušanbenský rotarián pomáhal usku-
tečňovat, jsem psal v jednom z předchozích čísel
tohoto časopisu (01/2006).
Jako koordinátor odborných vzdělávacích stáží
hodně cestuji po světě. Mítinky RC Dušanbe na-

vštěvuji proto jen výjimečně, ale i přesto dosáhlo
nedávno mé klubové členství již pátého výročí.
K udržení plnohodnotného členství přispívá
vstřícnost mého domácího klubu a dohoda, že
budu pravidelně navštěvovat „make-up“ mítinky
v zemích, kde právě působím.
Tato „náhradní” setkání pro mne vždy představu-
jí mimořádně podnětnou a zajímavou událost, na
niž se těším. Je příjemné vědět, že takřka v kaž-
dém koutě světa se najde klub, kde budu přivítán
jako „visiting Rotarian“ a kde snadno potkám za-
jímavé a vzdělané lidi, kteří v mnoha směrech
smýšlejí obdobně jako já. Je příjemné vědět, že a

už se octnu třeba v severní Indii nebo jižním
Thajsku, vždy mi někdo z místních rotariánů
ochotně poskytne o daném regionu informace,
které se v běžném zpravodajství tak snadno najít
nedají. Je příjemné vědět, že každý další
„make-up“ mítink mi ukáže novou tvář Rotary,
mnohdy ze zcela nečekaného úhlu pohledu.
Zkrátka je příjemné vědět, že i když jsem často ti-
síce kilometrů od domova, Rotary je jakýsi kus
jistoty, který vždy a znovu nacházím.

Michal Fidler
člen RC Dušanbe, Tádžikistán

Text: MVDr. Petr Hošek

Ve dnech 24. až 30. srpna 2009 proběhl ve Vídni
pátý ročník rotariánského mistrovství světa v teni-
se. Na turnaj se sjeli tenisté z patnácti zemí čtyř
kontinentů. Ve vídeňském čtvrtém okrese, v krás-
ném Colony Clubu, se sešlo kolem stovky tenistů a
podobný počet jejich doprovodu,aby strávili týden
v nádherném prostředí. Organizaci rozsáhlé akce
zabezpečovaly vídeňské RC. Ředitelem turnaje
byl přítel Josef Gudenus z RC Vienna a spolu s ře-
ditelem ITFR, přítelem Marcem Marinaro, měli

ku pomoci velkou skupinu členů vídeňských Ro-
taract klubů. A turnaj to nebyl malý.
Zorganizovat zápasy pro dvouhry mužů v katego-
riích do padesáti let, nad padesát a nad šedesát
let, dvou kategorií čtyřher, pro dvouhry a čtyřhry
žen bez rozdílu věku a smíšené čtyřhry určitě ne-
bylo snadné. Vlastní průběh turnaje dosvědčil, že
péče věnovaná organizačnímu zajištění byla vel-
mi svědomitá a že ji zajiš
ovali odborníci. Své
udělalo i místo konání. Colony Club dal formou
sponzorského daru k dispozici celý svůj areál
s dvanácti venkovními a šesti halovými dvorci a se
zázemím, které snese měřítko akcí ATF. Dalších
jednadvacet sponzorů pomohlo svými příspěvky
uskutečnit i skvělý doprovodný společenský
a poznávací program, ale současně spolu s tenisty

podpořili projekty RI a to projekt PolioPlus
a projekt Medical Center Srebrenica.
Týden, ve kterém měřili tenisové síly rotariáni
z Indie, Austrálie, USA s Evropany, se vydařil.
Distrikt 2240 reprezentovali za Slovensko manže-
lé Vindtovi a Petrášovi z RC Košice-Country,
z České republiky jsem se zúčastnil sám. Proto
mě potěšil dopis od Marca Marinaro se sdělením,
že mě představenstvo ITFR jmenuje do pozice
„tennis director“ pro Českou republiku. Organi-
zace sdružuje 850 členů v šedesáti dvou zemích
světa. Cítím se tímto jmenováním poctěn a chci
cíle a akce ITFR propagovat a naše rotariánská
tenisová klání s jejím programem propojovat.
Zdravím vás tenisovým rotariánským pozdravem:
„Servíruj esem!“ �

RC Plzeň / RC Dušanbe

Přivítám vaše podněty na adrese: petr@thcom.cz

RC Cheb/Eger

Bulletin indického RC Chandigarh-Central (Distrikt 3080), in-
formující o mítinku, kde byl Michal Fidler guest-speakerem.

Rtn. Fidler (druhý zprava) jako host švédského GSE-týmu při návštěvě v RC Sae-Hanyang v jihokorejském Seoulu (distrikt
3650).
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Na mysli mám především naše západní sousedy,
tedy německé – nebo ještě přesněji bavorské – ro-
tariány. V první polovině listopadu jsem si mohl
naše přátelské vztahy ověřit  hned dvakrát:

Tou první příležitostí bylo mé setkání s (téměř)
všemi členy německé sekce našeho mezidistrikt-
ního výboru pro mezinárodní rotariánskou spolu-
práci mezi Německem, Českem a Slovenskem (ve
zkratce: LA D-CZ-SK) na jejich pracovním zase-
dání, které se uskutečnilo v sobotu 7. listopadu ve
Würzburgu, dokonce i za přítomnosti současné-
ho guvernéra D. 1950 Karla Heinemeyera, člena
RC Erfurt. I když čtyři ze členů této německé sek-
ce svou neúčast předem a s politováním omluvili,
přesto se nás sešlo sedmnáct osob, z nichž všichni
projevují upřímný zájem o všestrannou spoluprá-
ci se svými východními sousedy – tedy jak s český-
mi, tak i se slovenskými Rotary, ovšem i s našimi
Rotaract kluby. Dokonce se od minulého roku je-
jich počet zvýšil o další zájemce. A poprvé jsem
byl jako jediný Čech účastníkem pracovního jed-
nání našich německých přátel, s nimiž spolupra-
cujeme již po řadu let: to proto, že mne v loňském
roce jmenovali svým čestným členem, čehož jsem
si také velice vážil.

O to víc jsem také vnímal jejich otevřenost
a upřímnost, která se projevovala ve všech jejich
námětech, které při jednání přednesli: šlo o zhod-
nocení návštěvy německého GSE týmu v našem

distriktu v květnu t.r., na který má v blízké bu-
doucnosti navazovat i vyslání GSE-týmu z našeho
distriktu do Německa. Naši hosté – téměř jako tu-
ristická skupina cestující vlastním autem – toho
mnoho projeli a viděli, od Karlových Varů až do
Košic, kde se zúčastnili nejen naší slavnostní 10.
výroční konference distriktu 2240 v Košicích, ale
i zasedání našeho LA, které konferenci předchá-
zelo. Jen litovali, že měli příležitost navštívit bě-
hem čtyř týdnů pobytu u nás pouze tři naše
Rotary kluby.

Naopak byla velmi kladně oceněna spolupráce tý-
kající se mladých: například účast šesti našich mla-
dých konzervatoristů na významném hudebním
festivalu Bachwoche Ansbach 2009 na počátku
srpna, nebo velmi úspěšný RYLA seminář, uspo-
řádaný na jaře v St. Marienthalu poblíž Zhořelce

(Görlitz) distriktem 1950 pro 36 mladých talento-
vaných lidí ze 7 zemí (z toho 5 z našeho distriktu).
Christina Michaelsen, sekretářka německé sekce
LA, se zase stará o rozšiřování kontaktů mezi Ro-
taract kluby, kde existuje stále velká rezerva. Ob-
zvláš
 byla ohodnocena iniciativa a finanční
pomoc RC Weißenburg pro záchranu krásného
poutního kostelíka v Ostrovci v západních Če-
chách (o něm informujme na jiném místě tohoto
čísla RGN). A se zájmem si všichni účastníci zase-
dání připomněli promítnutím obrazové prezenta-
ce průběh naší slavnostní 10. výroční konference
na konci května v Košicích a také pracovní setkání
celého LA, které naší konferenci předcházelo
a bylo spojené s návštěvou aktivní menšiny karpat-
ských Němců v Medzevu.

Na závěr zasedání ve Würzburgu předal vedoucí
německé sekce LA Frits Zeeuw svému předchůd-
ci Hansi Schleiovi jako ocenění jeho mimořádně
záslužné práce pro rozvoj naší vzájemné spolu-
práce 2. a 3. safír k čestnému odznaku Paul Har-
ris Fellow. Však si také Hans toto ocenění plně
zasloužil. Vždy
 to byl právě on, kdo ve svém
funkčním období guvernéra pro rok 2003/04 zvo-
lil jako motto svého distriktu 1880 slova
„BRÜCKE ZUM OSTEN“, které se stalo sou-
částí i jejich distriktní vlajky.

Druhou příležitostí, která vhodně charakterizuje
naše dobré sousedské vztahy, byla návštěva sed-
mičlenné delegace Rotary klubu Regensburg
Marc Aurel, vedená Berndem Klugem, jeho za-
kládajícím prezidentem v roce 1995, nyní generá-
lem v.v. Přivedl své klubové přátele do Plzně,
abychom si po delších letech opět společně osvě-
žili výsledky své předchozí velmi dobré spoluprá-
ce jak v oblasti humanitární, tak i výchovné. Při
setkání je obzvláště zaujala obrazová prezentace,
kterou připravil prezident RC Plzeň Tomáš Holub
o velmi rychlé finanční pomoci, kterou poskytli pl-
zeňští rotariáni obětem katastrofálního tajfunu
Ondoy (Ketsana) z 23. září. Hosté z Řezna při
rozloučení přislíbili, že ve svém klubu projednají,
jak by se i jejich RC mohl k naší pomoci připojit.
Více se o tomto projektu dozvíte na adrese:
http://www.plzen.rotary.cz/blob.php/
Ondoy4en.ppt?files=5904.

Dobroslav Zeman, PDG
RC Plzeň

Frits Zeeuw, PDG 1950, předseda německé sekce LA
D-CZ-SK

Hans Schlei (vlevo)na plzeňském Náměstí Republiky, tehdy jako guvernér německého distikrtu 1880 pro 2003/04, při slav-
nostním ukončení projektu podpořeného účelovými dotacemi pro 6 našich RC.

Odznak PHF se třemi safíry.

Výbor pro spolupráci mezi D 2240
(ČR/SR) a distrikty v Německu
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Text:  Frank Spekhorst, předseda výboru
Překlad z angličtiny: Libor Trejdl
Foto: archiv klubu

V době od 25. do 29. září opět náš distrikt navštívila delegace proslulého ni-
zozemského klubu Noordwijk, kterou vedli Evert-Jan Bonnike a Karel Dep-
pe. Dostalo se jim vřelého uvítání od zástupců RC Kroměříž, RC Brno a RC
Brno-City, a rovněž RC Břeclav-Valtice. Po příjezdu do Brna strávili celý den v Brumovicích, kde je přijal starosta

a uvítali je občané v tradičních lidových krojích. Po obědě ve stylu tradiční
moravské kuchyně jednali delegáti RC Noordwijk a zástupci ICC Kamil Še-
vela a Frank Spekhorst s členy DIAKONIE Československé církve husitské
o možnostech podpory její činnosti ve prospěch autistických dětí. DIAKO-
NIE se uchází o rotariánský příspěvek na vybudování objektu v Brumovicích,
který by zaručoval celoživotní péči pacientům a rovněž otevíral možnosti
péče o seniory.
Je to první společný projekt RC Brno a RC Brno-City.
Nazítří se skupina přesunula do Kroměříže, kde se setkala s dávnými přáteli
Marianem Sedlářem a Karlem a Zuzanou Chvátalovými. Společně navštívili
hrad Buchlov a poobědvali s několika dalšími členy klubu.
Další den navázali nová přátelství ve Valticích, kde jim Jaroslav Benda a člen
ICC Jan Kostka připravili pěkný den, strávený návštěvou pamětihodností,
hradu a rotariánského přítele Loš
áka.
RC Noordwijk navrhuje založit „rotariánskou skupinu přátelství“ se všemi
zájemci z těchto čtyř českých klubů a zve je na návštěvu Noordwijku v dubnu
2010. Naše díky patří všem zúčastněným rotariánům, kteří se opět postarali
o nezapomenutelné zážitky našich holandských přátel. �

Mladí lidé z Brumovic nezapomínají na tradice své obce (sedící zleva: Karel Deppe,
Evert-Jan Bonnike, manzelka Jeanette Deppe, Frank Spekhorst, Margot Deppe)

Účastníci jednoho ze setkání (zleva): Kamil Ševela (RC Brno-City), manželka brumovického
starosty, Hana Vejdová (RC Brno City), Karel Deppe (RC Noordwijk) a Frank Spekhorst (RC
Třebíč).

Text: Karol Ambra
Foto: archiv klubu

Spolupráca medzi spriatelenými klubmi RC Pieš
any (D. 2240) a Bad Wöris-
hofenom (D. 1840) má už sedemnás
ročnú históriu. Priate�stvo nemeckého
klubu s francúzskym RC Luxeuil les Bains má už tiež svoje roky.
Tento rok sa toto vzájomné priate�stvo podarilo povýši
 na najvyššiu úroveň
stretnutia aká sa v Nemecku dá dosiahnu
 a síce priamo na vrchol Zugspitze
(2962 m n.m.), kde sa zástupcovia týchto troch klubov stretli večer 10. októb-
ra 2009. Takmer stovka rotariánov a ich rodinných príslušníkov, medzi nimi
17 Slovákov, 33 Francúzov a nieko�ko výmenných študentov z Južnej Ameri-
ky, Thajska a Brazílie a samozrejme naši nemeckí priatelia.

V priate�skom posedení vysoko povznesení
nad každodennými staros
ami si vymieňali
svoje rotariánske aj �udské životné skúsenosti.
Pri príležitosti tohto stretnutia sme odovzdali
priate�ovi Klausovi Hanckenovi, doyenovi
Rotary klubu Bad Wörishofen, členovi medzi-
národného výboru pre Nemecko – Česko –
Slovenskú spoluprácu, a súčasne garantovi za
spoluprácu a kontakt medzi RC Pieš
any
a Bad Wörishofen čestný odznak Paul Harris

Fellow, ktorý mu na návrh Pieš
anského Rotary klubu udelila dnes už PDG
Jožka Poláková. Priate� Klaus Hancken sa mal zúčastni
 Košickej dištriktnej
konferencie, kde mu malo by
 toto vyznamenanie slávnostne odovzdané.
Žia�, zdravotné dôvody mu nedovolili sa na konferencii v Košiciach zúčastni

a tak sme využili toto medzinárodné rotarianske stretnutie a v mene PDG
Jožky Polákovej mu ho odovzdal prezident RC Pieš
any Milan Šiška. Nako�-
ko okrem nieko�ko málo zasvätených nikto z prítomných nič netušil, prekva-
penie bolo ve�ké a rados
 úmerná prekvapeniu.
Celý náš výlet bol teda úspešný, upevnili sme v duchu rotariánskych zásad
medzinárodné priate�stvo, prospelo to všetkým zúčastneným a všetci sme sa
čestne zhostili úlohy slovenských ambasadorov. �

Klaus Hancken obdržal čestný
odznak Paul Harris Fellow od
PDG Jožky Polákovej.

Skupinové foto slovenských rotarianov s Klausom Hanckenom.

RC Pieš�any

Výbor pro spolupráci mezi D 2240 (ČR/SR)
a distrikty v Nizozemí
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Text a foto: Zdeněk Karber

V průběhu listopadu mohli návštěvníci výstavního sálu velkopavlovické
radnice obdivovat soubor fotografií Bohumila Loš
áka. Expozice osmdesá-
ti snímků zachytila průřez autorovou tvorbou za téměř šest desítek let. Vý-
stavu uspořádal Rotary klub Valtice-Břeclav, jehož je Bohumil Loš
ák
zakládajícím členem. Záštitu přijal starosta Velkých Pavlovic Ing. Pavel
Procházka a guvernér česko-slovenského Rotary distriktu 2240 ing. Franti-
šek Ryneš.

Na slavnostní vernisáž, která se uskutečnila v sobotu 7. listopadu, se přijelo
podívat mnoho přátel a obdivovatelů Loš
ákova díla z nejrůznějších koutů
naší vlasti i ze Slovenska. Publikum přivítal starosta města Ing. Pavel Pro-
cházka, který ocenil charismatickou osobnost autora a vyzvedl jeho vztah
k přírodě, kterou nejen fotografuje, ale po celý život se věnuje její ochraně
a rozvoji. Zkušenosti ze své profese lesníka uplatňuje i dnes, ve svých osma-
osmdesáti letech, při výsadbách stromů - v současnosti zakládá alej kaštanov-
níku jedlého u Tří Grácií v Lednicko-valtickém areálu.

Prezident RC Valtice-Břeclav MUDr. Milan Polášek se podělil s obecen-
stvem o své zážitky, kdy společně se svým přítelem Bohumilem dlouhé hodi-
ny vyčkávali, až motýli či ptáčkové usednou v mistrově zahradě na sochu
Krista před objektiv. Guvernér distriktu Ing. František Ryneš vyslovil potěše-
ní nad zahájením výstavy nejstaršího a také nejproslulejšího člena Rotary

v Česku a na Slovensku. Ocenil jeho výjimečné dílo i vztah k charitativní
činnosti, která je hlavním posláním Rotary klubů na celém světě.

Pozdravit svého přítele přišla i ing. arch. Anna Procházková, první zástupky-
ně hejtmana Jihomoravského kraje, která popřála hodně zdraví a energie při
péči o Kaštánku u Tří Grácií.

V kulturním programu vystoupily zpěvačky Eliška Vomáčková, Lýdie Pro-
cingerová a Nela Škrobáková, které za klavírního doprovodu ředitelky ZUŠ
Mileny Karberové. Přednesly pásmo slováckých písní a ukázky z Cikánských
melodií a Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka.

Hlavním řečníkem byl fotograf MVDr. Pavel Heřman z Třebíče, kterému se
podařilo přesně vystihnout charakter vystavených snímků: „Fotografie Bo-
humila Loš
áka nepotřebují názvy ani slovní komentář autora o jejich vzniku,
nebo
 působí samy svým obsahem a svou emocionalitou.“ �

RC Valtice-Břeclav

Ing. Jaroslav Benda z RC Valtice-Břeclav (vlevo) s manželi Lošťákovými.

Bohumil Lošťák se starostou Velkých Pavlovic Ing. Pavlem Procházkou.

Na vernisáž se sjely desítky přátel a obdivovatelů aktivit Bohumila Lošťáka.

Kdo rychle dává, dvakrát dává – V minulém čísle RGN jsme otiskli aktuální výzvu pre-
zidenta RC Plzeň Tomáše Holuba (na snímku vlevo) na pomoc lidem postiženým kon-
cem září tajfunem Ondoy (Ketsana), který zpustošil oblast jihovýchodní Asie. Pomoc
plzeňských rotariánů směřuje na Filipíny, konkrétně do Rotary distriktu 3790. Na vý-
zvu reagoval bezprostředně partnerský klub RC Regensburg Marc Aurel (D-1880).
Připojil se i RC Praha Classic, jehož zástupci, prezident klubu Aleš Boháč (na snímku
vpravo) a sekretář Vojtěch Havránek, přivezli finanční pomoc na jednu z klubových
schůzek RC Plzeň. Už v listopadu tak byla na Filipíny odeslána první částka v celkové
výši 17 tisíc korun (lze za ní pořídit například základní potraviny pro 50 rodin na dva
dny). Bližší informace o projektu a možnostech další pomoci na: www.plzen.rotary.cz.
(skj)
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Text: Augustin Čermák
Foto: archiv klubu

Přípravy na letošní čtvrtek 1. října trvaly sice téměř
celý rok, ale výsledek stál za to. Po loňském úspěš-
ném pátém ročníku benefičních koncertů v rámci
„Tmavomodrých večerů“ (Lucie Bílá zpívala
v kostele Panny Marie s chlapeckým sborem Boni
Pueri) jsme se rozhodli v této „šňůře“ pokračovat
a to jako obvykle s odstupem dvou let. Dramatur-
gií koncertu byl pověřen Pavel Horák, takže bylo
jasné, že bude zpívat „jeho“ sbor hodných chlapců
z Hradce. K účinkování pozval dále žáky Konzer-
vatoře Jana Deyla z Prahy (která s přidruženou
střední školou se zabývá výukou zrakově postiže-
ných), Filharmonii Hradec Králové a jejího diri-
genta Andrease Sebastiana Weisera.

Přitom jsme již od začátku tohoto roku hledali
sponzory, kteří by naši akci podpořili. Že se to po-
dařilo, to je zásluhou téměř všech členů klubu.
Nemalou zásluhu měla filharmonie samotná, kte-
rá účinkovala bez nároku na honorář, město Hra-
dec Králové, které nepožadovalo nájem za
budovu a dirigent, který je pražským rotariánem,
se rovněž zřekl odměny. Vytištění plakátů a jejich
vylepení se nám podařilo sjednat zdarma. A tak
nezbývalo než rozdat vstupenky sponzorům
a zbylé nabídnout našim přátelům.

V první říjnový čtvrtek jsme se pak všichni setka-
li v hledišti, kde nás přivítal moderátor večera
David Kafka. Poděkoval všem, kteří přispěli „na

dobrý účel“ a předal žezlo dirigentovi, pod jehož
taktovkou v první části večera se představili stu-
denti konzervatoře v díle W.A.Mozarta (na flét-
nu Zuzana Pullmannová, zpěvem Petra
Musilová a Miroslav Orság). Zajímavou sklad-
bou bylo allegro pro tubu v podání Jana Adamce
s doprovodem klavíru od ruského skladatele
A. K. Leděva.

Když pak z pódia odešel sbor Filharmonie, pozval
moderátor k sobě prezidenta klubu Vladimíra Ka-
sala k předání darovacích šeků. První z nich na část-
ku 125 tisíc Kč obdržela zástupkyně Konzervatoře
Jana Deyla jako dar k jejímu stoletému výročí. Dru-
hý šek na 25 tisíc Kč obdrželi zástupci Tyflocentra
v Hradci Králové jako příspěvek na rekonstrukci je-
jich provozních prostorů. Na podium pak přišel dal-
ší člen našeho klubu Otakar Divíšek, který jako
zástupce dozorčí rady Elektrárny Opatovice předal
šek na 50 tisíc Kč ředitelce mateřské školky pro zra-
kově postižené děti „Lentilka“.

Po této „administrativní mezihře“ nastoupila
na podium opět filharmonie a chlapecký sbor
Boni Pueri, aby spolu uvedli šest z Chichester-
ských žalmů pro chlapecké sólo, sbor a orchestr
z díla Leonarda Bernsteina, zpívaných v heb-
rejštině.

Mezi diváky byli na tomto večeru přítomni rovněž
tři zástupci našeho rotariánského Twin Clubu
z anglického Frodshamu a Helsby. Spolu s nimi
jsme ten den dopoledne předali oficiálně společ-
ný dar škole pro sluchově postižené ve Štefániko-
vě ulici v hodnotě přes 60 tisíc Kč, který sestával
ze zařízení (SW a HW), sloužícího pro tvorbu
slovníku znakového jazyka. Tento český slovník
navazuje na dalších sedm řečí (např. angličtina,
švédština atd.) a umožňuje tak mezinárodní do-
rozumění mezi neslyšícími. Tento dar vznikl na
uctění památky na Tonyho Červenku, bývalého
člena RC Frodsham/Helsby a podílely se na něm
oba kluby. �

Text: František Kuba

Začátek podzimu v RC Brno byl pro klubovou čin-
nost vynikající. Začalo to návštěvou našeho milé-
ho a dlouholetého přítele, třebíčského rotariána
a v současné době guvernéra našeho distriktu
Františka Ryneše, který se svým asistentem Otou
Kovářem navštívil náš klub 5. 10. 2009. Guvernér
nejprve, jak je zvykem, si pohovořil s výborem RC
Brno a následně absolvoval meeting klubu, kde po
svém projevu zodpověděl řadu otázek členů, týka-
jících se problematiky rotariánského hnutí. Fran-
tiška Ryneše brněnský klub a jeho členové dobře
znají již z období jeho funkce asistenta guvernéra,
který velmi intenzivně s RC Brno spolupracoval,
proto také nepřekvapila vysoká účast členů na
meetingu a rozsáhlá diskuze.

Prezident RC Brno Pavel Klement také okamžitě
využil návštěvy guvernéra a pozval ho na další
akci – setkání se spřáteleným rakouským Rotary
klubem Weinviertel Marchfeld se sídlem v Mis-
telbachu v hotelu Best Western International
Brno a návazně na návštěvu opery Nabucco v Ja-
náčkově divadle, která se uskutečnila v neděli
11. 10. 2009. Tato akce proběhla k všeobecné spo-
kojenosti všech českých rotariánů a více než dva-
ceti rakouských  hostů.

Brněnští pořádali tuto akci jako poděkování přá-
telům z Mistelbachu, kteří nás každoročně zvou
na představení muzikálu do rakouského Statzu,
který se koná vždy s jiným pořadem v nádherném
přírodním amfiteátru pod hradem.

Návazně, již 12. 10. 2009, v rámci pravidelného
meetingu, uspořádal klub „Meruňkovou večeři“
s cílem získat další prostředky do Nadačního fon-
du klubu.

Také tato akce skončila vynikajícím úspěchem. Hos-
té – členové klubu s manželkami – nejprve připili

aperitivem – výbornou meruňkovicí, pak povečeřeli
meruňkové knedlíky z tvarohového těsta, které vyro-
bily kuchařky z ÚSP Kociánka – ústavu, jehož Han-
dycamp RC Brno dotuje vysokými finančními
obnosy již po mnoho let. Pracovníci Hotelu Best
Western International Brno nejenže zajistili vysokou
úroveň obsluhy, ale připravili také na závěr večeře
skvělou meruňkovou zmzlinu. Ovšem, co je nejdůle-
žitější, členové RC Brno se svým doprovodem věno-
vali Nadačnímu fondu RC Brno celkem 17 800 Kč
a mimo to při dražbě meruňkovice bylo vybráno dal-
ších 6 000 Kč pro Nadační fond.

Považuji také za vhodné se při této příležitosti
zmínit o tom, že RC Brno připravuje mimo jiné
dvě další významné akce, a to Zvěřinovou večeři
na den 23. 11. 2009 v Hotelu Best Wester Inter-
national a návštěvu Vánočního koncertu pro
Kociánku, který se koná 8. 12. v 16,00 hod. v Be-
sedním domě v Brně. Obě tyto akce jsou tradič-
ně hodnoceny jako vyvrcholení činnosti RC
Brno za kalendářní rok a proto také si dovoluje-
me členy Rotary i jejich přátele na ně co nejsr-
dečněji pozvat! �

RC Hradec Králové

RC Brno
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Tri dni zábavy, radosti, tvorivosti a prekonávania
bariér medzi �umi s postihnutím a bez postihnu-
tia priniesol do ulíc Žiliny už 20. ročník medziná-
rodného festivalu Jašidielňa 2009 (od 2. do 4. 9.).
Hlavným organizátorom podujatia je Nadácia
Krajina harmónie v Žiline. Medzi dlhoročných
organizátorov a podporovate�ov tohto originál-
neho festivalu tradične patrí aj Rotary klub Žili-
na. „Čo sa týka našich projektov, Jašidielňa je pre
nás takou vlajkovou loou. Každoročne sa teší-
me na jej priate�skú atmosféru, so záujmom sle-
dujeme tvorivé dielne, ale nenechávame si ujs

ani spontánnu prípravu festivalu,“ uviedol Ladi-
slav Benčík - prezident RC v Žiline.

Neformálna atmosféra festivalu tvorivosti a fantá-
zie má prispie
 k prekonávaniu prekážok v komu-
nikácii medzi zdravými a postihnutými mladými
�umi a nadväzovaniu vzájomných priate�stiev.
„Jubilejná Jašidielňa oslavovala a pripomínala na-
jlepšie momenty 20. storočia. V dvanástich tvori-
vých dielňach mladí �udia s postihnutím a bez
postihnutia stretli Alberta Einsteina, bola mož-
nos
 zacviči
 si spartakiádu, vypoču
 si beatový
koncert, odprevadi
 Jurija Gagarina či Lajku do
vesmíru. Vrcholom prvého večeru festivalu bola

hudobná skupina The Backwards alias The
Beatles,“ povedala Soňa Holúbková - riadite�ka
Nadácie Krajina Harmónie.

Na 20. ročník Jašidielne sa prihlásilo 250 účast-
níkov z viac ako 34 rôznych zariadení a 8 štátov
(Slovensko, Česko, Nemecko, Slovinsko, Ma-
arsko, Po�sko, Arménsko a Brazília) a 150
dobrovo�níkov zo stredných a vysokých škôl,
ktorí pripravujú program, alebo sprevádzajú
účastníkov počas celého festivalu. „Jašidielňa je
pre mňa osobne predovšetkým sviatkom človeči-
ny,“ skonštatoval primátor Žiliny Ivan Harman,
ktorý mal nad akciou záštitu, a ktorý prijal festi-
valovú delegáciu priamo v priestoroch Starej
radnice.

Počas dvadsiatich rokov sa na Jašidielni vystrie-
dalo 4014 účastníkov, 2709 dobrovo�níkov a 275
lektorov 209 tvorivých dielní. „Vystúpilo nám
množstvo hudobných skupín vo všetkých kultúr-
nych zariadeniach v meste, festival navštívilo 50
vzácnych hostí a osobností, medzi nimi ve�vyslan-
ci a umelci. Fantázia ví
azila nad rozumom a za-
pojili sa aj občania mesta a sponzori,“ uviedla
Soňa Holúbková.

Žilinskí rotariáni podporili Jašidielňu sumou 3000
eur. „Pomáhali sme aj organizačne, niektorí naši
členovia prispeli ešte osobne alebo poskytli mate-
riál. Už teraz sme zvedaví na alší ročník a všetkých
pozývame na budúci rok do Žiliny. Jašidielňu jed-
noducho treba zaži
,“ dodal Ladislav Benčík. �

RC Žilina

Organizátori Jašidielne s primátorom Žiliny Ivanom Harmanom

Text: Petra Hněvsová, Handicap centrum Srdce, o. p. s.

Handicap centrum Srdce, o. p. s. uspořádalo dne 17. 9. v Libenského kolo-
nádě v Poděbradech pod záštitou RC Poděbrady první ročník Benefiční

aukce pro Srdce. Aukce se uskutečnila pod vedením zkušeného licitátora
pana ing. Vojtěcha Kladívka. Byly draženy výrobky lidí s mentálním posti-
žením z denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny Handicap centra
Srdce, o. p. s., kteří jako autoři děl byli také na aukci přítomni a své výrobky
měli možnost osobně prezentovat. Mezi obrázky, výrobky z hedvábí, texti-
lu, drobných korálků a keramiky se na soupisu dražených děl objevila také
např. kravata s podpisem starosty města Poděbrady Ing. Jozefa Ďurčanské-
ho, který byl patronem akce, nebo dres s podpisy členů nymburského bas-
ketbalového týmu, který se nakonec stal nejvýše vydraženou položkou
v částce 2 300 Kč.
Partnerem akce, kavárnou Park Café zastoupenou majitelem panem Seman-
cem, bylo Handicap centru Srdce předáno 5 279 Kč ze sbírky pořádané v let-
ních měsících, kdy z každé prodané kávy přispěla kavárna centru Srdce
jednou korunou. V průběhu večera bylo vydraženo a posléze prodáno 50 vý-
robků od lidí s postižením za 14 805 Kč, které budou použity na nákup reha-
bilitačních pomůcek pro nový denní stacionář Handicap centra Srdce.
Významnou podporu na aukci projevili Handicap centru Srdce, o. p. s. i čle-
nové Rotary klubu Poděbrady, kteří přispěli na provoz denního stacionáře
nemalou částkou. Poděbradský Rotary klub je již mnohaletým partnerem
Handicap centra Srdce, o. p. s. a jeho členové jsou vždy vítanými hosty všech
benefičních akcí. Díky finančním prostředkům, které byly Rotary klubem
poskytnuty na pořízení profesionálního vyšívacího stroje, mohla vzniknout
i některá překrásná díla, která byla v aukci vydražena.
Akce proběhla v příjemném prostředí místní kavárny s dobrou náladou
a úspěchem, za který děkujeme všem, kteří nám ve čtvrtek večer věnovali svůj
čas a přišli společně s námi podpořit dobrou věc. �Členové RC Poděbrady s vydraženými předměty (Foto: Jan Bílek)

RC Poděbrady



Text a foto: Ing. Jan Moravec, koordinátor projektu

Nejlépe společně jako manželé: k tomu se rozhodl pan doktor Johannes
Schneider, lékař z Gunzenhausenu s datem narození 17. září 1919, společně
se svou manželkou paní dr. Barbarou, roz. Gehrke, archeoložkou, která
bude své 70. narozeniny slavit 18. ledna 2010. Tedy dohromady prožitých 160
let je opravdu mimořádnou příležitostí k velké oslavě!
A protože je pan dr. Schneider dokonce zakládajícím členem Rotary klubu
Weißenburg (D. 1950), uvedl na počátku září 2009 ve svém pozvání k přátel-
skému setkání:
„Chtěli bychom naše milé hosty upřímně pořádat, aby s sebou nenosili žádné
dárky, ale aby nás podpořili v naší snaze opatřit pro kostelík sv. Jana Křtitele
v obci Ostrovec, dříve Johannisdorf v České republice, nové okno v portálu kos-
tela.Ten již dostal úplně novou střechu a ještě v letošním roce má na ni být usaze-
na nová věžička. Chybějí však ještě všechna další okna.“ A představte si, že se
tak podařilo shromáždit více než  4 000 Euro!!!
O této události nás informoval těsně před uzávěrkou tohoto čísla našeho ča-
sopisu náš dobrý přítel, prof. ing. Johannes Geisenhof z Otto-Friedrich Uni-
versität v Bambergu, člen německé sekce mezidistriktního výboru pro
mezinárodní spolupráci s německými Rotary distrikty. Však to byl právě on,
kdo přišel před čtyřmi roky do západních Čech, aby tu našel vhodný objekt,
na kterém by mohl učit své žáky dokumentovat staré umělecké památky.
V době, kdy vykonával funkci prezidenta Rotary klubu ve Weißenburgu
(D.1950), k nám nepřijel s prázdnou: jménem svého Rotary klubu nabízel
15 000 Eur na záchranu vhodné památky v Čechách, pokud tu najde lidi,
ochotné podílet se na takové záchraně. S PhDr. Irenou Bukačovou, ředitel-
kou Galerie a muzea severního Plzeňska v Kralovicích, si vytipoval několik
vhodných památek. Z nich si nakonec vybral původně gotický, později zbaro-

kizovaný poutní kostelík v obci Ostrovec na severním Plzeňsku, zasvěcený sv.
Janu Křtitelovi. Nalezl zde odvážné obecní zastupitelstvo, které – pobídnuto
štědrým darem – bylo ochotno pustit se do záchrany polozbořené kulturní
památky.
Do spolupráce se tehdy zapojil také Rotary klub Plzeň a jeho člen, ing. arch.
Jan Soukup, renomovaný památkář, poskytl zdarma projektovou dokumen-
taci pro první, nejdůležitější fázi záchrany, totiž zajištění statiky zdí a zastře-
šení kostela. Tyto práce postupně úspěšně probíhaly až do jara 2009.
V uplynulých letech přijížděli do Ostrovce pod vedením prof. Geisenhofa
studenti architektury na Bamberské universitě dokumentovat starou stavbu.
Zatím obec sehnala podporu od Plzeňského kraje, Ministerstva kultury, stát-
ního rozpočtu i od Česko-německého fondu budoucnosti a na podzim 2009
dokončila první fázi projektu, k němuž dali rotariáni nezbytný počáteční im-
puls. A v pondělí 19. října byla už na hřeben portálu kostelíka nasazena nová
věžička, zvaná sanktusník.
Jestliže se nyní manželé Schneiderovi rozhodli oslavit své devadesáté naroze-
niny zorganizováním sbírky na pořízení nových oken, je reálná naděje, že bu-
dou rozhodující práce dokončeny tak, aby tento poutní kostelík mohl být
znovu otevřen u příležitosti poutě ke sv. Janu Křtiteli dne 24. června 2010.
Rotariáni tedy dali našemu kostelu nejen start, ale i průběžnou pomoc a svou
podporu poskytují i do další fáze restaurátorských prací, které jsou nutné
k záchraně našeho společného česko-německého kulturního dědictví.
Náš upřímný dík proto patří dnes zejména manželům Schneiderovým, jimž
ze srdce přejeme mnoho dalších spokojených let společného manželského ži-
vota! �

Obnova kostelíku pokračovala letos na podzim instalací věžičky

Manželé Johannes a Barbara Schneiderovi

Výbor pro spolupráci mezi D 2240 (ČR/SR)
a distrikty v Německu

RC Plzeň

Odpověď na tyto čtyři otázky pomáhá ověřit, zda
naše úmysly a činy skutečně přispívají k naplnění
rotariánských zásad, k zachování a rozvíjení etických
hodnot v mezilidských vztazích.

1. Je to PRAVDA?

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

3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a vzájemnou DŮVĚRU?

4. Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným?
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Text a foto: Tibor Szabo, sekretář RC Třebíč

Pivovarské zabijačky se v Dalešicích pořádají již
několik let. První říjnový víkend však mělo toto
setkání poněkud jiný ráz. Nejen proto, že ho po-
řádal třebíčský Rotary klub. Postřižinská zabíjač-
ka, nad kterou držel patronát guvernér František

Ryneš, se stala jednou z akcí našeho distriktu, je-
jichž výtěžek byl věnován na celosvětové vymýce-
ní dětské obrny, na nám dobře známý
dlouhodobý projekt PolioPlus – END POLIO
NOW. A nutno podotknout, že se vydařila. Té-
měř 80 rotariánů z osmi českých klubů – od Kar-
lových Var až po Břeclav – a jejich hostů
z tuzemska, z partnerského RC Rothenburg
v Německu i ze vzdálených Spojených států Ame-
rických, mohlo ochutnat od rána do pozdní noci
vepřové speciality, zapíjet je skvělým dalešickým
pivem a neméně skvělým slováckým burčákem
a jemnou slivovičkou. Při ukázce kultovního fil-
mu Postřižiny mohli účastníci srovnat stav pivo-
varu v době filmování a dnes. Odborný výklad

poskytl spolumajitel pivovaru František Joura,
člen Rotary klubu Třebíč. O vynikající kulinářský
zážitek se postaral personál pivovaru v čele s pa-
nem správcem Urbanem a dobrou náladu, kromě
nádherného počasí, podpořila dechová hudba
Rouchovanka. A když se setmělo, začala netra-
diční pivovarská tancovačka. Proč netradiční?
K tanci i k poslechu zahrál džezový orchestr ze
Žáru nad Sázavou.
Výtěžek vydařené zabijačky dosáhl dvaceti tisíc
korun, které zúčastněné kluby poukáží na konto
projektu PolioPlus. Ještě večer se pořadatelé roz-
hodli uspořádat obdobnou akci i v příštím roce.
Možná se tak zrodila další pěkná tradice z dílny
třebíčského Rotary klubu. �

RC Plzeň Beseda – Na slavnostním setkání 20. října v hotelu Angelo Plzeň
byl za účasti primátora města Plzně Pavla Rödla a guvernéra distriktu
Františka Ryneše předán výnos 4. ročníku charitativního projektu Plzeň-
ské lavičky organizovaného RC Plzeň Beseda. Letošek přes všechny kri-
zové scénáře vygeneroval skvělých 220 000 Kč, které opět poslouží
sdružení Help Me pro krytí nákladů na asistenty mladých lidí postižených
dětskou mozkovou obrnou.

Celková suma předaných prostředků činí za 4 roky 920 000 Kč a sdružení
Help Me jako trvalý partner projektu tak může efektivně řešit otázku pro-
vozu asistenčních služeb.
Děkujeme všem firmám, médiím i osobnostem za podporu našeho  úsilí.

Více o klubu a projektu na www.rcbeseda.cz �

Prezident RC Plzeň Beseda Jiří Laciga předává Heleně Boudové, předsedkyni sdružení
Help Me symbolický šek z výtěžku projektu.

RC Třebíč

Po celé léto zdobily lavičky centrum města.
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V září byla završena dvaapůlletá sbírková akce
uskutečněná pod záštitou Rotary klubu Prague In-
ternational, která přesáhla hranice republiky
i kontinentu. Klíčky k autobusu pro 17 lidí, urče-
nému k dopavě dětí i dospělých osob s mentálním
a kombinovaným postižením – žáků speciální ško-
ly a uživatelů sociálních služeb v Modrém klíči,
převzala z rukou prezidenta Rotary klubu Prague
International pana Kraiga Klossona ředitelka
Modrého klíče Ing. Mgr. Milana Remarová. Hod-
nota tohoto autobusu se speciální úpravou pro
osoby na vozíku přesahuje 2,2 mil. Kč. Na ojedině-
lém projektu se dále aktivně podílely Rotary klub
Praha-Staré Město, Rotary klub Coral Gables
(Florida, USA), Rotary klub Central Delaware
County (USA) a světová Nadace Rotary. Význam-
nou slevu poskytl také prodejce AUTO JAROV.

„Jsme š
astní, že se nám podařilo získat prostřed-
ky na pořízení autobusu, který pomůže mnoha li-
dem v Modrém klíči. Byla to nejdůležitější akce,
kterou jsme v uplynulých třech letech realizovali
a chci vyzvednout, že je to výsledek úsilí členů
Rotary klubů v Praze i v zahraničí“, uvedl Kraig
Klosson, prezident Rotary klubu Prague Interna-
tional.

„V současné době poskytujeme uživatelům slu-
žeb svoz a rozvoz dvěma mikrobusy, ale jejich ka-
pacita nestačí zájmu našich klientů,“ svěřila se
Mgr. Remarová a dodala: „Bez této služby by

mnozí klienti nemohli pravidelně naše zařízení
navštěvovat, protože doprava MHD je pro ně vel-
mi náročná a rodina nemá jiné vlastní možnosti“.

Škola SPMP Modrý klíč je nezisková nestátní or-
ganizace, poskytující sociální služby dětem i do-
spělým lidem s mentálním a kombinovaným
postižením. Organizace byla vybudována na prin-
cipech občanské společnosti z iniciativy rodičů
dětí s těžkou formou mentálního a kombinované-
ho postižení, byla zřízena v roce 1991 na základě
stanov občanského sdružení Společnost pro pod-
poru lidí s mentálním postižením v České repub-
lice, o.s., jako samostatný právní subjekt.

Modrý klíč v roce 2009 poskytuje zázemí kom-
plexní péče pro 108 uživatelů. Sociální služby
denního stacionáře, týdenního stacionáře a od-

lehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v růz-
ných formách, přizpůsobených druhu a hloubce
jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem
je veden snahou o maximálně možné přiblížení
života lidí s postižením normálnímu životu jejich
vrstevníků. Dětem je dále zpřístupněno vzdělává-
ní na úrovni základní školy speciální. Pro starší
uživatele služeb je denní program realizován na
pracovištích předprofesní přípravy denního a tý-
denního stacionáře, v chráněných dílnách či au-
tistickém centru. Kromě výchovně vzdělávacího
a pracovního programu pro uživatele služeb je
v rámci projektu řešeno jejich stravování, dopra-
va, fyzioterapeutické služby a dále poradenská
činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační
program rodinných příslušníků a opatrovníků
uživatelů služeb.

Personální a materiálně technické zajištění pro-
vozu a rozvoje veškerých aktivit je finančně velmi
náročné. Hledáme touto cestou další podporova-
tele, kterým není lhostejný život dětí i dospělých
spoluobčanů s mentálním postižením. Každý člo-
věk má právo na dostupné vzdělávání, základní
zdravotní a sociální péči, na pracovní uplatnění,
partnerský a společenský život. Lidé s mentálním
postižením tato svá práva nedokáží hájit. Je na vy-
spělosti občanské společnosti, jakou podporu jim
nabídne: od sousedské výpomoci, přes dobrovol-
nickou práci v pomáhajících organizacích po pří-
spěvky do veřejných sbírek. Prostřednictvím
Modrého klíče můžete svoji podporu projevit ne-
jen finančním či materiálním darem, ale také za-
dáváním práce do chráněných dílen nebo
nákupem výrobků.

O smysluplnosti školy a účelném využití různých
forem podpory se můžete přesvědčit na
www.modry-klic.cz nebo osobně při „Dnech otev-
řených dveří Modrého klíče“, které se skuteční
o víkendu 29. a 30. května 2010. �

Svoji podporu může vyjádřit  každý z nás například drobným darem prostřednictvím dárcovské SMS zprávy odesláním
textu DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Modrý klíč obdrží 27 Kč.

RC Prague International / RC Praha Staré Město
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Text: Peter Grňa, Aktívny vozík, o.z.
Foto: archív združenia

Občas v našom živote nastanú okamihy, kedy si povieme: „To je neskutoč-
né“. Zbystríme naše zmysly a snažíme sa vníma
 dej a uveri
 skutočnosti. Tie-
to pocity sme mali počas piatich dní, prežitých pod Chopkom v Krpáčove,
kde občianske združenie Aktívny vozík situovalo rekondičný pobyt pre rodi-
ny s postihnutými členmi. Od 26. do 30. augusta 2009 pritúlila Chata Biotika
72 �udí, ktorí si v lone krásnych slovenských hôr túžili oddýchnu
 a načerpa

novú energiu.

Málokto tušil, že všetku organizáciu zabezpečovali dve krehké, no húževnaté
a cie�avedomé mladé dámy Katarína Štulrajterová a Zuzana Malecká. Na ich
pleciach bolo zorganizovanie celého podujatia a neskutočné na všetkom je
skutočnos
, že dievčatá sú vozíčkarky s 
ažkým postihnutím. Dokázali si však
vytvori
 skupinku spolupracovníkov, ktorí pomáhali tam, kde to s vozíkom
naozaj nešlo.

Aktívny vozík má bohaté skúsenosti s organizovaním pobytov pre imobil-
ných, ve za 10 rokov svojej existencie má na konte 7 podujatí na Slovensku
a rovnako 7 v zahraničí. O tom, že organizácia realizuje podobné aktivity, sa
Jozef Galdun z Rotary klubu Žilina dozvedel náhodou a v tomto roku boli ži-
linskí rotariáni hlavnými podporovate�mi akcie Krpáčovo. Pre mnohých 
až-
ko telesne, no i mentálne postihnutých je finančne neúnosné absolvova

podobný pobyt. „Našim cie�om je prináša
 rados
 k tým, pre ktorých je pobyt
v horách len snom, v čom nám výrazným spôsobom pomohol Rotary klub Ži-
lina darom v hodnote 3 319 Eur“, povedal nám Peter Grňa, predseda občian-
skeho združenia.

Možnos
 preži
 na vlastnej koži prekonávanie bariér medzi postihnutými
a „zdravými“ bola pre všetkých účastníkov zážitkom. Celú výnimočnú atmo-
sféru vystihla podpredsedníčka občianskeho združenia Katarína Štulrajtero-
vá slovami: „Poh�ad na hrajúcich sa rodičov s ich ratoles
ami nás napĺňa
pocitom, že sme pomohli týmto �uom aspoň na chví�u zabudnú
 na každo-
denný stres, starosti a povinnosti. Hviezdami celej akcie boli, sú a budú po-
stihnuté deti, ktorým bola venovaná najväčšia pozornos
. Ich zapájanie sa do
aktivít a spokojné úsmevy sú najväčšou odmenou pre všetkých, ktorí sa zaslú-
žili o to, že sme sa na Krpáčove mohli stretnú
“.

O aktívnych vozíkoch a zážitkoch z aktivít i ciest by sa dali písa
 romány, tak
spomeňme aspoň tvorivé dielne či športové hry a sú
aže, poskytujúce pries-

tor na realizáciu aj naj
ažšie postihnutých. Pohladením tela i duše bola víriv-
ka, sauna, masáž i fitness, prístupné pre mobilnejších a počas horúcich let-
ných dní i večerov sa nezabúdalo na prechádzky v zdravom horskom
prostredí. Cie�om výprav bola Trangoška, Bystrianska jaskyňa, Čiernohron-
ská železnička či blízke jazero.

To je neskutočné – hovorili sme si v nede�né predpoludnie, kedy sa pobyt
končil a nastal čas rozlúčky. Vznikli mnohé priate�stvá, objavilo sa i pár sĺz,
no rovnako i s�ub organizátoriek, že: „O rok to tu roztočíme opä
!“ Tak už
dnes sa tešíme na stretnutia a alšie rúcanie bariér a predsudkov. Za mož-
nos
 preži
 tie tohtoročné zážitky ešte raz ĎAKUJEME. �

RC Žilina
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Text a foto: Ing. Roman Soukup, Tachov, předseda spolkové rady Terra Tachovia

Je tomu právě deset let, co jsem se navrátil z delšího pobytu v zahraničí do
Tachova a co se se svými přáteli snažím probudit ve svých spoluobčanech
sounáležitost s místem, kde žijeme. V roce 1999 jsme založili tradici Tachov-
ských historických slavností. V jejich rámci jsem se před třemi lety seznámil
s akademickým malířem Jaroslavem Šindelářem, bývalým prezidentem RC
Plzeň, který mi navrhoval, abychom Rotary klub založili také v Tachově. Za
svých studií a pobytu ve Francii jsem se sice s rotariány i se členy LIONS klu-
bů občas setkával, dokonce můj lucemburský zaměstnavatel pojmenoval svůj
podnik Rotarex podle Rotary, avšak pan Šindelář byl pro mne prvním čes-
kým rotariánem.

Navrhoval mi tehdy seznámit se podrobněji s ideou a cíli Rotary na před-
nášce, kterou by pro nás plzeňští rotariáni zajistili, ale už jenom vyhledání
vhodných účastníků bylo problematické. Bezpochyby žijí v Tachově a jeho
okolí lidé, kteří svou osobností a hodnotami jsou cílům hnutí Rotary blízcí,
ale sítě vztahů v oblasti dosídlených Sudet – a navíc na hranici, která kdysi
tvořila „pevnou hráz socialismu a míru“ – jsou podstatně řidší, než je tomu ve
vnitrozemí. Lidé jsou uzavřenější a obecně nejsou příliš ochotní organizovat
se a veřejně se prezentovat.

Od roku 2001 se podílíme na pořádání slavností, které každoročně připravu-
je bavorské městečko Bärnau, ležící hned za hranicí s Německem, a od roku
2003 vymýšlíme společně s bavorskými přáteli přeshraniční projekt historic-
kého parku „Na Zlaté cestě“. Na obou stranách hranic jsme založili občanská
sdružení – české „Terra Tachovia“ a bavorské „Via Carolina“. Právě v úseku
Bärnau-Tachov-Trnová jsme přesně identifikovali trasu původní středověké
říšské silnice, nazývané „Goldene Straße“, v době Karla IV. jedné z hlavních
dopravních tepen Evropy, spojující Norimberk s Prahou. A právě při této pří-
ležitosti jsem se dostal do kontaktu se členy Rotary klubu Plzeň (a nejenom
s nimi), jimž bych chtěl za jimi nabídnutou a námi plně využívanou spoluprá-
ci upřímně poděkovat.

Od roku 2007 spolupracujeme s p. Šindelářem, uměleckým ředitelem Sou-
kromé střední umělecko-průmyslové školy ZÁMEČEK Plzeň. (O této spo-
lupráci jsme již informovali naše čtenáře např. v č.5/08 a č. 3/09 našich RGN
– pozn. redakce). Společně vracíme do krajiny drobná kamenosochařská
díla, která z ní v padesátých letech v době obrazoborectví a v devadesátých
letech v době zlatokopectví zmizela. Nejde však o kopie původních památek,
ale o originální umělecká díla – „milníky času“, jimiž vyznačujeme původní
trasu Zlaté cesty. Každý z nich je věnován některé z osobností českých dějin,
které po Zlaté cestě ve své době bezpochyby putovaly. Výtvarné návrhy po-
cházejí od ak. mal. Jaroslava Šindeláře, letos i od Vojty Soukupa, syna další-
ho plzeňského rotariána ing. arch. Jana Soukupa. V příštích letech
plánujeme vytvoření dalších milníků z hořického pískovce, který získáváme
od společnosti Kámen Ostroměř, kterou vede další fanda našich snah, ing.
Pavel Barták Ph.D., člen RC Hradec Králové.

Vojta Soukup z Plzně nad modelem Milníku času, věnovaného  rytíři Kamrovcovi

České a německé děti nad hradem z tvárnice

RC Plzeň
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Výrazného pochopení pro naše nápady se nám dostává od plzeňských
architektů-rotariánů Jarmily Očenáškové a Jana Soukupa při vypracovávání
architektonických studií středověkého dvorce, který začínáme postupně vy-
tvářet v Pernolci-Trnové u Tachova jako součást velkého přeshraničního
projektu „Na Zlaté cestě“. Mělo by v něm vzniknout zázemí pro zachování
a studium starých řemesel. Metodami experimentální archeologie v něm
chceme vystavět gotickou kapli a současně zdokumentovat technologii její
výstavby. Kapli věnujeme památce sv. Vojtěcha, prvního českého biskupa,
a sv. Wolfganga, řezenského biskupa, který v 10. století umožnil zřízení praž-
ského biskupství.

V rámci právě předkládané žádosti o dotaci na projekt Na Zlaté cestě, finan-
covaný Evropskou Unií pro přeshraniční rozvoj, plánuje partnerské bavor-
ské sdružení Via Carolina výstavbu středověkého parku věnovaného období
od 9. do 13. století v hodnotě cca 3,5 milionu EUR. Nám se podařilo do toho-
to společného projektu začlenit pouze kamenosochařské vyznačení původní
i turistické trasy Zlaté cesty za „pouhých“ 130 tisíc EUR. Bohužel k lítosti nás
i našich německých partnerů se nám nepovedlo zakomponovat do projektu
výstavbu dvorce řemesel a výstavbu kaple. Zabránila tomu jak finanční ná-
ročnost, přesahující možnosti našeho sdružení, tak i absence stavebního pro-
jektanta, který by nalezl shodu našeho „neobvyklého“ projektu s místním
stavebním úřadem a zákonnými lhůtami. Škoda je tím větší, že velkorysý pro-
jekt „Goldene Strasse“ získává na bavorské straně stále větší popularitu
i v cestovním ruchu, zatímco na české straně je přes veškeré naše snahy kla-
sické české „hlucho“.

Přesto se nedáme zviklat a v našem úsilí o výstavbu dvorce pokračujeme.
V letošním roce jsme například uspěli u Euregio Egrensis s projektem „Ře-
mesla na Zlaté cestě 2009“, spolufinancovaným Evropskou unií v rámci
programu přeshraniční spolupráce („Cíl 3 Bavorsko-Česko“). V jeho rámci
proběhlo v srpnu 2009 v klášterní zahradě Muzea Českého lesa v Tachově
kamenosochařské sympozium, finančně podpořené také Plzeňským krajem.
Na tuto akci pak navázaly pravidelné víkendové workshopy základních řeme-

sel – kovářství, tesařství,
kamenictví. Během těch-
to pracovních víkendů se
členové partnerských
sdružení i zájemci z řad
veřejnosti učí základům
tradičních řemesel při
opracování přírodních
materiálů – železa, dře-
va a kamene. Jak je
u projektů EU podmín-
kou, předfinancování
projektu o hodnotě
300 000 Kč realizujeme
společně s bavorskými
partnery z vlastních pro-
středků členů. Jenom
vzájemná důvěra a víra
ve správnou věc nám
umožňuje dovolit si ten-
to „luxus“ v dnešní nedůvěřivé době.

Nejzachovalejší úsek původní trasy Zlaté cesty, přecházející bavor-
sko-českou hranici, nám dává příležitost ke společným aktivitám, které
ovšem – i 20 let po odstranění Železné opony – jsou zatím spíše ojedinělé.
V příštím roce 2010 připravujeme projekt ve spolupráci s Velvyslanectvím
Lucemburského velkovévodství v Praze, kde se nám dostává důvěry od Jeho
Excelence pane velvyslance Jeana Faltze a od jeho asistentky pro kulturní zá-
ležitosti paní Velíškové. Jejich snaha – připomenout společné dějiny Lucem-
burska a Česka významným výročím 700 let Lucemburků na českém trůně –
je nám velice blízká. Kamenosochařské sympozium bude věnováno lucem-
burské gotice. Pomocnou ruku přislíbili opět plzeňští rotariáni.

Další rotariánkou, se kterou jsme se na naší Zlaté cestě setkali, je naše milá
tachovská rodačka Mgr. Monika Deislerová-Wetzlerová, členka RC Plzeň.
S laskavým úsměvem právníka nám pomáhá svou odbornou radou v naší ne-
utuchající snaze o zlepšení světa, nebo alespoň jeho kousíčku. Její pomoc je
nedoceněným pokladem, za který jí i všem rotariánům děkujeme. Jsme vděč-
ni, že se najdou i tací, jako je dobrotivý dr. Dobroslav Zeman, který je nám
v naší snaze přispívat ke zlepšování současného světa příkladem.

Proto pevně věřím, že se sí
 našich vztahů rozvine i v naší části bývalých Sudet
natolik, že budeme moci brzy založit i svůj Rotary klub v Tachově a začlenit
se tak do celosvětové sítě rotariánského společenství.

P.S. A kdybychom našli mezi rotariány archeologa-architekta, který se speciali-
zuje na středověké stavby, mohl by nám velice pomoci!

Herbert Lankl z Bärnau nad novým hraničním kamenem

Víkendoví tesaři nad ručně otesaným trámem

Model budoucího středověkého dvorce

Lucie Procházková nad kopií spišské Madony
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Identification of problems of the modern society in the field of ethics and
giving significant impetus to their solution was the keynote of the conference,
“Ethics in Business and Society 2009”, convened to the Clarion Congress
(Atom) Hotel in Ostrava. Its chief purpose was to examine ethics in a
broader context and to help promote ethical behaviour in various spheres of
life. The conference under the auspices of Václav Havel, District 2240
Governor F. Ryneš, and Rotarian L. Ženatý, Deputy Lord Mayor of Ostrava
was opened by Sonja Ba
ová. This vigorous lady celebrated her 84th birthday
in a circle of invited Rotarians on the eve of the conference.

Seventeen prominent figures in the field of politics, business, education and
nonprofit sphere addressed the conference. Jointly sponsored by two
Ostrava and one Frýdek Místek Rotary Club, it was a second such
conference in the region, its predecessor having been held in 2005, attended
by 50 prominent figures. This year’s conference, attended by about 140
luminaries, was inspired by a remark Tomáš Ba
a made in 1932:
“Is this a breaking point of the economic crisis? I don’t believe in breaking points.
What we have come to call an economic crisis is another word for moral poverty.
Moral poverty is the cause, and economic decline is the effect. Many people in
this country believe that economic decline can be made good with money. I am
acutely aware of the perils of such an error. In the position we are in, we do not
need any genial turnabouts or combinations. We need moral attitudes towards
people, labour and public property. We must not support bankrupts, make debts
and discard values for nothing. We must not exploit workers, and we must do the
things that recovered us from the post-war poverty; we must work and save, and
make work and saving more profitable, desirable and honest than idling and
squandering. You are right, it is necessary to overcome the crisis of confidence.
But it cannot be overcome by technical, fiscal and credit interventions.
Confidence is a personal thing, and confidence can be restored only by providing
a moral aspect and personal example.”

The immaculately organized conference under the baton of Z. Michálek was
held in a friendly atmosphere, enhanced by the presenting of cheque worth

CZK 163,486 to Mrs Dagmar Novosadová, the Mayor of Kunín. The funds to
be used for the construction of pedestrian bridges, torn down by this year’s
flood in the Nový Jičín area, were raised by Rotary Club Ostrava with the
help of Rotarians from other clubs within District 2240.

Our thanks go not only to donors but also to sponsors who variously helped
to make the conference a success, namely Třinecké železárny, the City of
Ostrava, Pilsner Urquell, and many other contributors.

Jaromír Krišica,
Rotary Club Ostrava
Photo: Svatopluk K. Jedlička

A cheque in support of the municipality of Kunín, affected by last spring’s devastating
flood, was presented at the conference. From left – District Governor František Ryneš, RC
Ostrava President Jan Chalupa, and the Mayor of Kunín, Dagmar Novosadová

Sonja Baťová left indelible marks on the conference: she is a promoter of solid ethical
standards in business as well as family life. She is seen here together with Zdeněk
Michálek, chief organizer and anchorman of the conference.

People of various ages were among the listeners and on the speaker’s stand. Senate Vice
Chairman Petr Pithart (right) shared his pulpit with young macroeconomic strategist
Tomáš Sedláček.
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Ten years ago I returned to Tachov after a longer stay abroad and
started, together with my friends, to awaken a sense of local identity
among our fellow citizens. Since 2003 we have worked with our friends
in the Bavarian town of Bärnau on a trans-border project – the
“Golden Road” History Park. We have established civic association
on both sides of the common border: Czech “Terra Tachovia” and
Bavarian “Via Carolina”. In the Bärnau-Tachov-Trnová section we
have precisely identified a medieval road, the “Goldene Straße“, one
of Europe’s main business routes under the reign of Emperor Charles
IV, connecting Nuremberg with Prague. This project helped me to
establish closer contacts with Rotarians.
We have worked since 2007 with Academic Painter Jaroslav Šindelář,
Past President of RC Plzeň, art director of the ZÁMEČEK Private
High-School of Applied Arts in Plzeň. Together we have been
decorating landscape with attractive stone sculptures, “Milestones of
Time”, along the medieval Golden Road. Every artifact is dedicated
to a Czech historical personality, many of whom must have used this
route. The last-one of this year’s designs was provided by Vojta
Soukup, the son of another Plzeň-based Rotarian. In the coming years
we plan to install more milestones from Hořice sandstone, supplied by
Kámen Ostroměř Company, managed by another big promoter of our
efforts, Pavel Barták, Ph.D., member of RC Hradec Králové.
Our project, “Crafts on Golden Road 2009”, co-financed by the
European Union, was favourably received by Euroregio Egrensis. A
September 2009 symposium in the Bohemian Forest Museum in
Tachov focused on stone sculpture and was partly funded by the Plzeň
Region. This was followed by a series of weekend workshops on basic
crafts – smithery, cabinet-making and masonry. During these working
weekends, members of partner organisations and general public learn
the basics of traditional crafts working with natural materials, such as
iron, wood and stone.
Our ideas are also finding the appreciation of the Plzeň-based
Rotarians Jarmila Očenášková and Jan Soukup, who have provided
architectural studies of a medieval farmstead we are attempting to
build in Pernolec-Trnová near Tachov. The idea is to set a base for the
study and preservation of old crafts. We plan to apply experimental
archeological methods to build a Gothic chapel and document the
building technique. The chapel will be dedicated to the memory of St.
Adalbert (Vojtěch) – the first Czech bishop, and St. Wolfgang, the
Bishop of Regensburg, who enabled the setting up of the Prague
Bishopric in the 10th century.
For 2010 we are planning a joint project in cooperation with the
Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg in Prague, which enjoys
the support of His Excellency the Ambassador Jean Faltz and his
assistant for cultural affairs, Mrs Velíšková. Their endeavour to
highlight the shared history of Luxembourg and Bohemia on the
occasion of the 700th anniversary of the ascension of the House of
Luxembourg to the Czech Throne is greatly appreciated. A stone
sculpture symposium will focus on the Luxembourg Gothic. The Plzeň
Rotarians have again lent us a helping hand.
Another Rotarian we have encountered on the Golden Road is
Tachov’s native daughter Monika Deisler-Wetzler, member of RC
Plzeň. Her kindness and legal expertise helps us in our undying
endeavour to make the world, or at least a part of it, a better place.
We are grateful for the advice of such kind people as Dr Dobroslav
Zeman, who is a great example to emulate in our quest for a better
world. I am convinced that the network of our relationships will soon
expand to the Czech part of the Sudetenland and allow us to
establish a Rotary Club in Tachov as part of the global Rotary
community.
Text and photo: Roman Soukup, Tachov,
Chairman of Terra Tachovia Council

International Tennis Fellowship of
Rotarians (ITFR) – The fifth annual
Rotarian World Tennis
Championships were held in Vienna
on 24-30 August 2009. The
tournament at the Colony Club
attracted players from 15 countries of
four continents. Certainly, it was not
easy to organize matches for men’s
singles in the categories under 50,
over 50 and over 60 years, two
categories of doubles, women’s
singles and doubles regardless of age,
and mixed doubles in one event. The
Colony Club enabled the free use of
its 12 outdoor and six indoor courts,
together with amenities that could
stand the test of an ATF event.
Another 21 sponsors helped organize
an excellent formal and instruction
side program, and together with the
players they supported two RI
projects – PolioPlus and Medical
Center Srebrenica. District 2240 was
represented by two couples – the
Vindts and the Petrášes from
Slovakia, and Dr. Petr Hošek of RC
Cheb/Eger from the Czech Republic.
On this occasion, our friend Hošek
was appointed official IFTR
representative for the Czech
Republic (IFTR associates 850
tennis-playing Rotarians from 62
countries around the world).
Congratulations! (skj)

Tropical Storm Ondoy (Ketsana) –
During October and November, RC
Plzeň organized relief aid to the
victims of the devastating typhoon
Ondoy (Ketsana). The aid was
intended for the Philippines,
specifically Rotary District 3790. The
Plzeň Rotarians were joined by their
friends from RC Regensburg Marc
Aurel, whose seven-member group
led by Bernd Klug (founding
president in 1995, now retired
general) was visiting Plzeň at that
time. Members of both clubs thus not
only reviewed the outcomes of their
fruitful cooperation but also provided
emergency financial assistance to the
disaster-stricken country. Counting in
a donation by members of RC Praha
Classic, RC Plzeň has to date sent a
gift of CZK 17,000 (which buys two
days’ supply of basic groceries for 50
families). For additional information
about the projects and further aid
options, please visit
www.plzen.rotary.cz. (skj)
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Between September 25th to 29th, a delegation of the renowned Dutch
Rotary Club Noordwijk under the leadership of Evert-Jan Bonnike and
Karel Deppe once again visited our district.
They once received a warm welcome from the RC Kroměříž, RC Brno, and
RC Brno-City, and also of the RC Břeclav-Valtice.

After their arrival in Brno, they visited the whole day Brumovice, where they
were received by the Mayor and citizens in traditional folk costmes. After a
traditional Czech lunch the RC Noordwijk and representatives of the ICC
Kamil Ševela and Frank Spekhorst negotiated with the Czech Hussite
Brothers DIAKONIE on possibilities supporting their work for autistic
children. The DIAKONIE is asking for Rotarian funds to buy an object in
Brumovice which will garantuee lifelong care for their patients, and opening
possibilities for caring for old people as well. This is also the first joint project
of the RC Brno and the RC Brno-City.

The next day the group traveled on to Kroměříž, where they met their old
friends Marian Sedlář and Karel and Zuzana Chvátal. Together they visited
the Castle Buchlov, and friendships with several other club members were
deepened also at dinner. New friendships were made the next day in Valtice,

where Jaroslav Benda and ICC member Jan Kostka garantueed a perfect
day, visting the area, castle and Rotarian friend Loš
ák.
The RC Noordwijk is proposing a „Rotarian Friendship Group” with all
interested members of these four Czech clubs, and have invited to a counter
visit at the beginning of April 2010 in Noordwijk. Thanks once again belongs
to all involved Rotarians, who once again hosted in a fantastic way our
friends from Holland!

Frank Spekhorst
Chairman ICC Czech Republic-Slovakia-Holland

September marked the fruition of a fundraising effort that took two and a
half years to complete. Mr Kraig Klosson, president of Rotary Club Prague
International, presented keys to a minibus, intended for adults and children

with mental and combined handicaps – students and clients of Prague’s
Modrý klíč (Blue Key) special school and social institute, to that
organization’s director, Ms. Milana Remarová. The vehicle, specially
adapted for wheelchair patients, is worth more than CZK 2.2 million. The
other participants in this unique project were Rotary Club Praha-Staré
Město, Rotary Club Coral Gables (Florida, U.S.A.), Rotary Club Central
Delaware County (U.S.A.), and The Rotary Foundation. The minibus dealer
(AUTO JAROV) provided the vehicle at a significantly reduced price. This
year, Modrý klíč provides full care to 108 clients. In addition to special and
professional education the clients receive also board and accommodation,
transport services and physiotherapy, and the institute provides also advisory
services, further education of employees, and training programs for family
members and guardians. Modrý klíč welcomes not only donations but also
orders to its sheltered workshops and orders for its products. Please visit
www.modry-klic.cz or come to see us on our Open Door Days during the
weekend of 29-30 May 2010.

Original birthday party – What’s the best way to mark a birthday? Consider this: Dr
Johannes Schneider, a physician from Gunzenhausen, was born on 17 September 1919,
and his wife Barbara nee Gehrke is an archeologist and will mark her 70th birthday on 18
January 2010. Being a founding member of RC Weißenburg (District 1950), Dr
Schneider wrote in his invitation to friends early in September: “We’d like to sincerely ask
our guests not to bring presents but to support our effort to buy a new portal window for
the Church of St John Baptist in the village of Ostrovec, formerly Johannisdorf, in the
Czech Republic. The church has a brand-new roof and is to receive a new tower this year.
But it needs new windows.” Believe it or not, more than 4,000 Euros were collected!!!
Actually, it was the Rotarians, who started the project, four years ago, to help save the
historical edifice. RC Weißenburg collected 15,000 and members of RC Plzeň provided
free blueprints for static works and roof. Rotarians have been supporting also restoration
efforts to preserve the shared Czech-German historical heritage. Thanks to Mr and Mrs
Schneider, the pilgrimage site might reopen on St John’s Day, 24 June 2010. Many thanks
and many more years of contended marital life!
(Text and photo: Jan Moravec, Project Coordinator – abridged)

You can also support Modrý klíč by small gifts or simply send the
message DMS MODRY KLIC to telephone number 87777.
The cost of one DMS is CZK 30, and Modrý klíč receives CZK 27.
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International meeting on the Zugspitze –
Rotary Clubs Pieš
any (District 2240) and Bad
Wörishofen (District 1840) have worked
together for seventeen years now. Friendship
between the German club and France’s RC
Luxeuil les Bains is also quite traditional.
Representatives of the three clubs met in the
evening hours of 10 October 2009 on the
summit of the Zugspitze (9,718 ft above sea
level). Altogether, there were almost 100
Rotarians and their family members present,
including 17 Slovaks, 33 French visitors, and
several exchange students from South America,
Thailand and Brazil, and naturally also our
German friends. We handed over a Paul Harris
Fellow Award to our friend Klaus Hancken

(photo), doyen of the
Bad Wörishofen Rotary
Club, member of the
International Committee
on German-Czech-
Slovak Cooperation, and
guarantor of cooperation

and contacts between RC Pieš
any and RC Bad
Wörishofen. PDG Jožka Poláková presented
the award on the proposal of RC Pieš
any.
(Text: Karol Ambra, Photo: Club Archive)

ICC CZ/SK-Germany – At the start of
November, a working meeting was held in
Würzburg of the German section of the
International Committee for Cooperation
between German, Czech and Slovak Rotary
and Rotaract Clubs. Our District was
represented by Dobroslav Zeman in the
capacity of the only Czech member emeritus of
the section (he was appointed last year in
recognition of his over 20-year-long activity in
this ICC). The meeting especially positively
evaluated last May’s visit of a German GSE
Team to the Czech Republic and Slovakia, to be
followed next year by a our GSE Team’s visit to
Germany. Our guests –resembling a tourist
party using their own car – have travelled to
many places from Karlovy Vary to Košice,
where they attended the 10th District
Conference. They also attended a meeting of
the Czech-Slovak Section of the International
Committee for Cooperation between German,
Czech and Slovak Rotary and Rotaract Clubs,
associated with the visit to a very active

Carpathian German ethnic group in Medzevo.
Unfortunately, they were only able to visit three
Rotary Clubs during the four-week stay.
Cooperation in favour of young people was also
appreciated. Thus, six conservatory students
from our district took part in the Bachwoche
Ansbach 2009 festival early in August, and
there was a very successful RYLA seminar held
in spring at St. Marienthal near Görlitz,
organized by District 1950 for 36 talented young
people from seven countries (including five
participants from our district). Christina
Michaelsen, secretary of the German section of
this ICC, promotes contacts among Rotaract
clubs, where there still is considerable room for
improvement. RC Weißenburg was praised for
its organizational and financial contributions to
help preserve a beautiful pilgrimage shrine in
Ostrovec, West Bohemia (see a report in this
issue of RGN). At the end of the meeting in
Würzburg, head of the German ICC Section
Frits Zeeuw presented his predecessor Hans
Schlei with a second and third sapphire to his
Paul Harris Award in recognition of his role in
promoting our cooperation. As governor in
2003/04, Schlei selected as the motto of his
District 1880 the words: “BR?CKE ZUM
OSTEN” (Bridges to the East). (skj)

Jašidielňa Festival turns 20 – The relaxed
atmosphere of this international festival of
creativity and fantasy should help tear down
communication walls between healthy and
handicapped young people and help them to
strike friendships. The 20th annual Jašidielňa
festival was held in Žilina at the start of
September. “To me, Jašidielňa is above all a
festival of humanity,” said Žilina Mayor Ivan
Harman, under whose auspices the festival was
held. Over the past 20 years, the festival has
hosted 4,014 participants, 2,709 volunteers and
275 instructors. Visitors from abroad have
always been well represented. “We have invited
many music ensembles from all cultural

establishments in our city, we had 50 prominent
guests and VIPs, including ambassadors and
artists. Fantasy triumphed over cold reason and
we had many citizens involved, together with
sponsors,” said Soňa Holúbková, director of the
organizing Krajina Harmónie Foundation.
Jašidielňa is the flagship of annual activities of
the Žilina Rotary Club. (Press report, edited)

SUMMER CAMP IN TÁBOR - For the third
time running and traditionally in the first half of
August, RC Tábor has organized a summer
camp. Eight girls and eight boys aged between
15 and 19 years and coming from Belgium,
Britain, Denmark, France, Germany, Hungary,
Iceland, Israel, Italy, Lithuania, Portugal,
Spain, Turkey and the United States spent two
sunny weeks exploring South Bohemia mainly
through miscellaneous sports activities (cycling,
trekking, horse riding, living in a scouting log
cabin, and daylong rafting on the river
Lužnice). But the camp also had its learning
and socio-cultural aspects, including an
informal reception by the Mayor, sightseeing in
the ancient centre of Tábor, and excursions to
the Chýnov Cave, the Pelhřimov Museum of
Records and Curiosities, the chateau and zoo in
Hluboká nad Vltavou, a privately-owned
crocodile farm in Protivín, or the Temelín
Nuclear Power Plant Information Centre.
Rotex members organized a traditional two-day
trip to Prague. The young visitors were always
escorted by high school students from Tábor,
who have experience from camps abroad. Small
wonder a few tears were shed and promises to
visit each other soon were solemnly made as the
campers were parting their ways. (Text and
photo: Vít Jakšič, edited)
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Překlad: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň

Společně s mou manželkou máme tři děti a osm
vnoučat. Díváme-li se zpátky na ta dlouhá léta,
kdy jsme děti vychovávali, připomínám si nejjas-
něji ty dny, které se a
 jakkoliv lišily od těch ostat-
ních. Třeba den, kdy mému synovi odoperovali
krční mandle – a týž večer se s chutí pustil do
cheeseburgeru. Vzpomínám si na svatby, na pro-
moce, na dny narození každého dítěte.

Když se však svých dětí ptám, nač si ze svého dět-
ství pamatují ony, jejich odpovědi mě skutečně
překvapují. Vzpomínají si na chvíle, na něž jsme
i s mou manželkou Mary již dávno zapomněli – na
prosté okamžiky, které pro nás byly součástí zcela
běžného, každodenního života a přesto se hlubo-
ce zapsaly do paměti našich dětí.

Tyto chvíle také určují, jací vlastně jsme. To, co
kolem sebe vidíme, co slyšíme a co vnímáme, vy-
tváří naši osobnost, ve kterou také jednou dospě-
jeme. Jakkoliv proto jednáme jako rodiče, má to
na naše děti hluboký vliv, a
 si to v té či oné době
uvědomujeme či nikoliv.
Jako rotariáni máme podobnou odpovědnost,
abychom si uvědomovali důsledky všeho, co ko-
náme. Nemůžeme předvídat, jaký vliv budou mít
naše slova či naše činy. Je ovšem v naší odpověd-
nosti, abychom zajistili, aby jejich kumulativní
účinek byl jen pozitivní.

Přispíváme-li do naší Nadace Rotary, víme, že vý-
sledek bude bezpochyby pozitivní. Když jsem vy-
konával funkci prezidenta RI, ověřil jsem si
v mnoha situacích, jak to je pravdivé. Nejchudší

části našeho světa jsou místy, v nichž místní Rota-
ry kluby mají k dispozici také nejméně zdrojů.
Přispíváme-li pak společně do naší Nadace, při-
nášíme pomoc do míst, kde je pomoci Rotary za-
potřebí nejvíce – takže plníme-li poslání naší
Nadace Rotary, činíme tak jen dobro pro celý náš
svět.

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

Podla materialov RWMP pripravil Ivan Belan,
PDG, RC Banská Bystrica

Rotary International ocenilo dvoch popredných
predstavite�ov svojich krajín za ich proaktívny prís-
tup a podporu týchto krajín v úsilí pomôc
 eradiká-
cii detskej obrny z povrchu zeme. Paki- stanský
prezident Asif Ali Zardari
a ministerský predseda Lu-
xemburska Jean-Claude Jun-
cker sa stali laureátmi
ocenenia Polio Eradication
Champion Award, ktoré RI
začalo ude�ova
 v roku 1995,
aby týmto spôsobom ocenilo

čelných predstavite�ov štátov, zdravotníckych
organizácií a iných jednotlivcov, ktorí sa výrazne
pričinili o eradikáciu vírusu detskej obrny.
Hoci Pakistan naalej ostáva jednou zo šty-
roch krajín, v ktorých sa nebezpečný vírus det-
skej obrny stále vyskytuje, pod vedením
prezidenta Zardariho sa o problematiku ak-
tívne začal zaujíma
 štát
a doh�ad nad aktivitou za-
meranou na eradikáciu ví-
rusu sa podstatne zvýšil.
V boji proti detskej obrne
vyvinul Zardari obrovskú
iniciatívu, ke sa mu po-
darilo získa
 podporu star-

ších predstavite�ov miestnych
kmeňov a miestnych ulemov – is-
lamských vykladačov práva, v ob-
lastiach 
ažko dostupných kvôli konfliktom.
Luxembursko už opakovane potvrdilo svoje od-
hodlanie výrazne sa podie�a
 na eradikácii víru-
su detskej obrny. Investícia Luxemburska
presahujúca sumu 10,5 milióna USD je ohro-
mujúca. „Podpora vlády Luxemburska, krajiny
s menej ako pol milióna obyvate�ov, ale s naj-
vyšším príspevkom do fondu na celosvetovú
eradikáciu detskej obrny na obyvate�a, pouka-
zuje na skutočnos
, že by
 malý neznamená by

bezvýznamný“, povedal Carl-Wilhelm Sten-
hammar, budúci predseda Nadácie Rotary. �

Preklad: Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica

Tento rok uplynie 50 rokov môjho členstva v Ro-
tary. Už si nespomínam, či som v prvopočiatkoch
svojho členstva v klube premýš�al o tom, ako sa
budem v Rotary angažova
 v rokoch 2009-10.
Jednoznačne však môžem poveda
, že som neo-
čakával, že sa Rotary stane súčas
ou môjho života
nato�ko, že všetci Estessovci budú rotariánov na-
pokon vníma
 ako vlastnú rodinu.

Často hovorím o tom, akú podporu poskytuje
Nadácia Rotary celej rotariánskej komunite.
Rotary v podstate funguje ako rodina v mno-
hých aspektoch – vtedy, ke sa navzájom podr-

žíme, umožňujeme jeden druhému rás
 a dosa-
hova
 ciele, ktoré by sme inak dosiahnu
 ne-
mohli.

Prostredníctvom Rotary a pomocou našej Na-
dácie sme schopní postavi
 sa výzvam, ktorým si
netrúfa čeli
 nik iný, alebo ktoré nemá nikto záu-
jem rieši
, prípadne nemá k dispozícii potrebné
organizačné zázemie na ich riešenie. My sa v Ro-
tary delíme o to, čo máme – a to jedinečným
spôsobom – láskavo, dobrosrdečne a ve�koryso.
Práve preto mi moja manželka Mary počas rota-
riánskych návštev v rôznych krajinách často ho-
vorievala, že tí najúžasnejší �udia na svete musia
by
 rotariáni.

Obaja sme za posledných 50 rokov boli neustále
svedkami toho, čo rotariánov spája – svedkami
úprimnej a ohromnej vôle pomáha
, pričom táto
ochota a vô�a sa vaka našej Nadácii môže oprie

o finančné a materiálne zdroje. Rotariáni pracujú
na odstraňovaní problémov, ktorých riešenie si
často vyžaduje obrovské úsilie, lebo sú nato�ko
komplikované, že nik iný si ich netrúfne rieši
, ale-
bo sú také bezvýznamné, že nikomu ich riešenie
nestojí za námahu. My, rotariáni, sa nebojíme čeli

najrôznejším výzvam, pretože vieme, že na to
máme – opierajúc sa pri tom o silu našej Nadácie.

Glen Estess Sr.,
predseda Rady zmocnencov Nadácie Rotary

Jean-Claude JunckerAsif Ali Zardari
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GLOBAL OUTLOOK

Nás, kteří začínáme každé své ráno rutinou, jíž dominuje

voda, jsou na naší planetě miliony. Probouzíme se doma

a odcházíme do přilehlé místnosti, kde je toaleta, umyvad-

lo a sprchový kout nebo vana. Použijeme splachovací toa-

letu, osprchujeme se nebo umyjeme, vyčistíme si zuby. Pak

se přesuneme do kuchyně a tam naplníme varnou konvici

studenou vodou, abychom si uvařili kávu nebo čaj pro po-

řádné probuzení! Jenomže zdaleka ne všude na světě je

toto rutinní situací. Na mnoha místech je denní život po-

znamenán nedostatečným přístupem k čisté vodě, a ne-

jsou k dispozici ani sanitární zařízení, ani hygienické

potřeby. Tyto tři problémy se podobají trojzubci, který ohro-

žuje životy miliard lidí na celém světě.

Místo aby jen otočili kohoutkem ve svém domě, musí

884 milionů lidí získávat svoji vodu pro pití, vaření a mytí ze

zdrojů syrové, neošetřené vody. Ještě smutnější je statistika

týkající se hygieny: 2,5 miliardy lidí nemá přístup k vylep-

šeným sanitárním zařízením, jako je splachovací nebo

kompostující záchod. Místo toho používají hrnce, pytle

nebo otevřené latríny, či prostě chodí na velkou do houštin,

na pole nebo na jiná nechráněná veřejná prostranství, a to

ať ve městě nebo na venkově.

Důsledky tohoto počínání jsou devastující pro zdraví

a kvalitu života milionů lidí – podrobnější údaje viz samo-

statný sloupeček o nemocích uvedený na okraji stránky.

Podle Světové zdravotnické organizace WHO umírá ročně

1,8 milionu lidí na následky nemocí zažívacího ústrojí, což

zahrnuje také závažnější onemocnění, jako je cholera, ty-

fus nebo úplavice. Z toho jde o 1,4 milionu úmrtí dětí ve

věku do pěti let. K tomu je ještě třeba připočítat 800 000

úmrtí dětí mladších 5 let z důvodů podvýživy způsobené

používáním závadné vody a nedostatečnou hygienou.

Kontakt s půdou nebo potravinami znečištěnými fekálie-

mi vyvolává výskyt tasemnice, roupů a dalších střevních

infekcí, kterými trpí celá jedna třetina světové populace.

Problematika vody, sanitárních zařízení a hygieny

ovlivňuje také další socioekonomické podmínky. Ženy

a děti, které tráví celé hodiny zachycováním vody z pra-

mínků, nemohou chodit do školy nebo vydělávat peníze.

Nedostatečný přístup k hygieně v soukromí odrazuje dívky

Výzva čisté vody
Integrující přístup může pomoci čelit trojzubci problémů, které ohrožují miliardy lidí

Rotariáni přivedli čistou vodu do vesnice La Grúa v Dominikánské

republice, kde dosud obyvatelé používali na pití a ke koupání

vodu z nedaleké řeky. V této zemi pomohlo přes 200 Rotary klubů

instalovat 19 000 bioaktivních pískových filtrů vody.
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od návštěvy školy, a to zvláště když

dosáhnou věku puberty. A ani učitelé

nemohou učit a farmáři nemohou

pracovat, jsou-li infikováni nemocemi

souvisejícími s vodou, které je činí

práce neschopnými. Neošetřené lid-

ské výkaly mají negativní vliv na

ryby, vodní savce a na vegetaci.

Co lze dělat

Přesto máme pevnou naději, že tuto si-

tuaci lze změnit. Přestože se jedná o zá-

ležitost ohromného rozsahu podobně

jako tomu bylo před lety v případě

dětské obrny, můžeme podle názoru

řady expertů mnohé udělat. Jedním

z nich je John Oldfield, výkonný místo-

předseda občanské organizace Advo-

káti vody, která sídlí v USA. Podobně

jako mnohé veřejné a soukromé orga-

nizace působící ve světě, je i sdružení

Advokáti vody odhodláno přispívat

k řešení světové krize nedostatku pitné

vody a vody pro hygienu.

John Oldfield zdůrazňuje, že „83 %

obyvatel planety má přístup ke zdro-

jům nezávadné vody a více než 60%

má možnost užívat toalety. Problém

se podařilo vyřešit v USA, v Západní

Evropě, v Japonsku a v Austrálii. Na

mnoha místech je zajištěn universální

přístup k vodě i k toaletám. A také

víme, jak na to. Je třeba jen dostatek

politické a obecné vůle, a pokud je

tato podmínka splněna, pak se poda-

ří zajistit také přísun potřebných fi-

nančních prostředků.“

Ti, kdo prosazují potřebná opatře-

ní se zvlášť soustředili na využití ini-

ciativy Organizace spojených náro-

dů „Rozvojové cíle k tisíciletí [Mille-

nium Development Goals]“. Sedmý

z těchto cílů – zajištění udržitelnosti ži-

votního prostředí – požaduje do roku

2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří

nemají přístup k nezávadné pitné

vodě a k vylepšeným sanitárním pod-

mínkám. A dá se říci, že svět je na ces-

tě k dosažení tohoto cíle, pokud jde

o dostupnost vody. Není tomu tak ale

v případě hygieny. I když praxe kále-

ní v otevřeném prostoru ustupuje, sní-

ží se při současném trendu změny

tohoto procesu celkový počet lidí

uchylujících se k podobné praxi k cí-

lovému datu jen o 100 000, tedy klesne

na 2,4 miliardy.

Nejsilněji je nedostatkem pitné

vody zasaženo 42 % obyvatel

sub-saharské Afriky, kde jsou k dispozi-

ci pouze neošetřené zdroje vody. Ten-

to problém rovněž převažuje v Asii

a také v některých částech Latinské

Ameriky. Naproti tomu nedostatečná

hygiena je nejproblematičtější v jižní

Asii, kde se ke kálení na otevřených

prostorech uchyluje 48 % obyvatel.

Rotary International na tuto výzvu

reagovalo velmi výrazně (viz text „Co

říkají čísla“). Dvě skupiny, konkrétně

Podpůrná skupina RI k problematice

vody a hygieny [RI’s Water Resource

Group] a Rotariánská akční skupina

pro vodu a hygienu [Water and Sani-

tation Rotarian Action Group - WAS-

RAG] nabízejí návody, podporu

V Dominikánské republice pomohli rotariáni poskytnout 19 000 bioaktivních pís-

kových filtrů vody více než jednomu stu tisíc obyvatel žijících ve více než 300 ob-

cí. Tyto jednoduché a levné filtry prokázaly svoji užitečnost tím, že úmrtnost na

střevní nemoce klesla až o 45 %. Podle Sary Luceny, členky Rotary klubu Puerto

Plata Isabel de Torres v Puerto Plata, filtry nezlepšují jen zdraví jednotlivců. Jde

o životy celých rodin.

Lucena říká, že díky tomu, že děti nejsou tak často nemocné, mohou najít

matky čas na práci a mohou navštěvovat školu, což jim pomáhá pozvednout

sebe a své rodiny z chudoby. „Je to takový kruh. Nejde jen o zdraví“, říká Lucena.

„Ten filtr se stal nástrojem ke změně jejich životů. Když někdo zlepšuje zdraví své

rodiny, řídí život rodiny jako takové.“

V mnoha zemích světa je součástí tradiční role ženy používat vodu na pří-

pravu jídla, na koupání a k praní prádla. A záleží jen na ženách, kde vodu na-

jdou a jak si jí nashromáždí dostatek pro denní potřebu, a to i v případě, je-li

voda vzácná. Podle Lamisi Mbillaha, který v březnu vystoupil na konferenci po-

řádané distriktem 6290 (zahrnuje Ontario v Kanadě a Michigan v USA), musí

ženy v severní Ghaně chodit i více než 5 kilometrů několikrát za den k řekám

nebo k jiným zdrojům, aby na svých hlavách přinesly domů 15 až 20 litrů vody.

Celkem tak ženy sub-saharské Afriky každý rok stráví 40 miliard hodin ročně

shromažďováním vody – to je podle údajů Spojených národů ekvivalentní roční-

mu pracovnímu výkonu celé Francie.

„Jelikož ženy tvoří polovinu světového obyvatelstva, měli bychom se už nějak

ozvat a něco s tím udělat“ říká kráska s korunkou Miss Ghana 2005 vyznamena-

ná také za svoji aktivní činnost na soutěži o královnu krásy Miss World. „Jde pře-

ce o lidská práva!“

– Diana Schoberg

O nashromáždění pitné vody se v Ghaně obvykle musí postarat ženy.
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a vedení pro ty kluby, které projeví zá-

jem podílet se na zavádění projektů

týkajících se zlepšení přístupu k pitné

vodě, a k prostředkům hygieny.

Zakládající předseda Rotariánské

akční skupiny WASRAG, PDG Ron Den-

ham je v pravidelném kontaktu s ob-

dobnými skupinami při UNICEF, CARE

USA a dalšími světovými organizace-

mi, aby zjistil, jaký přístup ke krizi s vo-

dou a hygienou by byl nejlepší. Říká:

„Pomáháme rotariánům nacházet

vhodná řešení a hledat cesty k jejich fi-

nancování, propojujeme je s dalšími

partnerskými kluby a s místními ne-

vládními organizacemi. Šíříme infor-

mace, napomáháme vzniku vztahů a

doporučujeme technologie.“

Rozhodujícím faktorem je

vzdělávání

Ed Cain, vice-prezident pro grantové

programy Nadace Conrada N. Hiltona,

která směřuje svoji podporu získávání

nezávadné vody na sub-saharskou Af-

riku říká, že proces vedoucí k řešení této

krize zasahuje vše – je holistický. Podle

něj „nejde jen o to, mít šálek čisté vody,

ač je to velmi prospěšné. Zdraví

komunity se nezlepší, pokud její členy

nenaučíme vodu správně používat

a zacházet s ní tak, aby nedocházelo

k nevolnostem a onemocněním“. Do-

kud se zároveň chodí do lesa místo na

záchod, pak, jak říká, „nedosáhneme

stavu zdravé komunity, v níž děcka

chodí do školy, aby pak mohla vésti

zdravý a produktivní život“.

Tam, kde voda je přepychem, je

obyvatelstvo třeba vzdělávat o důleži-

tosti takových samozřejmostí, jako je

mytí rukou po vykonání potřeby. Ne-

smíme se bát mluvit o nebezpečích,

jaká vyplývají ze znečištění lidskými

a zvířecími fekáliemi pro zdraví a cel-

kový příznivý rozvoj komunity. Ron Den-

ham k tomu poznamenává: „Je mnoho

případů, kdy se nám podaří přivést

vodu do domu, ale pak její uživatelé str-

kají [nemyté] ruce do nádob s čistou

vodou. Nám se nepodařilo vysvětlit jim,

že musí také změnit své zvyky“.

Navíc, námi nabízená řešení

musí být dlouhodobě udržitelná. To

znamená, že odpovědnost za stav

a budoucí údržbu vodovodních systé-

Chlapec z La Grúa jde k řece Río Bajabonico pro vodu. Donáška vody obírá děti o vzácný čas ve škole.

Co říkají čísla

Počet probíhajících grantů

Nadace Rotary na podporu pro-

jektů týkajících se vody a hygieny

Počet probíhajících grantů,

které zahrnují vrtání studní nebo

vedení pro čistou vodu

Počet probíhajících grantů,

které zahrnují výstavbu latrín se

zlepšeným sanitárním vybavením

Počet probíhajících grantů,

které se týkají projektů dodání

vody a zlepšení hygieny v Indii,

což je země s největším počtem ta-

kových projektů

Počet grantů, které poskytla

Nadace Rotary v roce 2007-2008

na projekty týkající se dodání

vody a zlepšení hygieny

Celková hodnota

příspěvků poskytnutých Nadací

Rotary v roce 2007-2008 na projek-

ty týkající se dodání vody a zlepše-

ní hygieny

Počet grantů poskytnutých

Nadací Rotary od roku 1989 do

května 2009 na projekty týkající se

dodání vody a zlepšení hygieny

Celková hodnota

příspěvků poskytnutých Nadací

Rotary za toto období na projekty

týkající se dodání vody a zlepšení

hygieny

Uvedené údaje jsou platné k 31. květnu 2009
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mů musí převzít samotné komunity.

K tomu potřebují náhradní díly, které

jsou snadno dostupné a které si mo-

hou dovolit. „Je třeba vytvořit pravid-

la a vymezit odpovědnost všech, kdo

se na projektu podílejí“, říká k tomu

Peter Lochery, vedoucí týmu zabývají-

cího se problematikou vody v organi-

zaci CARE v USA. A dodává, že „je

třeba vyvinout správná opatření a ta

pak důsledně zavádět“.

Další názor hodný citování vyjád-

řila Clarissa Brocklehurst, ředitelka

odboru péče o vodu a hygienu při

UNICEF: „Musíme dosáhnout toho,

abychom si mohli být jisti tím, že zavá-

děné systémy jsou součástí infrastruk-

tury, o kterou daná komunita stojí a že

nejsou jen nějakým dobře míněným

dárkem hodných cizinců. “

Odpověď Rotary

Rotariáni se touto problematikou za-

bývají všude. Podle PDG K.O. „Willie-

ho“ Keteka má v Ghaně méně než

60% obyvatel přístup k čisté vodě

a jen asi 30% k potřebným sanitárním

zařízením. Situace je horší na venko-

vě, kde žije přes 70 % obyvatel. Proto se

právě na tyto komunity soustředí úsilí

21 ghanských Rotary klubů.

Keteku říká: „Minulý rok můj klub

navrtal studny s ručními pumpami

a vybudoval nádrže na vodu pro osm

komunit na venkově a k tomu letos při-

bude dalších osm. Teď už neděláme

projekty vody bez sanitární kompo-

nenty. Řada klubů má projekty na za-

jištění vody a výstavbu sanitárních

zařízení pro školy a nemocnice, kde se

budují latríny s možností mytí rukou po

jejich použití, oddělené pro chlapce

a dívky v jednom dlouhém bloku

domu. Říkáme tomu institucionální lat-

ríny. Vlastně se jedná o provedení, kte-

ré schválilo Ministerstvo zdravotnictví.“

Keteku je zvlášť nadšený z nové

spolupráce mezi RI a USAID, jejímž cí-

lem je poskytovat prostředky na vy-

budování přibližně 200 nových sani-

tárních a vodovodních systémů

v Ghaně. Z těchto prostředků bude

rovněž hrazena výchova k osobní hy-

gieně a příprava občanů. Obyvatelé

– zejména ženy – se budou učit, jak

vybírat malé poplatky od uživatelů

a tím vytvářet rezervu pro údržbu

těchto zařízení v budoucnu. Poplatky

jsou natolik malé, že si je může dovolit

platit téměř každá domácnost a po-

kud to možné není, jsou poskytovány

výjimky. Očekává se, že tímto zapoje-

ním členů komunity do správy vybu-

dovaných zařízení se vypěstuje vztah

k nim jako k vlastnímu majetku, což

by mělo dále přispět k ještě výrazněji

dlouhodobému zakotvení projektu.

V Keni, jak uvádí rotarián Edward

Kairu, člen WASRAG a profesor klima-

tologie, se kluby soustředí na budová-

ní sanitárních bloků pro obyvatele

přelidněných slamů Nairobi, kde je ji-

nak tekoucí voda a záchod skuteč-

nou raritou. V blocích jsou oddělené

kabinky s vodou, sprchou a toaletou

pro muže a pro ženy. Ve městském

slamu Kibera, kde žije kolem 800 000

lidí, bylo takto instalováno 10 sanitár-

ních bloků, z nichž každý slouží dvě-

ma tisícům lidí denně. Udržují je

místní organizace, které také vybírají

poplatky od uživatelů.

Kairu říká: „Měli jsme tady epide-

mie cholery, spoustu nemocí, všelija-

ké parazity. Děti si hrají venku a tam

se všude setkávají s odpadky, zvlášťě

když začne pršet a pak přijde povo-

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že by na světě bylo o 10% nemocí

méně, kdyby se zlepšila dostupnost čisté vody, a sanitárních zařízení a dbalo se

na hygienu spolu s lepším hospodařením s vodou. Mezi hlavní nemoce, kterým

by bylo možné zabránit, patří

Úplavice

• Šíří se infikovanými potravinami a pitnou vodou, nebo nemytím rukou

• Zabíjí ročně 1,8 milionu lidí, především dětí

Střevní parazité

• Dostávají se do organizmu kontaktem s půdou znečištěnou výkaly

nebo požitím zárodků parazitujících červů

• Infekce často končí chudokrevností nebo podvýživou

• Postihují dvě miliardy lidí na celém světě

Schistosomiasis

• Jde o parazitickou chorobu, která může poškodit orgány a způsobit

chudokrevnost a podvýživu dětí

• Vzniká kontaktem se znečištěnou vodou

• Postihuje 200 milionů lidí na celém světě

Trachoma

• Nakažlivá oční nemoc, která může končit oslepnutím

• Přenáší se z osoby na osobu

• Vyskytuje se v 11 milionech případů ročně

Podvýživa

• Jde o stav vznikající nedostatkem

potravy, špatnou skladbou potravy

nebo neschopností organizmu ab-

sorbovat živiny kvůli nějaké nemoci

• Obvykle je vyvolána úplavicí nebo

střevními červy

• Přímo nebo nepřímo způsobuje

860 000 úmrtí ročně u dětí ve věku do

5 let

– Susie O. Ma

Odpadní voda a nečistoty protékají jed-

nou z částí Puerto Plata, kterou se domini-

kánští rotariáni snaží vyčistit.
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deň. Jednou z cest, jak zasahujeme, je,

že zlepšujeme odvodnění slamů, ne-

boť to, co se tam děje za průtrže mra-

čen, je prostě nepředstavitelné.“

Přírodní katastrofy mohou mj. pře-

rušit přístup k čisté vodě. Když v malé

obci nedaleko Istanbulu zničilo země-

třesení menší městskou vodní pumpu,

neměli obyvatelé prostředky na její ob-

novu. „Potom nezbylo, než aby zejména

ženy a děti chodily na míle daleko do

nejbližší vesnice pro vodu,“ vysvětluje

David Keller, bývalý prezident Rotary

klubu Cambell v Kalifornii, který spolu

s RC Istanbul-Topkapi zajišťuje obnovu

přístupu k vodě v té obci.

Od července 2007 stéká čistá voda

ze 13 horských pramenů vodovody do

nádrže s objemem 500 tun, která slouží

1 285 vesničanům. Vesnice zavedla

poplatky za odběr vody a výtěžek

bude podle Kellera používat k údržbě

tohoto nového vodovodního systému.

„Pracovali jsme se staršími obyvateli

vesnice prostřednictvím místního Ro-

tary klubu. Pak se na nás sesypala zá-

plava poděkování. Lidé měli v očích

slzy!“ dodává Keller.

I když je výzva představovaná po-

třebou zajistit čistou vodu, lepší sanitár-

ní a hygienické podmínky naléhavá,

víme jak na ni reagovat a jak dosáh-

nout žádoucích cílů. Jak připomíná Ed

Cain z Hiltonovy nadace, „nebylo by

vhodné zalamovat ruce a vzdychat, že

se nedá nic dělat! Musíme se podívat

na Rozvojové cíle k tisíciletí, zejména

na cíl, požadující omezit na polovinu

počet těch, kdo žije bez přístupu k pitné

vodě. Když se to podaří, bude to obrov-

ský krok kupředu, zejména když vezme-

me v úvahu také růst počtu obyvatel

planety. Svět je už teď na cestě k dosa-

žení tohoto cíle.“

– Anna E. Stein

Rotary kluby a distrikty používají v projektech, zaměřených na úpravu kva-

lity vody a pro sanitární účely , tyto technologie:

Kvalita vody

Zvyšování kvality

vody pomocí dezin-

fekce chlorováním:

K vodě se přidává

chlorid sodný, který

zabíjí viry a bakterie

(podle WHO jde o ce-

nově nejúčinnější me-

todu).*

Dezinfekce slunečním zářením: Sluneční ultrafialové záření se používá k desak-

tivaci a zničení patogenních činitelů ve vodě. Voda musí být vystavena působe-

ní Slunce v čistých nádobách z plastu po dobu alespoň 6 hodin nebo déle (jde

o metodu jen o něco méně cenově účinnou než chlorování vody).

Biologicky účinné pískové filtry: Používá se krabice z betonu nebo plastu, která

je naplněna vrstvami písku, v němž se zachycují a ničí usazeniny, patogenní čini-

telé a další nečistoty ve vodě. Vrstva mikroorganizmů na povrchu písku zachycu-

je baktérie způsobující nemoci při filtraci vrstvami písku a větší částice se

zachycují ve vrstvách písku. (Je to cenově náročnější metoda, pokud jde o výcho-

zí náklady.)

Keramické filtry: Keramická nádoba pokrytá vrstvou koloidního stříbra se vklá-

dá do plastické nádrže. Voda se nalévá do nádoby, nečistoty se zachycují v ne-

patrných pórech keramiky a stříbrná vrstva zabíjí zárodky nemocí. (Náklady jsou

dvojnásobné ve srovnání s chlorováním nebo slunečním ozařováním.)

Vrtání studní: Obvykle se vrtá hluboká studna malého průměru pomocí motoro-

vého zemního vrtáku nebo vrtačkou na kámen. Voda se pak čerpá ruční pum-

pou nebo elektrickým čerpadlem. (Je to zhruba dvakrát dražší, než chlorování

a solární ošetření.)

Sanitární zařízení

Latrína zákopová: Jde o nejjednodušší typ latríny. Sestává z vykopaného záko-

pu, který se pokrývá hygienicky ošetřeným poklopem s dírou.

Bio-latrína: Tento typ latríny odvádí výkaly do biologicky účinné žumpy, což je

podzemní prostor většího objemu, kde bakterie rozkládají lidské výkaly a produ-

kují přitom methan. Methan je sám o sobě plyn bez zápachu a lze jej používat na

vaření nebo na otop.

*) Jakékoli cenové srovnání technologií pro úpravu vody musí zahrnovat vložený

kapitál a náklady na údržbu ve vztahu k celkové účinnosti a k počtu osob, kterým

zařízení může sloužit. Náklady se značně liší v závislosti na území.

– Susie O. Ma

Dominikánští rotariáni Sara Lucena a Bob Hildreth testují

v jednom z domů v Puerto Plata biologicky účinný pískový

filtr.
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Má každý na světě přístup k nezá-

vadné pitné vodě?

Clarissa Brocklehurst: Ano, snad ano.

Pokud se podíváme na statistické

údaje, zdá se, že již bylo dosaženo

značného pokroku na cestě k sedmé-

mu cíli [dosáhnout udržitelnosti život-

ního prostředí] Rozvojových cílů

k tisíciletí [vyhlášených Organizací

spojených národů], pokud jde o do-

dávky vody. V roce 2008 se počet lidí

[bez přístupu ke zdrojům nezávadné

vody] snížil pod jednu miliardu. Ale

také je zřejmé, že ten pokrok se netýká

mnoha venkovských oblastí a těch

měst, kde tato služba není dostupná

ve slamech [oblastech neřízené kon-

centrace nouzových příbytků]. To sa-

mozřejmě neznamená, že by se na

tom úkolu nepracovalo. Každopádně

můžeme říci, že se daří věci řešit.

Ed Cain: Taky si to myslím. Populace

světa roste a v některých oblastech je

nedostatek [vody], ale my se dnes do-

mníváme, že při správném řízení mů-

žeme vyhovět potřebě lidí mít přístup

k nezávadné vodě a k sanitárním za-

řízením.

Ron Denham: Je to naše vize, ale vždy

se najde někdo, kdo ten přístup nebu-

de mít a na světě prostě jsou vesnice

vzdálené od civilizace, kde to bude

opravdu velmi, velmi obtížné. V ně-

kterých místech můžeme zajistit rela-

tivně nezávadnou vodu, ale ta nebu-

de vyhovovat standardům WHO

[Světové zdravotnické organizace].

Ale i tak půjde o obrovský příspěvek

k omezení nemocí.

Peter Lochery: Ano, myslím si, že je

možné, aby k vodě měl přístup každý

člověk. Nemusí jí mít vždy tolik, kolik jí

potřebuje, protože v některých čás-

tech světa je voda vzácná. Ale myslím

si, že by se na celém světě dalo zajistit

užívání minimálního množství 40 litrů

vody na osobu a den, což je typická

úroveň, kterou se snažíme zajistit.

Jaké jsou největší překážky k zajiště-

ní přístupu k vodě?

Brocklehurst: Udržitelnost systémů.

Musíme vytvořit v obcích kapacity

umožňující lidem provozovat vodo-

vodní systémy a udržovat je. Musí mít

přístup k náhradním dílům a umět

vybírat poplatky na financování pro-

bíhajících prací. Další překážkou je

změna klimatu. Očekáváme větší va-

riabilitu dešťových srážek a v dalších

oblastech velká sucha.

Cain: Populace roste. Další výzvou,

které musíme čelit, je globální oteplo-

vání. V rozvinutých zemích světa pře-

trvává obecný nedostatek povědomí

o tom, že třetina obyvatel světa nemá

přístup k nezávadné vodě a skoro

polovina nemá k dispozici přijatelné

sanitární zařízení. Patřím k těm, kdo

věří, že budeme-li si více těchto sku-

tečností vědomi, dokážeme, že je mož-

né udělat více a že se podaří

shromáždit víc prostředků.

Denham: Peníze, to je problém ve vět-

ších městech. Ale my v Rotary se ta-

ké zabýváme malými komunitami

a vesnicemi. A tam je největší překáž-

kou to, jak lidi vybavit schopností udr-

žovat věci, které jim mají sloužit. Příliš

často už vytvořili rotariáni něco, co se

nepodařilo udržovat, protože to bylo

přijímáno jako ‚cizí projekt‘.

Lochery: Nepochybně jsou potřebné

investice. Ale velký problém je údržba

vodovodů. Nejde jen o to uvést do pro-

vozu příslušnou infrastrukturu jako ta-

kovou. Otázka je, jak je využívána

a kdo platí za její údržbu a opravy.

K tomu musí být vytvořena silná sprá-

va systémů, na níž se musí podílet je-

jich uživatelé, tím, že budou přispívat

nezbytnými tarifními platbami.

Co byste doporučili rotariánům

a dalším služby poskytujícím organi-

zacím k tomu, jak mohou pomoci ře-

šit tyto problémy?

Blocklehurst: Musíme vzít na vědomí,

že voda, sanitární zařízení a hygiena

Experti vědí, jak překlenout potíže s vodou!

Časopis Global Outlook uspořádal panelovou diskusi k bu-

doucnosti dostatku čisté vody. Na otázky odpovídali panelisté

Clarissa Brocklehurst, vedoucí odboru vody a hygieny UNICEF,

Ed Cain, viceprezident grantového programu Nadace Conra-

da N. Hiltona, Ron Denham, PDG a zakládající předseda WAS-

RAG a Petr Lochery, vedoucí týmu pro dodávky vody

organizace CARE USA.
Lochery

Cain

Denham

Brocklehurst



Mezinárodní
H2O spolupráce
Mezi Rotary International a agenturou
USAID se rozbíhá inovační spolupráce
zaměřená na dlouhodobé projekty týka-
jící se vody, sanitárních zařízení a hygie-
ny v rozvojových zemích, která nabízí
rotariánům možnost podstatněji se podí-
let na řešení těchto vitálně důležitých zá-
ležitostí. Mezinárodní H2O spolupráce
byla dohodnuta v březnu 2009 a ve svých
počátcích se soustředí na Ghanskou re-
publiku a na Filipíny. V každé z těchto
zemí budou investovány 2 miliony ame-
rických dolarů, z nichž polovinu poskyt-
ne Rotary … a druhou USAID. Past-
President RI William B. Boyd, který v sou-
časnosti předsedá řídícímu výboru Mezi-
národní H2O spolupráce, k tomu uvádí:
„Hodláme dosáhnout toho, aby se tyto
projekty staly modelem pro budoucí pro-
jekty zajišťované společně s našimi stra-
tegickými partnery. Tím zvýšíme náš
příspěvek k šíření mezinárodního poro-
zumění, dobré vůle a míru.“
Více lze najít na stránkách
www.rotary.org/go.

Více na internetu
V rámci matching grantu vedeného fin-

skými rotariány bude přivedena čistá

voda do domů 12 tisíc obyvatel Zambie.

Mexický Rotary klub využije poznatky

z místního projektu a pomůže s vodou pěti

tisícům obyvatel Malawi. Čtěte o tom více

na www.rotary.org/go.

Do tohoto vydání přispěli:
Anne E. Stein je dopisovatelkou časopisu The Rota-

rian a nezávislou novinářkou působící v Chicagu,

USA

Susie O. Ma působí jako nezávislá novinářka půso-

bící v Chicagu a byla dopisovatelkou časopisu

Global Outlook

Diana Schoberg je redaktorkou časopisu The Rota-

rian

GLOBAL OUTLOOK je čtvrtletní přílohou všech ča-

sopisů RWMP (Rotary World Magazine Press). Copy-

right © 2009.

Výkonný ředitel Joseph Derr Redaktorka příspěvků

Barbara Nellis Grafická úprava Candy Issac Foto-

grafie Rotary Images/Alyce Henson, není-li uvede-

no jinak Redakční poradní sbor Bob Aitken (Rotary

Down Under), T.K. Balakrishnan (Rotary News/Rota-

ry Samachar), Carlos Henrique de Carvalho Fróes

(Rotary) a Matthias Schütt (Rotary Magazine) Pře-

klad z angličtiny Petr Jan Pajas, PDG.

jsou vzájemně velmi provázané prob-

lémy. Když chcete zaplatit za vrtání

studny, je třeba sladit to se záměry pří-

slušné obecní správy a s dalšími sna-

hami o dodávku vody a služeb

v oblasti hygieny. Kdekdo chce něco

stavět, ale ono je toho potřeba mno-

hem víc – ať je to třeba výchova

k mytí rukou mýdlem nebo k nezbyt-

nosti používat toaletu. Kdybychom

mohli prostřednictvím rotariánů

a dalších prosadit, aby se školy stavě-

ly s toaletami a s tekoucí vodou, bylo

by to něco ohromného.

Cain: Nepokoušejme se vynalézat tra-

kař. Informujme se a vzdělávejme se

o tom, jaké plány existují a co je

v dané zemi k dispozici a pak se uvi-

dí, do jaké míry se můžeme nějak za-

pojit. To ovšem neznamená, že když

někde něco nefunguje jak má, že se

prostě připojíte k nefungujícímu sys-

tému. Ale protože se už toho dosáhlo

tolik, může se stát, že to, o co se snažíte,

může být nadbytečné.

Denham: Naslouchejte lidem obce,

o kterou se zajímáte. Pomozte jim vy-

jádřit, o co se jim jedná a na co mají

prostředky, aby to pak mohli udržo-

vat a provozovat. Neodbývejte jejich

názory jako předsudky. Možná potře-

bují vodu, možná ale znečištěnou

vodu potřebují jen čistit. Pak se snaž-

te najít odpovídající řešení – kombi-

naci potřebných technologií pro

příslušnou konkrétní kulturu odpoví-

dající tomu, co si ti lidé mohou dlou-

hodobě dovolit. Snažte se pochopit

místní kulturu a přizpůsobit se jí. Ne-

soustřeďte se jen na vlastní zajištění

vody, ale spíš na zvýšení kvality živo-

ta lidí. Pokud děvčata nechodí do

školy, může to být způsobeno neexis-

tencí sanitárního zařízení ve škole.

Využívejte co nejvíce místní pracovní

sílu.

Lochery: Zjistili jsme, že největších

úspěchů ve smyslu poskytování udrži-

telných a opakovatelných řešení pro

obyvatele, dosahujeme tehdy, když

používáme dlouhodobý a pečlivě na-

plánovaný postup rozvržený na dobu

od 5 až 10 let. Pak je naše úsilí oprav-

du účinné. Rotariáni se nad tím musí

pořádně zamyslet.

– Anna E. Stein

Před tím, než od rotariánů převezme biologicky aktivní pískové filtrační zařízení, musí Le-

onida Burgesová donést láhev problematické vody. Zato pak bude mít konečně možnost

vychovávat svého synka bez obav o jeho zdraví, protože budou mít k disposici čistou vodu.
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Zpráva o průběhu

V Modre u Bratislavy se 25. října konala společná distriktní konference členů
Rotaractu* a ROTEXu**. Konference proběhla po velice úspěšném utkání
Rotaract Sportcupu, které den před konferencí vyvrcholilo velice napínavým
finále ve stolním tenisu mezi Filipem Mrkvičkou z RAC Plzeň a Janem Mi-
chálkem z RAC Hradec Králové.

Konference začala ráno po výborném seznamovacím večeru mezi členy
RAC, ROTEX a vedením distriktu.
Úvod konference patřil guvernérovi distriktu Františku Rynešovi (RC Tře-
bíč). Následován byl Jaromírem Barákem (RC Třebíč) a jeho prezentací
o Službě mládeži. Členové Rotaractu i ROTEXu byli kolikrát velice překva-
peni množstvím aktivit Služby mládeži a hlavně množstvím studentů, kteří do
našeho distriktu přijíždějí a vyjíždějí na středoškolskou výměnu. Současně
byli „rotarak
áci“ zaujati krátkodobou výměnou, které se pořád velká část
z nich může zúčastnit a velice ochotně přislíbili pomoc při organizaci krátko-
dobých i dlouhodobých výměn.

Po prezentaci služby mládeže následovalo představení ROTEXu. Pro nezna-
lé, ROTEX se skládá ze studentů, kteří se účastnili dlouhodobé výměny.
Jeho náplní je společné setkávání, pomáhání službě mládeži s organizací růz-
ných akcí pro studenty v našem distriktu a v nepo-
slední řadě i pomoci studentům, jež se právě vrátili,
vyrovnat se s novou, změněnou situací v jejich životě.

Při představení celého Rotaractu vystoupil jako prv-
ní jeho distriktní reprezentant (DRR) Juraj Píš a in-
formoval všechny přítomné o stavu Rotaractu

Konferenci předcházel Sport cup-Ping Pong Tournament, kterého se zúčastnila většina de-
legátů.

Účastníci konference.

V turnaji si velmi dobře vedl i guvernér distriktu František Ryneš.
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v našem distriktu, co Rotaract dělá a kdo se může stát jeho členem. Následo-
vala přednáška zástupce Rotaractu našeho distriktu v evropských struktu-
rách (ERIC) Filipa Mrkvičky o činnosti Rotaractu v Evropě, setkáních
evropských rotaractorů, společných projektech a možnosti tvorby Twin klu-
bů, jež velice zaujala všechny přítomné.

Jako host konference vystoupil předseda distriktního výboru pro PR a šéf-
redaktor časopisu ROTARY GOOD NEWS Svatopluk Jedlička (RC Pra-
ha Classic), který informoval o komunikačních prostředcích, které mají
příznivci Rotary k dispozici a snažil se motivovat přítomné k udržení zájmu
o Rotary i v pozdějším věku, tedy až dosáhnou věku vhodného pro přestup
do Rotary klubů.

Prezentace vyvrcholily představením jednotlivých klubů, jejich činnosti
a projektů, které pravidelně pořádají, pořádali nebo budou pořádat. O kon-
krétních projektech se průběžně dozvídáte na stránkách časopisu RGN nebo
na internetovém portálu a proto budu jmenovat jen pár náhodně vybraných
projektů: RAC Bratislava-Danube a mezinárodní projekt aukce ve Vídni,
který pořádá společně s rakouskými kluby, RAC Brno a jeho velice úspěšný
Koncert ve tmě, který už byl v pořadí devátý, RAC Plzeň a HaDR, RAC Žili-
na a spolupráce s domovem důchodců, RAC Říčany a BabyBoxy atd.

V průběhu polední pauzy odjel guvernér i zástupci vedení distriktu. Konfe-
rence posléze pokračovala volbou DRR (District Rotaract Representative).
Jednoznačnou převahou hlasů byl už podruhé zvolen Filip Mrkvička z RAC
Plzeň (více o Filipovi v dalším čísle RGN). Koordinátor aktivit Rotaract klu-
bů ve vedení Rotary distriktu Jan Vaněček (RC Plzeň) společně s DRR Jura-
jem Píšem představili členům RAC novou podobu webové prezentace
celého Rotary distriktu 2240, která od ledna 2010 bude k dispozici všem čle-
nům Rotary a Rotaract klubů i široké veřejnosti.

Na konec konference následovala rozprava mezi účastníky konference
o možnosti společného projektu, budoucnosti RAC, jarní prezidentské kon-
ferenci v Brně a rozloučení. Velký potlesk patřil pořádajícímu RAC Bra-
tislava-Danube.

Juraj Píš
reprezentant Rotaractu v distriktu
člen RAC Praha

Poznámka:
*

Rotaract (RAC) – kluby mladých ve věku od 18 do 30 let, zakládané pod patronátem Rotary klubů
**

ROTEX (RTX) – kluby (po jednom v ČR a SR), které sdružují absolventy výměnných pobytů studentů

v zahraničí

Společenský večer dal prostor i pro neformální diskuse a výměnu názorů mezi starší
a mladší generací.

Kdo nechtěl prožít večer na diskotéce, ten se věnoval například společenským hrám.

Koordinátor pro aktivity RAC ve vedení distriktu Jan Vaněček z RC Plzeň (vlevo), sám býva-
lý rotaractor, a reprezentant Rotaract klubů v distriktu (DRR) Juraj Píš (RAC Praha) pozorně
naslouchali připomínkám delegátů.

Vítězná trojice turnaje (zleva): Filip Mrkvička (RAC Plzeň), vítězný Jan Michálek (RAC Hra-
dec Králové) a Pavol Šalátek (RAC Bratislava-Danube) (Foto: Alex Nance)

Alex Nance (stojící) byl pozorným hostitelem nejen v průběhu společenského večera, ale
spolu s organizačním týmem i v průběhu celé konference.
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Text: Miroslav Štěpánek, prezident RAC Plzeň
Foto: Dobroslav Zeman

V polovině listopadu se v Plzni uskutečnil již sedmý ročník tradičního festiva-
lu HaDR - Hudebního a Divadelního Rotaract festivalu.

Tento festival probíhá v plzeňských klubech a jak již název naznačuje, střídají
se v jeho rámci hudební a divadelní večery. Letos jsme se rozhodli pro téma-

tické oddělení každého ze tří festivalových dnů, čímž jsme každému umožnili
vybrat si akci podle jeho vkusu.

Další novinkou bylo využití námi dříve nepoužívaných cest k propagaci. Byly
vytvořeny Internetové stránky (http://hadrplzen.cz/), kam se budeme snažit
přidávat aktuality o přípravách dalších ročníků. S distribucí propagačních
materiálů nám pomohli naši přátelé, kteří vlastní restaurace a mají tedy po-
měrně široké portfolio klientů, s nimiž se znají osobně. Třetím velkým po-
mocníkem nám byly v poslední době se rozmáhající sociální sítě. Naše
aktivity můžete sledovat na Twitteru (http://twitter.com/hadrplzen). Pomocí
facebooku jsme byli schopni zmobilizovat i přátele našich přátel a ve výsled-
ku bylo prostřednictvím této sítě na akci pozváno na 600 lidí.

Festival byl letos velice úspěšný, dva dny ze tří dokonce nedostačovaly kapa-
city klubu a divadla. Za druhý, větší, úspěch považuji, že se konečně do pově-
domí řady Plzeňanů dostal nejen HaDR samotný, ale i pojem Rotary
a Rotaract. I několik dnů po skončení festivalu jsem potkával ty, kteří si festi-
val užili a ptají se, čím že se tyto kluby zabývají.

Rád bych touto cestou poděkoval RC Plzeň a sponzorům za podporu, kape-
lám Harry, Mark & John, Potín, MaMuMa, Proclaim a divadelnímu soubo-
ru Antidivadlo za vynikající výkony a vstřícnost, členům našeho klubu za
organizaci a návštěvníkům za atmosféru a nebývalou ochotu pomoci dobré
věci.

Výtěžek letos poputuje do azylového domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi
v tísni. Tímto jsme obnovili naši vzájemnou spolupráci, která bude pokračo-
vat. �Divadlo bylo na festivalu zastoupeno souborem Antidivadlo

Ohlas z pořádajícího klubu

Historicky první distriktní konference Rotaractu pořádaná na Slovensku
byla náročná svým posláním. Společně s DRR a guvernérem distriktu jsme se
rozhodli poohlédnout se také mimo okruh Rotaractu a ke společné konfe-
renci jsme přizvali i mladší přátele z Rotexu – i v tom měla své prvenství.
RAC Bratislava – Danube, jako relativně nový klub, měl příležitost ukázat
rodině Rotaractu (s převahou členů v české části distriktu), že jeho aktivní
a pilní členové umí být dobrými hostiteli a dokáží uspořádat nezapomenutel-
nou konferenci.

Sobotní sportovní pohár účastníkům pomohl „prolomit ledy“ a lépe se na-
vzájem poznat. Distriktní večeře a následná párty pomohla lidem sblížit se,
vyměnit si nápady a začít pracovat na společných projektech. Naši čestní hos-
té, zkušení rotariáni František Ryneš, Mirek Barák a Svatopluk Jedlička, ne-

jen projevili rotariánskou i osobní podporu naší současné práci a budoucím
záměrům, ale byli velmi aktivní po celý víkend.

Samotná konference se velmi podobala jiným, ale vyznačovala se dvěma od-
lišnostmi. Nejen účastí členů Rotexu, ale zejména rekordní účastí více než
padesáti delegátů z 85 procent všech klubů našeho distriktu. Dovolte mi s hr-
dostí blahopřát členům z RAC Bratislava-Danube ke skvělému zvládnutí ná-
ročného úkolu. Úspěšná konference nepochybně zůstane v naší paměti po
mnoho let a stane se novou tradicí rodiny Rotaractu a to i zásluhou všech pří-
tomných - a
 už z jednotlivých klubů nebo i výše jmenovaných čestných hostů.

Alex Nance
prezident RAC Bratislava – Danube
Překlad z angličtiny: Libor Trejdl
Foto: Svatopluk K. Jedlička, není-li uvedeno jinak

Přítomní členové klubu ROTEX o sobě dali výrazně vědět nejen prostřednictvím své prezen-
tace, ale například i jednotným klubovým oblečením.

Na konferenci byl reprezentantem RAC v distriktu pro další období zvolen Filip Mrkvička
z RAC Plzeň. (Foto: Tomáš Holub, RC Plzeň)

Zhodnocení konference guvernérem distriktu je součástí jeho glosáře na str. 5.
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Text:  Jan Bílek, sekretář, Rotary klub Poděbrady
Foto: archiv klubu

V sobotu 7. listopadu proběhla v rytířské síni poděbradského zámku malá
slavnost, oficiální předání Charty RI (zakládací listiny) Rotaract klubu Podě-
brady. Zakládací listinu předával Ing. Zdeněk Miarka, prezident Rotary klu-
bu Poděbrady, Ing. Bc. František Ryneš, guvernér D-2240 a past-guvernérka
našeho distriktu, JUDr. Jozefa Poláková. Slavnosti se dále zúčastnili zástupci
města Poděbrady, ředitelé poděbradských škol a další významní hosté. Pří-
tomni byli samozřejmě i členové RC Poděbrady se svými manželkami a přije-
li i zástupci dalších již existujících Rotaract klubů z jiných měst.

Tato slavnostní událost byla důležitá nejen pro zmiňovanou skupinu mla-
dých lidí, ale i pro jejich okolí. Rotaract klub Poděbrady svou činnost vyvíjí již
více než rok a mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří např. téměř jednoroční
spolupráce s Domovem důchodců Luxor v Poděbradech, kde členové RTC
Poděbrady organizují pravidelné vycházky s důchodci, především „vozíčká-
ři“, přednášky pro důchodce s promítání fotografií z cest, připravují pro ně

i malé vánoční dárky a pod. Rozvinutá je též spolupráce s ÚJOP Poděbrady
(Ústav jazykové a odborné přípravy pro zahraniční studenty Karlovy univer-
zity). Členové Rotaract klubu, sami převážně studenti vysokých škol, pomá-
hají s integrací zahraničních studentů do českého prostředí a informují je
o českém vysokém školství. Podobně spolupracují též s Gymnáziem Jiřího
z Poděbrad (založeným v roce 1945 tehdejšími poděbradskými rotariány)
anebo s Akademií třetího věku. Mezi jejich aktivitami nechybí ani sport a tře-
ba i neformální posezení v místní čajovně.

Poděbradský Rotaract klub má v současné době 30 řádných členů a velký
okruh mladých příznivců. Ve velké míře jsou v něm zapojeni i naši dlouhodo-
bí výměnní studenti. Zakladatelem RTC Poděbrady je, a jeho prvním prezi-
dentem se stal, Tomáš Holub, též jeden z našich „long-termů“. Ve svém
proslovu k zúčastněným uvedl: „Zaměřujeme se na prohloubení dosavad-
ních aktivit a vytvoření dalších. Chceme být přínosem pro město a pomáhat
ostatním. Rádi bychom zapojili do naší činnosti ještě více mladých, zejména
z poděbradského gymnázia.“

Přejme naší nastupující generaci, aby ve svém úsilí nepolevila, nebo
 v jejich
rukou je budoucnost naší společnosti. �

Členové Rotaract klubu Poděbrady spolu s guvernérem Distriktu 2240 Rotary International ing. Bc. Františkem Rynešem (uprostřed vlevo) a prezidentem Rotary klubu Poděbrady Ing.
Zdeňkem Miarkou (uprostřed vpravo).

Chartu RI převzal Tomáš Holub, prezident RAC Poděbrady (vlevo) z rukou Ing. Zdeňka Mi-
arky, prezidenta poděbradského Rotary klubu a Ing. Tomáše Czernina, viceprezidenta po-
děbradského RC.

Jozefa Poláková, guvernérka D-2240 pro období 2008/2009, tedy období, kdy byl RAC
Poděbrady založen, při závěrečné řeči.
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Text a foto: Vít Jakšič

Už potřetí, tradičně v první polovině srpna, se se-
šli studenti z nejrůznějších koutů Evropy i ze zá-
moří v Táboře na letním campu, který – tentokrát
pod prostým názvem SOUTH BOHEMIA –
uspořádal tamní Rotary klub. Osm děvčat a osm
chlapců ve věku od 15 do 19 let z Anglie, Belgie,
Dánska, Francie, Holandska, Islandu, Itálie, Iz-
raele, Litvy, Maarska, Německa, Portugalska,
Španělska, Turecka a USA strávilo dva slunečné
týdny poznáváním jihočeského regionu, přede-
vším prostřednictvím nejrůznějších sportovních
aktivit.

Pořadatelé campu se snažili připravit pro jeho
účastníky co nejrozmanitější program. Pokud jde
o akce sportovního charakteru, první z nich byl
cyklistický výlet zpestřený exkurzí do výrobny
chipsů společnosti Intersnack v Choustníku. Ten
náležitě prověřil fyzickou zdatnost účastníků, ne-
bo
 místo plánovaných 35 kilometrů nakonec
studenti absolvovali o 20 kilometrů více. Některá
děvčata, především ta z jihu Evropy, sice ráda vy-
užila dobrodiní doprovodného vozidla, ale v zá-
sadě se ukázalo, že po fyzické stránce jsou na tom
účastníci campu docela dobře. To se ostatně pro-
jevilo i na dvoudenním pěším výletu do okolí Jis-

tebnice a Sedlce, nebo
 ušlapat 25 kilometrů
v kopcovitém terénu nepředstavovalo pro stu-
denty žádný větší problém. Krátká zastávka na
ranči Cunkov spojená s projížkou na koních
a nocleh ve velmi spartánsky zařízené chalupě
skautského oddílu na Březině, stejně jako večer
u ohně s kytarou a s opékáním špekáčků, byly pro
většinu chlapců a děvčat zvyklých na komfort
a městský život jedním z největších zážitků z celé-
ho campu. Součástí sportovní náplně tábora byl
i celodenní výlet na raftech po řece Lužnici.

Ovšem nejen sportem živ je člověk, a proto byla
pro studenty připravena řada dalších zajíma-
vých akcí. Program začal neformálním přijetím
u starostky města Ing. Hany Randové a násled-
nou prohlídkou historického centra Tábora.
Účastníci měli dále možnost navštívit například
Chýnovskou jeskyni, Muzeum rekordů a kurio-
zit v Pelhřimově, zámek a zoologickou zahradu
v Hluboké nad Vltavou či informační centrum
Jaderné elektrárny Temelín. Při přípravě pro-
gramu pomohli táborským rotariánům i přátelé
z RC Písek, kteří provedli studenty po svém
městě a zajistili též zajímavou návštěvu soukro-
mé krokodýlí farmy v Protivíně. Vrcholem
programu byl – stejně jako v minulých letech –
dvoudenní výlet do Prahy. Jeho náplň připravi-
li (v rámci tradiční dobré spolupráce s tábor-
ským klubem) pražští členové Rotexu; projevili
přitom pochopení pro věk a zájmy studentů,
takže vedle prohlídky památek s fundovaným
výkladem v angličtině zbyl čas i na návštěvu ob-
chodů a večer na taneční diskotéku, samozřej-
mě pod dohledem dospělých. Ani večery
v Táboře nebyly nudné. Studenti si zašli na
bowling, navštívili koncerty rockové a jazzové
hudby, pořádané pod širým nebem v rámci Tá-
borského kulturního léta, v tělocvičně školy,
kde byli ubytováni, si zahráli florbal a volejbal
a po dva večery předváděli pomocí diaprojekto-
ru prezentaci svých zemí. Samozřejmostí byla
účast na dvou klubových mítincích, přičemž ten
druhý, uspořádaný poslední večer před odjez-

dem, byl organizován současně jako farewell par-
ty.

Cílem campů organizovaných prostřednictvím Ro-
tary International je nejen poznání navštívených
zemí, ale především setkávání mladých lidí z růz-
ných zemí a navázání nových přátelství. I z tohoto
hlediska splnil letní camp v Táboře očekávání.
Chlapci a děvčata strávili celé dva týdny pohromadě
a navíc byli po celou dobu doprovázeni několika
studenty táborských středních škol, kteří mají zku-
šenosti z campů pořádaných v zahraničí. Proto není
divu, že se všichni sžili natolik, že se loučení neobe-
šlo bez slz a bez slibů vzájemných návštěv. A že ne-
šlo jen o sliby, potvrzuje zpráva, kterou poslal
táborským organizátorům Aviv z Izraele. V říjnu se
vypravil na Island, aby navštívil svého kamaráda
Hafsteinna, s nímž se seznámil právě v Táboře... �

RC Tábor

Servis byl na cestách vždy k dispozici.

Začátečníci jezdili raději s doprovodem.

Deniz z Turecka a největší zubní kartáček na světě v pelhři-
movském Muzeu rekordů a kuriozit.
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Text: Ivan Belan, PDG, RC B. Bystrica, Ivana Do-
novalová, Rotex Slovensko

V dňoch 23. – 25. októbra 2009 sa uskutočnil pod-
�a plánu dištriktného výboru služby mládeži pre
výmenných študentov – inboundov v SR ich prvý
spoločný víkend v Banskej Bystrici. Hoci od
„orientation meeting“-u v Strečne uplynulo len 7
týždňov, všetci sa na stretnutie ve�mi tešili, lebo
tých prvých zážitkov zo slovenských rodín, reality
a dojmov zo škôl bolo už tak ve�a, že sa nedali
všetky za víkend ani spomenú
. Okrem toho ban-
skobystrickí rotariáni spolu s členmi Rotexu Slo-
vensko pripravili pre nich ve�mi pekný a pestrý
program, na ktorý bude všetkých 33 zahraničných
študentov dlho spomína
.

Hne prvý deň popoludní v koncertnej sále Kon-
zervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystri-
ci mali krásny umelecký zážitok z koncertu ich
rovesníkov, študentov konzervatória. Večer na
ubytovni sa všetci účastníci stretnutia z USA (17),
Mexika (7), Brazílie (5), Japonska, Thajska, Aus-
trálie a Kanady (à 1) zúčastnili vedomostného
kvízu o Slovensku a bolo ve�mi zaujímavé zisti
,
ko�ko sa o živote na Slovensku za ten krátky čas
už naučili. Pritom veselou a hravou formou získa-
vali aj nové informácie. „Zádrhe�“ vznikol na-

príklad tiež pri slove „bača“. Nakoniec však aj vý-
znam tohoto slova bol úspešne vysvetlený.
Taktiež beseda a „výmena názorov“ s Ivanom
Lamošom, ktorý sa podujatia zúčastnil za diš-
triktný výbor služby mládeži, bol prospešný a po-
učný pre všetkých zúčastnených.

Sobota bola venovaná prehliadke pamiatkovej
mestskej rezervácie s obedom v historických prie-
storoch Beniczkého domu, individuálnej prehliad-
ke a nákupom v Shopping centre Európa. Športo-
vého ducha dôkladne vyzvŕtali inboundi pri turnaji
v stolnom tenise, kde ví
azi boli bohato odmenení.
A po večeri súkromná diskotéka „...všetci sme sa
skvele zabávali a ke nás organizátori po polnoci
posielali spa
, nikomu z nás sa nechcelo. Niektorí si
tanečným krokom dokonca aj líhali do postele...“

Posledný deň ešte nasledovala krátka lekcia z his-
tórie SNP návštevou Pamätníka SNP a 
ažký roz-
chod domov v úprimnej nádeji, že tento ve�mi
príjemne strávený víkend nebol posledný a dúfa-
júc, že je pred nimi ešte množstvo podobných.
O ve�kom úspechu podujatia svedčí aj list Ivana

Lamoša, podpredsedu dištriktného výboru služby
mládeži adresovaný prezidentovi RC Banská
Bystrica s poakovaním za výbornú organizáciu
víkendu, obetavú prácu klubovej komísie pre
mládež a alších členov klubu. Neustále boli via-
cerí osobne prítomní na programe, niektorí aj
s rodinnými príslušníkmi. Ivan Lamoš sa lúčil
s organizátormi v nádeji, že takýto víkend bude-
me môc
 zopakova
 aj budúci rok a so slovami:
„Cítil som sa v Banskej Bystrici ve�mi dobre – ako
medzi skutočnými priate�mi spojenými spoloč-
nou ideou. Pochopil som, prečo sa hovorí „Za
živa v Bystrici, po smrti v nebi“. �

Text: Flora Tóthová, výmenná študentka, t.č. Tokio

Štvrtého augusta som sa vydala na veĺkú dobro-
družnú cestu do Japonska. Na letisku som ostala
prekvapená, lebo ma tak čakali, ako nejakú fil-
movú herečku,  s transparentami, s ováciou.

Z letiska sme priamo išli na meeting, kde som sa
mala predstavit. Trošku to bolo šokujúce, ke
som uvidela plnú sálu s decentnými pánmi,... za
radom išli na javisko, do mikrofónu všetci pove-
dali pár viet. Potom odznelo moje meno „Frola“.
S trasúcimi nohami a rukami som odrecitovala
naučený japonský text – asi to dobre dopadlo,
lebo potom ma pochválili.

Žijem v Tokiu v dvojposchoovom dome u pre-
zidenta miestného Rotary klubu. Samozrejme
mám vlastnú izbu, ktorá je veĺmi skromná. Moji
rodičia sú veĺmi milí �udia, a vyslovene sa teším,
že mám aj 2 staršie sestry, ktoré ma vláčili všade
so sebou - Yokohama, Harajuku.
Počula som, že v Japonsku málo �udí rozpráva po
anglicky, ale nechcelo sa mi veri
, žeby vo vyspelej
krajine neovládali svetový jazyk?!

Ale je to pravda, aj moja terajšia rodina ovláda
iba základné slovíčka. Aj na klímu sa 
ažko zvyká,
vzduch je mimoriadne vlhký, a aj koncom sep-
tembra je ešte ve�mi teplo. Prvé, čo som dostala
od rodičov, boli utierky – každý s tým behá po uli-
ci - a slnečník.
Každý deň perieme, všetko je na nás vlhké.
4. deň pobytu som prežila menšie zemetrasenie-
je to bežná vec v Japonsku, ročne asi šes
krát.
10. 8. som odcestovala do jazykového tábora, kto-
rý sa uskutočnil nealeko sopky Fuji. V skupine
bolo 14 �udí z rôznych krajín sveta - dvaja z Brazí-
lie, Francúzska, USA, Nemecka, Belgicka, Thaj-
ska, z Maarska, Mexika, Holandska a ja zo
Slovenska. Bola to fantastická partia, všetci žijú
v Tokiu, a dodnes sa stretávame.
V tábore doobeda bolo intenzívne vyučovanie,
poobede 2 hodiny úlohy, potom zábavný pro-
gram. Samozrejme aj tu ma postihlo menšie ze-
metrasenie. Jedno bolo dos
 hrozné, ve�mi som
sa bála, všetko sa pod nami triaslo. Myslela som,
že tu je môj koniec. Vaka vynikajúcej, rozumnej
stavbe sa však nič nestalo.
V tábore sme všetci mali reprezentova
 svoju kra-
jinu s charakteristickým programom – ja som sa
predstavila s detskými folklórnými hrami a pes-
ničkami. Na konci tábora mali sme pojaponsky
„vychváli
“ pobyt, a Japonci to isté poanglicky.
Absolvovali sme zaujímavý zájazd plachetnicou,

túru na Fuji, a navštívili sme zábavný park. Ško-
da, že sa to skončilo, a všetci sme sa vrátili ku svo-
jej rodine.

Teraz niečo o škole: chodím do krásnej školy, ne-
aleko od nášho domu. Jedna zastávka s vlakom
- v Japonsku nie je dia�ka.To je dievčenská škola,
nosíme rovnošaty, čomu sa môžem akova
 , že
som na začiatku vôbec trafila do školy - na ulici
som stále h�adala baby s rovnošatami mojej ško-
ly. Žiadne šminkovanie neni dovolené, ani dlhé
nechty apod.
Pretože v japonskom jazyku som začiatočníčka -
mám „�ahko zvládnute�né“ predmety ako: vare-
nie, šitie, TV, VV, spev, litografia, anglický jazyk,
japonský jazyk, výpočtová technika apod. Tie ho-
diny všade absolvujem, aj na ZŠ. Aj v sobotu pre-
bieha vyučovanie - vtedy „iba“ do jednej, v iných
dňoch do štvrtej. Myslím si, že sa dos
 líši od „kla-
sického“ vyučovania – je tu prísnos
, disciplína,
vážnos
.
Vrámci meetingu navštívime „čajovú ceremoniu“
– to je ozajstná ceremonia, každá fáza sa odohrá-
va pod�a prísnych pravidiel. Je to pre nás ve�mi
exotické a tajuplné.
Cez weekendy viacmenej sa stretávame so svoji-
mi kamarátmi z tábora, absolvovali sme Brazil-
ský aj Mexický Festival. Samozrejme s rodičmi
chodievam na nákup, sushi-bar, koncom týždňa
sme navštívili aj Akvárium, kde som natočila aj
krátky film.

Na záver, dúfam, že u terajších rodičov ešte
dlho-dlho ostanem, a suma-sumarum, cítim sa tu
fantasticky, za čo sa chcem už teraz poakova

RC Košice a dištriktu 2240. �

Účastníci stretnutia v Pamätníku SNP (Foto: archív klubu)

Maggi oslávila 19 rokov (Foto: J. Slota)

RC Košice

RC Banská Bystrica / Rotex Slovensko
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Text: Lela Králiková
Foto: Lucia Bíziková
prevzaté z Žilinského večerníka (redakčne krátené)

Stavím sa, že každý z vás pozná známu postavu
cestovate�a Willyho Foga zo španielskeho ani-
movaného seriálu. Absolvova	 cestu okolo sveta
za 365 dní bol pre rozprávkového hrdinu tvrdý
oriešok, ale ako by Willy Fog prežil, a čo všetko by
zažil počas skoro roku v jednej z najväčších kra-
jín sveta Brazílii? Tak to veru nevieme, ale vieme,
čo všetko videla a zažila mladá 18-ročná Žilin-
čanka Lucia Bíziková. V tejto krajine našla svoju
„druhú rodinu“, spoznala mnoho nových priate-
�ov a priniesla si množstvo zážitkov, skúseností
a príbehov, o ktoré sa s nami ve�mi rada podelila
v nasledujúcich riadkoch.

Kde presne si v tejto obrovskej krajine počas
tvojho kultúrno-výmenného pobytu žila?
- Mojím prechodným domovom sa na necelý rok
stalo mesto Blumenau v štáte Santa Catarina v ju-
hovýchodnej časti krajiny. Táto oblas
 je považo-
vaná za najeurópskejší brazílsky štát, aj kvôli
skutočnosti, že pred a po vojne sa tam pres
aho-
valo ve�a imigrantov práve z Nemecka a Talian-
ska. V tejto krajine bohatej hlavne na kultúru
som strávila presne 11 mesiacov a dva týždne.

Mladé dievča v miliónovej krajine. Aké boli prvé
dni a týždne?
- Ak mám poveda
 pravdu, prvé dva dni boli jedny
z najhorších v mojom živote. Fakt, že oni nevedeli
po anglicky a ja po portugalsky ma prinútil ve�mi
rýchlo sa nauči
 a hovori
 ich rečou. Bolo to dos

náročné a zhruba prvé dva týždne boli strašne

ažké. Postupne som si zvykala na cudzojazyčnú
komunikáciu. V tomto smere som mala trošku aj
š
astie, že sa mi portugalčina dostala ve�mi rýchlo
„pod kožu“. Dokonca až do takej miery, že sa mi
podarilo získa
 certifikát. Dos
 tomu pomohla
skutočnos
, že som chodila poctivo do školy, do-
sahovala výsledky a zúčastňovala sa na všetkom
v portugalčine. Tamojšie štúdium som si vybavila
ja. Po polročnom navštevovaní strednej školy
som následne absolvovala prvý semester na vyso-
kej škole, konkrétne na fakulte sociálnych vied.
V podstate som sa tam normálne učila a po neja-
kej dobe som dokázala písa
 písomky a nosi

známky. Bolo to fajn, len nemilou skutočnos
ou
po návrate domov bolo zháňanie prekladov vy-
svedčení a taktiež som musela požiada
 o uznanie
roka a absolvova
 komisionálne skúšky z literatú-
ry, matematiky a fyziky, aby mi umožnili pokračo-
va
 v štúdiu. To bolo takou najnegatívnejšou
stránkou celého roka výmenného pobytu. V pod-
state som sa vrátila na Slovensko a nemala vôbec
žiadne leto, lebo som sa iba učila, aby som „komi-
sionálky“ úspešne urobila.

Spomínala si, že si bývala v brazílskej rodine.
Mohla by si nám priblíži	 atmosféru tamojšej do-
mácnosti?
- Áno, počas môjho pobytu v Brazílii som bývala
v rodinách. Ja osobne som mala možnos
 vystrie-
da
 a spozna
 štyri. Paradoxne mali medzi sebou
príbuzenské putá. Prvé dva domovy mi poskytli
rodiny rozvedeného manželského páru. Zo za-
čiatku som bývala u ženy s de
mi z prvého man-
želstva, ktorá sa opä
 vydala. Potom som sa pres-

ahovala k jej ex-manželovi a novej manželke.
Spoznala som aj rodinu jeho brata a záver pobytu
som strávila u ich otca. Tak sa mi naskytla mož-
nos
 by
 súčas
ou viacerých domácností. Čo ma
prekvapilo bolo, že väčšina rodín mala slúžku.
Bohatšie rodiny si takúto pomocníčku mohli do-
voli
 každý deň. V ostatných domácnostiach pri-
chádzala „včela robotnica“ raz týždenne. Jej
náplňou práce bolo hlavne žehlenie, pranie a lu-
xovanie. Za rok som tam nikoho nevidela utiera

prach a pod�a mňa tam prach ani neexistuje. Oni
síce tvrdili, že prach majú, ale ja si myslím, že nie.
Osobne musím prach utiera
 každý týždeň a tam
bolo všetko po týždni stále čisté.

Počas tvojho pobytu si strávila mnoho času
v spoločnosti a medzi �u
mi. Ako zvyčajne trávi-
li vo�né chvíle?
- Moja odpove na túto otázku je „churrasco“
(číta sa šuhasko). Toto brazílske slovíčko pome-
núva niečo také, ako je u nás opekačka alebo
v Amerike barbecue. �udia sa stretnú, opekajú

mäso, popíjajú pivko a takto spolu strávia aj celý
deň. Ke má niekto narodeniny alebo niečo osla-
vuje, tak jednoducho zorganizuje churrasco. Ro-
bia to firmy, školy, rodiny, nebolo by asi mesiaca,
kedy sa aspoň raz nekonalo. Dokonca častokrát
majú k dispozícii špeciálne priestory priamo vo
vchodoch práve na tieto akcie. �udia sú tam ve�-
mi otvorení a priate�skí.

Každá krajina alebo oblas	 má svoje kulinárske
špeciality. Ochutnala si nejaké tradičné jedlo?
- V oblasti, kde som mala svoje prechodné bydli-
sko, je tradičným jedlom ryža s fazu�ou. Chutí to
presne tak, ako naša fazu�ová polievka, len je s ry-
žou. Nestalo sa mi, že by som niečím z oblasti gas-
tronómie bola extra prekvapená. Ve�mi často
jedávali instantné cestoviny s rôznymi príchu
ami
a to�ko pizze, ko�ko som zjedla tam, som neskon-
zumovala za celý život. Z času na čas som svojim
priate�om a rodine ukuchtila aj ja. Môžem pove-
da
, chutilo im. A ako správne gazdinky si, samo-
zrejme, pýtali recepty, či už na halušky s kapus-
tou, špenátové halušky so syrovou omáčkou, bá-
bovku a mäsové pirohy. Na Vianoce som ich
prekvapila tradičnými medovníkmi.

RC Žilina

Lucka s vtedajším prezidentom RC Hermannom Blume-
nau, ktorého všetci volali „Chico“.

S prvou rodinou: s mamou Denise, s bratom Felipem a so sestrou Manuelou počas miestneho Oktoberfestu.
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Počas tvojho pobytu postihli Brazíliu, konkrétne
aj tvoju oblas	, v novembri 2008 hrôzostrašné zá-
plavy. O tejto katastrofe sa písalo aj na internete,
ale človek, ktorý to zažije na vlastnej koži, to asi
vníma ove�a citlivejšie. Ako si počas tohoto obdo-
bia „fungovala“?
- Bola to ve�mi silná skúsenos
. Vtedajšie novem-
brové potopy boli v mojom regióne označované
ako najväčšia katastrofa za nieko�ko sto rokov.
Svedčí o tom 150 obetí. Centrum nášho mesta
bolo dva metre pod vodou, pobralo celé štvrte do-
mov a aj miestny cintorín, kde mŕtvi zomreli dru-
hýkrát. Avšak boli i vyššie položené miesta, kde sa
potopa vôbec nedostala. Voda každopádne
spôsobila nepredstavite�né finančné škody. O do-
mov a strechy nad hlavou prišlo neskutočne ve�a
�udí, týkalo sa to aj priamo mojich kamarátov.
Dokonca i ja som bola katastrofou dotknutá, lebo
tieto problémy postihli rodinu, u ktorej som mala
určitý čas býva
. Bohužia�, prišli o čas
 svojho
domu. Bola som teda evakuovaná, lebo dom mal

nebezpečenstvo potopenia. Aktuálne to trvalo asi
týždeň, následne na to som išla býva
 inde. Aj na-
priek tejto ve�mi kritickej situácii ma jedna sku-
točnos
 milo prekvapila. Schopnos
, ako rýchlo sa
dokázala celá Brazília zmobilizova
 a behom týž-
dňa boli posielané peniaze, oblečenie a jedlo. Ja
osobne som chodila pracova
 ako dobrovo�níčka.
Triedili sme oblečenie, potraviny a vodu, ktoré sa
posielali do postihnutých oblastí a rodín. Počas
celých tých potôp som nemala prístup k interne-
tu, a tak moja komunikácia so Slovenskom bola
na čas prerušená.

Bolo ešte niečo okrem spomínanej potopy, čo 	a
šokovalo alebo zarazilo?
- Zarazila ma obrovská chudoba. Vyslovene sú
tam štvrte, ako u nás cigánske osady. Najväčšia je
v Riu a má 300 000 obyvate�ov. Títo �udia však
nekradnú, naopak, normálne pracujú a zarábajú,
ale aj napriek tomu sa im žije ve�mi zle.

Rok v cudzej krajine je dos	 dlho nato, aby si člo-
vek našiel rôzne putá a kamarátstva aj na celý ži-
vot. Aké bolo lúčenie a odchod?
- Ove�a 
ažšie bolo odís
 z Brazílie ako odís
 zo
Slovenska. Pred odchodom zo Slovenska som
mala istotu, že sa vrátim, ale záruku, že sa vrátim
do Brazílie, nemám. Avšak vidím to optimisticky.

Odporučila by si mladým �u
om v tvojom veku
takto vycestova	? Čo táto skúsenos	 dala kon-
krétne tebe?
- Či by som odporučila? Hlavne to závisí na tom,
čo vlastne človek chce. Ak môžem poveda
 zo
svojej vlastnej skúsenosti, tak ja osobne som zís-
kala skúsenosti, rozh�ad a kultúrnu identitu. Člo-
vek je schopný vníma
 aj iné problémy a na veci, či
už svoje problémy alebo napríklad aj národné sa
díva úplne ináč. Ja som pochopila množstvo vecí,
čo mi aj naši vtĺkali do hlavy a vyslovene som si
tam urobila rebríček hodnôt. Rozlíšila a zistila
som, čo je pre mňa dôležité a správne a v niečom
som tam určite dospela a získala názory, ktoré ma
už nepustia. �

Text: Ivana Donovalová, výmenná študentka
Foto: archív autorky textu

Pre tých z vás, ktorí videli film „Mesto bohov“, sú to možno malé čierne deti
hrajúce sa už od malička s revolvermi, obchodujúce s drogami a podobne...
Ja som prežila jeden rok v brazílskom meste Curitiba. Navštevovala som tam
cirkevnú školu, na v celku vysokej úrovni. Mali sme povinné uniformy (školy
mali �ubovo�nú farbu, naša bola modro-biela). Každá trieda bola ve�mi dob-
re technicky vybavená. Mnohokrát som mala pocit, že až lepšie ako na Slo-
vensku. Nemali sme ani jedného žiaka tmavej pleti. Mne ako cudzinke sa to
zdalo trochu zvláštne, tak som sa mojich spolužiakov opýtala, prečo je to tak.
Bola som totiž názoru, že Brazília je krajina plná pláží, paliem a černochov.
Moji spolužiaci mi odpovedali, že súkromná škola je výhradne pre deti zo
strednej a vyššej spoločenskej vrstvy a tieto školy si žiakov vyberajú (oficiálne
pod�a viery).
Čiže nižšia spoločenská vrstva nemala takmer žiadnu šancu, alebo len mini-
málnu, dosta
 sa na „dobrú“ strednú školu. Ke hovorím dobrú - nemyslím
tým tú dobrú u nás na Slovensku, kde rozdiel medzi gymnáziami a učiliš
a-
mi je skutočne neporovnate�ný s obrovským rozdielom v podmienkach
Brazílie.
Presne oproti mojej škole bola štátna škola. Už na prvý poh�ad bol tento roz-
diel vidite�ný. Stará, schátralá budova, pred ktorou sa každé ráno schádzala
banda hulvátov. Tento výraz som použila zámerne, pretože nie raz som bola
svedkom rôznych incidentov týchto �udí s rodičmi, ktorí viezli svoje die
a do
mojej školy. Boli drzí, hulákali na celú ulicu, fajčili, nadávali... Oni boli tými
de
mi zo zlých filmov. Možno však, že v skutočnosti také ani neboli, len sa tak

tvárili a niečo hrali, pretože vedeli, že sú odsúdené nato, že v živote aj tak nič
nedosiahnu.
Dosta
 sa v Brazílii zo štátnej školy na univerzitu je nemožnejšie ako zázrak.
A to len preto, že ste sa narodili v sociálne slabej rodine. No deti v Curitibe
boli ešte tie „š
astnejšie“. Na severe Brazílie totiž nebolo ničím neobvyklým
vidie
 malé, 5 ročné dievčatko v kostýme indiánky predáva
 náhrdelník z o-
rieškov. Alebo dvaja bratia, ktorí žobrali o strapec hrozna. �útos
 a smútok
v tejto krajine jednoducho nemá miesto. Ve mnohé matky, či otcovia pre-
dávali sami vlastné deti turistom a posielali ich za vidinou lepšieho života.
Sama som mala kamarátku „belgo-brazílčanku“. Volala sa Marie. Narodila
sa v meste Manaus, v hlavnom meste jedného z „amazónskych“ štátov. Ako
4 mesačnú si ju adoptovali do Belgicka. O svojej biologickej rodine vedela
len to�ko, že jej mama mala približne 19 rokov, ke sa jej vzdala, a alšie 4
deti. Nikdy potom ich už nevidela a ani o nich nejavila záujem. Bola vačná
svojim adoptívnym rodičom, že si ju vzali a zabezpečili jej normálny život.
Pretože na tom mieste, kde sa narodila, by tomu tak nikdy nebolo.
Preto si myslím, že s
ažnosti na slovenské školstvo a naše sociálne pomery nie
sú celkom vždy skutočne opodstatnené. Ja to už teraz viem a vidím očami
„brazílskeho“ študenta. �

RC Banská Bystrica

Na jesennom Gijo, športovej súťaži medzi všetkými klubmi
dištriktu.
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Text: Kateřina Radová
Foto: archiv klubu

V září 2009 se uskutečnila první schůzka členů ROTEXu pro nadcházející
rok, která se konala, jak už je zvykem, v Jindřichově Hradci. Cílem tohoto
meetingu bylo vřelé přivítání nových členů ROTEXu a také plánování akcí
na rok 2009/2010. Tento rok byl zájem nebývale veliký. Meetingu se zúčastni-
lo 23 lidí, z toho devět byli nováčci, kteří se čerstvě vrátili ze své roční výměny.
Členové ROTEXu byli tradičně ubytováni v penzionu „U Tkadlen“, který se
nachází hned pod hradbami jindřichohradeckého zámku a který je zároveň
základnou Rotary klubu Jindřichův Hradec. První večer byl zaměřen na uví-
tání všech zúčastněných, představení ROTEXu a jeho funkce. Přednáška
byla vedena nově zvoleným prezidentem ROTEXu ČR Janem Mlčákem,
past prezidentkou Máriou Džurňákovou a tajemníkem Štěpánem Skořepou.
Pro zájemce byla uspořádána noční prohlídka Jindřichova Hradce. Sobotní
program začal hrou Scavenger hunt, ve které byli zúčastnění vysláni po dlou-
hé stezce kolem Jindřichova Hradce na různá stanoviště, na kterých měli na-
jít odpovědi na otázky, které souvisely nejen s historií, ale i kulturou tohoto
malebného jihočeského města. Odpoledne proběhla exkurze do místní likér-
ky Fruko-Schulz, která nám i s ochutnávkou byla zajištěna díky Ing. V. Ble-
chovi, členovi Rotary klubu Jindřichův Hradec. Poté následovalo setkání

s YEO Mirkem Barákem a diskuse o nejbližších akcích ROTEXu. Večer,
kdy byly na programu různé společenské hry, již probíhal v uvolněné atmo-
sféře. Aby studenti, kteří se právě vrátili ze svých ročních pobytů, nevyšli ze
cviku, hrála se tradiční americká hra Beer pong, která je v USA oblíbená
hlavně mezi mladými. I proto bylo pro nás všechny překvapením, že se do fi-
nále probojoval náš Long Term Coordinator Mirek Barák, který (jak tvrdil)
hrál Beer pong poprvé v životě. Další ROTEX only meeting proběhne až
příští rok v únoru, ale mezitím se členové ROTEXu budou scházet na růz-
ných akcích pořádaných pro letošní inbound studenty. �

ROTEX CZ

Rotex CZ

Do finále Beer pongu se probojoval Long Term Coordinator Mirek Barák

Vítězná skupina Scavenger huntu

Jindřichův Hradec se za uplynulá dvě desetiletí stal mekkou rotariánské Služby mládeži v ČR a absolventů dlouhodobých výměnných pobytů sdružených v klubu ROTEX CZ.
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RYLA je intenzivní tréninkový program. Mohou se ho zúčastnit mladí lidé ve věku od 17 do 30 let, vy-
braní a doporučení vysílajícími Rotary kluby, prokáží-li zájem získat nové poznatky a zkušenosti
v oblastech jako leadership, sebepoznání, profesní rozvoj a etika, chtějí-li si užít zábavy a získat nové
přátele. Účastníci také poznají poslání, hodnoty, cíle a systém fungování Rotary. Na závěr obdrží ofi-
ciální RYLA certifikát. Semináře RYLA jsou vedeny lidmi, kteří dosáhli úspěchu v podnikání nebo ve
své profesi. Smyslem seminářů RYLA je motivovat mladé lidi k sebepoznání, zamyšlení se nad svými
možnostmi a k odhodlání k činům ve prospěch druhých.

Cíle seminářů RYLA:
• Lépe poznat sám sebe a lépe rozumět dru-

hým
• Umět lépe komunikovat, týmově spolupraco-

vat, prezentovat sebe i svůj potenciál
• Pochopit principy vůdčí osobnosti
• Přijmout zodpovědnost za vedení sebe i dru-

hých
• Uvědomit si etické a duchovní principy a je-

jich význam v životě a podnikání

• Poznat nové lidi a navázat kontakty
• Seznámit se s konkrétní činností Rotary In-

ternational a možnostmi zapojení

V pořadí 11. seminář RYLA v distriktu 2240 se
uskuteční od 28. dubna do 2. května 2010
a to opět v obci Prostřední Bečva, vzdálené asi
15 km od Rožnova pod Radhoštěm, města, po-
važovaného za srdce Valašska, možná i díky
Skanzenu - Valašskému muzeu v přírodě. Nece-
lých 10 km je vzdáleno horské turistické středi-
sko Pustevny, odkud je krásná procházka na
památnou horu Radhoš
 s kaplí a sochou sv. Cy-
rila a Metoděje. Procházka vede kolem obnove-
né sochy staroslovanského boha Radegasta. Od
hranic se Slovenskem je obec vzdálena asi 10
km.

Letošní téma „Rasové rozdíly a multikulturali-
ta“ doprovodí mimo jiné beseda o rozdílnosti
evropské a asijské kultury, jejímž hostem bude

Jaromír Radkovský, generální ředitel pro lidské
zdroje společnosti Hyundai ČR v Nošovicích.

Úhradu nákladů spojených s realizací semináře
i v letošním roce pokrývá z velké části příspěvek
z rozpočtu distriktu a proto poplatek za účastní-
ka vyslaného Rotary klubem (ubytování, stravo-
vání) činí pouze 2000 Kč (+ náhrada jízdného).
Vyzýváme všechny Rotary kluby v distriktu
2240, aby nominovaly účastníky na seminář
RYLA, počet míst je limitován na dvacet. Jako
rotariáni tím přispějeme k rozvoji aktivit Rotary
distriktu 2240 ve službě mládeži a profesi.

Ing. Zdeněk Michálek
předseda komise RYLA D 2240
Kontakt:
e-mail: zmichalek@hmpartners.cz
tel.: +420 606 760 130

datum pořadatel akce místo konání

8. 12. RC Třebíč Benefiční koncert na zámku Třebíč, CZ

15. 12. RC Praha City Benefiční aukce Praha, CZ

31. 12. RGN uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/1 (vychází 1.2.) všeobecná aktivita

16. 1. RC Český Krumlov Benefiční ples Č.Krumlov, CZ

18. – 24. 1. RI International Assembly San Diego, USA

27. 1. RI Výročí úmrtí P. Harrise (27.01.1947) všeobecná aktivita

6. 2 RC Č.Budějovice Benefiční ples Č.Budějovice, CZ

23. 2. RI Výročí založení prvního RC (23.02.1905 – Chicago) všeobecná aktivita

28. 2. RTC Ostrava RYLA - uzávěrka přihlášek všeobecná aktivita

28. 2. RGN uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/2 (vychází 1.4.) všeobecná aktivita

8. – 14. 3. RI Rotaract víkend všeobecná aktivita

26. 3. D-2240/RC Jihlava PETS – školení činovníků + Distriktní shromáždění Jihlava, CZ

19. 4. RI Výročí narození Paula Harrise (19.04.1868) všeobecná aktivita

25. – 30. 4. RI Council on Legislation Chicago, USA

29. 4. – 2. 5. RTC Ostrava seminář RYLA Prostř. Bečva, CZ

30. 4. RGN uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/3 (vychází 1.6.) všeobecná aktivita

4. – 5. 6. D-2240/RC Třebíč DISTRIKTNÍ KONFERENCE Třebíč, CZ

20. 6. ICC CZ/SK - A Rotary Tennis Cup Č.Krumlov, CZ

17. – 20. 6. RI RYLA International Montreal, Canada

18. – 19. 6. RI Rotaract – mezinárodní setkání Montreal, Canada

18. – 19. 6. RI Rotary Institute Montreal, Canada

20. – 23. 6. RI Světový kongres RI Montreal, Canada

30. 6. RGN uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/4 (vychází 1. 8.) všeobecná aktivita

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

Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2010

Ples v Českých Budějovicích – V sobotu 6. února
2010 se v Českých Budějovicích uskuteční již 14. roč-
ník Benefičního plesu Rotary klubu České Budějovi-
ce. Výtěžek plesu je již tradičně určen ve prospěch
Dětského centra ARPIDA, letos plánujeme pořídit
speciální polohovací sedačku pro postižené pacienty.
Vstupenky je možné objednat u sekretáře klubu na tel.:
+420386352628 / e-mail: martin.vorisek@post.cz �

Legislatívna rada 2010 – Prečítajte si legislatívne
úpravy navrhované na schválenie Legislatívnou ra-
dou v roku 2010. Zasadanie Legislatívnej rady sa
bude kona
 v dňoch 25. – 30. apríla v Chicagu. Tento
orgán – rotariánsky parlament pozostávajúci zo zá-
stupcov každého dištriktu, zasadá každé tri roky, aby
sa na jeho pôde prerokovalo a hlasovalo o jednotli-
vých legislatívnych úpravách navrhnutých klubmi,
dištriktmi a tiež vedením RI. Niektoré z najdôležitej-
ších rozhodnutí v Rotary vyplynuli z rokovaní Legis-
latívnej rady, vrátane umožnenia členstva ženám,
o čom sa rozhodlo v roku 1989. Na programe najbliž-
šieho zasadnutia Legislatívnej rady sa nachádza viac

ako 200 bodov na prerokovanie.
Navrhované legislatívne zmeny
si môžete prečíta
 na stránke
www.rotary.org (k�účové slová:
2010 Council). �
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Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjek-
tivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Ro-
tary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNA-
TIONAL (členem distriktu nemůže být jednotli-
vec). Rotary kluby se na vedení organizace (distrik-
tu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činností
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhá řídící výbor
distriktu, regionální asistenti a členové tématicky
zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod pat-
ronátem jednotlivých Rotary klubů rozvíjejí svoji
činnost mladí lidé v ROTARACT klubech, absol-
venti studentských výměnných pobytů se sdružují
v klubu ROTEX. Obměna činovníků jednotlivých
klubů i distriktu má roční cyklus – rotariánský rok
začíná 1. července a končí 30. června.

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

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

Dignitatis memores ad optima intenti

svět
celkem

členů 1 031 398 1 429 1 234 527

Rotary klubů 45 20 65 33 790

RAC klubů 6 4 10 7 741

ROTEX 1 1 2 -

distriktů 534

zemí/regionů 2 200

(Celosvětové údaje k datu 30. 6. 2009)
goodnews@rotary.cz
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