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„Strážný anděl“
Anglický rotarián Sir Nicholas Winton zachránil v roce
1939 přes 700 českých a slovenských dětí před útrapami,
kterým byly jejich rodné země vystaveny pod vlivem nacis-
tické Hitlerovy Třetí říše, mnohým z nich se přitom jednalo
doslova o holý život. Dnes žije ve světě na pět tisíc potomků
těchto dětí. Příběh Sira Wintona a „jeho dětí“ nebyl dlouho
znám ani v jeho nejbližším okolí. Na veřejnost pronikl tepr-
ve před někoika lety.
Dnes se s ním můžete seznámit i prostřednictvím našeho
časopisu na stránkách 11-12.
(Foto: archiv RWMP)

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

v tomto čísle našeho časopisu najdete ten-
tokrát na osmi stranách (13 –20) zvláštní
přílohu věnovanou světovému projektu RI
PolioPlus. Vychází v rámci jednotné edice
příloh všech regionálních časopisů vydáva-
ných v rámci společenství Rotary Interna-
tional (RWMP) a je nazvaná GLOBAL
OUTLOOK. V minulém čísle vyšla tato spe-
cializovaná příloha pod názvem PRINCIPY
ROTARY se zaměřením na základní orga-
nizační strukturu a projekty Rotary. Obdob-
né přílohy budeme zařazovat do našeho
časopisu čtyřikrát ročně a pravidelně vás tak
budeme informovat o tématech, která jsou
charakteristická pro naši sounáležitost se
světovým společenstvím Rotary.

Vzhledem k tomu, že v tomto čísle časopisu
přinášíme poměrně velké množství materiá-
lů přeložených z originálů, které vyšly již
anglicky v měsíčníku The Rotarian, nezařa-
zujeme tentokrát do čísla obvyklou přílohu
For Forigners (anglicky psaný výběr nejzají-
mavějších informací z čísla).

V závěru roku se uskutečnila řada zajíma-
vých a významných aktivit na klubové i mezi-
národní úrovni (konference prezidenta RI
Dong Kurn Lee ve Vídni, věnovaná zhodno-
cení dvacetiletého úsilí o obnovení aktivit
Rotary v zemích střední a východní Evropy;
první společný meeting všech pražských Ro-
tary klubů; předvánoční benefiční akce jed-
notlivých klubů apod.). Pro podrobnější
zpracování materiálů o těchto událostech
potřebujeme větší časový odstup. Proto jim
věnujeme prostor v příštím vydání našeho
časopisu.

O tom, jak mohou Rotary kluby získat větší
množství výtisků pro partnerské organizace,
se dočtete na str. 36.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS
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dobré zprávy dobrým lidem
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ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je společenství s celosvětovou působností, které
sdružuje na základě předem daných zásad erudované odborníky a odbornice nejrozmanitějších
profesí. Rotariánské společenství je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje
rozvoj země (státu), v němž působí. Svým členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle je-
jich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY pozitivně
ovlivňuje své okolí nezištným poskytováním tzv. „služeb“ (programy určené mládeži, stipendia,
pracovní stáže, pomoc handicapovaným, humanitární projekty apod.).
O uspořádání ROTARY v ČR a SR více na str. 38.
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Překlad: Petr J. Pajas, PDG

Posláním Nadace Rotary je umožňovat rotariánům účast na snahách o lepší
porozumění světu, šíření dobré vůle a míru prostřednictvím lepší péče
o zdraví, podporou vzdělávání a hledáním cest z chudoby.

Zní to tak jednoduše a přitom to znamená opravdu mnoho.

Znamená to mnoho pro každého z těch, koho se dotkne některý z každoroč-
ně naší Nadací podporovaných programů – dětí natolik chudých, že nemo-
hou chodit do školy, rodin, které o veškerý majetek připravila přírodní
katastrofa, komunit, v nichž se nedostává prostředků pro udržování hygieny,
kde není čistá voda a kde chybí zdravotní péče.

Znamená to mnoho pro dva miliony dětí, které dnes již mohou žít bez hrozby
onemocnění dětskou obrnou. Díky úsilí, které podporovala Nadace Rotary,
se podařilo zabránit pěti milionům případů ochrnutí a určitě více než 250 000
úmrtí, způsobených virem polio.

Dnes se, jak doufáme, nacházíme v poslední fázi boje proti dětské obrně.
Všichni z vás přitom pomáhali prostřednictvím příspěvků určených naší Na-
daci. Prostřednictvím Nadace se můžeme účastnit každodenní práce na vy-
mýcení viru dětské obrny, nebo� tím pomáháme zajistit dopravu, výrobu
letáků a jiných nástrojů reklamy, včetně dětmi oblíbených lízátek, které jsou
potřebné k tomu, aby se informace o očkování a samotná účinná orálně po-
dávaná vakcína dostala ke všem dětem, což je nezbytnou podmínkou úspě-
chu každého kola této imunizační kampaně.

Ti z vás, kdo jste se osobně účastnili národního imunizačního dne, přesně
víte, o čem mluvím, když řeknu, že neznám nic tomu podobného – nic se ne-
vyrovná vědomí toho, že jste součástí historického procesu zachraňování lid-
ských životů. A pokud u toho nemůžete být osobně, pak další nejlepší věcí je
účast na tomto úsilí prostřednictvím naší Nadace.

K čemu máme Nadaci? Máme ji proto, aby pozvedala Rotary k výšinám.
Umožňuje každému klubu a každému distriktu dosáhnout maxima dosažitel-
ného. Umožňuje každému z nás účastnit se veškeré práce Rotary a přivádí
tuto práci ke stále vyšším cílům.

Při oslavách měsíce Nadace Rotary bychom si měli připomínat, že Nadace
Rotary je NAŠÍ nadací. Existuje pro nás a kvůli nám – umožňuje nám vyko-
nat více, být lepšími a přinášet více naděje světu. Odpovědnost za to, aby naše
Nadace zůstávala silná, však spočívá na nás na všech.

preklad: Ivan Belan, PDG

Ako otec štyroch detí a starý otec piatich vnúčat môžem konštatova�, že som
po mnohé roky mal to š�astie by� obklopený de�mi. Ke� sme spolu s manžel-
kou Young vychovávali vlastné deti, obaja sme tvrdo pracovali, aby sme im

mohli poskytnú� to, čo všetky deti najviac potrebujú – láskyplný, bezpečný
a stabilný domov. Deti boli pre nás prioritou číslo jedna. Vždy sme dbali o to,
aby mali zdravú a výživnú stravu, vhodné oblečenie, kvalitnú zdravotnú sta-
rostlivos� a v neposlednom rade dobré vzdelanie.
Uvedomovali sme si, že patríme k skupine š�astných 	udí, ktorí toto všetko
svojim de�om dokážu zabezpeči�. Nikdy sme im nemuseli poveda�, že dnes
večer nemáme čo jes�, alebo že si nemôžeme dovoli� zaplati� školné.
V čase môjho detstva bola Kórea chudobnou krajinou. Žilo tam mnoho detí,
ktoré si líhali do postele hladné a ráno ich kroky neviedli do školských lavíc.
Ako rotarián dnes viem, že na svete je ešte stále príliš ve	a takýchto detí, kto-
ré žijú v núdzi a nemajú ani to najzákladnejšie, čo k životu potrebujú – jedlo,
oblečenie, prístrešok, zdravotnú starostlivos� a vzdelanie. Ako rotarián
a otec v jednej osobe cítim spoluzodpovednos� za všetky tieto deti. Ke� vi-
dím svoje vnúčatá – š�astné, zdravé a študujúce na dobrých školách, vždy mu-
sím myslie� na milióny detí, ktorým sú takéto možnosti odopreté. Pomyslím si
na deti, ktoré trpia podvýživou a pijú iba znečistenú vodu. Pomyslím si na
deti trpiace chorobami, ktorým sa mohlo predís� a na deti, ktoré večer nebu-
dú ma� kam skloni� hlavu. A pomyslím si na deti, milióny detí, ktoré sa ani
nedožijú dňa, kedy by na pomyselnej narodeninovej torte sfúkli pä� sviečok.
December je mesiac venovaný rodine. Je to mesiac, kedy by sme svojej rodi-
ne mali venova� viac času ako inokedy. Je to zároveň obdobie, kedy môžeme
rodinu zapoji� do rotariánskych činností a vyburcova� sa k tomu, aby sme nie-
čo urobili aj pre 	udí v núdzi. Na svete je mnoho rodín a mnoho detí, ktoré
čakajú na našu pomoc a my, rotariáni, sa im nemôžeme odvráti� chrbtom.
Nepo	avíme v úsilí zabezpeči� všetkým de�om kdeko	vek na svete vhodné
podmienky na dlhý a zdravý život. Budeme intenzívne pomáha�, až kým sa
nádej na lepšiu budúcnos� a sny detí trpiacich hladom, chorobami a núdzou
nestanú skutočnos�ou. My, rotariáni, musíme pre to urobi� maximum.

Dong Kurn (D.K.) Lee
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Make Dreams Real
Uskutečňujme své sny

Uskutočňujme svoje sny

Projevy a zprávy prezidenta RI Dong Kurn (D.K.) Lee
na www.rotary.org/jump/lee
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: autor textu

Pondělí 8. prosince se zapsalo do historie našeho distriktu vzácnou návště-
vou. Na pozvání členů bratislavských Rotary klubů navštívil hlavní město Slo-
venska prezident RI Dong Kurn (D.K.) Lee s manželkou Young Ja Chung
(Prahu oba navštívili v červnu 2007). K oficiální části návštěvy patřilo setkání
s primátorem Bratislavy Andrejem Ďurkovským spojené s prohlídkou histo-
rických sálů bratislavské radnice. K neoficiální části patřila procházka turis-
ticky atraktivním centrem města. Neobyčejným zážitkem byla zastávka na
vánočním trhu u stánku RC Bratislava, jehož členové tady nabízeli velmi
dobrý a v zimním počasí hřejivý benefiční punč. Pochopitelně nechyběla ani
návštěva korejské restaurace, v Bratislavě zatím jediné svého druhu. Na ve-
černí slavnostní meeting RC Bratislava Danube v hotelu Arcadia, v jehož
rámci se setkání uskutečnilo, přijeli i členové dalších slovenských, českých
a moravských Rotary klubů, nechybělo ani několik mladých lidí z Rotaract
klubů a studentek, které jsou v našem distriktu na dlouhodobém výměnném
pobytu. Martin Sloboda z hostitelského klubu připravil pro tuto příležitost
zajímavou prezentaci Slovenska a Ivan Belan, PDG, z Banské Bystrice před-
nášku o stavu dětské úmrtnosti na Slovensku i ve světě. Účastníci si se záj-
mem vyslechli také zamyšlení prezidenta RI D. K. Lee, které dalo podnět
k následné individuální diskusi. I když se jednalo o krátké setkání, jistě na ně
budou účastníci vzpomínat dlouhou dobu. � Dong Kurn (D.K.) Lee, prezident RI při jedné z nesčetných diskusí.

Setkání v historických prostorách bratislavské radnice – zleva: D. K. Lee, Martin Sloboda
(člen RC Bratislava Danube tentokrát v roli tlumočníka), Andrej Ďurkovský, primátor Brati-
slavy, hlavního města Slovenska, Jozefa Poláková, guvernérka distriktu.

Velvyslanec Korejské republiky na Slovensku, J.E. Yong-kyu Park (uprostřed) se zajímal
o aktivity našich Rotary klubů. Na snímku společně s Jozefou Polákovou, DG, a Antonem
Hilscherem, PDG.
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Jako upomínkový dárek na návštěvu Bratislavy dostal D.K. Lee z rukou guvernéra Národní
banky Slovenska Ivana Šramka (RC Bratislava) vzorovou sadu slovenských mincí a banko-
vek.

D. K. Lee se zajímal o symboliku prezidentského řetězu hostitelského RC Bratislava Danu-
be. Vysvětlení mu podala osoba nejzasvěcenější, současná prezidentka klubu Barbara Nei-
ger.

Na slavnostní meeting RC Bratislava Danube přijeli rotariáni i z dalších slovenských a čes-
kých klubů.

Během procházky zimní Bratislavou se na vánočních trzích hosté i jejich průvodci zahřáli
benefičním punčem ze stánku RC Bratislava. D.K. Lee v roli turisty.

Peter Krön, PRID, ze Salcburku (vlevo) pomohl při organizaci setkání. Na snímku společně
s Františkem Rynešem, DGE, (uprostřed) a paní Young Ja Chung
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POZVÁNKA
na

seminář nových klubových činovníků
(President Elect Training Seminar)

PETS
14. 2. 2008 – sobota – PIEŠŤANY

Společenské centrum
Slovenské léčebné lázně Pieš�any, a.s.

k účasti vás zve
František Ryneš

guvernér distriktu pro období 2009/2010 a jeho tým

Velký balonkový závod Rotary

Během kongresu RI v anglickém Birminghamu, konaného od 21. do 24.
června 2009, bude obloha každodenně zaplněna balónky po zahájení
Velkého balonkového závodu Rotary.
Výnosy z tohoto způsobu získávání financí, při němž sponzor balónku,
který doputuje nejdále, získá £5.000 (US$ 8.874), půjdou do Nadace Ro-
tary. Závod pomůže rovněž zveřejnit Rotary International: osoba, která
najde vítězný balónek, získá £500 (US$ 887). Všechny balónky budou
biologicky rozložitelné a nebudou k nim připojeny žádné provázky. Štít-
ky označující sponzora každého balónku budou z papíru. Abyste se pro-
cvičili na tuto událost, doporučujeme vypůjčit si film The Red Balloon,
přečíst si dětskou knížku The Twenty-One Balloons a stáhnout si z webu
píseň “99 Luftballons.” Budete si možná rovněž chtít oprášit své vědo-
mosti o balónové historii. Britský chemik sir William Ramsay objevil he-
lium v roce 1895, zatímco Michael Faraday zhotovil první gumový
balónek v roce 1824 pro své pokusy s vodíkem na Královském institutu
v Londýně. Balonky na kongresovém závodě budou mít 28 dní na do-
končení své cesty. Lístky stojí £2.50 (US$ 5) a jsou k dispozici na
www.rotaryconvention2009.com

Tradice v podání pěveckého sboru

Na koncertě pro rotariány a jejich hosty v anglickém Birminghamu bude
soubor Treorchy Male Choir zpívat tradiční welšské lidové písně a díla
klasických skladatelů jako Vivaldi. Jejich repertoár zahrnuje rovněž pís-
ničky od umělce stylu reggae Boba Marleye, popového zpěváka Johna
Denvera nebo rockového souboru Queen. Treorchy Choir pochází svý-
mi kořeny z Rhondda Valley ve Walesu. V 19. století zřejmě jako vedlej-
ší produkt uhelného dolování v tomto údolí vznikly mužské sbory, které
se specializovaly na písně, vyjadřující věrnost svých členů rodným měs-
tům. Treorchy Choir začal vystupovat v hostinci hotelu U červené krávy
v roce 1883. Tento soubor vydal přes 50 alb, a v průběhu let se sešel na
jevišti s Julií Andrews, Ellou Fitzgerald, Ozzym Osbournem a dalšími
umělci. Jako registrovanou charitu organizuje soubor každoroční soutěž
Junior Musician of the Year. Treorchy Male Choir bude vystupovat dne
23. června na radnici Birminghamu v sále, vybudovaném pro hudební
vystoupení v roce 1834. Koncert je součástí Noci ve městě, během níž
centrum Birminghamu přivítá účastníky kongresu prodloužením hodin
obchodů, muzeí, prodejen jídla a pouličních divadel, spolu se dvěmi dal-
šími představeními: Láska a ztráta v provedení Birminghamského krá-
lovského baletu a varietní show East Meets West. Kupte si lístky na
všechny společenské události na www.rotaryconvention2009.com.

Z informačních materiálů kongresu připravil Agustin Čermák,
RC Hradec Králové

Příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a úspěšný
nový rok přeje guvernérka distriktu, řídící výbor distriktu,
guvernérská rada, asistenti guvernéra i členové všech dis-
triktních výborů a komisí.

Vážení a milí rotariánski priatelia,

najkrajšie sviatky roka, ako ich často označujeme, sú neza-
držate�ne predo dverami. V túto sviatočnú chví�u všetci za-
číname poci�ova� akúsi tajomnú vnútornú potrebu by�
lepší, by� oh�aduplnejší a na chví�u sa zastavi� a vníma�
svet cez optiku dobra. Želám vám, milí rotariánski priate-
lia, aby tento vnútroný pocit dobra, umocnený rotarián-
skou túžbou vidie� tých, ktorých mnohokrát nepoznáme, ale
ktorí potrebujú našu pomoc, zostal v nás čo najdlhšie, aby
sa nám darilo počas celého nového roka 2009 meni� sny na
skutočnos� a rozdáva� dobro všade vôkol nás.

Jozefa Poláková, PHF, Cena TJB
guvernérka dištriktu 2240
pre obdobie 2008/2009
členka RC Košice



Text: Paul Engleman
Překlad: Augustin Čermák, RC Hradec Králové
převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/12

Až se rotariáni sejdou v červnu 2009 v anglickém
Birminghamu na svém výročním festivalu přátel-
ství a zábavy, budou slavit druhý kongres v tomto
městě a 100. kongres v dějinách Rotary.

Dnešní svět se může lišit od toho, ve kterém se
setkal Paul Harris se svými přáteli před více než
sto lety, ale základní duch společenství, které za-
ložili, zůstává skutečně nezměněn. A přestože
technologický pokrok umožňuje okamžitý kon-
takt na celém světě, který je nakonec opravdu vel-
mi malý, miliony rotariánů si osvojily nový druh
kongresové moudrosti: nic nenahradí podání
ruky a objetí a obnovení starých přátelství a uzav-
ření nových.

Po celých 100 let přitahovaly kongresy RI některé
nejmocnější a nejvlivnější světové vůdce – ve vlá-
dách, obchodu, vědě a kultuře – a posloužily jako
fórum pro historický dialog o tom, jak učinit svět
lepším a mírumilovnějším.

Některé události byly rovněž osobní odměnou
pro účastníky kongresu a někdy pouhou zábavou.
Zde jsou některé z nich.

1910 Chicago
Dne 15. srpna 1910 otevřel Kongresový hotel své
dveře prvnímu kongresu Rotary s účastí 60
mužů. Přesně pět let potom, kdy Paul Harris a tři
další hrdinové uspořádali své první neformální
přátelské setkání nedaleko odtud, vzrostla orga-
nizace na 15 klubů a více než 1.000 členů.

Při zahájení Harris prohlásil, že „hlavním účelem
tohoto kongresu je jednat“. Dodal, že doufá, že
plánovači „zařadili dostatek času, abyste na něj
nevzpomínali ve zlém“. Podle pondělního pro-
gramu v oficiálním kongresovém pořádku by se
toho neměli obávat: „Mnoho delegátů využilo
příležitosti jít se podívat na nový stadion americ-
ké basebalové ligy a sledovat hru mezi týmy New
Yorku a Chicaga. Menší část delegátů a návštěv-
níků šla opačným směrem a strávila odpoledne
koupáním na Wilson Beach.“

Úterní program zahrnoval oběd, který přivedl ke
společným stolům hosty kongresu a 150 členů
místních Rotary klubů: „Po obědě při zapálených
doutnících byl přivítán bývalý americký senátor
William E. Mason. Senátor Mason, při jedné ze
svých vtipných charakteristických poznámek, při-
vedl ihned všechny do výbuchu smíchu a 10 nebo
15 minut udržoval chicagské a jejich hosty bez de-
chu svými vtipy a humorem svých historek.“

Nejvýznačnějším příspěvkem bylo skromné pro-
hlášení Arthura Sheldona, které stanovilo smysl
Rotary: „Největší prospěch má ten, kdo slouží
nejlépe svým bližním.“ První kongres skončil, tak
jako téměř všechny od té doby, zpěvem „Auld
Lang Syne“.

1917 Atlanta
S tím, jak USA právě vstoupily do první světové
války, nabral osmý kongres Rotary velmi vážný tón
a od té doby je znám jako Velký vlastenecký kon-
gres. Prezident RI Arch Klumph ve svých slovech
zanechal málo pochyb o tom, že Rotary, nyní jako
mezinárodní organizaci s 32.600 členy, bylo souze-
no stát se šampionem míru: „Je nutno si uvědo-
mit, že Rotary je … světovou silou, která se stala
impulsem, jejž není možno přehlédnout. A až za-
zní polnice za posledního vojáka padlého v tomto
velkém světovém boji a smrtící nástroje války bu-
dou na věky odloženy a místo nich se opět vrátíme
ke svým užitečnějším povoláním, setkáme se s naší
největší příležitostí přivést do řad Rotary vlajky
všech civilizovaných národů celého světa“.

Klumph navrhl založit nadační fond, a Rotary
klub z Kansas City, Mo., USA, vložil prvních
$26.50. O jedenáct roků později, když fond do-
sáhl částky $5,000, schválila Správní rada RI zalo-
žení Nadace Rotary.

Více než 60 rotarianů – od Los Angeles do Bostonu – se sešlo v Chicagu roku 1910 na prvním kongresu Rotary.

Během celého století se shromaž	ovali rotariáni,
aby se podělili o klíč k úspěchu

1910 Chicago: První

kongres Rotary se koná

v domovském městě jeho

zakladatelů.

1921 Edinburgh, Scotland:

První kongres mimo USA

přilákal přes 2.500

účastníků.

1922 Los Angeles: Název

organizace je oficiálně

změněn na Rotary

International.

1923 St. Louis: Prezident

USA Warren G. Harding je

první hlavou státu, která

oslovila kongres Rotary.

1943 St. Louis: Rotary

přjímá Zkoušku čtyř

otázek jako prohlášení

podnikatelské etiky.



1931 Vídeň
Na druhém kongresu konaném v Evropě zvolili
jeho delegáti prvního evropského prezidenta Ro-
tary: Sidney W. Pascalla z Londýna. Vídeňský
kongres se vyznačil rovněž tím, že to bylo počtvrté
od vyhlášení prohibice v USA v roce 1920, kdy se
kongres konal mimo Spojené státy, a je znám tím,
že Walter R. Jenkins z Houstonu zahájil na něm
svoji úlohu jako předzpěvák, což mu vydrželo dal-
ších 35 let.

1946 Atlantic City, N.J., USA
Po dvou zredukovaných kongresech v Chicagu
během druhé světové války s pouhými několika
stovkami účastníků byla nálada na prvním pová-
lečném kongresu plná jásotu. Téměř 11.000 rota-
riánů se shromáždilo na pobřeží New Jersey. Ve
své závěrečné řeči na kongresu uvedl Paul Harris,
že 50 rotariánů působilo jako delegáti a konzul-
tanti v roce 1945 na konferenci OSN v San Fran-
cisku. „Učiňme všechno možné pro to, aby
Spojené národy byly úspěšné. Spojené národy,
drazí přátelé, jsou odpovědí na naše modlitby“.
Harris zemřel o sedm měsíců později.

1948 Rio de Janeiro, Brazílie
První kongres Rotary na jižní polokouli přitáhl
7.500 účastníků. Podnítil následující zprávu v ča-
sopisu Time, mluvící s falešnou chválou: „Když se
1.300 amerických rotariánů a jejich rodin sjelo
minulý týden do Rio de Janeira na 39. meziná-
rodní kongres, obávali se obyvatelé Ria nejhorší-

ho. Viděli americké účastníky kongresů ve fil-
mech – ve výstředních oblecích a neurvalé, divoké
legionáře. Obchodníci možná vylepí na svých vý-
kladech plakáty ‚Vítáme Rotary’, ustrašeně se di-
více, zda je neměli spíše zatlouct prkny.

Ale rotariáni je zklamali. Klidní, solidní a úcty-
hodní, ignorující ožehavé čtvrti, nevydávající ob-
divná hvízdnutí při spatření krásné ženy .... Po
pěti dnech rotariáni odjeli a zanechali Rio potě-
šené, spokojené, uklidněné a neurčitě zklamané.
Jeho obyvatelé očekávali šaškárny a zábavy, mož-
ná několik hereček jako Lana Turner a Betty
Grable. Místo toho viděli středostavovskou Se-
verní Ameriku  ve středních letech“.

1955 Chicago
Vše bylo zlaté na kongresu u příležitosti 50. výro-
čí Rotary, počínaje obrovským narozeninovým
„dortem“ s 50 zlatými svíčkami v Domě přátelství
ve velkém plesovém sále hotelu Sherman. Hned
vedle byly vystaveny příležitostné rotariánské
známky vydané v 16 zemích.

Teplo přátelství dočasně odstranilo mráz studené
války během hlavního proslovu nejslavnějšího ro-
tariána z Rotary klubu ve Whittier, Calif., vice-
prezidenta USA Richarda M. Nixona. Blahopřál
Rotary k podpoře OSN, kterou vidí jako poten-
ciální cestu k míru. „Další mírovou silou,“ řekl,
„je samotná bomba, nejničivější nástroj, který kdy
člověk vynalezl, ale nástroj tak velké ničivé síly, že

žádný světový vůdce nezačne válku při vědomí, že
by to mohlo znamenat úplnou zkázu pro jeho
vlastní zemi. Válku by si začal jenom blázen“.

1959 New York City
Markýza na Madison Square Garden vítala 50.
kongres Rotary International. O noční hudební
představení se postarali Guy Lombardo a jeho
Royal Canadians, sopranistka Metropolitní ope-
ry Heidi Krall, a gospelový zpěvák Mahalia Jack-
son. V revue „Best of Broadway“ se představili
Eddy Arnold a Minnie Pearl, Vivienne Della Chi-
esa a Robert Merrill, a konečně Victor Borge. Na
prezidentské recepci a plese se střídaly hudební
soubory Sammy Kaye a Tito Puenteho.

Mezi řečníky byli Pearl S. Bucková, nositelka No-
belovy a Pulitzerovy ceny za literaturu, Dag Ham-
marskjold, generální sekretář OSN a Wernher
von Braun, raketový vědec a šampion ve výzkumu
vesmíru.

1961 Tokio
První kongres RI v Asii převýšil minulý rekord
v návštěvě o 7.000, takže celková účast byla více
než 23.000 osob ze 74 zemí. Bylo to největší mezi-
národní setkání, které kdy bylo uspořádáno v Ja-
ponsku a údajně zvýšilo japonský turismus o 31
procent. Kongresová hala v Tokiu nestačila při-
jmout všechny návštěvníky a tak došlo poprvé
v historii kongresů RI k technologické úpravě:
uzavřený TV okruh do přístavků.

Manželky rotarianů kolem Guy Lombarda, jednoho z mnoha celebrit na kongresu, kona-
ném v roce 1959 v New Yorku.

Koňmi tažený povoz se připojil k průvodu v ulicích skotského Edinburghu, konanému u pří-
ležitosti Kongresu RI v roce 1921.

1945 Chicago: Válečná

omezení limitovala účast

na 141 osob.

1948 Rio de Janeiro,

Brazilie: RI koná svůj první

kongres na jižní polokouli.

1950 Detroit: Rotary

přijímá své motto „Service

Above Self“.

1959 New York City:

Kavalkáda hvězd slaví

50. kongres.

1961 Tokio: První kongres

v Asii láme rekord s 23 366

účastníky.

1987 Mnichov, Německo:

Esther Johnson ze Santa

Monica, Calif., USA, je

první ženskou rotariánkou

registrovanou na

Kongresu RI.



Lidumil a podnikatel Ted Turner pronáší projev v Chicagu v roce 2005.

1984 Birmingham, England
75. kongres se konal ve stejném městě, které bude
hostit 100. kongres. Ve hlavním projevu promlu-
vil James P. Grant, výkonný ředitel UNICEF, sr-
dečně o rotariánské „dlouhé historii společných
zájmů a úsilí“. Řečníkem, který opravdu dojal
kongres, byl sir John Wilson, zakladatel Králov-
ské společnosti pro slepé v Commonwealthu
(nyní známé jako ‚Sightsavers‘). Wilson, který byl
sám slepý, řekl: „Představte si 250.000 lidí. To je
počet slepých, kterým Rotary vrátilo zrak v minu-
lých osmi letech. Nebyli to privilegovaní uctívaní
lidé. Byli to farmáři, lidé z chudinských čtvrtí, ně-
kteří z nich nejchudší lidé na zemi. Dali jste jim
neporovnatelný dar: zrak, naději, nezávislost“.

1985 Kansas City, Mo., USA
Dr. Albert Sabin, vynálezce orální vakciny proti
obrně, vyzval rotariány, aby nevzdávali své od-
hodlání pro světovou imunizaci proti této nemo-
ci. Svoji řeč ukončil citátem anglického admirála
sira Francise Drakea: „Přiznejme si, že nikoliv za-
hájení, nýbrž pokračování v něčem až do důklad-
ného skončení zasluhuje opravdovou slávu“.
Sabin pak přidal: „Doufám, že se věnujete oprav-
dové slávě a budete pokračovat ve svém díle, až
bude jeho cílů dosaženo“.

1988 Filadelfie
Pokud existovaly pochyby, že rotariáni dosáhnou
toho, co od nich požadoval Sabin v Kansas City,
byly eliminovány na kongresu ve Filadelfii. Rota-

ry stanovilo nadační cíl ve výši 120 millionů US$
na kampaň PolioPlus. Předsedové každé ze
44 komisí této kampaně byli vyzváni, aby oznámili
výsledek své skupiny. Evidence dosáhla částky
100 milionů $ už u jedné komise – USA, Bahamy,
Bermudy a Puerto Rico – která byla vyzvána
k podání zprávy. Součet u ní byl téměř 120 mi-
lionů US$. Jejich následovníci byli odměněni
ohňostrojem na obrazovce a 15.000 balónků se
sneslo ze stropu. Celkový součet činil
219,350.449 US$. Podle odstupujícího prezidenta
RI Charlese Kellera to byla „nejslavnější hodina
Rotary“.

1995 Nice, Francie
Jordánský král Hussein obdržel Čestné uznání
Rotary International, a s jeho poděkováním ze
záznamu se seznámilo vděčné posluchačstvo.
Tento kongres vzpomněl 50. výročí Organizace
spojených národů a zdůraznil společnou odda-
nost Rotary světovému míru. Carol Bellamy, vý-

konný ředitel UNICEF, pochválil Rotary za to, že
„sjednotilo jednotlivce ze vzdálených zeměpis-
ných lokalit a nejrůznějších kultur a náboženství,
dokonce ještě dříve, než k nim dorazily komuni-
kační a technologické revoluce“.

2007 Salt Lake City
Dům přátelství byl neodmyslitelnou vítací sou-
částí kongresů Rotary od roku 1933. Tento rok
byla ústřední atrakcí Ze� míru o rozměrech 5x10
metrů, na kterou návštěvníci všech ročníků psali
zprávy v různých barvách a jazycích. Mír byl hlav-
ním tématem: před kongresem se konalo První
rotariánské symposium o světovém míru. Sešly se
na něm stovky současných a minulých studentů
Světového centra Rotary pro mezinárodní mír
a řešení konfliktů.

William Gates sen., spolupředseda nadace Billa
& Melindy Gatesových, obdržel Ocenění za vy-
mýcení polia. „Podle toho co vím o Rotary, chtěl
bych vás vyzvat co nejhlasitěji: Myslete velkory-
se“, řekl posluchačstvu. „Myslete velkoryse, pro-
tože něco menšího by zneužilo váš potenciál.
Myslete velkoryse, protože omezené myšlení by
zradilo váš optimismus, který jste zdědili. Myslete
velkoryse, protože velké myšlenky jsou to, co svět
od vás potřebuje“.

Paul Engleman je novinář na volné noze z Chicaga
a častý přispěvatel do časopisu  The Rotarian. �

Herb Taylor (vlevo) představuje Richarda M. Nixona, tehdejšího viceprezidenta USA, Gor-
donu Beatonovi na kongresu v Chicagu v roce 1955.

TVOŘÍME HISTORII
Většina fotografií a materiálů

v tomto článku je částí historické
sbírky Rotary, v níž jsou rovněž

uchovány oficiální zápisy
ze všech kongresů.

Kontakt na rotariánský historický
archiv: history@rotary.org.

1988 Philadelphia: Cíle

nadace PolioPlus je

dosaženo.

2002 Barcelona,

Španělsko: Bývalý

president SSSR Michail

Gorbačov pronáší ústřední

projev a obdrží

rotariánské ocenění

Humanitarian Service

Award.

2004 Osaka, Japonsko:

Třetí kongres v Japonsku

překonává rekord s 45.381

účastníky.

2005 Chicago: Rotary slaví

své stoleté výročí.

2009 Birmingham,

Anglie: 100. kongres

Rotary přeskočí velkou

louži.
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Text: Judith Diment
Preklad: Ivan Belan, PDG

Začiatkom roka 2008 čakal v salóniku letiska White
Waltham v anglickom Berkshire dnes už 99-ročný
Sir Nicholas Winton na prílet ultra	ahkého lietadla.
Muž, pre ktorého sa lietanie stalo celoživotnou zá-
	ubou, sa aj v tento deň chystal na let. Nebol to však
obyčajný let, rovnako ako tento muž nie je obyčajný
rotarián. Judy Leden, členka Rádu britského impé-
ria, svetová šampiónka v lietaní na rogale a pilotka
ultra	ahkého lietadla, priletela z Derbyshire, aby
absolvovala let už tradične venovaný ako darček
k narodeninám pánovi, ktorému nepovie inak ako
Sir Nicky. Jej otec, Thomas Leden, bol jedným zo
skoro 700 detí prevažne židovského pôvodu, kto-
rým Sir Nicholas Winton umožnil utiec� z Prahy.
V období medzi 13. marcom a 2. augustom 1939,
ešte pred inváziou nacistov, zorganizoval osem
kindertransportov – vlakových transportov detí do
Anglicka. Odchod deviateho vlaku s 250 de�mi bol
naplánovaný na 3. september 1939 – deň, kedy bola
vyhlásená vojna. Ani jedno z týchto detí zaradených
do 9. transportu sa už nepodarilo zachráni�.

V roku 1938 si mladý burzový maklér Winton plá-
noval lyžovačku vo Švajčiarsku, ale známy mu na-
vrhol, aby radšej cestoval do Prahy. Tu mal
možnos� na vlastné oči vidie� nebezpečenstvo
hroziace hlavne Židom, ale aj iným 	u�om, v po-
dobe šíriaceho sa nacizmu.

Sir Nicholas Winton na pražskom nádraží, kde deti nastupovali do vlakov smerujúcich do Anglicka.

Sir Winton s vnučkou Hanusa Grosza. Winton zachránil Grosza v roku 1939.
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„Bola ve	mi tuhá zima, a všetci 	udia, ktorí ušli
zo Sudet do Československa a nemali žiadnych
príbuzných alebo priate	ov, boli ubytovaní
v provizórnych ubytovniach, kde boli ve	mi zlé
podmienky. V Prahe pôsobilo pä� výborov, kto-
ré sa starali o rôzne skupiny utečencov v ohroze-
ní: o Židov, komunistov, dopisovate	ov PEN
klubu, a iných 	udí na Hitlerovom zozname smr-
ti. Neexistovala však žiadna organizácia, ktorá
by sa venovala starostlivosti o osirelé deti alebo
deti, ktorých rodičia boli nezvestní. Zároveň sa
mnohí rodičia zúfalo snažili dosta� svoje deti do
bezpečia, aj ke� oni sami nemohli opusti� kraji-
nu. Na to, aby sme mohli pomôc�, museli sme
koordinova� snahy týchto komunít a následne
zisti�, či úrady v Anglicku umožnia de�om vstup
do krajiny“.
„Na základe dohody s kompetentnými úradmi pri-
cestovalo v roku 1938 do Ve	kej Británie 10 000

detí z Nemecka. Umiestnili ich do táborov a ná-
sledne sa pre ne h	adali nové domovy. Podmienky
na privezenie detí z Československa však boli iné.
Nesmel som do krajiny privies� žiadne deti bez
toho, aby som pre ne nemal vopred zabezpečené
domácnosti, ktoré sa o tieto deti postarajú. Musel
som tiež zloži� záruku pä�desiat libier na každé di-
e�a na spiatočnú cestu do vlasti po skončení vojny.
S niektorými de�mi som sa stretol v Prahe pri ná-
stupe do vlaku a všetky deti som videl, ke� prices-
tovali na stanicu Liverpool Street (v Londýne). Na
konci vojny som predpokladal, že žiadne z týchto
detí už nebolo v Anglicku. So žiadnym z detí som
sa nestretol a po prvýkrát som niektoré z nich vi-
del po až 50 rokoch“.
Sir Nicholas Winton oslávil svoje narodeniny
v máji preletom nad údolím Thames pred obed-
ňajším zasadaním jeho Rotary klubu v Maiden-
head. Lietadlo pilotovala Judy Leden.

Sir Nicholas Winton je rotarián viac ako 40 ro-
kov. V rokoch 1973-74 vykonával funkciu prezi-
denta klubu a doteraz pôsobí ako člen výboru pre
službu komunite v Rotary klube Maidenhead.
Stále sa aktívne angažuje v charite a je tiež prezi-
dentom troch lokálnych charitatívnych spolkov.
Svet sa o záslužnom čine Sira Wintona v časoch
druhej svetovej vojny dozvedel až v roku 1988, ke�
jeho manželka Grete našla na povale koženú ak-
tovku a v nej zápisník s detailnými záznamami
o evakuácii detí, s kompletnými zoznamami a fo-
tografiami detí a listami od ich rodičov. Aktovku
s dokumentáciou Sir Winton odložil, ke� sa poda-
rilo deti úspešne umiestni� do rodín v Anglicku.
O svojich záslužných činoch nikdy nikomu nepo-
vedal. Celých 50 rokov väčšina detí nepo- znala to-
tožnos� osoby, ktorej v�ačili za život. Nezdôveril
sa dokonca ani svojej manželke. Tá ho však napo-
kon presvedčila, aby súhlasil s oficiálnym zdoku-
mentovaním jeho záchrannej misie. Odvtedy tento
príbeh obletel celý svet. V súčasnosti vo Ve	kej
Británii, Kanade, v Čechách či v Spojených štá-
toch amerických žije viac ako 5 000 potomkov detí
zachránených Sirom Wintonom.
V roku 2003 krá	ovná Alžbeta II povýšila Winto-
na do š	achtického stavu. V novembri 2007 ho
Česká republika nominovala na Nobelovu cenu
za mier. A na konferencii RIBI v 2007-2008 ho
prezident RIBI Allan Jagger dekoroval ako viac-
násobného nosite	a ocenenia Paul Harris Fellow.
Sir Winton povedal: „Rotary pre mňa znamená
ve	mi ve	a; stelesňuje rôzne princípy, pod	a kto-
rých žijem“.
Na podujatí pri príležitosti ude	ovania ocenenia
Sirovi Wintonovi Lady Milena Grenville-Baines,
jedna zo zachránených českých detí, vysvet	uje,
ako našla Sira Nicholasa pred 20 rokmi v�aka
príležitostnému vystúpeniu na stretnutí RC Ab-
beyfield v Londýne. Ďalší preživší, Rudi Wessely,
sedel ved	a Sira Nicholasa, ktorý si všimol jeho
akcent a spýtal sa, odkia	 pochádza. Wessely od-
povedal: „Priviezli ma do Londýna v jednom
z vlakových transportov detí v roku 1939“. Sir Ni-
cholas poznamenal, že sa podie	al na organizácií
tohto transportu, na čo Wessely odvetil: „Vy ste
človek, ktorý mi zachránil život“.
Lady Milena ukázala prítomným delegátom ce-
du	ku, ktorú mala zavesenú na krku v deň svojho
príchodu na stanicu Liverpool Street v roku 1939,
a tiež povolenie na pobyt a zoznam detí cestujú-
cich vo vlaku spolu s ňou. Povedala: „V roku
1939, ke� ste sa vy, Nicholas, usilovali zachráni�
stovky životov, ste v jednom z listov raz napísali:
‘Existuje rozdiel medzi pasívnym dobrom a aktív-
nym dobrom, ktoré - pod	a môjho názoru - spočí-
va v obetovaní svojho času a vynaložení energie
na zmiernenie bolesti a utrpenia druhých. Zna-
mená to rozhliadnu� sa navôkol, nachádza� a po-
máha� tým, ktorí znášajú utrpenie a čelia
nebezpečenstvu; vies� príkladný život čisto pasív-
nym spôsobom a nepáchaním zla – to nestačí.’“

Judith Diment v rokoch 1996-2008 pôsobila ako
tlačová konzultantka RIBI a v súčasnosti je člen-
kou organizačného výboru Svetového kongresu RI
v roku 2009. �

Študenti tlieskajú Sirovi Wintonovi, ktorý v roku 2007 získal najvyššie štátne vyznamenanie Českej republiky.
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Mnozí rotariáni se seznámili se vším, čeho bylo v boji za vy-

mýcení dětské obrny dosaženo, natolik, že mohou ztrácet

se zřetele, jak pozoruhodné tyto výsledky jsou. Ať to posuzu-

jeme z jakéhokoliv hlediska, dosáhlo se mimořádných

úspěchů od roku 1988, kdy Rotary International vyhlásilo

svou iniciativu k celosvětovému vymýcení polia.

Jen si připomeňme: v roce 1988 se nakazilo dětskou

obrnou každý den 1.000 dětí; naproti tomu bylo za celý rok

2007 hlášeno celosvětově méně než 2.000 nových případů!

Výskyt polia se tak omezil o 99 procent, a počet zemí, kde

polio dosud přetrvává, se snížil ze 125 na pouhé čtyři: Afga-

nistan, Indie, Nigérie, a Pákistán.

Anand Balachandran, který jménem Světové zdravot-

nické organizace (WHO) koordinuje aktivity mezi zúčastně-

nými agenturami, připomíná, že „by bez původní vize

rotariánů a jejich dlouhodobé iniciativy a podpory nebylo

nikdy možné dosáhnout světa bez polia.“ Je tomu skutečně

tak: za posledních dvacet let se statisíce rotariánů zapojilo

do vakcinace více než dvou miliard dětí. A rotariáni ze

všech klubů na celém světě přispěli k tomuto cíli částkou

dosahující 700 milionů dolarů.

Aplikace očkovací látky a zajišťování finančních

prostředků – to jsou dvě rozhodující a zcela viditelné sou-

části této kampaně. Vedle pokračování v těchto aktivi-

tách bude záviset dosažení konečné eradikace polia na

mimořádném úsilí, které A.Balachandran nazývá – ať jde

o jakékoliv vítězství v oblasti veřejného zdraví – „třetím

rozhodujícím pilířem“: jde o trvalé prosazování tohoto cíle.

„Ve čtyřech zemích, kde polio dosud přetrvává, je ne-

zbytné, aby se jejich vlády zapojily do vymýcení polia na

všech úrovních. Musí využít celého svého vládního apará-

tu, aby se provedly veškeré potřebné kroky a dosáhlo se

proočkování skutečně každého dítěte.“

Vítáme vás na stránkách nazvaných GLOBAL OUT-

LOOK, které připravuje RWMP (Rotary World Magazine

Press), aby byli čtenáři všech 31 rotariánských časopi-

sů informováni o působení Rotary International v celo-

světovém měřítku. Každé čtvrtletí se do hloubky zaměří

vždy na jeden z našich základních cílů.

GLOBAL OUTLOOK – tedy CELOSVĚTOVÉ PERSPEKTIVY

budou připomínat, že Rotary je mezinárodním spole-

čenstvím, jež působí nejlépe tím, že spojuje lidi různých

národností v jejich společní vizi do budoucna.

Více se dozvíte na ww.rotary.org/go.

Prosazujme vymýcení polia
Zbavit konečně svět dětské obrny - to je otázka nejen peněz a vakcíny,

ale i účinné spolupráce
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Protože si společenství Rotary bylo

vědomo, jak je důležité, aby i místní

vlády tuto kampaň podporovaly a fi-

nancovaly, ustavilo už v roce 1995

taktické týmy, spolupracující s dár-

covskými vládami. V průběhu dal-

ších 13 let vynaložily země, mezi nimiž

byly Spojené státy, Japonsko a Ho-

landsko, částku přibližně 4,1 miliardy

dolarů, které byly určeny přímo na vy-

mýcení obrny.

I když je zajištění finančních pro-

středků rozhodující, není to jediný

způsob prosazování tohoto cíle. Je

také důležité ujistit se, že se eradikace

polia stane vládám jejich prioritou

pro blaho jejich obyvatel.

Podle Balachandrana bylo prosa-

zování tohoto cíle jak na úrovni nej-

vyšších představitelů Rotary u hlav

jednotlivých států, tak i rotariány v ze-

mích, kde obrna přetrvává, neoceni-

telnou pomocí, aby se dosáhlo

i politického závazku k eradikaci.

Významně tomu napomáhají i multi-

laterální organizace či kontakty zku-

šených rotariánů s vedoucími osob-

nostmi v dárcovských zemích.

K rozhodujícímu kroku, který se

stal pověstným skokem vpřed, došlo

v roce 2002, kdy vymýcení polia bylo

formálně zařazeno jako jeden z bodů

agendy summitu G8. A. Balachan-

dran říká, že právě rotariánská inicia-

tiva byla rozhodující a že i pokračující

prosazování přispělo k tomu, aby era-

dikace polia zůstala v agendě G8

i nadále. Současně tleská rotariánům

za prosazování této myšlenky vůči

vládě Spojených států, které zůstávají

v úsilí o celosvětové vymýcení polia

vedoucí dárcovskou zemí.

V zemích, kde dosud polio přetr-

vává, mají vlády mnoho protichůd-

ných zájmů, a zdraví svého lidu se

věnují jen málo“, říká Balachandran.

„V takovémto prostředí je pak

skutečně úspěchem, podaří-li se při-

mět vládu, aby každý jednotlivý pří-

pad výskytu obrny chápala jako

nebezpečí, které může vážně ohrozit

snahu o její celosvětovou eradikaci.

Společenství Rotary proto tyto vlády

účinně podporovalo a pomáhalo jim

dosáhnout správných rozhodnutí.“

Dnes poskytuje rozhodující pod-

poru tomuto úsilí na státní úrovni

27 dobrovolných poradců-rotariánů

i bývalí prezidenti či další významní

přestavitelé RI. Mezi nimi je na čelním

místě podle Balachandrana Robert S.

Scott, bývalý lékař, který předsedá

mezinárodnímu komitétu RI pro Polio-

Plus. Byl ústřední postavou v prosazo-

vání nezbytnosti vymýcení polia, spo-

lupracoval úzce s představiteli WHO

a dárcovskými vládami a vyzýval ro-

tariány k podpoře výzvy na soustře-

dění 100 milionů dolarů. K tomu

připomíná: „Za dobu více než 20 let,

kdy se úsilí o eradikaci věnujeme, se

v G8 vyměnila již řada ministrů

a mnozí z nich ani nevěděli, že polio

stále zůstává vážným problémem.

S nástupem každého nového ministra

musíme proto začínat vždy znovu.“

Stejně jako každý maratónský bě-

žec ví, že těch posledních sto metrů je

nejtvrdších, chápe i R.S. Scott, že ono

poslední jedno procento naší kampa-

Do doby, než se celý svět zbaví polia, budou činit příspěvky rotariánů na

jeho vymýcení 850 milionů dolarů, což je pozoruhodná částka (viz koláčo-

vý diagram). „Prostředky, jimiž přispívá Rotary a další organizace soukro-

mého sektoru, činí asi 15 %“, vysvětluje Robert Scott, předseda Komitétu RI

pro PolioPlus. Větší část přípěvků, více než dvě třetiny, pochází ze států ce-

lého světa.

„To jen podtrhuje,

jak významnou roli

má zdůrazňování této

pomoci ze strany

vlád. Významným

příkladem je Angela

Merkelová, německá

kancléřka, čestná

členka Rotary klubu

Hansestadt Stralsund,

která svým partne-

rům v G8 soustavně

připomíná při jejich

setkáních důležitost jejich podílu na vymýcení polia. K další propagaci to-

hoto úkolu mezi německými vládními úředníky připravilo německé spolko-

vé ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj výstavu fotografa

jménem Jean-Marc Giboux, nazvanou „Polio – jeho poslední kapitola“.

RI ocenilo politické i finanční úsilí Angely Merkelové tím, že jí udělilo

v květnu 2008 právě na této výstavě vyznamenání „Polio Eradication

Champion Award“.

Matthias Schütt
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ně bude nejobtížnější. Připomíná iro-

nii, že čím lépe se iniciativa za eradi-

kaci polia daří, tím nesnadnější je

udržet ji ve středu naší pozornosti.

„Vyskytují-li se dnes oproti původní-

mu jednomu tisíci nových případů

denně pouhé necelé dva tisíce za

celý rok – a při současné pandemii

AIDS, stoupajících případů malárie,

tuberkulózy či nemocí, způsobených

nedostatkem pitné vody – je velmi ne-

snadné vysvětlovat ministrům financí

či zdravotnictví pokračující potřebu

značných finančních prostředků k de-

finitivní eradikaci polia.“

Přes svůj neotřesitelný optimiz-

mus („eradikace je reálná a skutečně

se podaří“) vyjadřuje Scott své zkla-

mání z některých zemí G8, které – jak

říká – dosud nesplnily svou finanční

pomoc, kterou přislíbily na summitu

G8 v Gleneagles v roce 2005. „Po

řadu let jsem věřil, že naším hlavním

kamenem úrazu je nedostatek finan-

cí. To sice stále platí, avšak nyní je to

ještě obtížnější v důsledku klesající

pomoci skupiny G8. Vyzývám proto

všechny rotariány, aby stejně jako já

a řada dalších neklesali na mysli

a pokračovali v tlaku na dárcovské

vlády.“

Dárcovské země ovšem chtějí také

vidět silnou a účinnou snahu o vymý-

cení polia v zemích, které podporují.

Busuyi Onabolu, člen Afrického regio-

nálního komitétu pro PolioPlus a před-

seda nigerijského výboru pro

PolioPlus, který spolupracuje v Nigérii

s veřejným zdravotnickým sektorem,

přímo vidí, jak konečné úsilí v rámci

eradikační kampaně probíhá.

Nigérie podle něho účinně pod-

poruje na celostátní úrovni úsilí o ko-

nečnou eradikaci polia. Ovšem

místní správy – a těch jsou stovky –

eradikaci polia za svůj program ne-

považují. „Chápou jej jako program ří-

zený cizími organizacemi“, říká

„a proto se usilovně snažíme o změnu

jejich postoje.“

Ovšem i na národní úrovni je pro-

sazování eradikace polia významné,

neboť – jak říká – „soutěžíme s dalšími

potřebami pomoci ve zdravotnictví –

s AIDS a malárií. I je musí vláda finan-

covat. Je proto v naší odpovědnosti

udržovat polio na předním místě

a stavíme je jako jeden z nutných

předpokladů posílení celého zdravot-

nického sektoru.“

Stejně jako mohou problémy vzni-

kat výměnou osobností na minister-

ské úrovni G8, mohou snahu Onabo-

lua v Nigérii ohrozit i změny, k nimž

dochází každoročně na úrovni míst-

ních úředníků. „V minulém roce jsme

zaznamenali zpomalení“, říká, „Muse-

li jsme se probudit a proto v tomto

roce zintenzivňujeme naši kampaň

za vymýcení polia.“

Do jeho každodenní aktivity patří

jeho časté cesty do terénu, kde se set-

kává se správními orgány na všech

úrovních prakticky každý den, a tak

je jen zřídka schopen zúčastnit se

meetingu svého Rotary klubu.

Trvá však na tom, že to není tak

nevděčná práce, jak by se zdálo.

„Když dětem aplikujeme vakcínu, vi-

dím na tvářích lidí radost, a tak si jich

díky programu Rotary na vymýcení

dětské obrny mohu více vážit. Jsem

proto za tento program vděčný, proto-

že můj život obohacuje.“

Autor: Paul Engleman

Více

(včetně rozhovorů s Arnan-

dem Balachnándranem, WHO,

a s Robertem Scottem, předsedou

mwzinbárodního komitétu RI pro Poli-

oPlus) e dozvíte na interrnetu na adre-

se www.rotary.org/go.
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The Rotarian: Co jste věděla o Rotary,

než jste nastoupila do významné

funkce UNICEF?

Anna Venemanová: Už můj dědeček

byl rotariánem, takže jsem o existenci

Rotary věděla už jako dítě a často

jsem hovořila se skupinami rotariánů.

TR: Jak byste mohla charakterizovat

hlavní roli Rotary jako partnera v jeho

pomoci poskytované UNICEF ?

AV: Společenství Rotary bylo význam-

ným partnerem UNICEF již od roku

1985, zejména pokud jde o jeho úsilí

vymýtit dětskou obrnu. Díky naší spo-

lupráci jsme dosáhli pozoruhodných

úspěchů, ovšem své cíle jsme si stano-

vili i pro rok 2008 a dosud ( k listopadu

2007) se nám daří plnit je. Doufáme, že

se nám v několika nejbližších letech

zdaří i celosvětová eradikace polia.

TR: Problém jeho opakovaného výsky-

tu je závažný. Jaké plány připravil

UNICEF a jeho partneři k dosažení to-

hoto cíle?

AV: Dnes zbývají už jen čtyři endemic-

ké země dětské obrny: Nigérie, Indie,

Afganistan a Pákistán, ovšem otevírá

se před námi v nejbližších letech

řada příležitostí, jak dosáhnout ko-

nečného výsledku.

TR: Co nám můžete povědět k eradi-

kačnímu úsilí právě v těchto zemích?

AV: Největším problémem je v Afga-

nistanu a v Pákistánu je bezpečnost,

protože k většině nových výskytů do-

chází v neklidných regionech. V Indii

a Nigérii se hlavní problém týká opuš-

těných dětí a dětí s opakovanou dáv-

kou vakcíny. Přesto máme nyní

výbornou příležitost – zavedli jsme tzv.

monovalentní polio-vakcínu, která je

pro ochranu dětí daleko účinnější

a oproti jejím předchůdkyním zvyšuje

dětskou imunitu. Jinou inovaci před-

stavuje kombinace kampaně proti

polio s jinými zdravotními službami.

Například v Nigérii jsme zkombino-

vali kampaň proti polio a proti nešto-

vicím s distribucí sítí nad postele

a dalšího cenného vybavení, které

v těchto zemích přispívá k ochraně

zdraví dětí i žen.

TR: Generální ředitelka WHO paní

Margaret Chan prohlásila, že pros-

tředky k tomu, aby byl tento úkol v ce-

losvětovém měřítku splněn, jsou

nedostatečné. Jak se s tímto problé-

mem vyrovnali v roce 2008 zúčastně-

ní partneři?

AV: Jednou z nejvýznamnějších zpráv

z posledních měsíců je dar Billa a Me-

lindy Gatesových ve výši 100 milionů

dolarů, který se rotariáni zavázali

zdvojnásobit, aby mohla být dětská

obrna skutečně vymýcena.

TR: Když jste se ujímala řízení UNICEF,

v čem jste viděla možnost zlepšení

této agentury?

AV: Zaměřila jsem se na tzv. rozvojové

cíle desetiletí, týkající se především

žen a dětí, jako je růst základního

vzdělání, snížení dětské a mateřské

úmrtnosti, odstranění HIV nebo ales-

Ann Venemanová na

Světovém kongresu RI

2008 v Los Angeles.

Pevné partnerství Rotary a UNICEF
Ředitelka UNICEF věří, že se konečně blíží vymýcení dětské obrny

Poté, co tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan pověřil v lednu 2005 Annu Venemano-

vou funkcí výkonné ředitelky UNICEF, stala se tato žena důslednou ochránkyní zdraví dětí. Její

vize plně využívat zdravotnické vědy k podpoře integrovaného systému, poskytujícího nejen

zdravotní péči, ale i správnou výživu, pitnou vodu, výchovu a ochranu dětí, vyústila na všech

úrovních v pevnější partnerství mezi vládami, neziskovými organizacemi, dalšími agenturami

OSN, mezinárodními finančními ústavy a soukromým sektorem. Jedním z ukazatelů úspěšné sna-

hy paní Venemanové je celosvětový pokles dětské úmrtnosti na 9,7 mil. za rok. Rozhodující cíle

UNICEF na rok 2009 zahrnují jak boj proti novému výskytu polia, tak i zajištění přežití dětí ve váleč-

ných oblastech. V listopadu 2008 se s ní setkal v sídle UNICEF v New Yorku k rozhovoru Vince

Aversano, šéfredaktor měsíčníku THE ROTARIAN:
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Deepak Kapur je přímo nabit mladist-

vou energií. Po více než dvě desetiletí

věnuje svou pozornost ideálům Rota-

ry. Kráčeje ve stopách svého otce, strý-

ce i děda, kteří všichni byli rotariány,

stal se v roce 1980 členem RC Delhi

South a v našem společenství zastá-

val celou řadu funkcí, včetně distrikt-

ního guvernéra. Od roku 2001 působí

neúnavně jako předseda Celoindic-

kého komitétu pro PolioPlus.

„Je překvapující, že stále ještě mu-

sejí všichni rotariáni v Indii i na celém

světě bojovat s touto hroznou nemocí“,

říká, a dodává: „Dobrou zprávou však

je, že jsme už postoupili o 99 procent.“

K optimizmu má svůj důvod: dět-

ská obrna ohrožuje už méně lidí, na

méně místech. V Indii byl typ 2 dětské

obrny vymýcen již v roce 1999. K 1. srp-

nu tohoto roku byl hlášen jen jediný

případ výskytu nebezpečného a rych-

le se rozšiřujícího typu 1 a to ve státě

Uttar Pradesh, který je touto chorobou

nejvíc zužován. Počet nových přípa-

dů byl v Indii snížen z desítek tisíc jen

na několik set, z nichž většina patří

mezi typ 3. Ovšem D.Kapur ve svém

úsilí neustane, dokud dětská obrna

zcela nezmizí.

Indická vláda podporovala ini-

ciativu Rotary International při jeho

úzké spolupráci s partnery jako UNI-

CEF, Americké centrum pro kontrolu

nemocí a jejich předcházení, i s WHO,

když finanční pomoc přicházela od

rotariánů z celého světa. D. Kapur

k tomu poznamenává: „Peníze jsou

samozřejmě důležité, ale nejvíce mě

překvapují dobrovolníci, přicházející

ze Spojených států, z Indie i z jiných

zemí celého světa. Ti věnují svůj čas

i svou lásku ve prospěch našich dětí.

Jednou z nejchudších a nejobtížněji

dosažitelných oblastí v Indii postiže-

ných obrnou je stát Bihar. Desetitisíce

dobrovolníků umožnilo, abychom

v Indii i ve státu Bihar uskutečnili Ná-

rodní imunizační dny. Po celé zemi

bylo proočkováno na 179 milionů dětí

ve věku do pěti let a navštívili jsme na

207 milionů domovů.

Vedle tohoto úsilí byla podniknu-

ta celá řada dalších kroků. WHO

a kontrolní laboratoře zkrátily dobu

potřebnou pro závazné potvrzení in-

fekce na polovinu, takže celá Indie

může rychleji reagovat svými strate-

gickými opatřeními. Práce rotarián-

ského výboru „ULEMA“ (o němž

hovoříme na jiném místě) se velmi

osvědčila tím, že sestavila přehled

Deepak Kapur

Portréty z terénu

Setkání s předsedou Celoindického komitétu pro PolioPlus

Více Deepak Kapur kontroluje společně se

zdravotnickými odborníky mapu, na níž

jsou vyznačena místa s výskytem polia ve

státě Bihar.

poň snižování počtu osob postižených

HIV/AIDS, malárií a tuberkulózou,

a zajištění dostatku pitné vody a výži-

vy pro obyvatelstvo. Naším cílem je

ujistit se, že jednotlivé země v této sfé-

ře úspěšně pokračují tak, abychom

pro děti mohli připravit skutečně lepší

svět.

TR: Jak se k těmto úkolům připojuje

UNICEF?

AV: Můžeme mít dobrou naději.

V roce 2007 to bylo poprvé, co klesla

dětská úmrtnost pod 10 milionů dětí

ročně. Srovnáme-li to s rokem 1960, je

to pokles o 60 procent. Toho jsme do-

sáhli proto, že jsme se zaměřili na

zdraví žen a dětí společně s místními

integrovanými opatřeními, zaměře-

nými na jejich imunizaci, opatření sítí

k postelím, orální rehydratační léčbu

při průjmových onemocněních, zajiš-

těním dostatečného množství vitami-

nu A – tedy celou řadou pozitivních

zásahů. Je tedy možné zabránit smrti

i oněch 10 milionů dětí, pokud se jim

dostane správného typu pomoci

a zdravotní péče.

Podívejte se

na video-sekvence z tohoto in-

terview s Ann Venemanovou na

adrese www.rotary.org/go.
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všech podivných zvěstí, mýtů a pověr

týkajících se vakcíny, včetně strachu

v některých obcích jen z injekcí.Mnoh-

dy až dvanáctinásobné dávky vakcí-

ny jsou aplikovány dětem ve věku do

5 let. Bohužel nedostatečné sanitární

vybavení, nečistá voda, podvýživa,

vysoká porodnost a další problémy

vyvolané chudobou stále znesnadňu-

jí, aby se s touto chorobou skoncovalo.

To, co mě žene pracovat každý

den stále usilovněji, je skutečnost, že

na rozdíl od AIDS či rakoviny s dět-

skou obrnou opravdu můžeme skon-

covat!“, říká Kapur. „To mě motivuje.

Cítím, že by žádné dítě nemělo trpět

obrnou, kterou skutečně můžeme vy-

hladit. Našemu vítězství jsme už velmi

blízko. Teď to už nemůžeme vzdát, ji-

nak se obrna vrátí ve stejné síle, jako

tomu bylo dřív. Žádné dítě na celém

světě se pak nebude moci cítit bez-

pečné.“

Digby Diehl

Na internetu

si vyhledejte prezentaci o úsilí

Deepaka Kapura, zaměřeném na

eradikaci polia v Indii a Nepálu na

adrese www.rotary.org/go.

Když Rotary International společně

s Nadací Billa a Melindy Gatesových

vyhlásilo finanční partnerství na po-

moc vymýcení dětské obrny, začali

rotariáni a jejich přátelé hledat nové

cesty, jak získat potřebné prostředky

ke zdvojení daru Gatesových ve výši

100 milionů dolarů a současně pod-

pořit naše uvědomění ke splnění to-

hoto náročného cíle. Cesta vedla od

skromných aukcí, pořádaných jed-

notlivými kluby, přes velkorysé dary

jednotlivců ve výši 1milionu dolarů

i více, až po všestranné úsilí všech klu-

bů i distriktů k soustředění potřebné

částky do prosince 2010.

Skotové pomohli golfovým

„swingem“

Skotové milují golf, který také vynalez-

li. A tamní rotariáni se chtějí podílet na

vymýcení dětské obrny. Je tedy na-

prosto přirozené, že se skotští rotariáni

rozhodli obě témata zkombinovat: 22.

června 2008 tedy uspořádal jejich dis-

trikt 1230 v Dundonald Links v provin-

cii Ayrshire golfový turnaj, jehož výnos

byl určen na podporu tohoto progra-

mu. Zúčastnilo se ho 170 členů z téměř

všech 56 klubů tohoto distriktu, aby se

pokusili o další rekordy do Guinessovy

knihy rekordů, ovšem když se setkali

na ranním čaji v 7,30 hod., zastihla je

tam průtrž mračen a silný vítr a nečas

pak trval po celý den. A tak byl jejich

zamýšlený rekord ohrožen...

Přesto však bylo úspěchu dosaže-

no: vybrali celkem 8.000 dolarů, přida-

li je k jiným darům i k příspěvku

distriktu a na konto PolioPlus bylo

možné poukázat 53 tisíc dolarů.

„Tím, že rotariáni přispěli k výzvě

manželů Gatesových tak vysokou

částkou, podpořilo i publicitu Rotary

a jeho kampaň za vymýcení polia po

celém Skotsku,“ prohlásil Andrew

Hughes, PDG.

Akce měla velký ohlas i v médi-

ích. Legenda golfu Jack Nicklaus, kte-

rý sám byl obrnou postižen, pomáhal

skotským rotariánům tuto akci propa-

govat, a připomněl ji i celostátní tisk.

„Mohli jsme tak znovu upozornit na

nebezpečí obrny v zemi, která na exis-

tenci této choroby už téměř zapomně-

la“, prohlásil Alex T. Blair jako sekretář

této akce.

Jak je tomu ve světě

Náš příspěvek k výzvě manželů Gatesových

Na oficiálních webových strán-

kách Rotary International nalez-

nete na adrese

nejaktuálnější informace o na-

šem úsilí za eradikaci polia, video

programy, zajímavosti z minulos-

ti, vhodné tipy, materiály ke staže-

ní, drobné výrobky, které jsou na

prodej apod. Můžete si také ob-

jednat aktualizované informace,

které budete dostávat každý tý-

den na svou e-mailovou adresu.

Tyto stránky, které jsou k dispozici

v angličtině, francouzštině, něm-

čině, italštině, japonštině, korejšti-

ně, portugalštině, španělštině

a švédštině, jsou cenným nástro-

jem pro všechny rotariány.
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Na kole napříč Kanadou

28letý Ramesh Ferris, který se sám stal obětí dětské obr-

ny, dal výraz svým ideálům tím, že podnikl na kole 7.200

km dlouhou cestu napříč Kanadou, aby podpořil snahy ro-

tariánů o eradikaci polia.

Jako dítě se obrnou nakazil v indickém městě Tamil

Nadu. Protože se tehdy jeho matka nemohla o nemocného

syna postarat, nabídla jej k zahraniční adopci. Ramesh

tak strávil nejdříve dva roky v kanadském sirotčinci, než se

ho ujala jedna rodina ve Whitehorse v Yukonu. Po mnoha

operacích a fyzikální rehabilitaci mohl Ferris začít chodit

o berlích ve věku čtyř let.

Protože vyrůstal v severozápadní Kanadě, měl jen málo

příležitostí setkat se s podobně postiženými. Když se v roce

2002 vrátil do Indie, viděl tam mnoho těch, kteří se stali obětí

polia, avšak kterým nemohla být poskytnuta chirurgická

pomoc jako jemu. Tato zkušenost se mu tedy stala v roce

2008 inspirací k tomu, aby podniknul jízdu napříč Kanadou.

Nastoupil ji 12, dubna, tedy v den výročí zavedení Salkovy

vakcíny proti obrně. Ferris jel na ručně poháněném jízdním

kole s 26násobným převodem z města Victoria v Britské Ko-

lumbii až do Cape Spear na Novém Foundlandu. Svou ces-

tu ukončil v říjnu za podpory mnoha kanadských klubů.

Během cesty navštívil Ferris řadu škol, Rotary klubů i ji-

ných servisních klubů, zdravotních pracovníků i vládních

orgánů. I když Ferris sám rotariánem není, vzal si na dobu

šesti měsíců své cesty za svůj hlavní cíl Rotary – vymýcení

dětské obrny.

„Jízda na kole namísto chůze je můj způsob, jak se s obr-

nou vyrovnat a dát i jiným naději, jak své schopnosti uplat-

nit“, říká Ferris. Celkem tak vybral částku 268,300 dolarů. 75 %

z této částky půjde na imunizaci dětí v endemických zemích

polia a v ohrožených oblastech, 20 % se použije na rehabili-

tační pomůcky pro ty, kteří byli obrnou postiženi. Zbývajících

5 % pomůže při výchově Kanaďanů o nebezpečí polia

a k propagaci nezbytnosti očkování proti jejímu nebezpečí.

Ramesh na své cestě proti dětské obrně

Ústředí Rotary International poskytuje pro potřebu čle-

nů všech klubů mnoho informačních pramenů o eradi-

kaci polia, využitelných jak v klubu, tak i v místě jeho

působení. Můžete si kterýkoliv z nich objednat na adre-

se shop.rotary.org podle evidenčního čísla a ceny, uve-

dené v amerických dolarech.

Rotary’s US$100 Million Challenge
(Výzva Rotary na získání 100 mil. dolarů)
Toto 12-minutové DVD dává inspiru-

jící pohled na neutuchající úsilí

o eradikaci polia. Zabývá se i vý-

zvou Rotary soustředit během pří-

štích tří let 100 mil. dolarů ke zdvoj-

násobení velkorysého daru Billa

a Melindy Gatesových v téže výši.

DVD uvádí řadu námětů, jak mo-

hou Rotary kluby přispět k naplnění

této výzvy (985; $15).

Humanity in Motion IV
(Rozvoj humanitárního úsilí)
Tento 1V. díl tématické řady obsa-

huje sadu několika CD se zaměře-

ním na rozhodující roli Rotary

v úsilí o eradikaci polia. Podklado-

vé materiály slouží k tomu, aby ro-

tariáni co nejúčinněji propagovali celosvětovou

kampaň RI přímo ve svém okolí. Vzorové inzeráty jsou

určeny pro televizi, rozhlas, film i pro tisk v jeho míst-

ních edicích. Tyto podklady si mohou rotariáni přizpů-

sobit místním i kulturním potřebám. Čtyřdílná sada CD

je volně k dispozici a to v angličtině, francouzštině,

němčině, italštině, japonštině, korejštině, portugalštině,

španělštině a švédštině.

(612 – zdarma).

Rotary Video Magazine 2.2.
Toto vydání Rotary Video Magazi-

nu (RVM) označené pořadovým

číslem 2.2 uvádí ve formátu DVD tři

video-programy, natočené v rámci

Národních imunizačních dnů v In-

dii v roce 2007. Zaměřují se na rota-

riány působící v terénu při jejich

snaze zbavit svou zemi obrny. Do

pořadu „Poslední překážka: polio v Indii“ je zařazen

rozhovor s Deepakem Kapurem a dalšími indickými

rotariány-dobrovolníky. Mnohým z nich se podařilo za-

řadit alespoň některý z pořadů RVM do programu

místních kabelových televizních stanic. Programy ob-

sažené na RVM 2.2 jsou k dispozici v angličtině s titul-

ky ve francouzštině, japonštině, korejštině, portugal-

štině a španělštině (506-06; US $ 15).
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Prosazováním eradikace polia se ne-

zabývají pouze summity G8. Předmě-

tem našeho zájmu je nedávný

úspěch indických rotariánů, kteří vy-

tvořili k tomuto cíli pracovní skupinu,

do níž jsou zapojeni i místní nábožen-

ští muslimští představitelé.

V minulém roce bylo v Indii hláše-

no 874 nových případů výskytu polia,

přičemž ze státu Uttar Pradesh jich po-

cházelo téměř 40 %, což byla součas-

ně více než čtvrtina v celosvětovém

měřítku. Napříště však tento nejlidna-

tější stát Indie už nebude považován

za „světovou metropoli polioviru“, jak

jej někteří zdravotníci nazvali.

80 % ze všech 339 nových případů

polia ve státě Uttar Pradesh za rok

2007 se vyskytlo v muslimské komuni-

tě, avšak rotariány řízená iniciativa se

postarala o pokles tohoto poměru.

Z 20 nových výskytů v prvních třech

měsících roku 2008 už jen 30 % pochá-

zí z muslimských oblastí.

O dozor nad státní snahou o vy-

mýcení polia pečuje „ulemský“ výbor,

který v roce 2007 ustavili rotariánští

pracovníci. Ulemové jsou vedoucí

muslimští odborníci islámského prá-

va. Téměř 200 muslimských církev-

ních hodnostářů a představitelů škol

převzalo v červnu 2007 v Lucknow

brožuru, kterou vydal Indický komitét

PolioPlus. Očkování proti dětské obr-

ně se v ní zařazuje mezi ty povinnosti

rodičů, jak je vysvětluje korán. Brožu-

ra uvádí také kontakty na deset ulem-

ských členů komitétu, kteří jsou

schopni vysvětlit jakýkoliv mylný vý-

klad týkající se polio-vakcíny.

Po tomto setkání navštívili členo-

vé komitétu distrikty ve státě Uttar Pra-

desh, který hlásil velký počet nového

výskytu polia a přesvědčovali rodiče,

že vakcína proti polio je bezpečná

a islámu neodporuje.

„Chceme šířit zásadu dobrého

zdraví prostřednictvím ulemů, které

muslimská komunita velmi uctívá“,

říká předseda komitétu Ashok Ma-

hadjan, ředitel RI.

„Nepravdivé zvěsti a pověry, kte-

ré se proti imunizaci šířily mezi oby-

vatelstvem, byly už díky výboru

ulemů téměř odstraněny, a my bude-

me pokračovat v našem úsilí tak

dlouho, než se obrna opravdu vymý-

tí,“ říká člen komitétu Maulana Kha-

lid Rashid Firangi Mahali, prezident

Indické rady ulemů. „Naše nábožen-

ství se proti imunizaci nestaví. Dokon-

ce i vláda Saudské Arábie vydala

směrnici, podle níž poutníci, směřují-

cí do Mekky a Medíny společně se

svými dětmi, musí s sebou přinést

osvědčení, že děti už byly proti obrně

očkovány."

V únoru 2008 předala Nadace Ro-

tary 5,65 milionů dolarů pro WHO

a UNICEF, určených na mobilizaci

společenských aktivit a na praktic-

kou pomoc, zaměřenou na více než

4.300 nejvíce ohrožených obcí ve stá-

tech Uttar Pradesh a Bihár.

V Indii se daří spolupráce
s muslimskou komunitou

Rotarián Ajay Saxena, člen výboru ulemů,

již potvrzuje imunizaci všech dětí ve ven-

kovské  muslimské obci poblíž Lucknow.

Co příště?
Čtvrtletník GLOBAL OUTLOOK se

ve svém únorovém čísle zaměří

na boj rotariánů proti negramot-

nosti prostřednictvím soustředěné

jazykové výuky (Concentrated

Language Encounter). Jde o meto-

du, kterou vyvinuli a také zavedli

rotariáni na celém světě.

Posílejte nám své
příhody, své zážitky!
Jak váš klub nebo distrikt přispívá

k cíli, který vyhlásil současný pre-

zident RI Dong-Kurn Lee a jenž je

zaměřen na snížení dětské úmrt-

nosti?

Do tohoto vydání
přispěli:

Práce Paula Englemana vyšly v měsíční-

ku THE ROTARIAN i v jiných publikacích,

včetně listu Chicago Tribune v jeho příloze

„Details“.

Dighby Diehl je dopisovatelem působí-

cím na volné noze a vydavatelem knih.

Přispívá také do měsíčníku THE ROTARI-

AN.

Matthias Schütt přispívá do časopisu RO-

TARY MAGAZIN, vydávaného v němčině

pro rotariány v Německu a Rakousku. Je

členem německého Rotary klubu Ratze-

burg–Alte Salzstrasse.

Všechny příspěvky přílohy Global

Ourtlook přeložil Dobroslav Zeman, PDG.

Čtvrtletník „GLOBAL OUTLOOK“ připravu-

je Rotary International jako součást všech

časopisů, vycházejících v rámci Rotary

World Magazine Press. Copyright © 2008 –

Joseph Derr, šéfredaktor; Barbara Nellis,

redaktorka; Avery Mamon, výtvarné řeše-

ní. Články: Jennifer Atkin a Dan Nixon. Fo-

tografie Alyce Henson/Rotary Images,

pokud není uvedeno něco jiného. Re-

dakční rada a poradci: Robert J. Aitken

(Rotary Down Under), T.K. Balakrishnan

(Rotary News/Rotary Samachar), Carlos

Henrique de Carvalho Fróes (Brasil Rotá-

rio), Andrea Pernice (Rotary), a Matthias

Schütt (Rotary Magazin).
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Text: Jonathan Majiyagbe
Předseda správní rady Nadace Rotary
Překlad: Petr Jan Pajas, PDG
Převzato z měsíčníku THE ROTARIAN 2008/11

Listopad je měsícem Nadace Rotary. Je to v mém kalendáři opravdu zvláš�
významný den a já doufám, že se mnou budete sdílet moje pocity s ním spojo-
vané. Vždy� všichni rotariáni mohou být hrdí na úspěchy, kterých dosáhla
naše nadace, na výsledky naší práce při snaze o vymýcení viru dětské obrny,
na naše Rotary centra mezinárodních studií, na projekty, kterými každý den
někomu zlepšujeme život. A v současnosti na základě tohoto úsilí připravuje-
me další úspěchy prostřednictvím našeho Plánu pro budoucnost.

Jako Nigerijec jsem byl svědkem toho, jak Nadace Rotary pomáhá měnit
moji rodnou zem. Jako předseda správní rady Nadace Rotary mám možnost

sledovat činnost naší nadace na celém
světě. Mohu vás proto ujistit, že vaše pří-
spěvky do ročního fondu programů a do
stálého fondu nadace přinášejí dobro
v nesčetných případech a na mnoho způ-
sobů.

Ale to, jak přispíváme Nadaci, přesahuje
rozměr finančních příspěvků. Lékaři
a dentisté – rotariáni – slouží jako dob-
rovolníci, aby přinášeli zdravotní péči do
odlehlých a nevyhledávaných končin
světa. Rodiny rotariánů s otevřenou ná-
ručí vítají ve svých domovech studenty –
naše vyslanecké stipendisty – a účastníky
skupinových studijních výměn, aby tím napomáhali vzniku trvalého meziná-
rodního přátelství. Navíc, miliony dětí přijímají onu cennou vakcínu proti
viru dětské obrny prostřednictvím národních imunizačních dní, které pomá-
hají organizovat rotariáni a na nichž se rotariáni podílejí tak, jak nejlépe umí.

Až budete v klubech připomínat listopad jako měsíc Nadace Rotary, pama-
tujte na to, že je mnoho způsobů, jakými můžete k jejímu úsilí přispět. S naší
společnou podporou bude Nadace i nadále přinášet dobro pro celý svět
i v následujících desetiletích. �

Jonathan Majiyagbe, předseda správní
rady Nadace Rotary

Text: Jonathan Majiyagbe
Predseda správnej rady Nadácie Rotary
Preklad: Ivan Belan, PDG
Prevzaté z mesačníka THE ROTARIAN 2008/12

Počas dovolenkového obdobia a mesiaca v rota-
riánskom kalendári venovanéhu rodine sa vo
svojich úvahách často zamýš	ame nad otázkou
mieru a pokoja na zemi – predstavy zdanlivo ne-
dosiahnute	nej. Ako jednotlivci sa môžeme cíti�
bezmocní. Ve� ako by jednotlivec mohol o-

vplyvni� nepriaznivý vývoj udalostí, z ktorých
mnohé sa odohrávajú v krajinách vzdialených ti-
sícky mí	? Ako rotariáni však máme možnos�
a príležitos� prostredníctvom Nadácie Rotary
podniknú� kroky podporujúce mier a pokoj na
našej planéte.

Naše humanitné projekty majú nenahradite	né
miesto pri prekonávaní najväčších prekážok za-
braňujúcich 	u�om ži� plnohodnotným životom,
akými sú chudoba, choroby, hlad a negramotnos�.
Umožňujú 	u�om získa� prístup k pitnej vode,
k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Projekty
podporované nadáciou prinášajú nádej 	u�om
v núdzi, ktorí to najviac potrebujú a nádej v lep-
šiu budúcnos� pomáha predchádza� vzniku voj-
nových konfliktov. Naše vzdelávacie programy
tiež propagujú mierové spolunažívanie medzi ná-
rodmi a jednotlivcami, a to najmä zbližovaním

	udí z rôznych krajín a kultúr v duchu medziná-
rodného porozumenia.

V súčasnosti sa viac ako 400 absolventov študij-
ných programov v Rotary centrách pre medziná-
rodné štúdie angažuje v oblasti riešenia konflik-
tov, humanitnej pomoci, diplomacie, a vyvíja ak-
tivity na úrovni vlád jednotlivých krajín. Každý
rok okolo 80 nových absolventov podporí svojich
kolegov v snahách pretavi� ideály Rotary do pra-
xe realizáciou rôznych projektov vo vojnou zmie-
taných oblastiach a regiónoch ohrozených
ozbrojenými konfliktmi. Aj s vašou podporou
bude Nadácia Rotary pokračova� vo zvyšovaní
počtu týchto mierotvorcov. Naša nadácia nám
poskytuje mnoho dôvodov, aby sme verili, že do-
siahnutie pokoja a mieru vo svete je možné a že
práve rotariáni môžu prispie� k tomuto želaniu
nás všetkých. �

Spolupráce rotariánů z Indie a Austrálie

Z materiálů RC Vinukonda Central přeložil
a redakčně upravil Dobroslav Zeman, PDG

V dějinách lidstva jsme vlastně první generací, která může s plnou odpověd-
ností prohlásit, že jsme ještě za našeho života schopni vyrovnat se s extrémní
chudobou: vždy� každoročně umírá na osm milionů lidí naprostým vyčerpá-
ním hladem! Zatímco mnozí z nás žijí v přepychu a bohatství, více než polovi-
na lidstva se musí spokojit se dvěma dolary na den. Je proto morálním
imperativem pro všechny – a zejména pro nás, rotariány – abychom zapojili
i ty nejchudší do stále se rozšiřující spirály rozvoje a nových příležitostí k lepší
úrovni života.
V úterý 2. října 2008 se v indickém městě Peddakancherla setkali rotariáni ze
dvou vzdálených zemí, které spojuje společná myšlenka: přispět indickým dě-
tem ke změně jejich života. Z iniciativy RC Vinukonda Central (indický
D-3150) předali místní rotariáni ve spolupráci s RC Rose Ville Chase (aus-

tralský D-9680) místním obyvatelům 21 dojnic, a ve spolupráci s RC Balcat-
ta, (australský D-9450) navíc ještě 17 studní na pitnou vodu s ručními čerpad-
ly, určených ještě pro dalších deset indických obcí. Dojnice, o které budou ve
městě Vinukonda pečovat ty nejchudší ženy, vyprodukují každý měsíc hod-
notu 50 dolarů a umožní tak slušný život místním rodinám s dětmi. �
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Glosy z Anglie
Od poloviny září do poloviny října 2008 byl náš GSE
tým pod vedením rotariánské přítelkyně Marty Friš-
manové z RC Písek na výměnném pobytu v distriktu
1200 – Jihozápadní Anglie. Martin tým ve složení
právnička Nikola Rovenská (navržená RC Karlovy
Vary), počítačová marketingová specialistka Tereza
Malachová (navržená RC Brno – City), manažer
kvality Maroš Sagan (navržený RC Bratislava Danu-
be) a lékař - ortopéd Jan Lehký (navržený RC Hra-
dec Králové) uspěl bez ztráty květinky. Naši přátelé
z Anglie na ně pěli oslavné ódy. Článek o jejich cestě
naleznete na www.rotary.cz/GSE a také v příštím
RGN. Zde je několik postřehů z jejich cesty:

Maroš: Pobyt mezi anglickými rotariány nás určitě
obohatil o poznatek, že „kapitalistická“ společnost
je bezpochyby zemí slušných lidí, lidí, kteří mají zá-
jem o ostatní, o osoby znevýhodněné a postižené,
o staré lidi. Žijí zde lidé přátelští, vlídní a vstřícní.

Marta: Jako rotariánka bych dodala, že angličtí ro-
tariáni se neostýchají všemi dostupnými prostředky

a způsoby pomáhat, získávat finanční prostředky
a někdy i přes vyšší věk umět si udělat ze sebe legraci
a nebrat se vážně.

Honza: Během našeho pobytu v nádherné Anglii
nebyla samozřejmě nouze o humorné situace. Hu-
morný byl asi pohled na naše přecpaná, ohromná
zavazadla. Jakmile je ale měli naši hostitelé uložit
do svých aut, humor je přešel. Později se pravděpo-
dobně domluvili, takže humor přešel nás, když na
předávacím místě do portlandského klubu na nás
místo čtyř obligátních osobních vozů čekal pohřeb-
ní vůz, do něhož místo rakve byla bez jakýchkoliv
rozpaků naskládána naše zavazadla, a nás pět bylo
usazeno do ohromné limuzíny pro smuteční hosty.

Nikola: Ještě před odjezdem do Anglie jsme v pro-
gramu našeho pobytu několikrát narazili na výraz
skittles. Tušili jsme, že to bude něco podobného
bowlingu. Nemýlili jsme se, a Terezka a Honza se
hned napoprvé propracovali do all-star-týmu.

Tereza: Aukce skotu se zase nevyplatila Martě, její
kalhoty a boty byly vyměšovacím ústrojím skotu
značně poznamenány.

Zleva: Jan Lehký, Marta Frišmanová, Tereza Malachová,
Nikola Rovenská a Maroš Sagan.

Skupinová studijní výměna (Group Study Exchange) je jeden z nejúspěšnějších vzdělávacích
programů Nadace Rotary a funguje více než 40 let. V rámci vypárování rotariánských distriktů
v různých zemích dochází k vyslání (resp. k recipročnímu přijetí) skupiny 4-6 mladých odborníků
pod vedením zkušeného rotariána na dobu 4-6 týdnů. Skupina se unikátním způsobem seznamuje
s kulturním, socio-politickým a profesním životem v hostitelském distriktu. V rámci ubytování
v rotariánských rodinách se seznamují s každodenní realitou a utvářejí si velice úzké vztahy
v osobní i profesní rovině. Členové týmu pak tyto zkušenosti a vazby mohou aplikovat ve své do-
movině a nezřídka se stávají vůdčími jedinci ve své oblasti. Mnozí členové týmu se stávají sami
rotariány a vztahy, které v zahraničí navázali, pak nezřídka rostou do trvalého mezinárodního
rotariánského přátelství a přinášejí prospěch Rotary klubu jehož jsou členy.

Mladí začínající a perspektivní pracovníci ve věku 25-40 let s minimálně dvěma roky pracovních
zkušeností, pracující v našem distriktu, kteří jsou občany ČR/SR nebo občany země EU s trvalým
pobytem v ČR/SR. Zdravotní stav, vystupování a logické myšlení, všeobecný kulturní a politický
přehled, tolerance, týmová spolupráce, znalost anglického jazyka popřípadě jazyka cílového dis-
triktu, uvolnění ze zaměstnání a ochota cestovat budou hlavními kritérivi při posuzování hodnosti
kandidáta. Z výběrového řízení pak jsou vyloučeni členové (i čestní) Rotary klubů, jejich příbuzní
(včetně vyvdaných a vyženěných), bývalí rotariáni (pakliže doba odchodu z klubu je kratší 3 let)
a partneři některého člena GSE týmu.

Přítel Vladimír Petránek, člen RC Praha City
byl leaderem GSE TEAMU, který byl v dub-
nu letošního roku Distriktu 6860, Alabama,
USA. Jeho team byl vedením Distriktu 6860
hodnocen jako „nejlepší GSE team za dobu
co si kdo v distriktu pamatuje“. Z tohoto pu-
tovního pobytu, který nám pomáhal připravo-
vat i bývalý velvyslanec USA v ČR, jeho
excelence a přítel rotarián William Cabbaniss,
posílal přítel Vladimír pravidelné postřehy
pod názvem „Zprávy z cesty“. Tyto příspěvky
jsou naprosto úžasné a i vy si je můžete vy-
chutnat na našem Rotariánském portálu pod
adresou: www.rotary.cz/stranka/distrikt-2240/
gse-team-v-usa-online/24993/. Tyto střípky
jsou podle nás jenom potvrzením kréda „Ro-
tary is the World of Opportunities“.

Pro pobavení přikládám první zprávu:

Sobota
Letěli jsme s Deltou, hodně nás překvapily letuš-
ky. Zdálo se mi, že kriteriem při jejich výběru
musel být věk a váha. Připadalo mi docela nefér,
že v Americe nutí ženy v důchodovém věku pra-
covat na palubě letadel těch deset hodin, které
let do Atlanty trval. Čtyřhodinové čekání v At-
lantě bylo významně zkráceno nekonečně dlou-
hým čekáním na pohovor u imigračního
úředníka. Byl tmavé pleti a naštěstí z Alabamy,
takže mi říkal odkud je on a že je to hned vedle
toho města co my budeme. Zkrátka proběhlo to
jednoduše. Lilo jak z konve a do Birminghamu
jsme doletěli s hodinovým zpožděním. Pobavilo
mne loučení posádky po přistáni, letuška ozná-
mila „Dekujeme, ze jste použili služby společ-
nosti Delta a pokud byste měli nějaké stížnosti,
tak se obra�te na svého kongresmana“. V Bir-
minghamu nás cekalo úplné procesí, od pana
velvyslance Cabanisse, pres Rotariány a jejich
manželky až po jejich příbuzné a děti. Až přijede
americký tým, tak si musíme na letišti někoho
vypůjčit, abychom udělali také dojem. Ubytová-
ni v hotelu bylo ohromně luxusní, na každého
cekal na pokoji i dárkový koš.

Dvoustranu připravil George J. Podzimek
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První monotématická výměna:

Podle dohody guvernérů distriktu 1950 a 2240 se na
jaře 2009 mezi oběma distrikty uskuteční další sku-
pinová studijní výměna. Po zkušenostech z před-
chozí výměny s tímtéž distriktem v roce 2007 bylo
dohodnuto vytvoření pokud možno monotématic-
kého týmu, který by se měl tentokrát skládat z učitelů
(zejména německého jazyka) ze všech vzdělávacích
stupňů a s dokonalým zvládnutím němčiny.
Další novinkou je zkrácení pobytu na 3 týdny, tak,
aby se tento projekt stal dostupnější pro větší po-
čet uchazečů. To znamená, že německý tým přije-
de 15. května 2009, zúčastní se distriktní
konference v Košicích, kde se potká s naším tý-
mem a 4. června 2009 odjede zpět domů. Náš tým
odjede 30. května 2009, zúčastní se distriktní kon-
ference D1950 v Roth (5. - 7. 6. 2009) a bude se
vracet zpět 20. června 2009.
Podvýbor GSE vybere do konce prosince 2008
vhodného vedoucího a do konce ledna čtyři členy
tohoto specializovaného učitelského týmu. Termín
uzávěrky přihlášek na vedoucího je do konce 30. lis-
topadu 2008 a do 31. prosince 2008 na členy týmu.
Podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici
u předsedy GSE George J. Podzimka (george.pod-
zimek@quick.cz) nebo u sekretáře distriktu a člena
GSE komise Petra Fencla (pfencl@nextra.cz).

V květnu 2009 přivítáme v našem distriktu anglic-
ký tým, jako reciproční z distriktu 1200 – Jihozá-

padní Anglie. Náš tým již měl možnost setkat se
s nimi na distriktní konferenci v Cardiffu. Tým
vede Sharon Haigh z RC Somer Valley, účetní na
penzi, která pracuje jako dobrovolnice s dorůstají-
cími dětmi a má ráda vaření, cestování a čtení.
V jejím týmu jsou poradkyně Emma Davis pracu-
jící v Centru pro studenty, kteří potřebují speciální
péči; manažerka logistiky Valerie Malenfant, kte-
rá kromě extrémních sportů pomáhá učit cizince
anglicky; policejní inspektor Jeffrey Foreman, spe-
cializující se na bezpečnost rezidenčních zón s roz-
dílnou etnickou strukturou; a posledním členem
PR manager Tracy Wightman, pracující pro Ná-
rodní organizaci pro slepé a slabozraké děti.
Věřím, že ve spolupráci nejenom s kluby, které
měly své zástupce na GSE v Anglii (RC Písek,
RC Karlovy Vary, RC Brno-City, RC Bratislava –
Danube a RC Hradec Králové), ale i s ostatními
připravíme pro naše anglické hosty pobyt, na kte-
rý nezapomenou.

Po dlouhém, namáhavém a hlavně odpovědném
výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo více
než 15 různých distriktů z celého světa, se náš
Distrikt 2240, osobou DGE Františka Ryneše
(RC Třebíč), rozhodl nabídnout spolupráci pro
GSE v rotariánském roce 2009/2010 distriktu
7620 – Maryland, USA. Tento distrikt, do jehož
území patří i Washington, DC je schopen, stejně
jako náš distrikt, nabídnout různé prostředí od
mezinárodní politiky, přes technologická a prů-
myslová centra až po zemědělství a národní par-
ky. S přáteli z Marylandu jsme se společně
dohodli na tzv. „Special Focus GSE“, což zname-
ná, že si společně vybereme oblast společného
zájmu a následně budeme hledat vhodné kandi-
dáty z těchto oblastí. Jsem přesvědčen, že i když
bude příprava takto specializovaného týmu dale-
ko složitější než kdy předtím, určitě se nám pove-
de opravdu zajímavý výměnný pobyt.

V září letošního roku jsme měli v distriktu velice
speciálního hosta. Byl jím rotariánský přítel João
Manuel Faria Simões de Carvalho Maio,
vice-prezident RC San José dos Campos - Sul,
Distrikt 4600 - Brazílie. Přítel João je lékař a bý-
valý prezident klubu (pro loňský rok 2007/2008),
předseda distriktní komise Rotary dobrovolníků
a také bývalý vedoucí GSE týmu. Kromě toho, že
v České republice byl na lékařském kongresu,
jeho hlavním rotariánským posláním bylo dojed-
nat GSE spolupráci pro budoucí období. Musím
říci, že během jeho pobytu u nás se ze mne stal té-
měř odborník na průmysl mezi Sao Paulem a Rio
de Janeirem, ale také jeho blízký přítel. João je
úžasný člověk a stejně doufám, že zaujme DGN
Martina Timra stejně jako mne. A určitě oproti
ostatním partnerům bude mít jednu velikou vý-
hodu – znalost místního prostředí a velikou lásku
nejen k českým rotariánům, ale i k českému chle-
bu, kterého si pecen odvážel jako dárek a po kte-
rém nyní (zatím marně) pátrá po brazilských
pekárnách.

Přítel João (uprostřed) při návštěvě RC Praga Ecumena.

Velice často slýchávám názory typu: „Nikoho neznám, Nebude mít zájem nebo Zaměstnavatel nepustí“. Jako všechno, co za to stojí, chce to trochu práce
z naší strany. Oslovte společnosti, firmy, nemocnice, ústavy, velké společnosti, elektrárny, sdružení apod. ve svém pracovním nebo geografickém okolí.
Vysvětlete jim, že podpora GSE je přidanou hodnotou a požádejte je o doporučení na jejich mladší zaměstnance s tím, že jim budou tolerovat celý pobyt
nebo jeho část mimo dovolenou. Docílíte tím větší volnosti rozhodování adeptů, kteří často musí volit bu� dovolenou s rodinou nebo cestu s GSE.

Kontakty na GSE v distriktu 2240
George J. Podzimek

předseda sub-komise pro GSE
RC Praha – Staré Město
mobil: +420 602 343 314
e-mail: george.podzimek@quick.cz

Petr Fencl
člen GSE sub-komise (a distriktní sekretář)
RC České Budějovice
mobil: +420 602 652 220
e-mail: pfencl@nextra.cz

Juraj Šembera
člen GSE sub-komise
RC Bratislava
mobil: +421 905 547 538
e-mail: jsembera@fcb.sk
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Text: Terézia Kianičková,
výmenná študentka 2007/2008
Foto: autorka textu

Náš život je plný rozhodnutí, či už ve	kých a dôležitých, alebo menších.
Avšak v jednom i druhom prípade by sme sa mali rozhodnú� správne. Správ-
nos� je však dos� relatívny pojem. Záleží len, z ktorého uhlu poh	adu sa na
vec pozeráme a čo je pre nás dôležitejšie. Ja jedno z mojich doposia	 na-
jväčších rozhodnutí mám už za sebou. Bolo to rozhodnutie správne či ne-
správne? Čo je jeho výsledkom?

Dňa 16. augusta 2007 som po rozlúčke s rodinou a kamarátmi prvý raz sedela
v lietadle. Mojou konečnou destináciou bolo St. Louis. V�aka môjmu roz-
hodnutiu a odhodlaniu, podpore mojich rodičov, Rotary klubom v Žiline
a Litchfielde (štát Illinois) a vlastne celému Rotary International sa totiž za-
čínal môj rok v Amerike ako výmenná študentka. Plná očakávaní som sa už
nevedela dočka�, kedy tam konečne budem..

Odvtedy prebehlo viac než trinás� mesiacov a ja môžem len spätne pozera�,
aký ten minulý rok bol a čo mi dal. Minulý rok mal ve	mi ve	a pozitív. Jed-
ným z nich bolo, že som spoznala mnoho nových, milých a zaujímavých
	udí. Moje tri hos�ovské rodiny boli výborné a nadviazala som s nimi krásne
vz�ahy. Prežili sme spolu mnoho zážitkov a zostali mi úžasné spomienky.
Avšak, nie všetko bolo také jednoduché, hoci teraz spätne sa to 	ahko berie
s nadh	adom. Každá rodina bola iná ale jednu vec mali predsa len spoloč-
nú. V každej som mala súrodencov, ktorí boli odo mňa mladší. A práve cez
nich som sa začleňovala do rodiny. So sestrou Emi v prvej rodine sme sa

RC Žilina

Emi ma nahovorila na „Sleep´n´Slide“.

2 – Moja prvá rodina mala aj kone.

3 – Počas „Snow days“ sme nešli do školy.
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spolu hrávali rôzne hry, mali sme „Car Wash“, kde sme umývali ich autá,
ale aj autá susedov. Nahovorila ma na „Sleep’n’Slide“, čo bola nakoniec
úžasna sranda. (obr. 1) Ve� si predstavte, že sa hádžete na mokrý gumový
pás a potom sa po ňom kĺžete. S „host“-bratom Nicom som pravidelne hrá-
vala basket, a bolo to super, hoci som skoro vždy prehrala. Moja prvá rodina
mala aj kone a dvojhodinové prechádzky na nich po kukuričných poliach
ma naozaj bavili. (obr. 2) Počas po	ovníckej sezóny som bola aj na love. Ne-
zabudnem na halloweenske „Trick and Treat“ chodenie po domoch a Hal-
loween Party s Rotary, kde som bola prezlečená za upíriu princeznú. So
sestrou Shelby v druhej rodine som taktiež zažila ve	a zábavy. Počas „Snow
days“, čiže dní, ke� sme nešli do školy kvôli napadnutému snehu, sme sa
radi sánkovali a gu	ovali. (obr. 3) Stále so smiechom spomínam, ako sme
zhodili poštovú schránku, ktorá už bola aj tak raz narazená. Super boli aj
„babské jazdy“ po obchodoch so Shelby a jej mamou. Ke�že som u nich
bola aj cez Ve	kú Noc, zažila som „Easter Egg Hunting“ kedy sme h	adali
čokoládové vajíčka po dome, ktoré nám skryl ve	konočný zajac. Bola to zá-
bava, a ani som nedostala korbáčom ako doma. Moja tretia „host“-rodina
zasa bývala pri jazere. To mi zaručovalo super letné víkendy. S ich štyrmi
de�mi sme často robili vodné športy, napríklad „tubing“, vodné lyžovanie
a chodili sme na vodných skútroch a pláva�. (obr. 4)
Zo správania nie len mojich „host“-rodín som zistila, že Američania sú ve	-
mi milí a dobroprajní 	udia, ktorí myslia pozitívne a to je základom úspe-
chu. Ve	mi ma zaujalo, ako si vážia svoju krajinu a sú hrdí na to, že sú
Američanmi. Takmer každý dom mal v záhrade tyč, na ktorej visela vlajka
USA a každé ráno v škole začínalo tým, že všetci povedali „Pledge of Alle-
giance“, čím vzdali úctu k vlajke a krajine. Taktiež, každý pondelok mal ria-
dite	 pripravený nejaký pozitívny citát, ktorý mal žiakov povzbudi�. Hranie
hymny USA bolo samozrejmos�ou pred každým oficiálnym, ale aj športo-
vým alebo umeleckým podujatím. Školská kapela ma povzbudzovala pri be-
haní cross-country, basketbale a aj atletike. (obr. 5)

Iná vec, ktorá sa mi páčila bolo, že Američania brali 	udí takých, akí sú
a väčšinou neposudzovali iných pod	a výzoru či oblečenia. Ve	mi populárne
je v Amerike aj „Fund Raising“, čiže rôzne drobné projekty, založené na
dobrovo	níctve s cie	om vyzbiera� peniaze. Môj Rotary klub v Litchfielde

Moja tretia „host“-rodina zasa bývala pri jazere.

Pri športoch ma povzbudzovala školská kapela.

7 – Vďaka rotariánom som mala možnosť vidieť aj Texas.
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mal takýchto projektov viacero, napr. predávanie pomarančov, lístkov na ra-
ňajky, ktoré potom rotariáni varili, či zbieranie školských potrieb pre deti
v Afrike. Hoci ich mítingy bývali v stredu o siedmej ráno, vždy som tam rada
chodila, pretože som si rotariánov ob	úbila a myslím, že aj oni mňa.

V pamäti mi utkvel aj môj vianočný koncert so zborom, v ktorom som spieva-
la. Moji zboroví kamaráti totiž zaspievali koledu Do hory do lesa valasi, ktorú
som ich ja naučila. Zaspievali ju s úplne skvelou výslovnos�ou, a v tom mo-
mente som bola nesmierne pyšná na to, že som Slovenka!
Potvrdilo sa mi, že Amerika je dos� vyspelá krajina, v ktorej sú veci pre nás
výnimočné už úplne bežné. Napriek tomu ma dos� zarazilo, ke� som videla,
akí sú Američania nešetrní k životnému prostrediu. Hoci všetci nadávajú ako
sa ve	mi ničí, ani v jednej domácnosti som nepostrehla, že by niekto triedil
odpad alebo trochu šetril vodou či elektrinou. Škola nemala žiadne projekty
tohto typu a jazdenie autom všade kde sa len dá je u nich nepísaným pravid-
lom.
Moje mesto Litchfield malo 7000 obyvate	ov, ale nebolo to jediným mies-
tom, v ktorom som bola. V�aka „host“-rodinám a rotariánom som mala
možnos� vidie� ne�aleké St. Louis a basebalový zápas St. Louis Cardinals
(obr. 6), ale aj Južnú Karolínu, Texas (obr. 7), Michigan, Indianu či Missouri.
So školou som bola v Chicagu (obr. 8) a videla som aj rôzne pamiatky spoje-
né so známym Abrahámom Lincolnom, kedže motto štátu Illinois je „Land
of Lincoln“.
Nezabudnute	né boli aj víkendy a konferencie s inými výmennými študenta-
mi v mojom dištrikte 6490, ale aj s inými dištriktmi. Stali sa z nás dobrí kama-
ráti, hoci sme roztrúsení po celom svete. (obr. 9)

O mojich zážitkoch z môjho doteraz najzaujímavejšieho roku by sa dalo písa�
ešte omnoho viac. Celá táto skúsenos� mi dala ve	a do života. Myslím, že som
sa aj trochu zmenila, som viac samostatná a rozhodná a mnoho vecí ináč po-
sudzujem a chápem. Taktiež moja angličtina je na úplne inej úrovni ako pred
rokom. Myslím, že moje rozhodnutie bolo správne, pretože v USA som pre-
žila jeden z najzaujímavejších rokov môjho života.

Ďakujem Rotary, že som mohla by� výmennou študentkou do USA. �

6 – Basebalový tým St. Louis Cardinals bol super.

9 – Stali sa z nás dobrí kamaráti, hoci sme roztrúsení po celom svete.

8 – So školou som bola v Chicagu.
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Text: Tomáš Hanzák
Foto: archiv klubu

Ve čtvrtek 16.10. se část brandýského Rotaract klubu vypravila do Prahy na
Vyšehrad, kde jsme měli sraz s našimi handicapovanými přáteli z Jedličkova
ústavu. Po chvíli hledání jsme se sešli, a protože se příroda rozhodla být tvrdě
proti nám a nadělila nám silný déš�, šli jsme se schovat do blízké restaurace.
Zde jsem se setkal s dosud nepoznaným faktem, s kterým se handicapovaní
zřejmě již částečně smířili – s diskriminací. Číšníkovi zřejmě vozíčky nepaso-
valy do jeho představy o ideálním lokále, a nedočkali jsme se od něj tudíž ni-
čeho k jídlu.

Venku déš� pomalu ustával a vydali jsme se tedy na malou procházku po vy-
šehradských zahradách. Cestou prezident našeho sdružení dojednal vzájem-
nou spolupráci s pořadatelem táborů pro handicapované děti. Měli jsme
s sebou i amatérského fotografa, který využil krásného výhledu na Prahu
a klikatící se Vltavu pod ní.

Po Vyšehradu nás čekal film v kině na Andělu - „Nestyda“. Lépe řečeno – če-
kala nás cesta metrem. Symboly vozíčku na plánu pražského metra skutečně
neznamenají stanici vhodnou pro vozíčkáře. Na Vyšehradě jsme museli na-

stoupit do opačného směru - a následně přestoupit. Na Florenci jsme se kvůli
přestupu projeli i kousek po povrchu a na naší konečné stanici a na Andě-
lu…, žádné výtahy nebyly. Cesta, která ,,nevozíčkáři“ zabere 15 minut, han-
dicapovanému zabere více než hodinu, a to s sebou ještě musí mít osobního
asistenta kvůli schodům.

Dosti nářků, kino na Andělu nás přivítalo s otevřenou náručí, a my jsme přišli
jen o úvodní reklamy. Film byl dle výběru našich „hostů“, a všem se líbil, a� už
více, či méně. Na závěr jsme udělali hromadné foto před plakátem o filmu
a zbývalo nám jen nasytit prázdné žaludky, což splnil blízký fast-food. Rozlou-
čili jsme se s našimi přáteli v garážích blízkého obchodního centra, kde na ně
už čekali rodiče s auty. Rodiče nám moc děkovali – nějak nám nebylo jasné za
co – byl to totiž velice příjemně strávený den. Radost nám kazilo jen zjištění
o přetrvávající ignoraci handicapovaných lidí většinovou společností. �

RTC Brandýs-Boleslav

„Chvíle mezi dešti a než přišli ostatní“

Text: Eduard Petiška, prezident klubu
Foto: archiv klubu

Nejen členové brandýského Rotaract a Rotary
klubu, ale i pozvaní nerotariánští hosté měli ve
čtvrtek 23.10 jedinečnou možnost vyslechnout
přednášku ,,Mayské rituály a jeskyně“. Přednáše-
jící ing. Stanislav Chládek by se dal přirovnat k le-
gendárnímu Spielbergovu hrdinovi, nejenom co
se vizáže týče. Jeho přednáška budila na tvářích
přítomných místy hrůzostrašné výrazy, to když lí-
čil svoje zážitky z cest po střední Americe, hlavně
po Guatemale.

Dataprojektorová prezentace také splnila svůj
účel. Střídaly se obrázky pana Chládka slaňují-
cího příkré útesy a sestupujícího s domorodými
průvodci do jeskyň plných lebek a koster, kde
již pěknou řádku let nikdo nebyl. Pan Chládek
totiž nedávno objevil i jeskyně, které od dob
starých Mayů skutečně nikdo nenavštívil a uči-
nil zde velice vzácné archeologické nálezy.
Myslím, že velká část účastníků přednášky ne-

zapomene na tu část jeho vyprávění, ve které lí-
čil, jak se jim v půlce jeskyně rozbil přístroj na
měření kyslíku. Bylo to totiž ve chvíli, kdy stači-
lo zhruba o půl procenta kyslíku méně k uduše-
ní - přesto pokračovali dále, aby učinili
fantastický objev. Ale z podobných příhod se
víceméně skládala celá přednáška. Asi nejvíce
nám zatrnulo při obrázku hada. Zatrnulo nám
vlastně až poté, co nám pan Chládek řekl, že je
to nejjedovatější had v celé Karibské oblasti
a po uštknutí prý následuje takřka okamžitá
smrt. On si ho ale chtěl vyfotit. Tak to uprostřed
džungle udělal ze vzdálenosti přibližně 20 cen-
timetrů! Myslím si, že ani jeho paní, která na
přednášce také byla, nemusí při podobných ob-
rázcích zažívat zrovna ,,klidné chvíle“.

Přednáška trvala skoro dvě hodiny, ale nene-
chali jsme pana Chládka vydechnout ani při ve-

čeři po ní. Pořád jsme se ho ptali na zážitky
z cest. Dozvěděli jsme se tak, že na hranicích
některých států v oblasti Karibského zálivu
není moc dobré procházet se večer - tedy po je-
denácté hodině, protože to přestanou střílet
pušky a začnou bouchat granáty. Je tam také
hodně banditů, takže ani on sám není příliš
klidný, když tou končinou cestuje. Myslím, že
osazenstvo sálu se ten večer - po odchodu pana
Chládka - rozdělilo na dvě skupiny. Ta první by
do Guatemaly a podobných končin nejela ani za
milion, ta druhá by do Guatemaly jela i pokud
by za to měla dát milion (kdyby ho ovšem měla).
Já se určitě řadím do té druhé skupiny. Pokud
náhodou někdo po přečtení tohoto článku litu-
je, že přednášku neslyšel, tak vůbec nemusí. Na
stránkách našeho Rotaract klubu ji v sekci
,,Stáhnout“ naleznete kompletní – jak obrázky,
tak i audiozáznam. �Pan Chládek při zkoumání jednoho svého objevu

www.rtc-brandys.cz

S domorodými průvodci
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Text: Jan Mlčák
Foto: archiv klubu

Na víkend 15. – 16. listopadu 2008 byla naplánována oslava Dne díkůvzdání v Jindřichově Hradci. Ačko-
liv to byla dobrovolná akce zúčastnilo, se jí všech 21 inbound studentů, kteří tráví svůj výměnný pobyt
v České republice a 5 členů Rotexu CZ, kteří pomáhali s organizací celého víkendu. Kolem druhé hodi-
ny odpolední se všichni sešli na tradičním místě Rotary setkání v Jindřichově Hradci, v penzionu U tkad-
len. Po proslovu odcházejícího koordinátora dlouhodobých výměn Jiřího Šípa a nastupujícího
koordinátora Jaromíra Baráka došlo na přípravu tradiční večeře, která se skládala z krocana a nádivky,
brambor a studenty připravenými americkými brownies a mac’n’cheese. Po večeři, která měla veliký
úspěch a všem chutnala, došlo na společen-
ské hry, u kterých se pobavili nejenom in-
bound studenti, ale i členové Rotexu CZ.

V neděli ráno se celá skupina vypravila na
prohlídku Jindřichova Hradce, jejíž součástí
byla i návštěva vyhlášených Krýzových jesli-
ček, největšího dřevěného mechanického
betlému na světě, a také jindřichohradecké-
ho zámku. Po obědě následovalo už jenom
loučení a cesta domů. Všichni se však už do-
předu těšili na další tradiční setkání v před-
vánoční Praze. �

Text: Tomáš Černý
Foto: autor textu

Vycestovat s minimálními náklady do zahraničí a zúčastnit se semináře, kde
mohu prohloubit své jazykové znalosti a získat zkušenosti na celý život? Ta-
ková nabídka se přece neodmítá. Zvláště, když se musíte rozhodnout během
jediného telefonátu uprostřed vyučování. Ale co se ode mne očekává a vysta-
čím si se svou angličtinou a slovníkem v batohu? V zápětí se mi začali hlavou
honit myšlenky, na které jsem si před odjezdem nedokázal odpovědět.

RYLA se konala ve dnech 25. 9. – 27.9 . 2008 v známem rakouském městě
Graz. Celé setkání probíhalo na zdejší univerzitě v moderních sálech teolo-
gické fakulty. Program byl velmi bohatý a rozdělený do čtyř tématických
work-shopů, ze kterých si každý účastník směl vybrat pouze jeden a na něm
ostatní dny pracoval. Já jsem si zvolil workshop s názvem How create a com-
mon future. Tento workshop byl naprosto skvělý. Lektoři nám ukázali spou-
stu nenásilných metod, ve kterých jsme si do hloubky uvědomili problémy
dnešního světa a jejich eventuální možnosti řešení. Neuvěřitelným zážitkem
pro mě ovšem zůstane přijetí na zdejší radnici, kde jsme byli slavnostně přiví-
táni místními zastupiteli.

Na první pohled mě na RYLE zaujalo, jaká zde panovala přátelská, místy až ro-
dinná atmosféra. V takovém prostředí ze mne rychle opadla prvotní nervozita
a s radostí, bez jakýchkoliv problémů, jsem začal poznávat ostatní účastníky.

O myšlenkách RYLY a jejím přínosu bychom mohli napsat spoustu stránek. Na
závěr proto přeji každému svému vrstevníkovi, aby se mu naskytla podobná pří-
ležitost, jaká se prostřednictvím Rotaract klubu Ostrava naskytla mně. Díky! �

VYBÍREJTE ZÁJEMCE
ve věku 17-30 let

PRO SEMINÁŘ RYLA

X. ročník
na téma

„Work-life Balance
aneb život v rovnováze“

Prostřední Bečva
29. 4. – 3. 5. 2009

Uzávěrka přihlášek

28. února 2009

Kontakt:

Rotaract klub Ostrava

jarda.seler@seznam.cz

Rotex CZ
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Dlouhodobá spolupráce RC Jihlava se Základní školou speciální Jihlava slavi-
la úspěchy již při několika drobnějších akcích i při realizaci dvou mezinárod-
ních projektů, podpořených Nadací Rotary ve formě Matching Grantu. Škola
vzdělává v osmi třídách padesát sedm žáků se středním a těžkým mentálním
a kombinovaným postižením a žáky s autismem. Cílem školy je dosáhnout ma-
ximálního rozvoje duševních i tělesných schopností žáků prostřednictvím au-
tentických zážitků a vytvářením systémů pro jejich komunikaci s okolím, které
odpovídají jejich schopnostem. Vzdělávacímu procesu napomáhá velké množ-
ství různých kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, speciálních metod
a terapií. Významnou roli hraje i zájmová činnost v oblasti sportu a umění.
Právě na výtvarný projev žáků s nejrůznějším postižením soustředili svoji po-
zornost členové jihlavského Rotary klubu. Z obrázků, které děti vytvořily růz-
nými technikami, vybrali třináct nejzdařilejších. Z těch pak výtvarnice Eva
Bystrianská sestavila zajímavý nástěnný kalendář. Je o něj tak velký zájem, že
z nákladu pěti set kusů v době uzávěrky časopisu RGN zbývá k prodeji už jen
malé množství (cena 173 Kč včetně DPH). Originály použitých obrazů, nejčas-
těji o rozměrech 60x84 cm nebo 70x100 cm, je možné získat prostřednictvím
internetové aukce, která probíhá na portálu www.rotary.cz do konce března
2009. I tady je o výtvarná díla žáků jihlavské školy mimořádný zájem. V polovi-
ně prosince byly nejnižší nabídky na částce 2 100 Kč, nabídku o tisíc korun vyšší
a zatím tedy i favoritní zaznamenal obraz Radka Sobotky „Plyšárna“.
Výtěžek z prodeje kalendáře (odhadem 35 tisíc korun) a internetové aukce
originálů poslouží k financování dalšího projektu klubu ve prospěch školy.
Libor Ferda, člen RC Jihlava

Text: Jaroslav Bolfík
Foto: Peter Bareán

Nádejná spolupráca RC Rožňava s materským
centrom „Meduška“ bola po nieko	komesačnom
úsilí korunovaná úspechom. Zdánlivo neriešite	-
ná situácia, ke� bol problém nájs� a zabezpeči�
vhodné priestory, zaisti� potrebné rekonštrukcie
a úpravu priestorov, ako aj finančné vykrytie, sa

podarilo zvládnu� aj v�aka nezištnej pomoci čle-
nov RC Rožňava. Potreba a opodstatnenos� vzni-
ku centra za súčastnej situácie je neodškriepi-
te	ná. Spĺňa hne� nieko	ko úloh, ktoré oficiálne
inštitúcie nezabezpečujú. Z nich najpodstatnejšie
sú v dvoch smeroch. Umožňujú spoločenské kon-
takty a aktivity mamičkám na materskej dovolen-
ke, zároveň v rámci edukačných a poradenských
programov rozširova� vedomosti, podporova�
rozvoj osobnosti a to v dôstojných podmienkach
a atmosfére za prítomnosti svojich ratolestí. De-
tičkám zase umožňuje získava� pod doh	adom
prvé sociálne zručnosti, ktoré im u	ahčia prechod

do oficiálnych predškolských zari-
adení. Výhodou „Medušky“ bude,
že je situovaná do areálu Mater-
skej školy a patronát nad ňou prev-
zala riadite	ka tejto školy. Preto
prechod do „škôlky“ bude plynu-
lý, samozrejmý a bez zbytočných
stresov.

Slávnostné otvorenie materského
centra sa uskutočnilo 16. 10. 2008
o 16 – tej hodine v priestoroch MŠ
na sídlisku JUH. Úvodný príhovor
a po�akovanie predniesla štatutár-

na zástupkyňa centra p. Martina Fabiánová, poz-
dravila aj riadite	ka MŠ p. Kelemenová a na záver
zástupca primátora Ing. František Kardoš. Spoloč-
ne prestrihli „pásku s mašličkou“ a umožnili tak
prítomným vstup do čerstvo zrekonštruovaných,
„detsky vyma	ovaných“ priestorov plných hračiek
a potrebných náležitostí. Po malom občerstvení sa
na nádvorí predviedli „hrdí tatkovia“ so svojou
show rádiom riadených modelov lietadiel.

Za úspechom, ktorý stál nemálo úsilia a dobrej
vôle, je potrebné menovite spomenú� členov RC
Rožňava:
Ing. Fratnišek Kardoš – viceprimátor. Staral sa
o zabezpečenie a prenájom priestorov a tiež vy-
bavenie zariadenia.
Ing. Dionýz Dobos - stavebný podnikate	. Riadil
stavebné práce, úpravu priestorov, vynovenie
detských ihrísk v areáli a to za významne z	avne-
né fakturácie.
Ing. Peter Bareán - vedúci prevádzky Vsl. Ener-
getika. Mal na starosti management, sponzoring,
technické zabezpečenie, vybavenie, hračky.
MUDr. Jaroslav Bolfík - gynekológ a sexuológ.
Pris	úbil bezplatné lektorské a poradenské služ-
by v oblasti gynekológie, sexuológie a problema-
tike závislostí. �

RC Jihlava

Pro dubnový list kalendáře byl použit temperový obraz, který jeho autorka Lenka Novotná
nazvala „A dur“.

AUKCE ORIGINÁLŮ probíhá na www.rotary.cz do 31. března 2009

RC Rožňava
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Připravil: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv klubu

V minulém čísle našeho časopisu jsme pod titul-
kem „Kabrňáci“ přinesli krátkou aktuální repor-
táž o říjnovém setkání členů RC Brno na Zámku
Belcredi v Brně-Líšni, spojeném s předáním fi-
nančního daru ve prospěch brněnského Klokán-
ku, který poskytuje útočiště dětem v ohrožení.
Jak jsme se později dozvěděli, toto setkání mělo
daleko širší rozměr.

„Bylo to skutečně jedno z nejpříjemnějších a nej-
milejších setkání, které jsem v poslední době pro-
žil, budu na ně hodně dlouho vzpomínat,“
přiznává František Kuba, čestný člen RC Brno,
a hned dodává: „Vynikající atmosféru akce vytvo-
řili svým pěveckým vystoupením děti z brněnské-
ho Klokánku a hudební skupina Brněnští gajdoši
pod vedením pana Kovaříka. Občerstvení připra-
vili na Kociánce, skvělý servis personál z Hotelu
Best Western Premiér International Brno. Veš-
keré náklady pokryli členové klubu svými mimo-
řádnými příspěvky, nezatížili jsme klubovou
pokladnu ani korunou! Naši milí hosté
past-guvernéři Roman Gronský a Viktor Príkaz-
ský se svými manželkami, rotariáni z Mistelbachu
i Lipska nám potvrdili, že se akce vydařila.“

Přítel Kuba pokračuje: „Když jsme na konci roku
2007 udělali inventuru námi sponzorovaných
projektů a vyčíslili na ně poskytnuté finance, do-
spěli jsme k úctyhodné sumě přesahující 6 mi-

lionů korun. Přičtením letošních tří významných
charitativních akcí jsme se přiblížili k dalšímu mi-
lionu. Jako každé dva roky před tím jsme uspořá-
dali v rehabilitačním středisku ÚSP Kociánka

v Březejci na Českomorvaské vrchovině ROTA-
RYCAMP pro zdravotně postižené, na který
jsme přispěli částkou zhruba 200 tisíc korun. Dal-
ších 50 tisíc korun jsme poskytli Diakonii ČCS,

respektive jejímu středisku Betlém v Klobou-
kách, kde trvale žije několik lidí vyžadujících ne-
přetržitou péči – v rámci projektu „Být chvíli
sám…“ pro ně pořídili osobní pagery. Největším
z letošních projektů bylo vybavení dětských po-
kojů nábytkem v již zmiňovaném domě Fondu
ohrožených dětí brněnského střediska Klokánek.
Formou Matching Grantu jsme pro tento účel
sdružili společně s naším partnerským RC
Weinviertel-Marchfeld v rakouském Mistelba-
chu částku ve výši 431 tisíce korun. Našim rakous-
kým přátelům jsme vděční nejen za finanční
podporu, ale také za to, že prostřednictvím svého
distriktu 1910 vyřídili veškerou administrativu
spojenou s realizací příspěvku Nadace Rotary.
Kdo se jednou potýkal s administrativou schvalo-
vacího procesu Matching Grantu, určitě nám dá
za pravdu, že nejde o jednoduchou záležitost. My
našim rakouským přátelům na oplátku pomůže-
me částkou 2 tisíce EUR při realizaci jejich pro-
jektu „Hospiz“.

Je samozřejmé, že veškeré tyto prostředky jsme
nemohli shromáždit pouze z členských příspěvků
prostřednictvím Nadačního fondu našeho klubu.
Průběžně se nám daří realizovat různé benefiční
akce, tradičními jsou podzimní „Zvěřinová veče-
ře“ v Hotelu Best Western International a „Vá-
noční koncert pro Kociánku“, který se letos
uskuteční 15. prosince a na nějž vás všechny sr-
dečně zvu – bude to opět další příjemný zážitek.
Nemalé finanční prostředky se nám podařilo zís-
kat také od sponzorů. To všechno byly podněty
k tomu, abychom hledali vhodnou formu, jak po-
děkovat všem, kdo nás finančně podpořili. A prá-
vě říjnové setkání na zámku Belcredi takovou
příležitostí bylo. Mohli jsme se tu sejít se všemi, a�
již jsou členy našeho klubu, klubů našich přátel či
členy Rotary nejsou. Mohli jsme jim skutečně
upřímně poděkovat a povzbudit je k dalším akti-
vitám v charitativní činnosti.“ �

RC Brno

Osobní pagery posilují ve středisku Betlém jistotu klientů i jejich asistentů.

Nábytek pořízený pro středisko Klokánek už slouží jeho
malým obyvatelům.

Nejsilnější zážitky prožili účastníci letošního ročníku Handicampu při vodní turistice.

Nadační fond RC Brno – číslo účtu:

ČSOB: 194531255 / 0300

IBAN: CZ38 0300 0000 0001 9453 1255
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Více jak rok navštěvovalo několik příznivců rotariánských ideálů z Opavy
pravidelné akce RC Ostrava International. Ve středu 19. listopadu se dočka-
li řádného založení „svého“ nového RC Opava International. Stalo se tak
v opavské restauraci Modrá Laguna. Za účasti kolegů rotariánů z mateřské-
ho klubu, jeho současného prezidenta Aleše Buksy i prezidenta dalšího os-
travského klubu Jaromíra Krišici (RC Ostrava) si všichni připomněli
aktuálnost a nosnost rotariánských ideí a také vytýčili nejbližší i perspektivní
činnost nového opavského RC.

Všichni zúčastnění byli mile překvapeni, když dostali do rukou upravené ar-
chivní materiály svědčící o tom, že nový RC Opava International je nástup-
nickým klubem RC Opava, založeného 6. října 1934. Nejenže mateřským
klubem v roce 1934 byl rovněž ostravský klub (RC Moravská Ostrava, tehdy
jediný klub ve městě), ale o charter nového RC byl neuvěřitelný zájem rotari-
ánů z celého tehdejšího distriktu 66. Charteru se zúčastnili a zdravice prone-
sli zástupci RC z Prahy, Brna, Bratislavy, Plzně, Českého Těšína, Hradce
Králové, České Třebové a z Olomouce. Překvapující byly zejména pozdravy

rotariánů od mnoha RC z jiných evropských zemí, např. jugoslávských, ru-
munských, polských, bulharských, dánských, švýcarských, francouzských, ně-
meckých, belgických, rakouských, italských, ma�arských, španělských,
anglických, amerických a estonských.

Článek v tehdejším „Československém rotariánu“ vystihuje dobovou atmo-
sféru tehdejšího charteru: „Klub uspořádal výstavku prací malířských i so-

chařských slezských umělců obou národností
(Opava byla za první republiky z 80% německá),
zpěvní čísla zpestřila program a tlumené zvuky
vojenského orchestru udržovaly dobrou náladu.
Účastníci setrvali pak v družné zábavě dlouho
přes půlnoc.“ Celá zpráva o založení původního
RC v Opavě byla zajímavá svým obsahem i dobo-
vou fotografií účastníků tehdejšího charteru. Pro
současné opavské rotariány je nesporně zajímavý
seznam členů RC Opava z roku 1937/1938,
v němž mnohá jména tehdejších rotariánů jsou
dodnes uchována v povědomí opavského obyva-
telstva.

Při rozsáhlé diskusi nad krátkým exkurzem do
historie československého rotariánského hnutí si
všichni zúčastnění uvědomili, jak jsou ideje Rota-
ry trvalé a aktuální.

Jaromír Pavlíček,
člen RC Ostrava International
patron zakládaného klubu

Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG

Rotary klub Praha se za velkorysé finanční po-
moci německého distriktu 1950 (ve výši 30 000
Euro!) a několika jeho klubů před dvěma roky
podílel na restaurování více než 300 křížků
a kapliček v oblasti Šumavy. Národní park Šu-
mava vytvořil o tomto projektu velmi působivou
výstavu pod názvem ZACHRÁNĚNÉ DĚDIC-
TVÍ s krásnými výtvarnými fotografiemi a trojja-
zyčnými texty (Č,N,A), která byla od roku 2006

postupně předvedena veřejnosti na řadě míst
nejen u nás (Český Krumlov, Horní Planá, Dob-
rá Voda u Hartmanic), ale s velkým ohlasem
i v Německu (Mnichov, Neustadt, Bamberg).
Tentokrát – tedy už posedmé – se tato výstava
představuje opět naší veřejnosti – a to opakova-
ně v Centru Adalberta Stiftera v Horní Plané.
Slavnostně byla zahájena 7. 11. za účasti předsta-
vitele NP a CHKO Šumava ing. Josefa Jiřičky
(na snímku) a PhDr. Jana Podlešáka, spoluauto-
rů působivé publikace ZAPOMENUTÉ DĚ-
DICTVÍ, která tento projekt podrobně
dokumentuje. Zájemci mohou výstavu navštívit
v Horní Plané až do poloviny února 2009. Další
instalace výstavy se poté připravuje v bezpro-
střední návaznosti na konferenci sdružení
Ackermann-Gemeinde, která se uskuteční

v Plzni. Výstavu si široká veřejnost prohlédne
v mázhauzu renesanční plzeňské radnice bě-
hem první poloviny srpna 2009. �

RC Opava International – v zakládání

Zakládající schůzka obnoveného RC Opava v roce 2008.

Slavnostní předání Charty RI v roce 1934.
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Text: Jaroslav Benda
Foto: archiv klubu

První pátek měsíce listopadu hostil RC Valtice -
Břeclav již čtvrté, a proto snad můžeme říci, že už
i tradiční trochu vážné, ale především nevážné set-
kání rotariánů z našeho D 2240. Jako obvykle byla
hlavním bodem programu přátelská zábava bez for-
malit, které by v tomto případě byly naprosto a zce-
la zbytečné. O tom, že se našel prostor i pro nejeden
šprým a legrácku, svědčila i úvodní „přednáška na
aktuální téma“, jejíž název s trochou nadsázky po-
upravil ústřední hesla našeho rotariánského roku
do obdivuhodné kombinace: „USKUTEČŇUJE-
ME SVOJE SNY… HUSA, MLADÉ VÍNO
A ROTARY ROZDÁVAJÍ DOBRO... ". Klubová
„přednáška“ i letos pocházela z tvůrčí a vzdělava-
telské dílny přítele Karla Klanici.

Všech 86 účastníků této zdařilé akce se po celý ve-
čer dobře bavilo a užívalo si tradiční pohostinnosti

a přátelské atmosféry, která byla podbarvena lido-
vými písněmi v podání CM Vojara z Velkých Pavlo-
vic. Všichni zúčastnění byli pohlceni mimořádně
příjemnou atmosférou a prostředím zámečku „La
Veneria“, kde sídlí pořadatelský RC Valtice – Břec-
lav, o němž DGE František Ryneš s hrdostí hovoří
jako o svém dítěti. K dobré náladě zcela jistě přispě-
ly tradiční gastronomické lahůdky, kterým vévodila
pečená husa z „dílny“ Restaurace Valtická rychta
rotariána Leonarda Březiny. Vynikající zážitek ze
skvěle připravené husy byl obohacen skvělým vin-
ným „lístkem“, mladých vín z letošní sklizně, zvláště
pečlivě vybraných a dodaných členy pořádajícího
klubu RC Valtice - Břeclav. Každý z přítomných

účastníků si, jak se stalo již tradicí, sebou odnesl
domů láhev mladého vína ročník 2008 z produkce
Vinařství Halm z Velkých Pavlovic, jež bylo opatře-
no unikátní etiketou. V letošním roce se akce
zúčastnili rotariáni a jejich blízcí z klubů od Karlo-
vých Varů po Banskou Bystrici, od Mostu po Brati-
slavu a od Tábora přes Znojmo, Telč, Třebíč, až po
Zlín, Brno a Prahu v to počítaje. Součástí programu
tradičního večera byla rovněž dobročinná aukce vy-
nikajících archivních vín a vín, která získala vý-
znamná ocenění na výstavách doma i v zahraničí.
Závěrem je možno spokojeně konstatovat, že akce
byla úspěšná, o čem svědčí i fakt, že se již někteří
z účastníků přihlásili k účasti v roce 2009. �

V pondělí 10. listopadu si členové Rotary klubu
Tábor a jejich hosté připomněli, že letos uplynulo
právě 80 let od doby, kdy byl v Táboře poprvé za-
ložen Rotary klub. Slavnostní, ale vcelku nefor-
málně pojatý mítink se nesl především ve
vzpomínkovém duchu, a proto se uskutečnil
v Hotelu Relax, tedy v místě, kde se táborští rota-
riáni scházeli od znovuzaložení klubu v roce 1991
až do loňského roku. Pozvání k setkání přijala
řada bývalých členů klubu, přátelé z RC České
Budějovice, RC Hluboká nad Vltavou-Golf, RC
Jindřichův Hradec, RC Písek a RC Třebíč a přije-
li i zástupci partnerského RC Steyer z Rakouska.
V rámci oficiální části večera vyslechlo více než
70 přítomných nejprve lesnické fanfáry v podání

souboru prof. Kvičínské a pak hlavní příspěvek -
přednášku o založení a cílech Rotary Internatio-
nal a o historii táborského klubu v podání prvního
prezidenta RC Tábor po jeho znovuzaložení
v roce 1991 a čestného člena klubu, již pětaosm-
desátiletého Františka Jaroše. František ji před-
nesl zpaměti a právem se mu za to dostalo „stan-
ding ovations“. Následovaly pozdravné projevy
hostů, mezi nimiž nechyběli příští guvernér dis-

triktu František Ryneš z RC Třebíč, jeho nástup-
ce ve funkci Martin Timr z RC České Budějovice
a prezident RC Steyer Alfred Stockenhammer,
a pak už došlo na neformální část mítinku dopro-
vázenou vynikajícím rautem. Když slavnostní ve-
čer krátce před půlnocí končil, shodli se všichni
přítomní na tom, že by takovýchto setkání s přá-
teli, na něž v této uspěchané době jen těžko hle-
dáme čas, mělo být více. �

RC Valtice – Břeclav

Protagonistka večera - pečená HUSA

Leonard Březina právě předložil HUSU Karen Vrzalové,
prezidentce RC Telč.

Prezident hostitelského klubu Zdeněk Karber a věrný
účastník setkání František Ryneš, DGE při zahájení akce.

Vzorek z Vinařství Leoš Horák vydražený v charitativní
aukci.
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Text: Jaromír Krišica
Foto: archiv klubu

Rotariánské vlaječky na ostravské radnici. Prostředky Public Relation nabí-
zejí mnoho možností, jak principy, cíle i úspěchy Rotary představit veřejnosti
za pomocí médií. Nicméně, mají-li novináři psát, musí mít o čem. Rotarián-
ská vlaječka jako nositel principu přátelství mezi kluby, spolu s dalšími údaji
o našem hnutí, může být zajímavou motivací k možnosti dozvědět se něco
o Rotary i pro běžného občana-nerotariána. Často jde o velmi zajímavé arte-
fakty z různých míst světa, často velmi graficky zdařilé, které odpočívají ně-
kdy i na dnech našich rotariánských skříní. Po úspěšném společném projektu
rotariánské pokladničky na mošnovském letišti v minulém roce, jsme opět
spojili síly s přáteli z RC Ostrava International a rozdělili si úkoly. Díky Ma-
gistrátu města Ostravy (a za pomoci našeho člena L. Ženatého v roli náměst-
ka primátora) jsme získali prostor foyeru v ostravské radnici včetně
zapůjčení 9 kusů výstavních panelů rozměru A0. Na osmi z nich jsme umístili
vybrané vlaječky rozdělené podle jednotlivých světadílů a doplnili je jedno-
duchými zajímavostmi o RI. Titulní panel obsahoval pozdrav prezidentů
obou ostravských rotariánských klubů doplněný základními informacemi
o rotariánském hnutí. Cílem bylo minimalizovat náklady, ale maximalizovat

informační efekt. I proto byla ostravským médiím zaslána pozvánka na verni-
sáž pořádanou k výstavě včetně důležitých informací pro medializaci akce.
Současně vydal tiskovou zprávu k akci i ostravský magistrát. Výstava umístě-
ná v blízkosti koridoru k výtahu vedoucímu na radniční věž, oblíbenému vý-
letnímu místu Ostravanů i návštěvníků města, budila zájem kolemjdoucích
už za probíhající instalace. �

Výstava zaujala i samotné členy Rotary

RC Ostrava

Benefiční citerový večer v Parníku. I mezi členy Rotary bývají lidé s různými
koníčky, které se dají považovat za mírně řečeno nezvyklé. Nejinak se dá ho-
vořit o zájmu ve hře na citeru u člena RC Ostrava Jana Folprechta. Celoži-
votní vášeň, která přerostla v založení citerového spolku Radegast
a evropsky ojedinělého citerového muzea, v Ostravě. Jan Folprecht tento pů-
vodně od středověku oblíbený, avšak téměř zapomenutý nástroj pomáhá při-
pomenout jako odkaz předků. I když Honzově úsilí pomáhá magistrát
Ostravy a nadace „Landek“, spočívají finanční náklady z velké části na jeho
bedrech. Ve chvíli, kdy muzeum slavilo své pětileté výročí trvání v Ostravě
a RC Ostrava 15. výročí znovuzískání tzv. charty Rotary International, do-
hodli jsme se na společné benefiční akci. V příjemném prostředí hudebního
klubu Parník v Ostravě se sešli členové klubu RC Ostrava se svými hosty a ve-
řejností. Na programu byla interpretace skladeb bluesrockového charakteru
v podání předního evropského citeristy Michala Müllera a nejnadanější žač-
ky citerového klubu Radegast, Kateřiny Novotné. Součástí bylo i vystoupení
studentů MÚZICKÉ ŠKOLY při Lidové konzervatoři se speciálním zaměře-
ním na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Ho-
rách, Moniky Foltýnové a Adama Blažka, ve skladbách současných autorů
populární hudby. Tato škola s RC Ostrava dlouhodobě spolupracuje na pro-
jektu Stružielka, letního tábora pro handicapované děti. Výtěžek z koncertu
byl použit pro zakoupení sad strun pro hru na citeru, jako podpora k výuce ve
hře na citery pro členy klubu Radegast. Na akci byla také pozvána média,
z nichž některá pozvánku využila. �

Děti z Múzické školy oplatily pomoc rotariánů a pomáhaly získat finance pro kolegy
muzikanty-citeristy.

Tradiční turnaj v kuželkách. Blízkost Ostravy a Frýdku-Místku předurčuje
Rotary kluby z obou měst k častějším kontaktům. Jednou z forem setkávání
je i každoroční turnaj rotariánů z RC Frýdek-Místek a RC Ostrava o putov-
ní pohár v bowlingu. V tomto roce se sešli oba kluby k soupeření na prahu
podzimu, v prostředí barokního zámku Kunín u Nového Jičína. Ten je
v současnosti v majetku obce a díky neuvěřitelnému úsilí několika nadšenců
se za pomoci EU a původních majitelů změnila ruina opět v nádherný zá-
mek. V replice původní dřevěné kuželkárny zámku se odhodlaně zápolilo
a za pomoci členů Rotaractu Ostrava putoval v tomto roce pohár do Os-
travy. Akce se zúčastnila i návštěva z partnerského Rotary klubu Hallam
v Sheffieldu (UK), starostka obce Kunín a zástupci vedení automobilky
Hyundai v Nošovicích. Součástí turnaje „na zámku“ byla večeře v hlavním
sále a prohlídka zámku, povídání o rotariánském životě a hovořilo se také
o možnostech spolupráce. �

Na snímku vicepresident RC Frýdek-Místek Luděk Korč (vlevo) a president RC Ostrava Ja-
romír Krišica s vítězným pohárem.
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Den 28. října 2008 byl významným dnem nejen
pro dějiny naší republiky, ale i pro dějiny jedno-
ho významného podniku z našeho města, člena
jeho rodinného svazku a v neposlední řadě i pro
náš Rotary klub. Kdo z naznačeného úvodu trefil
na jméno Petrof, uhodl správně.
V ten den předal prezident republiky Václav
Klaus medaili za zásluhy III. stupně ing. Janu Pet-
rofovi, příslušníku čtvrté generace slavného vý-
robce pian, který působí v našem městě od roku

1864. V jeho jménu byla tak oceněna dlouholetá
práce rodinného podniku, jehož výrobky jsou
známé po celém světě.
Jméno Petrof je rovněž svázáno s hnutím Rotary,
když Dimitrij Petrof, strýc vyznamenaného Jana,
byl jedním ze členů poválečného Rotary klubu
v našem městě. Janův bratranec Antonín Petrof
je členem Rotary klubu Liberec – Jablonec nad
Nisou. Jan Petrof sám byl jedním z iniciátorů ob-

novy Rotary klubu v Hradci Králové v roce 1992
a jeho prvním prezidentem.
Protože historie rodiny Petrofů je zcela jistě sou-
částí podnikatelského života v Českých zemích,
připravujeme pro jedno z příštích čísel našeho
magazinu její zevrubné vylíčení.

Augustin Čermák
RC Hradec Králové

Navrátivším se přítelem je Miroslav Jersák, který
po mnohaleté zahraniční zkušenosti v oboru pivo-
varnictví se vrátil do vlasti a opětovně se stal naším
členem od prvního července tohoto roku 2008. Mi-
roslav se rozhodl doplnit náš český trh o nádherná
vína z Jihoafrické republiky. K tomu účelu založil
obchodní firmu a započal s dodávkami jihoafric-
kých vín značky Phant do České republiky. Máte-li
chu� je ochutnat, není nic snažšího. Podívejte se na
www.phant.cz a budete znát vše potřebné.

Druhým naší novým členem, také od července le-
tošního roku, je mladý, nadějný a již nyní výtečný
gynekolog Oldřich Šottner. Vzácnou shodou
okolností je Oldřich také veliký znalec vín. V jeho
případě francouzkého, zvláště burgundského
a pokud budete ochutnávat víno ze St. Aubin, jste
přesně v Oldřichově krajině. Pokud u vás dojde
na burgundská vína, je Oldřich, ač velmi mlád,
ten pravý, který vás zasvěceně může po Burgund-
sku provést a poradit.

Třetím novým členem, přijatým teprve v říjnu je
mladý právník Jan Kohout, člen jedné z našich
největších právních kanceláří Procházka - Randl -
Kubr. Jeho doména je právní servis a zastupování
na ruskojazyčných územích. Přes jeho mládí je
zdatným a zkušeným právníkem. Nikomu to ne-
přeji, ale pokud byste měli v ruskojazyčných kraji-
nách jakýkoli právní problém, Honza je tady mezi
námi připraven k nápomoci.
Rudolf Školník, sekretář klubu

Vážení rotariánští přátelé, dovolte nám podělit se s vámi o naši radost, o radost z rozšíření našeho klubu. V průběhu tohoto rotariánského roku se náš klub
rozrostl o tři nové členy a nutno poznamenat, ne ledajaké členy.
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Významné životní jubileum oslavila v listopado-
vých dnech jedna z nejobětavějších členek Rotary
klubu Přerov zvonařka Marie Dytrychová, jeho
past-prezidentka. Stále skromná a s neutuchající
vervou bez ohledu na svůj zdravotní stav oboha-
cuje svými špičkovými zvony nejen kostely a chrá-
my v dalekém i blízkém okolí, ale právě díky
jejímu entusiasmu a rotariánské sounáležitosti
má řada našich klubů nejen ojedinělé klubové
zvony zhotovené „na míru“, ale také malé „ces-
tovní zvonečky“. Do dalších let přejí Marušce
všichni rotariáni našeho D 2240 hlavně pevnější
zdraví a stále životní optimismus.

Roman Gronský, PDG Ve zvonařské dílně Marie Dytrichové (vpravo) byl odlit i zvon pro přátele z RC Uherský Brod.

V kruhu přátel z RC Olomouc-City. Zleva: B. Eliášová, Marie Ditrichová, K. Nováková, Roman Gronský, PDG, a L. Procházková

Ze zvonařské dílny... Základním materiálem pro zvony je měděný šrot.
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Připravila: Andrea Vernerová

Současné číslo RGN, poslední v tomto kalendář-
ním roce, je třetím vydáním časopisu, které je do-
ručováno čtenářům nikoli prostřednictvím
klubových sekretariátů, ale adresným způsobem.
Tuto službu zajiš�ují pro náš distrikt dvě poboč-
ky evropské společnosti Schober Information
Group, v Česku Schober Information Group CZ,
a.s. a na Slovensku Schober Direktmarketing,
s.r.o. Jejich ředitele Petra Váni, člena RC Praha
City, jsme se zeptali na dosavadní zkušenosti
s touto formou distribuce.

Jaké množství výtisků RGN je v současné době
rozesíláno?
Přechod na tuto formu distribuce jsme rozdělili
zhruba do tří etap. V současné době jsme zvlád-
li zpracovat databázi Rotary klubů a jejich čle-
nů jak v Česku, tak i na Slovensku podle
oficiálního distriktního seznamu pro letošní ro-
tariánský rok. Zjiš�ujeme však, že ačkoli se
členské seznamy každý rok na jaře aktualizují,
přesto jsou v nich častokrát údaje neúplné, ne-
přesné nebo zastaralé. Zásilky jsou proto nedo-
ručitelné a vracejí se. Za pomoci sekretářů
klubů se nyní snažíme dát této databázi plno-
hodnotnou podobu. Naší snahou je, aby jeden
výtisk časopisu dostával pravidelně v celém dis-
triktu skutečně každý rotarián, primárně na do-
mácí adresu. Každému klubu také zasíláme na
jeho korespondenční adresu automaticky tři vý-
tisky od každého čísla pro potřebu činovníků
klubu, klubové návštěvy a komunikaci s veřej-
ností. Za stejným účelem dostávají automaticky
tři výtisky i činovníci distriktu. V současné době
zpracováváme obdobným způsobem i adresář
našich mladších přátel z Rotaract klubů, zájem
projevili i členové českého a slovenského Rote-
xu.

Časopis je určen i širší veřejnosti. Pamatuješ
si na ni?
V rámci tohoto servisu jsme zatím zajistili rozesí-
lání tzv. povinného výtisku. Ze zákona má každý
vydavatel periodického tisku povinnost předat po
jednom výtisku od každého čísla na několik přes-
ně stanovených míst. V ČR je to 19 míst včetně
knihovny Parlamentu ČR. V podstatě se jedná
o Krajské vědecké knihovny – pozor, neplést si je
s veřejnými knihovnami krajských měst. I když
časopis vychází v ČR a zasílání povinného výtisku
je nutné dodržovat zde, zasíláme podle obdobné-
ho principu výtisky i do sedmi knihoven na Slo-
vensku. Vycházíme při tom z předpokladu, že
zájemce z Bratislavy nebo jiného slovenského
města, který hledá náš česko-slovenský časopis,
půjde v první řadě na ta místa, kde je zvyklý najít
časopisy vydávané na Slovensku. Převzali jsme
také několik adres institucí z původního distrikt-
ního adresáře (například ústředí Junáka – svazu
skautů a skautek ČR), ale tuto oblast teprve ladí-
me. V principu by měla být distribuce zajištěna
z pozice distriktu pro subjekty s celostátní působ-
ností od úrovně představitelů krajských samo-
správ (hejtmanů a županů) výše. Tato skupina
čtenářů bude v naší pozornosti v druhé etapě,
třetí etapou bude řešení zásilek do zahraničí.
V současné době je pro nás prioritou distribuce
v rámci členské základny a pro potřeby klubů.

Říkáš pro potřeby klubů. To znamená, že kluby
mohou získat i více výtisků než ty tři, které dostá-
vají automaticky?
Jistě. Tři výtisky jsme určili jako optimální, aby ne-
docházelo k zbytečnému plýtvání. Má-li však klub
skutečně opodstatněnou potřebu dalších výtisků,
můžeme mu jich posílat i větší množství. Podle
mého názoru by časopis měly dostávat zcela přiro-
zeně všechny partnerské instituce každého klubu,
zařízení, která kluby dlouhodobě podporují, hosti-
telské rodiny zahraničních studentů při výměn-
ných pobytech, naši mladí lidé, kteří se na
výměnný studijní pobyt připravují nebo ho již ab-
solvovali, členové GSE týmů, měl by být k dispozi-
ci v městské knihovně, ve středoškolských
knihovnách, na městských úřadech, potencionál-
ních čtenářů je velké množství. V rámci našeho
servisu jsme připraveni zajistit každému klubu ad-
resné doručování výtisků v požadovaném množství
na jakoukoli adresu, kterou od klubu dostaneme.
Náklady na tuto službu však již nejsme schopni po-
krýt z distriktního rozpočtu, ale máme pro tento
účel v rámci množstevních rabatů sjednánu zvý-
hodněnou sazbu. Klub tak zaplatil v roce 2008 za
zasílání časopisu (6 čísel) na jednu adresu v rámci
ČR 72 Kč, v rámci SR 90 Sk. Několik klubů tuto
službu již začalo využívat. Sekretář klubu tak nemá
starost s roznáškou a klub má jistotu, že partner-
ský subjekt dostane časopis bezprostředně po jeho

PŘEDPLAŤE SI
V NOVÉM ROCE

ZASÍLÁNÍ ČASOPISU
ROTARY GOOD NEWS

SVÝM KLUBOVÝM
PARTNERŮM

Info: petr.vana@schober.cz



3737

PŘIHLASTE KANDIDÁTY PRO GSE TÝM
D 1950 – NĚMECKO

(Franken, Thüringen)

JARO 2009
Informace poskytne distriktní subkomise pro GSE:

George J. Podzimek – RC Praha Staré Město
e-mail: george.podzimek@quick.cz

vytištění. Začátek nového roku je pro zavedení
této služby ideálním momentem.

Uvnitř každého čísla RGN je vložena i příloha
v angličtině určená cizincům. Je možné získat
její výtisky i samostatně?
Ano, je. Tato příloha vychází v o něco málo vět-
ším nákladu než samotné číslo RGN, to zname-
ná, že jsou k dispozici i její volné výtisky. Příloha
je primárně určena pro Rotary kluby, jejichž jed-
nacím jazykem není čeština nebo mají mezi svými
členy a návštěvníky větší množství cizinců. Pocho-
pitelně ji mají k dispozici činovníci distriktu pro
kontakt se zahraničními návštěvníky nebo pro své
pracovní cesty do zahraničí – v několika výtiscích
je skladnější a lehčí než celé číslo RGN, kterému
by v zahraničí stejně nikdo neporozuměl. Slouží
například i jako součást vybavení GSE týmu ma-
teriály o našem distriktu. Pochopitelně, že je
možné tuto anglicky psanou přílohu RGN pos-
kytnout i dalším zájemcům.

Narazili jsme na zahraničí. Jak je řešena distri-
buce časopisů v tomto směru?
Pro nás není problém zasílat každé číslo časopisu
pravidelně kamkoli na světě, ovšem za běžné ak-
tuální tarify. V roce 2008 to bylo například do ev-
ropských států za roční sazbu (6 čísel) v částce 390
Kč nebo ostatních zemí světa za 468 Kč. V ČR
i SR máme samostatnou pobočku a tak můžeme
využívat v obou zemích vnitrostátní tarify, zvý-

hodněné sazby pro novinové zásilky nebo celo-
roční množstevní rabaty, to všechno výrazně sni-
žuje sjednanou sazbu. V zahraničí se bude
vzhledem k zanedbatelnému množství adresátů
vždy jednat o běžné kusové zásilky.

Často dostávám otázku, zda nový způsob distri-
buce není příliš náročný a nezatíží distriktní roz-
počet určený pro vydávání RGN.
Než vedení distriktu tento způsob distribuce od-
souhlasilo, měli jsme v ruce kalkulačku a počítali.
Zjistili jsme, že navýšení nákladů je přijatelné jak

pro distrikt, tak pro naši společnost, která se roz-
hodla toto navýšení zčásti sponzorovat. Vedení
společnosti chápe zajiš�ování tohoto servisu jako
čestnou úlohu a současně podporu veřejně pro-
spěšných aktivit Rotary. Efektivní distribuce má
nesmírný význam nejen pro informování všech
členů našeho distriktu, ale je také prospěšná pro
popularizaci našich aktivit. Mimoto také inzeren-
ti mají nyní jistotu, že se informace dostávají ne
„jen“ na 64 adres klubů, ale do téměř dvou tisíc
míst a může je číst mnohem více osobností.
Děkuji za informace. �

datum pořadatel akce místo konání

15. 1. – 18. 1. RC Trutnov Workshop alpského lyžování Pec pod Sněžkou, ČR

18. 1. – 25. 1. Rotary International International Assembly – mezinárodní shromáždění San Diego, USA/Cal

30. 1. – 31. 1. DV-služba mládeži Orientation meeting I. – odjíždějící studenti 2009/10 Třebíč, ČR

31. 1. RC Hluboká n/Vlt. - Golf Benefiční ples Hluboká nad Vltavou, ČR

13. 2. – 15. 2. D 2240 PETS – školení budoucích klubových činovníků Piešťany, SR

23. 2. Rotary International Výročí založení prvního RC v Chicagu (1905) všeobecná aktivita

28. 2. RAC Ostrava RYLA – uzávěrka přihlášek Prostřední Bečva, ČR

28. 2. RC Praha Výstava k projektu Zachráněné dědictví – ukončení Horní Planá, ČR

27. 3. – 29. 3. D 1950 Mezinárodní seminář RYLA Görliz, Německo

28. 3. Pražské RC Konference: EURO v nových členských zemních EU Praha, ČR

31. 3. RC Jihlava Ukončení internetové aukce obrazů dětských autorů www.rotary.cz

17. 4. – 19. 4. D 2240 Distriktní shromáždění (zástupci klubů) Uherský Brod, ČR

19. 4. Rotary International Výročí narození zakladatele RI P. Harrise (1868) všeobecná aktivita

27. 4. – 25. 5. D 2240 / D 1200 GSE tým z Velké Británie (D 1200) u nás různá místa, ČR/SR

29. 4. – 3. 5. RAC Ostrava RYLA – seminář o životní rovnováze pro mladé Prostřední Bečva, ČR

15. 5. – 4. 6. D 2240 / D 1950 GSE tým z Německa (D 1950) u nás Různá místa, ČR/SR

22. 5. – 24. 5. D 2240 DISTRIKTNÍ KONFERENCE Košice, SR

30. 5. – 4. 6. D 2240 / D 1950 Náš GSE tým do D 1950 Různá místa, Německo

21. 6. – 24. 6. Rotary International 100. SVĚTOVÝ KONGRES RI Birmingham, GB

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.
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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 • Chomutov • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec • Karlovy Vary
• Klatovy • Kroměříž • Liberec-Jablonec n. N.
• Most • Olomouc • Olomouc City
• Ostrava • Ostrava International • Pardubice
• Písek • Plzeň • Plzeň-Beseda • Poděbrady
• Prag Bohemia • Praga Caput Regni
• Praga Ekumena • Prague International
• Praha • Praha City • Praha Classic
• Praha – Staré Město • Prostějov • Přerov
• Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí
• Zlín • Znojmo
ROTARACT
• Brandýs-Boleslav  • Brno • Hradec Králové
• Ostrava • Ostrava International – v zakládání
• Plzeň • Praha• Znojmo – v zakládání
ROTEX CZ

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

Dignitatis memores ad optima intenti

svět
celkem

členů 1 027 390 1 417 1 231 483

Rotary klubů 46 18 64 32 270

RTC klubů 6 4 10 7 396

ROTEX 1 1 2 -

distriktů 1 534

zemí/regionů 2 200

(Celosvětové údaje k datu 1. 6. 2008)
goodnews@rotary.cz

internetový portál provozuje:
EUNECO.COM
European Network Company, s.r.o.
Klánovická 43, 198 00 Praha 14

webmaster distriktu:
Vladimír Skalský, RC Praha City
tel./fax: + 420 604 241 621

webmaster@euneco.cz

časopis vyznamenaný Cenou T.J. Bati

aktuální informace na
www.rotary.cz a www.rotary.sk
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