Foto: Ladislav Šeiner

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým
potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní,
podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty)
sdružuje na základě předem daných zásad a vzájemné rovnoprávnosti špičkové odborníky a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY svými nezištnými
aktivitami a projekty (službami) pozitivně ovlivňuje komunitu, v níž působí, a napomáhá utváření
občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“.
Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATINAL, ROTARY, ROTARY KLUB
a ROTARIÁN jsou zákonem chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI.

OBSAH
Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,
v době, kdy čtete tyto řádky, již opadnul vánoční a novoroční shon a vrátili jsme se ke
všedním, každodenním úkolům i drobným
radostem, které nám zpříjemňují život jak
osobní, tak klubový. S odstupem jistě uvítáte
malé zavzpomínání na milé chvíle, které jsme
prožili se svými blízkými a přáteli v adventním čase. Připravili jsme je z příspěvků zaslaných z několika klubů našeho distriktu.
Měsíc leden je v našem společenství věnován principům a cílům Rotary, měsíc únor
pak všeobecnému porozumění. Věřím, že
články tohoto čísla odrážejí i tato témata.
Zejména osmistránková zvláštní příloha našeho časopisu GLOBAL OUTLOOK, která
je věnována úsilí Rotary při řešení světových
konfliktů a udržení míru ve světě.
Na přelomu roku bylo završeno certifikační
řízení našeho časopisu pro období 2010-2013
jako jednoho z jedenatřiceti oficiálních periodik Rotary. Koncem ledna se uskutečnilo
i první jednání redakční rady našeho časopisu, které se zabývalo jeho koncepcí pro příští
rotariánský rok. Věřím, že i v letošním roce
vám tak budeme přinášet jen dobré, inspirující zprávy týkající se našich klubů, distriktu
i světových aktivit Rotary.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS
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Adventní akce měly úspěch – to dokazují výsledky akcí, které uspořádaly české a slovenské Rotary kluby v průběhu adventu a vánočních či
novoročních svátků. Nepatřilo k nim jen klasické vaření punče na vánočních trzích, ale i koncerty či návštěvy v domovech seniorů. Například historické loutky zachráněné před zkázou dětmi z divadelního
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souboru „Našlose“ ze Sedlčan, který dlouhodobě podporuje RC Praha
City, oživily adventní benefiční víkend pořádaný společně několika
pražskými kluby.
Drobným klubovým akcím pořádaným v distriktu během předvánočního období je věnován blok článků na str. 29-37.
(Foto: Svatopluk K. Jedlička)
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BUDOUCNOST ROTARY JE VE TVÝCH RUKOU
BUDÚCNOSŤ ROTARY JE V TVOJICH RUKÁCH

překlad: Petr J. Pajas, PDG
Leden – január je měsícem, který staří Římané spojovali s jejich dvouhlavým
božstvem Janusem. Jedna Janusova hlava se dívala zpět do právě uplynuvšího roku a ta druhá se dívala dopředu do roku nastávajícího.
V Rotary označuje leden polovinu období naší služby a rovněž nám poskytuje možnost podívat se zpět na minulé a dopředu na budoucí půlroční období.
Je to čas první inventury – ohlédnutí za tím, jak se nám daří naplňovat cíle,
které jsme si předsevzali a zhodnocení úspěšnosti v naplňování našich očekávání. Je to čas, kdy se máme otevřeně a se ctí porovnat s dosaženými úspěchy
a přetrvávajícími výzvami a kdy máme zvažovat další kroky, které je třeba
podniknout, abychom úspěšně dokončili svoji službu tak, jak jsme si ji naplánovali.
Jsem si jist tím, že shledáte mnohé z toho, čeho jste dosáhli v uplynulých šesti
měsících a co je hodné vaší hrdosti. Na svých cestách jsem již viděl, jak mnoho mohou rotariáni dokázat, když jsou skutečně rozhodnuti jít za svým cílem.
Podařilo se vám přivést nezávadnou a čistou vodu k těm, komu se jí nedostávalo, poskytovali jste potraviny a přístřeší těm, kdo to potřebovali a pomáhali
jste s výchovou a vzděláváním těm, kdo nemohou číst nebo psát. Šířili jste tak
ideál nezištné služby v kontextu spolupráce, přátelství a náročných etických
zásad.
Rotariáni mohou přispívat ke změnám, které určují naše směřování nejen na
měsíce, ale na celé roky a desítky let dopředu. To je naše privilegium. Ale je
to také naše povinnost, nebo jako rotariáni se považujeme za občany, kteří
ze svého přízní osudu získaného postavení mohou pomáhat těm, kdo žijí
v podmínkách, které si často jen stěží umíme představit.
Takže ono je toho ještě mnoho, co je třeba udělat v těch příštích šesti měsících. Neztrácejte ani chvilku z té nejcennější komodity, která je nám dána
– a tou je ČAS!
My všichni jsme dobrovolníky sloužícími pro dobrovolnickou organizaci. Nikdo nás k rotariánství nenutil; každý z nás si to vybral sám, nebo přijal pozvání, aby se stal členem Rotary klubu. A každý rok, ne-li každý den se každý
z nás rozhoduje, zda pokračovat v zahájených činnostech, zda nadále nezištně sloužit v souladu s heslem „Service Above Self“. Není to vždy snadná cesta, ale já vím, že je to cesta správná.
Rád bych využil této příležitosti poděkovat vám za veškerou rotariánskou
službu, kterou jste poskytli, za službu, kterou poskytujete, a za službu, kterou
jste, jak vím, odhodláni poskytovat i v budoucnu.
Budoucnost Rotary je ve vašich rukou - The Future of Rotary Is in Your
Hands.

preklad: Ivan Belan, PDG
Každý z nás bol už niekedy isto konfrontovaný s otázkou, čo je Rotary. Existuje mnoho spôsobov, ako na danú otázku odpoveda . Odpove formulujeme v závislosti od toho, kto nám danú otázku kladie, od kontextu a času,
ktorý máme k dispozícii. Najkratšou a najjednoduchšou odpove ou je, že
Rotary je najstaršou servisnou klubovou organizáciou na svete. Táto odpove je pochopite ne správna, nie však úplne výstižná. Aby príjemca informá4

Projevy a zprávy prezidenta RI Johna Kennyho najdete na: www.rotary.org/president
cie skutočne pochopil podstatu Rotary, treba uvies , ako sa my, členovia Rotary, prostredníctvom služby pre verejnos usilujeme dosiahnu viac než len
primárny cie každého jednotlivého projektu. Spoločnou prácou v kluboch,
v dištrikte a na medzinárodnej úrovni sa snažíme tiež budova základy lepšej
spoločnosti – vytvárame priate stvá, nasto ujeme dôveru, čestnos , vzbudzujeme nádej.
Štruktúra Rotary a medzinárodné klubové projekty vytvárajú priaznivé
podmienky na nadväzovanie priate ských vz ahov medzi rotariánmi
z rôznych krajín. Dôraz na etické a čestné správanie smeruje k budovaniu
pevných a otvorených vz ahov medzi u mi a národmi. Naše servisné projekty zamerané na pitnú vodu, zdravotnú starostlivos , boj proti hladu, šírenie gramotnosti majú zásadný význam pri odstraňovaní mnohých
praktických prekážok v úsilí o pokojnejší svet bez vojen. Nadácia Rotary
a mládežnícke výmenné programy posúvajú toto úsilie do alšej roviny –
pripravujú vodcovské osobnosti zajtrajška a vedú ich k aktívnemu prístupu
vytvárania lepšieho sveta.
Tieto programy prispievajú k formovaniu zodpovedných občanov žijúcich
v lepších komunitách – udí, ktorí budú ma väčší rozh ad, lepšiu perspektívu a otvorenejšiu myse . Budú už nezmazate ne poznačení skúsenos ami
a počas svojho života si prínos týchto skúseností nenechajú iba pre seba. Toto
sú udia, ktorí raz budú vytvára budúcnos a svet, aký sa my, rotariáni, snažíme dosiahnu každou svojou aktivitou.
Čo je vlastne Rotary? Je to sie udí, ktorým na veciach záleží. udí, ktorí sú
zároveň realisti i optimisti. Vieme, aké výzvy stoja pred nami a poznáme hranicu vlastných možností. Sme si vedomí svojich schopností a nesieme zodpovednos za to, aby sme tieto schopnosti naplno využili. Pripomeňme si
myšlienku Paul Harrisa, ktorú premietol do vízie Rotary ako organizácie
propagujúcej porozumenie medzi národmi: „Srdcia udí musia by nato ko
zasiahnuté, že vzájomné porozumenie a dobrá vô a vytesnia z nich miesta
strachu a nenávisti“. Práve počas Mesiaca svetového porozumenia je nanajvýš aktuálne pripomenú si tieto slová a zároveň vyzdvihnú skutočnos , že vo
všetkých našich servisných aktivitách sa usilujeme o uš achtilý cie – priate stvo, porozumenie a mier.

John Kenny
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Rotary uskutečnilo své první Mezinárodní shromáždění (International Assembly) v Chicagu
v březnu 1919. Výroční shromáždění – v současné
době pořádané pokaždé v San Diegu koncem ledna – připravuje zvolené distriktní guvernéry na
převzetí jejich úkolů dnem 1. července a představuje jim prezidenta RI a jeho téma na následující
rok. Past president RI S. Kendrick Guernsey
(1947-48) zavedl neoficiální téma těchto shromáždění „Učte se … a jděte sloužit“, které zdraví
účastníky každý rok při vstupu do jednacího sálu.
Novinky z letošního shromáždění (GETS) uskutečněného ve dnech 18.-24. ledna – včetně vyhlášení ústředního tématu RI na rok 2010/2011 –
můžete získat na www.rotary.org a v sekci
www.rotary.org/historicmoments pak více o dalších tématech RI.

Téměř všechno,
počínaje jeho barvami až po chybějící drážku na
hřídeli! Emblém
Rotary je jediným
grafickým
prvkem, který jednotně identifikuje
Rotary kluby a jejich členy na celém světě. Informuje návštěvníky města, že se tam schází Rotary
klub, identifikuje projekty sponzorované Rotary
kluby a distrikty, a propůjčuje značku Rotary na
klubové a distriktní webové stránky a publikace.
Jako základní značka, týkající se obrazu Rotary
na veřejnosti, musí být tento emblém znázorňován vždy naprosto korektně. Pro jeho správné používání platí, že toto kolo nesmí být ořezáváno,
zastíráno, deformováno nebo otáčeno. Při každé
jeho barevné prezentaci používejte oficiální barvy Rotary, tj. královskou modř a zlato. A nikdy
nevymazávejte nebo nenahrazujte slova „Rotary
International“ nebo nevynechávejte nebo nevyplňujte drážku na hřídeli.
Správné užívání slova „Rotary“ je rovněž důležité. Samo o sobě se toto slovo Rotary týká Rotary

International. Pro objasnění tohoto rozdílu identifikujte vždy váš sponzorující klub, distrikt nebo
jinou rotariánskou entitu v názvech projektů,
značce a názvech domén webových stránek a nikdy neužívejte předpony Rota- nebo každé jiné
změny slova Rotary.
RI nabízí nástroje pro pomoc rotariánům při
správném používání názvu a emblému. Můžete si
stáhnout „RI Visual Identity Guide“ (Pomůcka
pro vizuální identitu RI) se směrnicí pro vnější
styl a loga Rotary a to zdarma. Můžete si rovněž
objednat tuto směrnici (547) a loga Rotary na CD
(234), kde naleznete emblém Rotary a loga programů RI a Nadace Rotary za US$9.
Materiály na této stránce z originálů v angličtině
přeložil Augustin Čermák, RC Hradec Králové

V roce ekonomické pohromy, která otřásla světovými trhy a šokovala důvěru spotřebitelů, nejdůležitější aktivum Rotary – jeho členstvo – stále
rostlo. K 30. červnu se ve 33 790 Rotary klubech
sdružovalo na 1 234 527 členů, což proti předchozímu roku představuje nárůst o 520 klubů a 3 044
členů. Cíl, který vytknul pro rotariánský rok
2008/2009 prezident RI Dong Kurn Lee, růst
členstva o 10 % nebo více, naplnilo přes 5700 klubů v 534 distriktech RI.
(Jennifer Lee Atkin, redakce RWMP)
Charakteristické údaje:
ROTARY

INTERACT
SBORY AKTIVISTŮ

AKCE
PŘEDCHÁZEJÍCÍ
KONGRESU:

17. – 20. 6. 2010
SVĚTOVÉ MÍROVOVÉ
SYMPOZIUM
KONFERENCE ROTARACT
MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
RYLA
2007/2008

2008/2009

2009/2010

členů

1 216 964

1 231 483

1 234 527

klubů

32 814

33 270

33 790

530

531

534

163 415

174 271

180 274

distriktů
ROTARACT

registrace na:
www.rotary.org

členů
klubů

7 105

7 577

7 838

členů

258 865

274 160

281 152

klubů

11 255

11 920

12 224

členů

141 289

152 214

156 055

sborů

6 143

6 618

6 785

Údaje jsou ze začátku každého daného období
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František Ryneš, PHF, Cena TJB
guvernér Distriktu 2240 pro období 2009/2010
člen RC Třebíč

Vážené rotariánky a rotariáni,
milí přátelé,
Všichni sledujeme s mrazením v zádech a se zatajeným dechem přírodní katastrofu gigantických rozměrů, která nedávno postihla Haiti. Uvědomujeme
si, že posláním nás, rotariánů, je pomáhat všude
tam, kde je to třeba. K takové pomoci nás vyzývá
i prezident Rotary International John Kenny. Vím
o tom, že řada klubů se již rozhodla pomoc poslat.
To je velmi dobré, protože rychlost v takových případech hraje významnou roli. Zvláště vřele vítám
výzvu RC Nové Zámky a DGN Tomáše Langa.
Prosím kluby, které se dosud nestihly zapojit, aby
tak učinily v co nejkratší době. Obyvatelé Haiti potřebují aktuální pomoc každou hodinou, naši pomoc však budou potřebovat i v příštích měsících
a patrně i letech! Prosím, pamatujme na to.
Jsme za polovinou rotariánského roku a tak je dobré ohlédnout se zpět. Měsíc leden je totiž v Rotary
věnován uvědomování si, že jsme součástí tohoto

úžasného světového hnutí. Letos oslavíme
23. února 105. výročí založení prvního Rotary klubu. Naším hlavním posláním vždy bylo pěstovat
vzájemné přátelství, jehož ovocem je nezištná snaha
pomoci druhým. Společným úsilím dokážeme
zvládnout mnohé úkoly, na které bychom jako jednotlivci neměli sílu. Nezapomínejme však na uplatňování etických a morálních zásad v životě,
v podnikání i ve službě. Snažme se šířit tento ideál
i mimo prostředí našich klubů právě v únoru, který
je věnován mírotvornému úsilí a snaze o mezinárodní porozumění.
Právě proto bychom neměli zapomínat ani na uvědomování si své vlastní osobnosti. Zdravé sebevědomí totiž k Rotary také patří. Jsme si vědomi své
důstojnosti a chceme konat to nejlepší, říká naše
distriktní motto ve volném překladu.
Rád bych zmínil pár věcí, které se nám podařilo
uskutečnit. Především výbor pro službu mládeži vybral naše reprezentanty na dlouhodobé výměny studentů pro příští rok. V Kroměříži odvedli všichni

V poslednej dobe sme svedkami správ o nepredstavite nej devastácii Haiti
neúprosným prírodným živlom, zemetrasením tragického rozsahu. Státisíce
udí zostalo bez prístrešku, prišlo o skromný majetok a životné podmienky,
nespočetný a zatia nespočítate ný počet udí prišlo o život. Vedení myšlienkou a presvedčením, že zásada SERVICE ABOVE SELF je základným morálnym postulátom rotariánov, sme sa zachovali aj v uplynulom roku, ke na
výzvu RC Ostrava kluby nášho dištriktu nezištne prispeli na obnovu škôd na
povodňami postihnutej Severnej Morave, ale aj v mnohých iných prípadoch
v rámci našich klubových aktivít a projektov.
Rotary klub Nové Zámky na svojom stretnutí v pondelok dňa 18. januára
2010 sa rozhodol neodkladne prispie k humanitárnym zbierkam pre pomoc
Haiti. Súčasne odobril návrh obráti sa s výzvou ku všetkým klubom dištriktu,
aby sa k tejto pomoci pridali. Výzvu na poskytnutie pomoci vydal aj prezident
RI John Kerry. Odporúča príspevok poskytnú do vytvoreného fondu cestou
centrály RI alebo prostredníctvom humanitárnych organizácií ako Medzinárodný Červený kríž, Lekári bez hraníc alebo iní. Posielanie príspevkov do
fondu RI sa nám v tejto chvíli zdá ažkopádne, pretože prevody sa dajú robi
len v USD, čo zbytočne vyvoláva nezanedbate né finančné náklady, ale aj
bankové spojenia sú zverejnené len pre vnútroštátny bankový styk v USA
(okrem zasielania šekom).
V oboch našich štátoch pracujú renomované a spo ahlivé humanitárne organizácie, ktoré si získali dôveru doma i v zahraničí. Sú to mimovládne organi-

Sumarizácia doterajších správ z klubov o donáciách k 10. 2. je nasledujúca:
RC České Budějovice

34 000 Kč
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Člověk v tísni Praha

RC Český Krumlov

1500 Kč

Člověk v tísni Praha

RC Košice

500 Eur

Človek v ohrození Bratislava

RC Znojmo

15 000 Kč

Člověk v tísni Praha

RC Praha International

45 100 Kč

Shelterboxy GB

Pražské RC – společně

16 000 Kč

zatím neurčeno

RC Piešťany

245 Eur

Človek v ohrození Bratislava

RC Bratislava

1 200 Eur

Človek v ohrození Bratislava

RC Trutnov

10 000 Kč

HAND FOR HELP Liberec

RC Olomouc

7 500 Kč
500 Eur

RC Plzeň

13 000 Kč
Celkom:

č. ú.: 266 052 0502/1100 vedený v EUR u TATRA Banky, VS: 1119

Váš František Ryneš
guvernér distriktu

zácie „Člověk v tísni“ v ČR (www.clovekvtisni.cz) a „Človek v ohrození“ v SR
(www.clovekvohrozeni.sk). Tieto majú vybudované svoje kontakty a infraštruktúru, ktorá zaručuje, že poskytnuté prostriedky sa dostanú na správne
miesto a budú využité v súlade so zámerom darcu. Čas zbierok využijú uvedené mimovládne organizácie na neodkladnú pomoc pri znovuvytváraní znesite ných životných podmienok, čas na obnovu Haiti, ktoré pod a ve mi
optimistických odhadov OSN AID potrvajú najmenej pä rokov. Všetci poznáme skúsenos , že kto včas dáva, dvakrát dáva.
Tomáš Lang, DGN 2011/2012, RC Nové Zámky
Štefan Prónay, prezident RC Nové Zámky

RC Nové Zámky

č. ú.: 4095 4095/0300 vedený v CZK u ČSOB

činovníci poctivý kus práce a patří jim dík nás všech.
Podařilo se nám složit velmi kvalitní GSE tým pro
výměnu mladých odborníků do USA. Na oplátku
budeme na jaře hostit mladé Američany u nás.
O konferenci Etika v podnikání a ve společnosti
v Ostravě, nad kterou spolu se mnou převzal záštitu
Václav Havel, jsem se již zmiňoval. Vzešla z ní výzvu účastníků, aby Ministerstvo školství ČR zařadilo do výukových osnov předmět „etická výchova“.
S radostí vám mohu oznámit, že paní ministryně
Kopicová svým opatřením ze 16. prosince volání vyslyšela. Jsem rád, že naše výzva k tomu významně
přispěla.
V samém závěru kalendářního roku se podařilo
v podstatě dokončit nový interaktivní webový portál
www.rotary2240.org. Do provozu byl uveden na
Nový rok. I když není ještě úplně hotov, už dnes je
možno konstatovat, že se počin podařil.
Blíží se čas konání PETS a shromáždění distriktu.
Tentokrát se budou obě akce konat o jediném víkendu – v sobotu 26. a v neděli 27. března. Ve stejném termínu proběhne školení činovníků Nadace
Rotary, přednášet přijede PDG Thomas Watzenböck z Rakouska. Doufám, že kumulace termínů
těchto akcí povede ke snížení nákladů pro kluby
i distrikt a že bude znamenat vysokou kvalitu přípravy budoucích prezidentů a sekretářů.
Vážení přátelé, přeji vám do druhé poloviny rotariánského roku hodně entuziasmu a spoustu dobrých
nápadů, jak, komu a kde sloužit nad vlastní zájem.
Mějme však vždy respekt k pravdě, vůli k činům!

Shelterboxy GB
Človek v ohrození Bratislava
Člověk v tísni Praha

142 100 Kč a 2 445 Eur

Organizácie Človek v ohrození Bratislava (k vyše uvedenému dni disponuje čiastkou
cca 225 tisíc Eur) a Člověk v tísni Praha (cca 40 mil. Kč) svoje prostriedky spájajú
a využívajú na Haiti spoločne.

V úterý 12. ledna zasáhlo značnou část území Haiti ničivé zemětřesení s epicentrem
přibližně 15 km od hlavního města Port-au-Prince. Otřesy byly citelné, ale bez následků, také na Kubě, Jamajce, ve Venezuele a sousední Dominikánské republice. O následcích zemětřesení máme dostatek aktuálních zpráv z médií.
Území Haiti je součástí Rotary distriktu 7020 (www.clubrunner.ca/dprg/
dxhome/_home.aspx?did=7020), který zahrnuje i další regiony Karibiku – Jamajku,
Bahamy, Kajmanské ostrovy atd. (76 klubů). Okamžitou pomoc začaly organizovat
Rotary kluby z nepostižené části distriktu a zejména ze sousedního distriktu 4060 (Dominikánská republika, 63 klubů). Pomoc z ostatních částí světa iniciovali svojí bezprostřední výzvou prezident RI John Kenny a předseda Správní rady Nadace Rotary Glen
Estess, na místo byla vyslána i skupina vedoucích představitelů RI, aby posoudila a dojednala formy pomoci, v rámci Nadace Rotary byl zřízen zvláštní fond a stanoven systém mezinárodní pomoci postižené oblasti.
Do akce operativně vstoupil i rotariánský ShelterBox’s Response Team (SRT) z Velké
Britanie (www.shelterbox.org), který průběžně zajiš uje pro obyvatele v několika regionech světa unifikované kontejnery s prostředky umožňujícími několikaměsíční přežití
až desetičlenné skupiny osob. Tým okamžitě soustředil pozornost na pomoc Haiti.
Jeho členové, zejména Mark Pearson, byli také těmi, kteří jako první zasílali podrobnější informace přímo z místa katastrofy a to jak do ústředí RI, tak všem rotariánům,
kteří měli zájem poskytnout pomoc. S dopravou kontejnerů - ShelterBoxů pomohla
armáda USA, s vlastní distribucí na místě pak skauti (na pořízení několika těchto kontejnerů přispěly i naše kluby – RC Prague International a RC Olomouc). Jednalo se
o bezprostřední, účinnou a předcházejícími akcemi ověřenou pomoc. Na Haiti je tak
rozmís ováno 8 tisíc ShelterBoxů, které pomohou přežít následky zemětřesení zhruba
80 tisícům postižených.
V průběhu dvou týdnů se pomoc mezinárodních organizací i rotariánů rozběhla
v mnoha směrech (viz týdně aktualizované zpravodajství na www.rotary.org/en/
Pages/ridefault.aspx). Bezprostředně po zemětřesení se do pomoci spontánně zapojili
i členové Rotary klubů z našeho distriktu.
(Z podkladů ústřední redakce RWMP zpracoval skj.)

Očité svedectvo
Slovenské občianske združenie Človek v ohrození (ČvO) vyhlásilo verejnú zbierku 13.
januára 2010, bezprostredne po ničivom zemetrasení, ktoré postihlo až tri milióny Haianov a vyžiadalo si viac než 230 000 obetí. Prvú čas výnosu vo výške 25 000 EUR združenie odoslalo 19. januára medzinárodným partnerom Člověk v tísni (CZ) a Concern
(IRL), ktorí už vtedy mali v krajine svojich humanitárnych pracovníkov a začali s distribúciou urgentnej humanitárnej pomoci. Tá spočíva najmä v mobilných zdrojoch pitnej
vody, nutričnom programe a zdravotnej starostlivosti pre malé deti. Jej súčasou sú aj
prístrešky pre udí, ktorí pri zemetrasení prišli o domov a bývajú dnes v provizórnych táboroch v hlavnom meste. Rozsah humanitárnej katastrofy je obrovský, hlavné mesto
Port-au-Prince – ale aj okolité dediny a mestá – sa noc čo noc menia na obrovské chaotické noc ahárne. Mnohí udia spia pod holým nebom, často priamo na ceste, pretože sa
boja vráti sa do svojich poškodených domov, aj ke tie stoja, no sú poškodené.
Na prelome januára a februára som s kolegom, riadite om ČvO ubošom Hrivňákom absolvoval 10-dňovú cestu na Haiti, ktorá mala dva ciele – zmonitorova využitie prvej urgentnej finančnej pomoci a pripravi podklady pre našu dlhodobú terénnu misiu, ktorú vyšleme
z Bratislavy začiatkom marca a bude zameraná na posthumanitárnu pomoc, teda výstavbu
komunitného objektu, napríklad školy, a na to nadväzujúcich projektov v oblasti obnovy živobytia. Haiti ako jedna z najchudobnejších krajín západnej pologule totiž po prvej urgentnej fáze záchrany životov, dodávok potravín a vody bude potrebova dlhodobú pomoc, rekonštrukciu budov a sociálnej infraštruktúry. Zameriame sa na oblasti Leogane a Petit Goave, ke že v Port-au-Prince je už dnes skoncentrovaných množstvo ve kých humanitárnych
organizácií. V minulosti sme preukázali našu schopnos efektívnej pomoci, ke sme napríklad po cunami na Srí Lanke postavili domy pre 40 rodín rybárov a umožnili sme im zhotovi
si nové člny ako základný zdroj obživy. Našou „parketou“ je teda rozsahom možno menšia,
no adresná pomoc smerujúca k dlhodobej stabilizácii danej komunity.
Touto cestou vyjadrujeme v aku všetkým darcom, aj členom Rotary klubov za ich príspevky na verejnú zbierku pre Haiti a budeme ich samozrejme o našich aktivitách na alej priebežne informova.
Andrej Bán, predseda správnej rady OZ Človek v ohrození

Město Port-au-Prince a několik dalších lokalit se proměnilo v haldu sutin.
(Foto: Mark Pearson)

První zásilka ShelterBoxů dorazila na Haiti bezprostředně po katastrofě.
(Foto: Mark Pearson)

ShelterBoxy se rozmisťují do vybraných lokalit za pomoci Červeného kříže.
(Foto: Thomas Lay)

Při rozmisťování ShelterBoxů pomáhají dobrovolníkům i skupiny skautů.
(Foto: Mark Pearson)

Ti, kteří přežili zemětřesení, nacházejí útočiště ve stanových městečkách.
(Foto: Mark Pearson)
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Byl to dobrý rok, alespoň co se rotariánů golfistů
týká. Mohu říci, že golfových turnajů navzdory
okolnostem neubylo, naopak, a tak se zvýšila i finanční pomoc, kterou nám charitativní turnaje
přinesly. Dokonce jich bylo tolik, že jsme se někdy v datu pořádání překrývali, ale ani to snad
není tolik na škodu. Na druhé straně by v příští
sezoně možná stálo za úvahu vytvořit si hned na
začátku roku předběžný plán Rotary turnajů,
abychom snížili nechtěnou konkurenci. Proto vás
chci tímto poprosit o spolupráci a nahlášení těchto, v mnohých případech již tradičních, turnajů
na moji e-mailovou adresu.
Kromě těchto charitativních turnajů však začala
na podzim 2009 soutěžní Rotary Guvernor Golf
Tour o barevné sako guvernéra distriktu 2240, na
které se mají hlavně setkávat golfisté rotariáni
a jejich rodinní příslušníci z Čech, Moravy a Slovenska a v rotariánském duchu změřit své síly
a navazovat nové osobní vztahy.
Oboje se začíná naplňovat i přes nepřízeň počasí,
která naši guvernérskou túru provází – první turnaj
v Molitorově byl ve znamení hustého deště, druhý

turnaj na Hluboké, pokud by se uskutečnil v původně plánovaném termínu, byl by ve znamení husté
chumelenice. Nad počasím jsme však zvítězili a tak
přeložený termín ze 16. na pátek 30. října počasí rehabilitoval, nebo se hrálo v bezesporu nejhezčím
říjnovém dnu, což je v případě hledání míčků, a ne
jen při tom, nespornou výhodou.
V současné době se túry zúčastnilo šestnáct hráčů
a hráček z desíti golfových klubů. Zatím chybí jen
zastoupení přátel ze Slovenska, ale věřím, že jarní

chu do hry je na turnaj přiláká. Vzhledem k pravidlům soutěže je i celkové vítězství zatím dostupné všem stávajícím i budoucím účastníkům.
Nicméně po dvou kolech již máme zpracované
průběžné výsledky - vede přítel Honza Holý z RC
Praha (dvakrát první místo), dál se umístili Pavel
Frelich a Honza Čutka (oba RC Hluboká n.Vlt. –
Golf). V dámském zápolení jsou na prvním místě
Martina Jankovská, ADG (RC Praha City) a Marie Johanusová (RC České Budějovice), třetí je
Hana Pufferová (RC České Budějovice). Na detailnější rozbor výsledků je zatím příliš brzy, ale
co mohu bez váhání říci už nyní je to, že díky rotariánské golfové túře jsem potkal plno sympatických lidí a zvýšil se počet hřiš , kde si mohu zahrát
s tamními přáteli.
Měl bych jen prosbu: vy z rotariánů, kteří rádi
hrajete golf, i když se nechcete či nemůžete našich turnajů zúčastnit, přihlaste se mi, prosím, na
moji e-mailovou adresu (viz kontakt níže), třeba
vás později nějaká naše nabídka zláká či osloví.
Na setkání s golfovým míčkem a vámi se těší
Honza Hlaváč, RC Praha Classic
Aktuální informace a přihlášky:
Ing. Jan Hlaváč
e-mail: jhlavac@iol.cz
mobil: +420 728 128 113
Ing. Pavel Frelich
e-mail: frelich@egc.cz
mobil: +420 603 442 090

Guvernér distriktu František Ryneš u příležitosti oficiálních návštěv, které uskutečnil v uplynulém
půlroce v jednotlivých Rotary klubech, ocenil dlouhodobou, záslužnou a příkladnou činnost několika rotariánů a rotariánek uznáním Nadace Rotary (čestný odznak PHF) nebo nejvyšším uznáním
našeho distriktu (TJB):

RC České Budějovice – Aleš Krejčů (viz foto
Jana Trska)
RC Karlovy Vary – Ivo Slavíček
RC Tábor – Radim Buriánek
RC Třebíč – Josef Nováček
Ke gratulantům se přidává i naše redakce (skj)
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RC Třebíč – Tibor Szabo
RC Přerov – Alois Karas
RC Uherský Brod – Ivana Horenská
RC Uherský Brod – Martina Horňáková
RC Valtice-Břeclav – Emil Kordiovský
RC Zlín – Vladimír Chudárek

PRACOVNÍ ČÁST

JIHLAVA
víkend
26.–28. března 2010
Lednové pracovní setkání nových guvernérů
všech distriktů v San Diegu (RIA) bylo určeno
k předávání zkušeností.
Náš DGE Martin Timr
(vpravo) se tak měl možnost v neformální atmosféře setkat i s budoucím
prezidentem RI Ray
Klinginsmithem
(na
snímku s manželkami).
Vážení rotariánští přátelé,
dostalo se mi té cti, abych v období 2010/2011 vykonával zodpovědnou funkci
guvernéra našeho distriktu. Děkuji Vám za důvěru, kterou jste mi před dvěma
roky dali. Stejně tak jako mně, dali jste důvěru ve svých klubech i novým činovníkům zvoleným pro toto období.
Nejen štěstí, ale i každodenní běžný život přeje připraveným. Snažil jsem se proto
v uplynulém půlroce sbírat po boku svých předchůdců zkušenosti, podněty
a praktické informace pro to, abych mohl nejen navázat na jejich aktivity, ale
abych mohl třeba i přispět k dalšímu rozvoji našeho společenství. Z vhodných
kandidátů jsem sestavil tým, který mi bude nápomocen radou i konkrétním skutkem při plnění úlohy statutárního zástupce našeho distriktu, koordinátora aktivit Vašich klubů a zprostředkovatele kontaktů s ústředím RI. V pozici guvernéra
jako vrcholného představitele RI v našem regionu jsem absolvoval několikadenní podzimní školení (GETS) v Paříži a před několika málo dny jsem se vrátil
z obdobného pracovního setkání (Rotary International Assambly), uspořádaného v San Diegu.
Z obou setkání jsem si kromě velkého množství pracovních i osobních zážitků
přivezl praktické postřehy a rady i konkrétní představu o celkové strategii našeho
světového společenství pro příští rok i několik let dalších. Byl bych rád, kdyby získané zkušenosti moje, mých předchůdců i členů distriktního týmu byly efektivně
předány i novým klubovým činovníkům v rámci semináře PETS. Byl bych rád,
kdybychom v průběhu distriktního shromáždění společně s delegáty vyslanými
všemi Rotary kluby našeho distriktu připravili smysluplné a reálné aktivity pro
období 2010/2011.
Členové RC Jihlava se ujali nelehkého úkolu a vytvořili příznivé podmínky pro
tato naše pracovní, společenská i osobní setkání – díky jim za to! Ty, kterých se
setkání z hlediska výkonu jejich funkcí bezprostředně týká, jsem již pozval osobním dopisem. Dovoluji si však společně se současným guvernérem distriktu
Františkem Rynešem pozvat i Vás, ostatní zájemce o setkání dotýkající se životaschopnosti našeho distriktu. Výsledky našich snah, jejich hodnota i přínos pro ty,
kterým naše aktivity slouží, jsou dány především tím, jak se na jejich realizaci připravíme, jakou si stanovíme strategii a priority. Věřím proto, že naše jednání
v Jihlavě budou věcná, vstřícná a všestranně užitečná.
Na osobní setkání nejen v průběhu avizovaného víkendu, ale i při mnoha dalších
příležitostech se těší v duchu svého guvernérského kréda: „Ve službě je síla Rotary“ Váš

26. 3. / pátek 16:00-19:00 Setkání vedoucích činovníků distriktu pro 2010/2011
guvernér, řídící výbor, guvernérská rada, zástupci výborů a komisí,
distriktní tým, poradní sbor
27. 3. / sobota 8:00-18:00 PETS (Presidents Elect Training Seminar)
prezidenti a sekretáři všech Rotary klubů distriktu, zvolení
pro období 2010/2011
27. 3. / sobota v průběhu dne Školení Nadace Rotary
činovníci pečující v Rotary klubech o realizaci jednotlivých programů
a projektů Nadace Rotary
28. 3. / neděle 8:30-14:30 Distriktní shromáždění (pracovní orgán distriktu)
delegáti s hlasovacím právem vyslaní jednotlivými Rotary kluby,
prezidenti a sekretáři všech Rotary klubů distriktu zvolení
pro období 2010/2011
V průběhu celého víkendu budou všem zájemcům poskytovány individuální
konzultace k využití nového internetového portálu distriktu zprovozněného
letos na adrese www.rotary2240.org (vkládání a vyhledávání informací,
komunikační možnosti apod.)

DOPROVODNÝ PROGRAM
27. 3. / sobota (nejen pro ty, kteří doprovázejí účastníky, ale i pro ostatní zájemce)
9:00 – Odjezd od Hotelu Gustav Mahler
9:30 – Návštěva rodinné výrobny čokolády
Vyskytná u Jihlavy (upomínkové předměty)
10:30 – Návštěva paní Řezníčkové
výroba a zdobení perníčků (vlastní tvorba)
12:00 – Návštěva města Třeš
prohlídka betlémů a rodného domu Schumpetra
13:00 – Oběd na zámku v Třešti
15:00 – Návštěva a prohlídka jihlavské radnice
15:30 – Prohlídka jihlavského podzemí s překvapením
16:30 – Návrat na hotel GM
19:30 – ROTARY VEČER PŘÁTELSTVÍ
Hotel Gustav Mahler (společenský sál)

Kontakt:
Ing. Libor Ferda, RC Jihlava
tel.: 00420 736 506 435
fax: 00420 567 303 168
e-mail: liborferda@ji.cz
Partner setkání: www.hotelgmahler.cz

Martin Timr
guvernér distriktu pro období 2010/2011
člen RC České Budějovice
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Text: Mirek Barák, místopředseda DVSM;
Veronika Šrámková, ROTEX
Foto: Michal Koža, ROTEX
Distriktní výbor služby mládeži (DVSM) uspořádal ve dnech 27. – 29. listopadu první Orientation
meeting pro studenty vyjíždějící do zahraničí na
dlouhodobý výměnný pobyt v rotariánském roce
2010/11. Cílem tohoto setkání bylo uskutečnit
distriktní kolo výběru studentů a poskytnout jim
podrobné informace o výměnných pobytech.
Již v pátek odpoledne se do Domova mládeže
v Kroměříži, který svoje prostory poskytuje pro
rotariánské akce již tradičně, začali sjíždět všichni
účastníci. Bylo to především šedesát tři studentů
z celého distriktu, majících zájem vyjet do zahraničí, zástupci všech vysílajících klubů a členové
DVSM. Výrok současného DG Františka Ryneše
„Služba mládeži je vlajkovou lodí distriktu“ svojí
osobní přítomností podpořili i DGE Martin Timr
a DGN Tomáš Lang.
Bezchybnou organizaci celého víkendu zajiš ovali členové ROTEXu z Česka i ze Slovenska pod
vedením Štěpána Skořepy.
Časově velmi náročný program zahájil již v pátek
po večeři Mirek Barák, místopředseda DVSM.
V první části své přednášky seznámil studenty
s principy a historií Rotary, následně jim pak poskytnul podrobné informace o podmínkách a pravidlech výměnných pobytů.
V sobotu ráno začala nejdůležitější, ale studenty
nejobávanější část programu – individuální pohovory. Z přítomných rotariánů a členů ROTEXu
byly sestaveny hodnotící komise, každé z nich

Většina studentů přednášky a prezentace pozorně sledovala
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Studenty pozdravil i DGE Martin Timr, vpravo přihlíží Mirek Barák, místopředseda DVSM
předsedal zkušený funkcionář Služby mládeži.
Komise posuzovaly připravenost studentů opustit
na celý rok svoje rodiny a přátele, jejich schopnosti žít samostatně v mnohdy naprosto odlišné
kultuře a co nejlépe reprezentovat náš distrikt
v zahraničí. Přestože studenti prošli náročným
výběrem již ve svých vysílajících klubech, DVSM
musel po vyhodnocení sobotních pohovorů konstatovat, že tři z adeptů výměny nejsou prozatím
řádně připraveni a nemohou být v příštím rotariánském roce do zahraničí vysláni.
Brzké sobotní odpoledne věnovali studenti prohlídce pamětihodností Kroměříže za doprovodu
rotexáků a členů RC Kroměříž. V tom samém
čase se zástupci jednotlivých vysílajících klubů věnovali předávání dokumentů, které bylo nutno
doložit dle požadavků certifikace výměnného
programu na rok 2010/11.
Program sobotního podvečera, který studenty
mimořádně zaujal a díky tomu se protáhl až do
pozdních večerních hodin, byl plně v režii členů
ROTEXu. Po úvodní přednášce Štěpána Skořepy na téma „kulturní šok“ měli studenti příležitost shlédnout prezentace výměnných pobytů,
které jednotliví rotexáci v minulých letech absolvovali. Zážitky a zkušenosti z USA, Kanady,
Mexika, Austrálie, Brazílie, Japonska a Thajska

byly podány velice působivě a vzbudily velmi obsáhlé diskuse. Studenty zajímalo vše – kultura
jednotlivých zemí, život v hostujících rodinách,
otázky spojené s návštěvou školy, možnosti trávení volného času, získávání přátel, stravovací
zvyklosti… Mnozí studenti si až na základě prezentací rotexáků a následných diskusí v užších
kroužcích uvědomili, co je skutečně čeká, a už
pojedou kamkoliv. A současně pochopili, že výměnný pobyt v Mexiku, Brazílii, Japonsku nebo
na Tajvanu může pro ně být mnohem zajímavější
a přínosnější než v zemi, kterou si původně vybrali.
E – mail zaslaný DGE Martinem Timrem
organizátorům OM I.:
„Milí přátelé,
děkuji moc Vám všem, kteří jste se podíleli na
přípravě a na průběhu důležitého setkání OM
D 2240 RI s cílem vybrat české a slovenské
studenty na roční výměnu do zahraničí. Na
dobu 2010-2011, ve které budu zastávat funkci guvernéra našeho distriktu a vybraní studenti budou zároveň reprezentovat náš distrikt
a naše země v zahraničí. Bude na nich, jak
dokáží podat obraz naší společnosti a našich
zemí v místech jejich dočasného pobytu. Tento
nelehký úkol vyžaduje schopnosti, znalosti,
chu něco dělat,....umět se radovat a smát.
Ano, chceme, aby o nás v zahraničí věděli,
jací jsme. A chceme být dobří, zdravě hrdí
a sebevědomí. Na oplátku si každý přiveze kus
poznaného světa, který podstatně rozšíří životní rozhled a pomůže v mnoha směrech v životě jednotlivce i celé společnosti. Věřím ve
smysluplnost naší rotariánské činnosti.
Přátelé, ještě jednou díky za Vaše úsilí a snahu zodpovědně vybrat studenty. Děkuji zástupcům Rotexu za jejich skvělou práci,
kterou jsem mohl osobně sledovat. Jsem přesvědčen, že náš distrikt bude v příštím roce
opět skvěle reprezentován. Těším se na první
zprávy z míst pobytů našich studentů.“
Všechny Vás moc zdravím!
S rotariánským pozdravem
Martin Timr, DGE 2240

Ivan Lamoš, místopředseda DVSM a „jeho“ RYEDB

Ján Kriška, předseda DVSM (vlevo) a členové DVSM Peter Ferenc (uprostřed) a Arne Kuděla (vpravo) při kontrole dokumentů dodaných vysílajícími kluby

Ivan Lamoš, místopředseda DVSM, věnoval nedělní dopoledne podrobnému výkladu práce s databázovým systémem RYEDB, který budou studenti
v následujících měsících velice intenzivně využívat. Pozornost studentů směřoval především k přesným postupům při vyplňování údajů nutných pro vyhotovení definitivní podoby přihlášky na výměnný pobyt. Ivanovu přednášku
stejně pozorně jako studenti sledovali i kluboví funkcionáři SM.
Další setkání, tedy Orientation meeting II, se uskuteční poslední květnový víkend v roce 2010 zvláš v každé z republik. Studenti vysílaní na výměnu z českých klubů se setkají v Českém Krumlově společně se zahraničními studenty,
trávícími letošní rotariánský rok v Česku, obdobné setkání slovenských studentů se uskuteční ve Slovenském ráji.
n

Během náročného programu se našel čas i na prohlídku historické Kroměříže s odborným
výkladem

Michal Koža byl v Japonsku

Veronika Šrámková, Adam Ogurčák a Matej Guráň (zleva) zaujali svojí prezentací o Mexiku…

Štěpán Skořepa a Lívia Ferencová prezentovali výměnný pobyt v Austrálii

… a při následné diskusi nestačili odpovídat na otázky zájemců o pobyt v této exotické zemi
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RC Nitra Harmony

Text: Štefan Mihina
Foto: archív klubu
Jednou z najstarších a doteraz neprerušených aktivít Rotary klubu Nitra Harmony, ktorá sa stretáva s ve kou odozvou, je podpora zachovania
národných tradícií, hlavne udovej hudby a spevu. Hudba je mimoriadnym komunikátorom
a aj ke ide o udovú hudbu, ktorej pôvod sa viaže k národnej lokalite, pokúsili sme sa z aktivity
spravi medzinárodnú. Viac ako 100 rotariánov
i nerotariánov, spevákov i „spevákov“ a hudobníkov z ôsmych krajín Európy vytvorilo pozoruhodné CD, ktoré bolo uvedené do života 27. novembra 2009 v aule Univerzity Konštantína Filozofa Nitre za účasti guvernéra dištriktu 2240
Františka Ryneša.
V texte uvedenom na obale CD charakterizuje
čestný člen nášho klubu prof. Jozef Leikert, vedúci katedry kulturológie Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre:
„Hudba je reč, ktorá nepotrebuje tlmočníka. A udová hudba zvláš , lebo je nesmierne spontánna,
úprimná. Neodde uje sa časom a nepozná hrani-

RC Plzeň

Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG, koordinátor ICM
Pořádání rotariánských setkávání všech členů
Rotary klubu Plzeň s jejich přáteli z blízkého i dalekého zahraničí je od samého znovuzaložení tohoto RC v roce 1991 již tradiční. Inter-Country
Meetingy (ICM) si za uplynulých téměř 20 let získaly u jejich milých hostů velkou oblibu, protože
jim umožňují seznamovat se postupně nejen
s historickými a kulturními pozoruhodnostmi samotné metropole západních Čech – Plzně, ale
i jejího bližšího i vzdálenějšího okolí, třeba i Čech
jižních. Pravidelnou součástí téměř každoročního
ICM je pochopitelně celodenní návštěva Prahy,
při níž mají možnost poznat tvář naší metropole
od Hradčanského náměstí až po Prašnou bránu
a v podvečer se ještě projet na výletní lodi po Vltavě a přitom si i pochutnat na dobré večeři.
A protože máme stále na paměti i své humanitární projekty, nejenže věnujeme případný výnos
z pořádání ICM některému z místních sociálních
zařízení, ale svým hostům umožníme, aby se
s ním a s jeho klienty mohli v rámci přichystané12

Prezident Rotary klubu Nitra Harmony a koordinátor projektu Marián Járek
ce. Málokto vie, kedy tá ktorá pieseň vznikla a kto
ju zložil, ale aj tak sa dedí z generácie na generáciu
ako najväčšie bohatstvo, ako rodinné striebro.
Roky sa hrajú a spievajú melodické pesničky,
ktoré poznali aj naši starí a prastarí rodičia. Čas
im neubral na kráse a my ich s láskou hráme
a spievame svojim de om. udová hudba má skutočne zázračnú moc, zakaždým osloví, chytí za
srdce a niet vari človeka, ktorý by jej odolal. Aj
preto nikdy neupadne do zabudnutia, zostane našim najvzácnejším pokladom a darom pre tých,
čo prídu po nás.
Pri tvorbe CD Kačička divoká sa stretli hudobníci a speváci z nieko kých európskych krajín. Hrali
a spievali známe aj menej známe piesne. S jedi-

ným zámerom a najmä ve kou túžbou – dokáza ,
že hudba je univerzálna, že spája udí, prináša im
rados a potešenie. Že je rečou, ktorá nepotrebuje tlmočníka... Je posolstvom nielen európskych
rotariánov, ale všetkých, ktorí majú vz ah k umeniu. Všetkých, ktorí vyznávajú priate stvo, lásku
a pomoc. Pomoc ako najkrajší dar, ktorý môžeme
jeden druhému da . A taktiež nepotrebujeme na
to ve a slov.“
CD je k dispozícii aj na predaj. Vý ažok použijeme na náš projekt podpory týraných žien v rámci
spolupráce s neziskovou organizáciou Centrum
Slniečko. Tešíme sa na váš záujem. Až nám nejaké CD zostanú, prinesieme ich aj najbližšiu konferenciu dištriktu.
n

Hromadné i individuálne objednávky rcharmony@rcharmony.sk.

ho programu i osobně seznámit. Na našich dosavadních devatenácti ICM se vystřídaly doslova
stovky našich hostí, z nichž mnozí se stali našimi
novými přáteli – a potěšilo nás, že vždy velmi
kladně hodnotili jak bohatý a zajímavý program,
tak i osobní péči o všechny účastníky při jejich pobytu u nás. Pokud je to možné, snažíme se začlenit do programu našich ICM také setkání
s rotariány z jiných RC našeho distriktu, což jen
prohlubuje naše úspěšné mezinárodní kontakty
na úrovni klubů i celého distriktu.
Na dny 21. až 25. dubna 2009 tedy připravili členové RC Plzeň pro své četné přátele v blízkém

i dalekém zahraničí svůj dokonce už XX.
Inter-Country Meeting. V lednu rozeslali své pozvánky s podrobným programem na více než 200
rotariánských adres nejen v Evropě, ale i v USA,
v Japonsku i v Austrálii: však na jednom z předchozích ICM jsme měli účastníky dokonce až
z Tasmánie! Podrobný program této doslova jubilejní akce najdete na internetu na adrese:
www.rotary.cz/doc/icm2010.doc. A pokud byste
chtěli nabídnout účast na XX. ICM 2010 v Plzni
i svým zahraničním přátelům, je to také možné,
jen je třeba se včas – nejpozději do konce února
2010 – k účasti přihlásit.
n
Z návštěvy anglických a belgických
přátel v Plzni na ICM v roce 2008

Je mír možný?
Budoucí mírotvorci se budou setkávat v éře menších konfliktů s novými problémy
Ve 20. století přišlo o život na 150 milionů lidí v důsledků vá-

ton, D.C., a po následných atentátech v Madridu, Londýně

lek nebo genocidy. Stali se oběťmi násilí, jež mají na svědo-

a Bombaji bylo jasné, že malá skupina lidí s vražednými

mí jiné lidské bytosti. Tato otřesná statistika přináší ovšem

úmysly může způsobit katastrofální škody nejen slabým

jen střízlivý odhad a ani se nesnaží začít přičítat úmrtí a ne-

a zranitelným, ovšem i těm, kteří se zdáli být silní a bezpeč-

štěstí, vyplývající z násilí, konané-

ní.

ho jedinci mezi sebou z ryze
egoistických či triviálních důvo-

Je tedy jen pustým bláznov-

Již to, že se podaří

dů či dokonce – což je vlastně ještě horší – bez jakéhokoliv důvodu.
V dějinách lidstva to je nejkrvavější století, v němž se brutalita
lidí a nejnižší pudy lidského chování spojily s technickým pokrokem a inteligencí člověka. Na

lek? Je snad beznadějně naivní

přimět nepřátele, aby
spolu pohovořili, je
prvním krokem ke
vzájemné komunikaci,
prvním krokem ke

samém počátku 21. století by
mohl kdokoliv říct, že se podle tohoto modelu pokračuje i nadále,

stvím zabývat se vizí světa bez vá-

věřit, že konflikty mohou být řešeny rozumně a rozvážně? Jaké jsou
prapříčiny konfliktů a jak se
s nimi můžeme vypořádat ještě
dříve, než eskalují? V době po
2. světové válce, kdy byly odkryty
hrůzy nacistických koncentrač-

vzájemnému

ních táborů a po zničujícím úde-

dorozumění.

jde-li o válku v Iraku, o pokračují-

ru, který v Japonsku způsobila

– Cyrl Noirtin

jediná zbraň tyto otázky naštěstí

cí nepřátelství na Středním vý-

neodradily zakladatele Organi-

chodě,

konflikty

zace spojených národů, mezi ni-

v Africe, o jednání týkající se Af-

miž byli i rotariáni. A neodradily

o

válečné

ganistanu, Indie a Pákistánu či o teroristické akce kdekoliv

ani úsilí těch organizací nebo jednotlivců, věnujících se

na světě. Po útocích ze září 2001 na New York a Washing-

dnes budování míru.

GLOBAL OUTLOOK

Lidská práva

Stremlau tleská organizacím i je-

těchto volbách přítomni a netrvali na

Rotariáni se ujali otázek míru hned

dincům, kteří se věnují léčbě nemocí.

přijetí jejich výsledků, nedošlo by

od prvních dekád existence OSN.

To je čin, který považují mnozí experti

k předání moci na zvolené orgány,“

Podporují mír prostřednictvím svých

za klíč k dosažení stability. Ale sou-

vysvětluje. Podle OSN je pomoc posky-

humanitárních

pro-

časně je přesvědčen, že základnou

tovaná při volbách stále významnější

spěch celosvětového společenství,

pro dosažení míru je vybudování poli-

součástí jejího mírového úsilí. Volby

koordinovaného úsilí s OSN a jeho

tické struktury. „Můžete lidi léčit – ale

podporovala v řadě zemí po skonče-

agenciemi i finančními příspěvky

jsou-li napadáni jen pro jejich etnic-

ní místních konfliktů – a byly mezi

do Nadace Rotary, která podporuje

kou příslušnost, příliš daleko se nedo-

nimi Afghánistán, Burundi,. Demokra-

humanitární

stanete.“

tická republika Kongo, Demokratická

a

projektů

ve

výchovné

snahy

k podpoře míru. Stovky absolventů

republika Timor-Leste, Haiti, Irák, Libé-

sedmi rotariánských Center pro mí-

rie, Nepál – s celkovým počtem oby-

rová studia a řešení konfliktů, rozmístěných

po

pěti

světadílech,

Absolventi tvoří už
celou generaci

zaujaly svá místa jako další generace mírotvorců.
Jednou

nevládní

organizací

(NGO), která se podílí na vizi Rotary, je
„Carterovo centrum“, které v roce 1982
založil společně se svou ženou Rosalynn bývalý prezident USA Jimmy
Carter

v naději,

že

„vytvoří

vatelstva

přes

120

milionů;

57

milionům občanů byla poskytnuta
příležitost podílet se na výkonu jejich

nových odborníků,

demokratických práv právě účastí na

nabitých

volbě.

vědomostmi
i nadšením.
– Jan Egeland

Například volby v Ghaně prokázaly, že investice do míru a do stability v ekonomickém i sociálním smyslu
jsou daleko menší, než jiná alternati-

svět,

va. „Bylo to vzrušující podílet se na vol-

v němž každý muž, žena i dítě budou

bách v Ghaně. Byl to způsob, jak sdělit

mít možnost těšit se dobrému zdraví

celému světu, že si lidé mohou demo-

a životu v míru.“

Nezbytnou součástí lidských práv

kracii skutečně dopřát“, uvádí Strem-

John Stremlau, který ještě předtím,

je podle Stremlaua možnost uspořá-

než se stal vice-prezidentem tohoto

dat svobodné a spravedlivé volby.

centra pro mírové programy a jenž

V dozoru NGO nad jejich řádným prů-

působil osm let v Jižní Africe jako uči-

během spatřuje významný způsob,

„Při řešení konfliktů a v úsilí o do-

tel, je přesvědčen, že za hlavní klíč

jak ve společnosti upevňovat mír.

sažení míru je podle mne největší pře-

k dosažení míru lze považovat celo-

V roce 2008 monitoroval společně

kážkou nedostatek komunikace“, říká

světovou Deklaraci lidských práv, vy-

s Carterovým centrem volby v Ghaně

Cyril Noirtin, člen francouzského Rota-

hlášenou v roce 1948 v OSN, a říká:

a zjistil, že tlak zvenčí napomohl

ry klubu Paris-Agora a představitel

„Lidé musejí především přijmout myš-

k hladkému a demokratickému pře-

Rotary International v agencii UNES-

lenku rovnosti – a ta začíná lidskými

chodu moci v zemi.

CO. „Bez komunikace nemůžeme do-

lau.

Výchova a zdraví

právy. Pokud lidská práva nejsou za-

„Nechci, aby to znělo jako sa-

sáhnout toho, aby si lidé skutečně

ručena, bude stále existovat nespoko-

mochvála, ale skutečně si myslím, že

uvědomili své kulturní rozdíly nebo

jenost, kterou mohou teroristé jen

kdybychom ve spolupráci s jinými

hlavní problémy a možnosti jejich ře-

rozdmýchat.“

monitorovacími skupinami nebyli při

šení“. Samotná možnost, aby se nepřá-

1901 poprvé byly uděleny Nobelovy ceny, pojmenované
podle vynálezce dynamitu
Alfreda Nobela

1907 v rámci druhé mezinárodní mírové konference
v Haagu byla stanovena některá pravidla vedení války

1914 Rotary klub v Minneapolis v Minnesotě odeslal tehdejšímu Mezinárodnímu sdružení
Rotary klubů svůj návrh, podle
něhož by se měly všechny kluby stát v místech svého působení advokáty míru
1919 Mírovou smlouvou z Versailles byla ukončena 1. světová válka

1920 byla ustavena
Liga národů

1922 Na Světovém
kongresu Rotary v Los Angeles
rozhodli jeho delegáti, že dosažení mezinárodního míru
bude stanoveno jako jeden
z cílů Rotary a že se jméno této
organizace změní na Rotary
International

1928 Nadace Rotary,
která byla poprvé navržena v roce 1917
jako Nadační fond, se
stává samostatnou organizací
v rámci Rotary International

1930 Gandhí organizuje v Indii
pochod dlouhý
240 mil na protest

telé alespoň setkali a hovořili spolu, je
prvním krokem ke komunikaci, prvním krokem ke vzájemnému pochopení.“
Stejně tak je důležité – a to je právě oblast, v níž Rotary poskytuje svou
výraznou pomoc – je zajištění přístupu k nejzákladnějším potřebám lidstva, jako je pitná voda, výživa,
základní vzdělání a zdravotní péče.
Komunity

sužované

nedostatkem

těchto základních předpokladů už
nemají co ztratit a jejich jediným řešením je pak konflikt.“
Andrezza Zeitune, bývalý student
v jednom z mírových center Rotary,

Izabela Pereira, která pracuje pro OSN na Timoru-Leste, se jako mírová stipendistka Rotary zabývala výzkumem konfliktu v Senegalu.

který nyní působí na UNESCO v Paříži

se tito mladí lidé stanou vedoucími

ní. Absolventi Mírových center Rotary

jako spojka pro mezinárodní NGO,

světovými

budou

mohou skutečně konat mírovou práci,

s Noirtinem souhlasí a oceňuje princi-

schopni využívat svých mezinárod-

která přispěje i k tomu, aby se lepších

piální pomoc pro mír, kterou Rotary

ních zkušeností při rozhodování o tom,

výsledků dosáhlo i v OSN“. A pokraču-

vynaložilo v boji proti dětské obrně.

co bude moci přinést prospěch pro je-

je: „Jsem optimista, myslím, že se doži-

Společnost, v níž takovéto choroby ne-

jich země i pro země jejich přátel.“

jeme mnoha velkých věcí.“ Současně

osobnostmi

a

existují a v níž jsou lepší možnosti

Přestože bylo minulé století jed-

i věří, že nejen organizace, ale i jed-

vzdělávání, je méně náchylná ke kon-

ním z nejnásilnějších, začaly se v něm

notlivci mohou dokázat daleko víc,

fliktům a je daleko otevřenější pro

rozvíjet akademické programy zamě-

zejména v oblasti předcházení nemo-

další rozvoj a mír.“ Zeitune je přesvěd-

řené na mír a řešení konfliktů. Mezi ně

cem a v dosahování pevnější stabili-

čen, že hlavní překážkou míru je zko-

patří i Mírová centra Rotary. Jan Ege-

ty. „Nemůžeme strpět, aby ročně

rumpovaná

která

land, bývalý bojovník za mír při OSN

umíralo 10 milionů dětí na nemoci.

brání rozvoji tím, že neumožňuje, aby

a ředitel norského Ústavu pro meziná-

jimž lze předcházet. Můžeme dosáh-

země využívala svého bohatství pro

rodní záležitosti, spatřuje v těchto

nout toho, aby toto utrpení skončilo.“

svůj vlastní prospěch. Způsob, jak to

programech

překonat, je vzdělávání obyvatelstva.

„Podle mého názoru je mimořádně

Je důvod k naději?

místní

správa,

významný

potenciál.

Zeitune spatřuje v programech

hodnotný program RI, jenž investuje

Víra těchto mírotvorců – tedy že de-

Rotary zaměřených na děti a mládež

do vzdělávání mládeže právě v ob-

mokracie, lepší komunikace, lepší vý-

vhodné kroky na dlouhé cestě k míru.

lasti zprostředkování míru a řešení

chova a pevnější zdraví povedou svět

„Jsem přesvědčen o tom, že mír je

konfliktů“, říká Egeland. „Dnes už exis-

na mírovou cestu – se opírá o pevnější

možný na základě přátelství a že sku-

tuje celá generace nových expertů,

základy, než jen o optimizmus a nadě-

tečného úspěchu lze dosáhnout prá-

která

vzešla

ji. Přes utrpení, postihující lidí žijící

vě výchovou mládeže. Jednoho dne

s množstvím vědomostí a plná nadše-

v některé ze 16 zemí, kde probíhají

z

ohoto

1940 Na Světovém kongresu

slibu a respektování
lidských práv, nemůže
existovat ani Rotary“;
toto prohlášení vytvořilo
rámec pro Univerzální
deklaraci lidských práv, kterou
vyhlásila OSN o osm let později.

RI v Havaně přijali delegáti
rozhodnutí, že „tam, kde neexistuje mír, pravda, spravedlnost, neporušitelnost daného

1942 londýnští rotariáni svolávají celosvětovou mírovou konferenci, které se zúčastnili

proti britské solní dani; tato
událost vedla k vyhlášení samostatnosti Indie

1939 začala 2. světová válka

programu

představitelé vlád 21
zemí. Vedoucí skupina,
která z ní vzešla, se později přetvořila v UNESCO.

1945 na ustavující
konferenci OSN v San
Francisku bylo přítomno více než 40 rotariánů ve funkci poradců
nebo delegátů

Státní sekretář USA Edward
R.Stettinius prohlásil, že svolání
této konference je jen prostým
uznáním praktické role, kterou
rotariáni hráli a i nadále budou hrát v rozvíjení
vzájemného porozumění mezi národy.
Končí 2. světová
válka.

opatření OSN na udržení míru – nebo

ry, že současné konflikty jsou většinou

v případě uprchlíků i mimo jejich hra-

jen interní záležitostí, jako třeba ob-

nice – je stále zřejmější, že mír získává

čanská válka, kmeny bojující proti

v našem světě stále pevnější pozice.

sobě, jiná náboženská, etnická či kul-

Podle Zprávy o bezpečnosti lid-

turní povstání, jako například v Pákis-

stva z roku 2005,vypracované v rámci

tánu a v Afganistanu. „Ti, kteří se

výzkumného projektu vyhlášeného

stanou mírotvorci naší budoucnosti,

Univerzitou Simona Frasera ve Van-

se při svých jednáních na velké země

couveru, Britská Kolumbie, Kanada,
se po skončení studené války na počátku 90. let 20. století snížil počet

neobracejí. Musejí celý konflikt cháZkušený mírotvorce Jan Egeland hovoří na
rotariánském sympoziu věnovaném otáz-

pat komplexně a soustředit se na to,
aby ulehčili v utrpení civilnímu oby-

kám míru 2009

ozbrojených konfliktů o více než 40 %.

vatelstvu, zejména ženám a dětem,

I ty nejkrvavější, v nichž zahynulo více

Propojení mezi mírem a demokra-

než 1000 lidí, poklesly dokonce o 80 %.

cií je potvrzeno i zjištěním, že pokles

Rada bezpečnosti OSN, jejíž činnosti

počtu konfliktů doprovází zvýšení

Názor, že velkých konfliktů mezi

již nebyly paralyzovány politikou stu-

počtu demokratických zemí, a to

státy stále ubývá, byl dále rozvinut

dené války, se zaměřila na opravdo-

z 26 % v roce 1975 na 58 % v roce 2005.

Johnem Muellerem, profesorem poli-

které jsou vždy oběťmi válečného
konfliktu.“

vou explozi prevence konfliktům a na

„Méně násilné země mají tenden-

tických věd na Ohio State University

vytváření míru a jeho upevňování po

ci stát se demokratickými“, uvádí Ste-

a autorem knihy Atomic Obsession:

skončení konfliktů. I když došlo v roce

ven

profesor

Nuclear Alarmism from Hiroshima to

1994 ve Rwandě a v roce 1995 v Bosně

psychologie na Harvardově univerzi-

Al Qaeda. „Pravděpodobnost, že by

ke genocidě, došlo k poklesu o 80 %

tě a autor knihy s titulem The Better

některý jednotlivec nebo teroristická

případů

vyvražďování

Angels of Our Nature: How We Beca-

skupina nastražila někde jadernou

z náboženských, etnických nebo poli-

me Less Violent, která má vyjít v roce

zbraň, je mikroskopická“, říká a uvádí,

tických důvodů.

2011. Pinker v ní říká, že se mnoho lidí

jak je toto jeho přesvědčení snadné:

stále diví tomu, že by svět mohl být mí-

„I když ti, kteří si myslí, že se mýlím, stá-

rovější, než kdykoliv předtím.

le doufají, že mám pravdu.“ Mueller

masového

Zpráva uvedla, že od počátku 90.
let více konfliktů skončilo v důsledku

Pinker,

uznávaný

mírových jednání a méně v důsledku

„Narozdíl od všeobecného názoru,

k tomu uvádí, že má-li ve svém pře-

vítězství jedné ze stran, jelikož výsled-

že žijeme v mimořádně násilné době,

svědčení pravdu, pak dojde k nejzají-

ky mírových jednání byly stále úspěš-

byli naši předkové daleko násilnější,

mavější události v dějinách lidské

nější. Stinnou stránkou ovšem je, že asi

než jsme dnes my“, říká Pinker, uvádě-

rasy. Pokud tomu tak bude, je to mi-

třetina takovýchto dohod byla bě-

jící i dlouhodobou perspektivu. „Dnes

mořádně důležité.

hem dalších pěti let znovu porušena.

žijeme pravděpodobně v nejklidnější

Bylo také potvrzeno, že existuje

době dějin našeho lidského druhu“.

Znamená to, že už skutečně jsme
na cestě k míru?

souvislost mezi ozbrojeným konflik-

Na celosvětovém sympoziu ke svě-

„Bylo by bláznivé brát to jako jisto-

tem a chudobou. Z toho také vyplývá,

tovému míru v anglickém Birming-

tu. Ale náznaky k tomu už existují,“

že vyšší příjem na hlavu znamená

hamu v roce 2009 zdůraznil Egeland

říká Mueller. „Dejme se tuto cestou –

také silnější stát a tedy i více zdrojů

ve svém projevu k rotariánům a býva-

zdá se velmi zajímavá.“

potřebných k předcházení konfliktu.

lým studentům mírových center Rota-

1958 Britský výtvarník Gerald
Holtom navrhl Komitétu přímé
akce proti nukleární válce
emblém, který se postupně stal
prostým symbolem míru.

a nazvaná „Sedm cest k míru“.
Vydalo ji ústředí RI.

1962 krize vyvolaná raketami
na Kubě

1959 Na Světovém kon-

1964 americký ochrán-

gresu RI v New York City
byla představena nová
kniha věnovaná mezinárodní službě

ce lidských práv Martin
Luther King Jr. získal Nobelovu cenu míru

– Paul Engleman

1968 studentské povstání a ná-

1981 na Světovém kongresu

silné protesty proběhly v mnoha
městech celého světa. Martin
Luther King Jr. byl zavražděn.
Země Varšavské smlouvy vpadly do Československa.

RI v Săo Paulo v Brazílii byla
poprvé udělena Cena Rotary
za mezinárodní porozumění
a mír Japonci Noburu Iwamurovi
za jeho práci pro
nemocné a chudé v Nepálu
i v dalších zemích Asie

1975 ukončení vietnamského
konfliktu po 16 letech jeho trvání

1980 v El Salvadoru vypukla
občanská válka

Smrtící pozůstatky války
Rotariáni jsou součástí celosvětového úsilí, zaměřeného na odstranění nášlapných
min a na péči o jejich oběti zejména v Kambodži
Téměř od okamžiku samotného svrže-

v rámci obranné strategie, byla mino-

Hnutí za zákaz pozemních min

ní první atomové bomby na japon-

vá pole často vyznačena a zanesena

bylo založeno na počátku 90. let, kdy

skou Hirošimu v roce 1945 se diskuse

do map. Když tato praxe skončila, sta-

se šest nevládních organizací (NGO)

o odzbrojení zaměřila na zbraně, bez-

lo se čištění těchto polí nebezpečnější,

včetně „Lékařů za lidská práva lidí“

prostředně způsobující masovou de-

časově náročnější a dražší. Bylo zjiště-

a „Handicap International“ setkalo

strukci. Když se pak závody ve zbroje-

no, že náklady na výrobu jedné miny

poté, co jejich představitelé sami vi-

ní zrychlily a technologický pokrok

obnášejí jeden dolar, zatímco na její

děli, jaké ničivé účinky měly miny

vedl k výrobě ještě nákladnějších

nalezení a likvidaci tisíc dolarů.

v zemích, kde tyto NGO působily. V říj-

a účinnějších smrtících strojů, při-

Stále účinné pozemní miny a jiné

nu 1992 založily společenství ICBL, kte-

čemž se jakoby zapomínalo na jed-

výbušniny dosud zamořují krajinu ve

ré se od té doby rozrostlo do sítě, do níž

nání o jejich kontrole, staly se jednou

více než 80 zemích. V roce 2007 způso-

je dnes začleněno na 70 dalších zemí.

z nejzákeřnějších zbraní moderního

bily na 5 000 neštěstí, z nichž 1 400

Vyzvalo vládní orgány zemí na celém

válečnictví pozemní miny.

bylo smrtelných, jak je uvedeno v ča-

světě, aby se chopily aktivity, která

Levné a nepříliš složité, vyráběné

sopisu Landmine Monitor, který vydá-

pak vedla v roce 1997 k podepsání

aby spíše mrzačily než zabíjely, jsou

vá Mezinárodní kampaň za zákaz

smlouvy o zákazu min v kanadské

pozemní miny zbraní, která svou špi-

pozemních min (International Cam-

Ottawě. Za své úsilí bylo společenství

navou práci stále koná

ICBL vyznamenáno v roce

i dlouho poté, co byly boje

2009

dobojovány, smlouvy po-

Podle odhadu stojí výroba

depsány a války skončily.

jedné pozemní miny 1 dolar,

Nobelovou

cenou

míru.
V současné době je

Pozemní miny byly poprvé

pod smlouvou o zákazu

využity v hromadném mě-

avšak její vyhledání

min podepsáno 156 zemí,

řítku za 2. světové války.

a zneškodnění až 1 000 dolarů.

avšak dosud ji nepodepsa-

Poté byly použity v řadě vá-

la Čína, Indie, Rusko a Spo-

lečných konfliktů, včetně

jené státy. I když USA

válek v Koreji, ve Vietnamu,

paign to Ban Landmines - ICBL). Asi

poskytují pro ICBL více fi-

na Balkáně a v občanských válkách

75 % obětí byly civilní osoby, z nichž

nančních prostředků, než kterákoliv

v Africe.

asi polovina byly děti. Přesto to byl vý-

jiná země, smlouvu nepodepsaly, ne-

Zpočátku se pozemních min vy-

razný pokles oproti roku 2002, v němž

boť mají dosud asi milion min rozmís-

užívalo jako prostředků k ochraně

bylo hlášeno na 11 700 případů. To je

těných

hranic či táborů, případně jako o-

znakem toho, že úsilí řady organizací

pásma v Jižní Koreji. Jak prohlašují,

branných prostředků pro uklidnění ci-

– včetně společenství Rotary – mělo

působí jako odstrašující prostředek

vilního obyvatelstva. Byly-li použity

svůj pozitivní vliv.

před nebezpečím útoku ze Severní Ko-

1985 sovětský přestavitel Michail Gorbačov vyhlašuje politiku glasnosti a perestrojky

1989 pád Berlínské zdi; protes-

1988 Nadace Rotary uspořá-

1990 Lech Walęsa se stává

dala své první mírové fórum
a položila základy Centrům
Rotary pro mezinárodní studium míru a řešení konfliktů

prvním demokraticky zvoleným prezidentem Polska. V Jižní Africe je propuštěn z vězení
Nelson Mandela.

ty na Náměstí nebeského klidu v Číně

podél

demilitarizovaného

Francie, Portugalska, Španělska, Švýcarska a USA.
Později se přetvořila na
„Rotarian Action Group“,
jež šíří informace o nebezpečí pozemních min, podporuje

snahy

o

jejich

odstraňování a poskytuje
pomoc dětem postiženým
pozemními minami a jejich rodinám.
Tato skupina podporuje také anglický charitativní trust HALO, který kdysi
podporovala i princezna
Projekty Rotary klubů pomáhají obětem pozemních min v Kambodži. V rehabilitačním středisku

Diana. Jeho asi 8 000 pra-

v Phnom Penhu, které podporují americké a korejské kluby stejně tak jako Nadace Rotary, se dostává

covníků působí na plný

ošetření malé holčičce.

úvazek při vyhledávání
reje. A Indie podpis odmítá také, pro-

rábějícím protézy, pečuje o oběti zřizo-

a likvidaci min. Od svého založení

tože má miny rozmístěny podél

váním místních rehabilitačních stře-

v roce 1988 jeho členové již odstranili

hranic s Pákistánem.

disek a věnuje se výchově výrobců

více než milion min a vyčistili více než

Významnou aktivitou rotariánů je

protéz. Většina jeho úsilí je přitom za-

6 000 minových polí.

program Mine-Ex, charitativní nada-

měřena na Kambodžu, kde je až jed-

ce distriktů 1980, 1990 a 2000, které po-

na její třetina celé země poseta

umožňují kontakt na více než tucet

krývají Lichtenštejnsko a Švýcarsko.

minami.

dalších stránek, zabývajících se problematikou min a do stále se rozrůstají-

poté, co se dnes již zesnulý chirurg

všechny aktivity programu Mine-Ex

cí databáze projektů různých RC

Hans Stirnemann vrátil z tříleté mise

jsou dobrovolné. „Veškerá pomoc je ří-

z celého světa, zabývajících se likvi-

do jihovýchod-ní Asie za účelem léč-

zena na ty, kteří to potřebují. Tento

dací min.

by obětí pozemních min. Tehdy před

princip, tedy že každý cent pomoci

„Cesta ke konečnému úspěchu

členy svého švýcarského Rotary klu-

půjde přímo obětem, bez jakýchkoliv

bude velmi dlouhá“, říká Eichenber-

bu Burgdorf prohlásil: „Akci, už žádná

dalších administrativních či jiných

ger, ale svou naději čerpá ze situace

slova! Něco musíme udělat!“

nákladů, byl uplatněn již při vyhláše-

v Kambodži. „Můžeme pozorovat, že

ní programu.“

se počet nových obětí snižuje a že se

Eichenberger,

prezident

zdůrazňuje,

www.rfma.org

že

Peter

Eichenberger

stránky

programu Mine-Ex a člen švýcarské-

Další skupinou v této oblasti je

dosavadní oběti budou moci díky

ho RC Bern-Münchenbuchsee uvádí,

„Rotarians for Mine Action“, založená

společnému úsilí různých partnerů

že úzce spolupracuje s Mezinárodním

spontánně v rámci Světového kongre-

dočkat lepšího života – života alespoň

výborem Červeného kříže a poskytuje

su RI ve španělské Barceloně v roce

tak pohodlného, jak je to jen možné.“

finanční podporu společnostem, vy-

2002 rotariány z Andorry, Kanady,

1991 Rozpad Sovětského Svazu. USA vyhlašuje operaci
Pouštní bouře. Jižní Afrika ruší
poslední zákony apartheidu.
1992 Mírovou dohodou zprostředkovanou OSN končí občanská válka v El Salvadoru

1994 Ve Rwandě začíná genocida. Nelson Mandela je

zvolen prezidentem Jižní
Afriky.
Norský RC Skøyen vyhlásil mírový projekt, umožňující účast
palestinských a izraelských
studentů na letním studijním
programu v Oslo;
účastníkům byly hrazeny jejich veškeré výdaje.

1995 Dohodou
Dayton-Paříž
se končí válka v BosněHercegovině

– Paul Engleman

Amel Eric/AP Photo

Program byl vyhlášen v roce 1994

Webové

Hlásí se „alumni“
V roce 1999 zřídila Nadace Rotary Mezinárodní centra Rotary
pro studium míru a řešení konfliktů. Jsou zaměřena na podporu
míru a na výchovu další generace vedoucích osobností, působících na místní i mezinárodní úrovni. Ve spolupráci s osmi prestižEffendi

Mukalazi

Nedziwe

Pranckevičius

ními univerzitami v šesti zemích světa vychovává tento pro-

gram každoročně až sto účastníků těchto mezinárodních mírových studií. V červnu 2009 se více než 400 bývalých stipendistů, nazývaných „alumni“ (množné číslo latinského slova alumnus = žák – pozn. red.) zúčastnilo druhého rotariánského
sympozia věnovaného světovému míru, které se konalo těsně před Světovým kongresem RI v anglickém Birminghamu.
Čtyř těchto „mírotvorců“, kteří své vzdělání získali za pomoci Rotary, jsme se zeptali, co pro ně znamená slovo mír. Byli to:

Maria Saifuddin Effendi (University of

dosáhnout tím, že se zabýváme

brutálnějším totalitním režimům v dě-

Bradford, Anglie, 2006-08) odborná

tématy bezpečnosti lidí, počínaje do-

jinách světa, začínám věřit, že dosaže-

asistentka na katedře Míru a řešení

statkem stravy a pitné vody, přes

ní míru je možné.

konfliktů na National Defense Univer-

ochranu životního prostředí až po eko-

sity v Islámabádu, Pákistán.

nomickou prosperitu a přístup ke

GO: Co při své práci považujete za

Godfrey Mukalazi (University of

vzdělání. Budou-li tyto potřeby identi-

největší překážku při řešení konfliktů

Queensland, Austrálie, 2004-06) je

fikovány a budeme-li se jimi skutečně

a v úsilí o dosažení míru?

spoluzakladatelem centra „Great

zabývat, budou o ně lidé méně bojo-

Cecilia Nedziwe: Snaha o dosažení

Lakes Center for Conflict Resolution“

vat. Ve světě bude tak méně konfliktů.

míru má několik překážek. V Zimbab-

Foto: Alyce Henson/Rotary Images

v Kampale, Uganda.

we se mnoho věcí vyvíjelo špatně v dů-

Cecilia Nedziwe (University of Queens-

Godfrey Mukalazi: Zprávy o úspěš-

sledku dezinformací nebo nedostatku

land, Austrálie, 2006-08) je výkonnou

ném řešení konfliktů a upevňování

informací, prostředkovaných polarizo-

ředitelkou na Centru mírových aktivit

míru přicházející z různých končin

vanými, rozdělenými a zpolitizovaný-

v Africe - regionální organizace se síd-

světa mi dávají naději věřit, že naše

mi médii. Naléhavou pozornost je

lem v Harare, Zimbabwe.

úsilí jednou přinese skutečně dobré

proto třeba věnovat reformě médií.

Arnoldas Pranckevičius (Sciences Po,

výsledky. I když míru nelze dosáhnout

Mukalazi: Pokud jde o mou zemi, nej-

Francie, 2002-04) je administrátorem

v předepsaném čase, aspoň každý

větší překážkou je její špatné vedení.

Výboru pro mezinárodní záležitosti

z malých úspěchů, kterých dosahuje-

Neschopní političtí vůdcové vytvořili

Evropského parlamentu v Bruselu,

me každodenně, vytvoří jednou sku-

a stupňovali konflikt tím, že se sami

Belgie).

tečně ohromnou změnu.

zapojili do chybné správy státních zá-

Arnoldas Pranckevičius: To co mi

ležitostí, že si přivlastnili státní finanč-

Global Outlook (GO): Co vám dává

dává největší naději, je příklad Evrop-

ní prostředky a potlačili opozici.

naději, že míru lze skutečně dosáh-

ské unie, kde žiji a kde také pracuji.

Zklamali v poskytování sociálních

nout?

Když se dívám na oblast míru, stabili-

služeb našim občanům a tím vlastně i

Maria Saifuddin Effendi: Z meziná-

ty a demokracie, kterou se Evropě po-

konflikt zažehli.

rodního pohledu je mým paprskem

dařilo vytvořit právě na kontinentu,

naděje charitativní práce, sociální

v němž došlo teprve před stoletím ke

GO: Co mohou podle vašeho názoru

prosperita a služby a pomoci. Míru lze

dvěma nejničivějším válkám a k nej-

udělat rotariáni, ať jednotlivě či

1998 Na Velký pátek bylo dosaženo
dohody, která je považována za milník
mírového procesu
v Severním Irsku
2001 11. září umírají tisíce lidí
v důsledku teroristických útoků v USA

2002 Angola pode-

2006 V Demokratické republi-

pisuje mírovou dohodu, jíž se ukončila
občanská válka, trvající 27 let.

ce Kongo se koná poprvé po
40 letech svobodná volba prezidenta

2007 V rámci Světového konPrvní rotariánští stipendisté začínají studovat v Mírových
centrech Rotary zřízených Nadací Rotary při prestižních univerzitách po celém světě

gresu pořádá RI první
sympozium věnované
míru na celém světě;
je určeno jak pro mírové

stipendisty, tak i pro rotariány,
aby si vyměnili své názory. Přilákalo na 400 účastníků.

2009 Na druhém Mírovém
sympoziu Rotary promluvil bývalý arcibiskup Desmond
Tutu. V rámci programu
Mírových center Rotary
vystudovalo na 400 stipendistů

v rámci klubových projektů, aby moh-

GO: Které z nedávných událostí jsou

li přivést svět k míru?

podle vašeho názoru nejvíce povzbu-

Effendi: Rotariánský program míro-

divé?

vých stipendií je skvělou iniciativou

Nedziwe: Pokud jde o Zimbabwe, přes

rotariánů. Ale lidé mohou výsledky

problémy, kterým tato země čelila

své práce sklízet teprve poté, až pro-

v posledních letech, přineslo vytvoření

jdou náročnou konkurencí na mezi-

řádné vlády značný pokrok pro řadu

národní

bych

oblastí. I když byla první konference

navrhnout, aby Rotary kluby zorgani-

úrovni.

Chtěla

hlavních podílníků přerušena naruši-

zovaly v regionálním měřítku deseti-

teli, existuje stále velký pocit naděje

denní mírové workshopy, jichž by se

a politické vůle mezi spornými strana-

mohli zúčastnit studenti či odborníci

mi k vytvoření demokratické ústavy.

na řešení konfliktů a na mírová stu-

Mimoto je iniciativa řádné vlády, za-

dia. Z těchto workshopů se pak rozšíří

měřená na národní usmíření a na in-

slovo mír i v oblastech, zachvácených

tegrační proces, chvályhodná přesto,

konfliktem. Místní lidé pak budou

že je zatím upřímnost řídících sil do jis-

uvědomělejší a lépe informovaní.

té míry sporná.
Pranckevičius: Často si kladu otáz-

Kde se dozvíte
víc, jak přispět
k upevnění míru
Rotary World Peace Fellows –
Sedmiminutové DVD představující Centra Rotary pro studium
míru a řešení konfliktů. Do tohoto propagačního videoprogramu
jsou zařazeny rozhovory s bývalými stipendisty jako např. s Jeyashree Nadarajah (na obrázku),

nebo o tom, jak Nadace Rotary
pomohla zařadit se do mírového
úsilí. Promítněte si toto video na
své klubové schůzce nebo s ním
seznamte veřejnost. Můžete si je
objednat v angličtině, francouzštině, japonštině, korejštině, portugalštině nebo španělštině pod
č. 830-DVDC na adrese
shop.rotary.org.

GO: Lidstvo bylo zatahováno do kon-

ku, jak bude náš svět vypadat za

fliktů po tisíce let, takže si lidé mysle-

20 či 50 let. Bude to svět respektova-

li, že k dosažení míru bude zapotřebí

ných mezinárodních institucí, kde

změnit lidskou povahu. Co vás vede

bude

k tomu, že si myslíte, že je taková změ-

nebo svět definovaný jen úzkými ná-

na možná?

rodními zájmy a jednosměrnými ak-

Nedziwe: Věřím v hodnotu každého

tivitami? Bude to svět udržitelného

člověka i jeho víry – v sílu lásky, která

rozvoje s přednostmi globalizace do-

překoná násilí a nespravedlnost. Že

stupnými každému, nebo svět eko-

Více informací

by cíle míru měly být vedeny vlivem

nomického protekcionizmu, vzrůsta-

o přínosu Rotary v mírovém úsilí

lásky, která změní lidskou povahu. To

jících nerovností a zvyšující se chu-

a při řešení konfliktů získáte také

je ovšem náročný úkol. Nadace Rota-

doby v zemích jako v Africe? Nejdů-

na adrese www.rotary.org/go.

ry má řadu náročných úkolů při era-

ležitější je, abychom naší planetě

dikaci dětské obrny, při zajišťování

nabídli dlouhodobou vizi a aby-

pitné vody obcím, při výchově mláde-

chom znali směr, kudy se máme na-

že poskytováním příležitostí ke vzdě-

příště ubírat. Koordinovaná snaha

lávání. Tyto snahy jsou velmi záslužné

o mezinárodního společenství, které

Paul Engleman, nezávislý dopisovatel se

a měly by i v budoucnosti pokračo-

se chopí ohromných problémů svě-

sídlem v Chicagu, který přispívá nejen

vat.

tové hospodářské krize a klimatic-

Efendi: Povaha lidí není sama od pří-

kých změn, dává přece jen paprsek

GLOBAL OUTLOOK – přílohu k časopi-

rody destruktivní. Jestliže sociální sy-

naděje, že se pohybujeme správným

sům vydávaným v rámci RWMP vydává

stém lidi ignoruje a jejich bližní je

směrem.

čtvrtletně společenství Rotary Internatio-

utlačují, pak pozdvihnou svůj hlas

Mukalazi: Proces usmiřování týkající

proti ekonomickým, politickým či so-

se uznání práv původních obyvatel

Susie Ma, zástupkyně redaktora; Avery

ciálním nespravedlnostem. Pokud by

Austrálie (Aborigines), současné poli-

Mamon, výtvarné řešení; Candy Isaac,

zůstaly jejich hlasy nevyslyšeny, jejich

tické trendy v USA nebo situace v Jižní

koordinátor produkce; fotografie Alyce

pocity přerostou do frustrace. Potřebu-

Africe – to všechno předznamenává

jeme zajistit lidem takové podmínky,

zelené světlo na cestě ke světovému

radci: Bob Aitken (Rotary Down Under),

které jim umožní, aby se vyvíjeli jak

porozumění, které se rozvíjí po celém

T.K. Balakrishnan (Rotary News/Rotary

nejlépe mohou.

světě.

platit

mezinárodní

právo,

Do tohoto vydání přílohy Global Outlook
přispěli:

do měsíčníku The Rotarian, ale i do Chicago Magazine a dalších listů.

nal. Copyright © 2010. Joseph Derr, šéfredaktor; Barbara Nellis, redaktorka;

Henson/Rotary Images, pokud není uvedeno něco jiného. Redakční rada a po-

Samachar), Carlos Henrique de Carvalho Fróes (Brasil Rotário), Andrea
Pernice (Rotary), a Matthias Schütt

www.rotary.org/go

(Rotary Magazin). Překlad z angličtiny
Dobroslav Zeman, PDG.
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Text and photo:
Svatopluk K. Jedlička
On the last weekend in November, members of the Prague Region’s Rotary
and Rotaract Clubs organized their first joint fundraising event. The meeting
of Rotarians, invited friends and chance passers-by took place at what we
have come to call the Prague Rotary Point, in the U Hájků Arcade
connecting Na Florenci and Na Poříčí streets.
Saturday’s program highlights were two performances by the NAŠLOSE
(“Lost and Found”) children’s theatre from Sedlčany. As a token of
appreciation for financial support from the Rotarians last year the children
presented, apart from a staging based on a short story by Czech author Jan
Werich, also a set of century-old immaculate puppets, lost and found in an
old cupboard and given a new lease on life after renovation in several
productions by this ensemble.

Village characters prevail among century-old puppets presented by the NAŠLOSE
ensemble
Another thank you to Rotarians for their support came from three students
of Prague’s Jan Deyl Conservatory and Tuners’ School for the Blind, who
staged several appearances during the weekend. A lively performance was
given by pupils from the Language Gate Primary School on Prague’s
Mikulandská Street. Rotarians actively contributed to live performances.
Jan Holý of RC Praha and Birger Husted of RC Praha Classic (lead guitar
and vocals respectively in their band called Stormin) helped make the
Saturday afternoon a success. Souvenirs made by children from the Pepa
Children’s Home in Příbram were sold, as were interesting books. A hundred
pancakes were served, together with mulled wine and 180 cups of
alcohol-free kid punch (guests kept these cups as souvenirs).

Performers and visitors on the first Advent weekend in U Hájků Arcade

The proceeds equally went towards the PolioPlus project, Pepa Children’s
Home of Příbram and the project of plastic map of Prague for the blind to be
available in downtown Prague. Our thanks for the successful program go to
two Rotarians – Jana Přikrylová-Nagyová and Petr Váňa (both of RC Praha
City) and the U Hájků Congress Centre.

On Tuesday, January 12 most parts of Haiti were struck by a devastating
earthquake with its epicenter some 10 miles from the nation's capital,
Port-au-Prince. We have heard lots of reports about the disaster from the
media. Haiti is part of Rotary District 7020, which encompasses also the
Caribbean regions of Jamaica, the Bahamas, the Cayman Islands, etc. Rotary
clubs in the unaffected parts of the district and notably in the neighboring
District 4060 (Dominican Republic – 63 clubs) immediately started to
organize emergency aid. The Rotarian ShelterBox's Response Team in the
U.K (www.shelterbox.org) operatively stepped in the aid effort. Eight
thousand ShelterBoxes are being distributed in Haiti. Each container
enables up to ten people to survive for months. Within two weeks,
international organizations and Rotarians developed a tremendous aid
effort (see weekly news updates on www.rotary.org/en/Pages/ridefault.aspx).

Rotary District 2240
quickly joined the
relief effort after the
earthquake. On the
initiative of DGN
Tomáš Lang and RC
Nové Zámky, they
collected CZK 130,000
and EUR 2,500 by
February 10. Most of
the funds were sent
to the humanitarian
organizations "People in Need" in the Czech Republic (www.clovekvtisni.cz)
and Slovakia's "People in Peril" (www.clovekvohrozeni.sk), which have joined
forces to organize aid to Haiti.
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RC Nitra Harmony

Text: Štefan Mihina / Photo: Club archives
One of the time-honoured and well received activities of RC Nitra Harmony is its support of national
traditions, notably folk music and songs. Music is a great communicator, and we have attempted to make
local music international. More than 100 Rotarians and non-Rotarians, singers and “non-singers” and
musicians from eight European countries recorded a remarkable CD launched on 27 November in the
Auditorium of Nitra’s Constantine the Philosopher University in the presence of the Governor of
District 2240, František Ryneš.
The liner notes by Professor Jozef Liekert, head of the university’s department of cultural studies and
honorary member of our club say it all:
“Music is a language that needs no translator. Folk music is so spontaneous and candid. Time and
borders are no divides. Few people know when a song originated and who wrote it, but folk songs come
from one generation to the next as a treasury, as family silverware.
Songs are still sung and played the way our parents and grandparents sang and played them. Time and
tide has not diminished the beauty of the songs we love to sing to our children. Folk music has a
miraculous power: it will
capture your fancy and
there is no way how to
resist. Therefore it will
never be forgotten and
will forever be the rarest
treasure and gift to the
generations to come.
The CD project Kačička
divoká brought together
musicians and singers
from several European
countries. They played
and sang well known
and less well known
songs. Their common
endeavour and desire
was to prove that music
is universal in bringing
joy and pleasure to
people, and that music is The Rotarian CD was launched by Governor of District 2240 František Ryneš together with
a language that needs no Professor Zdena Gajdušová, Dean of the Philosophical Faculty of Nitra’s UFK University,
translator.
and academic painter Daniel Bidelniec, author of the CD cover.
This recording is a
message to you from all the Rotarians of Europe and all people who love songs. It is a message to you
from all those who cherish friendship, love and help. Help is the best that we can give to ourselves and
the others. True love needs few words.“
Group and individual orders at rcharmony@rcharmony.sk
If you can buy this CD, the proceeds will go to our project in support of tortured women, conducted in
cooperation with the not-for-profit organization, Centrum Slniečko. We look forward to your custom.
Unsold CDs will be available at the nearest District Conference.

DISTRICT INTERNET PORTAL – At the start
of the year, our District launched a new version
of its internet portal www.rotary2240.org. This is
a pilot version. Club members fill in the personal
data section, club secretaries feed in data
concerning their clubs, chairmen of district
committees piece together the mosaic of their
district activities, and several Rotarians look
after the general contents and tools of the
portal. This means that information is no longer
fed in only by the District Webmaster but can be
flexibly updated by all those concerned. The
portal will have identical Czech, English and
22

German versions. Until the new portal is filled
with data, the original portal will continue to be
available at www.rotary.cz.
In addition to providing information, the new
portal will be an interactive tool of
communication among members, clubs, District
Headquarters and individual segments of the RI
Headquarters. It will mostly accept the graphic
layout and software tools of the central RI
portal, which has been in operation for some
years at www.rotary.org. Please send your
queries, comments and suggestions to
webmaster@rotary2240.org.

Happy birthday, Olomouc!
It does not happen very often that a club
celebrates the jubilees of several members
almost at one and the same time. In February,
four members of RC Olomouc-City will mark
important birthdays, and a fifth member will
join them in April. They are Květa Nováková
(70), Vladimír Štefko (70), Lída Procházková
(60), Roman Gronský, PDG (60) and Stanislav
Mrňka (50). Wishes of firm health, peace and
contented life come from Vojtěch Lachnit,
President of RC Olomouc-City on behalf of all
Rotarians.

20th Inter-Country Meeting – Meetings of
Rotary Club Plzeň members with their friends
from near and far has been a tradition since the
club was newly established in 1991. Over nearly
20 years, Inter-Country Meetings (ICM) have
become very popular as they enable their guests
to discover not only the historical and cultural
landmarks of Plzeň, the hub of Western
Bohemia, but also remoter areas including
Prague, the capital of the Czech Republic. Since
we are constantly aware of our humanitarian
projects, we always donate proceeds from ICM
meetings to a local social care establishment
and invite our guests to become acquainted with
that institution and its clients. Whenever
possible, we enrich our ICMs by meetings with
Rotarians from other clubs in our district in
order to promote successful contacts on the
club and district level. For 21-25 April 2010,
members of RC Plzeň invite their many friends
from near and far to the 20th Inter-Country
Meeting. Program details of the jubilee ICM is
available at www.rotary.cz/doc/icm2010.doc. If
you’d like to invite your friends from abroad,
please register by the end of February 2010.
Contact Dobroslav Zeman, PDG,
ICM Coordinator, email: dr.zeman@quicky.cz
Back to the Roots – On the Summer Solstice
Weekend (June 18-20, 2010), Rotary Club Zlín
will organize another annual "Back to Roots"
festival in Velké Karlovice. The fifth annual
"Roots" will be a district project with
international participation. Its rich and varied
program will feature folk costumes and
traditions, and old-fashioned meals and drinks
will be served to participants, along with many
more pleasant treats. All district clubs will
receive official invitations and program
booklets from RC Zlín. Please contact
smejkal@zlinterm.cz.

Inbounds meet in Slovakia – There is no
shortage of Rotary and Rotex meetings and
events in Slovakia. All of them are worth the
effort! The same goes for the October inbound
meeting in the picturesque Central Slovak city
of Banská Bystrica (October 23-25, 2009). We
hauled luggage to our rooms, quickly said hello
to each other and hurried up to catch the first
part of our program. It was a concert at the
conservatory. No international stars appeared
on the stage but the performances of young
talents, especially inbounds, were quite
attractive. Also, it was interesting to find out
what our students did or did not learn during
the first few week of their life in Slovakia.
Problems arose when it came to the word bača
(chief shepherd): even the girl from Mexico,
one with the most advanced Slovak skills, was
lost for words. Banská Bystrica has an exquisite
city center and I do think there was plenty to
admire and the students were not bored. It was
raining and after visiting one church after
another, many students were really hungry. So
we took refuge in Benicky Dom to enjoy an
excellent lunch. Inbounds had three hours to
shop around in arcades and enjoy a quiet cup
of delicious coffee. And that was not the end of
it. Although some students were pretty tired
they still organized a table-tennis tournament
for prizes. After dinner we went to a popular
university club to boogie the evening away.
(Text: Baša Piatrová)

Text: Mirek Barák (Vice Chairman, DYSC)
and Veronika Šrámková (ROTEX)
Photo: Michal Koža (ROTEX)
In late November 2009, the District Youth
Service Committee (DYSC) organized in
Kroměříž its first Orientation Meeting of Czech
and Slovak students preparing to travel abroad
for long-term youth exchange programs in the
next Rotary year (2010/11). DG František Ryneš
underscored his tenet: “Youth Service is the
flagship of the District” by his personal presence
at the meeting, together with DGE Martin Timr
and DGN Tomáš Lang. The purpose of the
meeting was to select students in a district round
(from 63 applicants from various RCs) and
furnish them with detailed information on the
exchange scheme and the Rotary family. With the

help of RC Kroměříž, ROTEX members from
the Czech Republic and Slovakia, led by Štěpán
Skořepa, provided flawless organization of the
weekend. Personal interviews helped the select
commission assess the students’ preparedness to
leave behind their families and friends for one
whole year, and their ability to look after
themselves in an often completely different
cultural environment and properly represent our
district. Even though all students were carefully
selected by their clubs, three candidates were
excluded from the program. The late afternoon
agenda was very attractive. After Štěpán
Skořepa’s introductory lecture on the theme of
“cultural shock”, students were shown a
presentation on the exchange programs ROTEX
members have taken part in over the past years.
It was the ROTEX presentation and ensuing
debate
in
smaller
groups that made many
students realize what
actually is in store for
them, no matter where
they are dispatched.
They also realized that
time spent in Brazil,
Japan,
Mexico
or
Taiwan could be more
interesting and useful
than going to the
country of their original
choice.

ROTARY ELBERADWEG
InterCountry Meeting
Děčín (Czech Republic) - Magdeburg (Germany)

Text: Eva Mlčáková (ROTEX)
Photo: Club Archive

July 2-6, 2010
Organized by RC Riesa-Elbland (D-1880) in
conjunction with the Rotary clubs in German
cities on the Elbe route (we expect the
presence of RCs in Pirna, Dresden, Meissen,
Dessau, Torgau and Magdeburg)
DETAILS AND APPLICATIONS
Jan Ritter, RC Jičín
Cell phone: +420 777 556 690
E-mail: jan.ritter@tiscali.cz

RYLA 2010 – A Rotary Youth Leadership
Award seminar for young people aged
between 18 and 30 years old will be held in our
district from April 29 to May 2, in Prostřední
Bečva. Its keynote is Racial Diversity and
Multiculturalism.
REGISTER
YOUR
CANDIDATE by February 28, 2010.
For more information please contact
Zdeněk Michálek, Chairman, RYLA District
Commission, cell phone +420 606 760 130,
e-mail: zmichalek@hmpartners.cz

For the second year running, the weekend of
November 13-15 was a Thanksgiving Day
celebration in Jindřichův Hradec, organized by
Rotex Czech Republic and YEO Mirek Barák for
inbound students, spending this school year in the
Czech part of our district. After an orientation
test of Czech language proficiency and student
presentations in Czech, the organizers were quite
surprised by the spoken Czech skills of this year’s
inbounds. Girls from Brazil scored the full
number of points and conversation in Czech
posed no problems. After a guided tour of the
town, students held a pumpkin-carving contest,

during which their task was to invent a Czech
story to be presented live after dinner. They were
allowed into the kitchenette of their guesthouse
and before long, the pleasant smells of chocolate
chip cookies, brownies, monkey bread and even
Taiwanese leek cakes were wafting through the
premises. A Thanksgiving dinner in a restaurant
in the town centre consisted of traditional
American delicacies. Plates were filled with roast
turkey with all the trimmings – stuffing, mashed
potatoes, vegetable salad and cranberry sauce.
Supply was enormous but plates were virtually
polished clean. It was a new experience for
students from Brazil, Mexico and Taiwan, but
they were very satisfied with their dinner. After
dinner, the pumpkin contest was evaluated and
group games were played. The main prize was the
famous Medovník, or honey cake. Building a
tower from spaghetti and marshmallows alone
proved more difficult than it seemed. The same
goes for fishing apples and jellybears from a
washing basin. Carla Luíza Becker Bonetti from
Brazil noted in immaculate Czech: “It was very
good to see my friends again. We also did
pumpkin carving, it was my first experience, and
we had Thanksgiving. In short, it was a great
weekend and I look forward to more such
get-togethers.”
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INVITATION
Weekend
26-28 March 2010
JIHLAVA
PETS (President Elect Training Seminar)
District Rotary Club Presidents
and Secretaries elected for 2010/2012
The Rotary Foundation Training
For Club Officials supervising
Rotary Foundation-supported projects
www.rotary2240.org
Individual user consultations
on web portal potential
District Meeting
(working organ of the district)
Meeting of delegates from Rotary Clubs
Interesting side program for escorts and
ROTARY FRIENDSHIP EVENING
SEND APPLICATIONS BY
28 FEBRUARY 2010
Please contact
Ing. Libor Ferda, RC Jihlava,
cell phone: 00420 736 506 435,
e-mail: liborferda@ji.cz

In Praise of the Best
On the occasion of his official visits to Rotary
Clubs in the past six months, District Governor
František Ryneš rewarded the long-term
meritorious and exemplary performance of
several Rotarians by presenting them with
Rotary Foundation awards (PHF) and top
awards of our district (TJB).
Paul Harris Fellow:
RC České Budějovice – Aleš Krejčů
RC Karlovy Vary – Ivo Slavíček
RC Tábor – Radim Buriánek
RC Třebíč – Josef Nováček
T. J. Baa Prize:
RC Třebíč – Tibor Szabo
RC Přerov – Alois Karas
RC Uherský Brod – Ivana Horenská
RC Uherský Brod – Martina Horňáková
RC Valtice-Břeclav – Emil Kordiovský
RC Zlín – Vladimír Chudárek
RGN joins the long line of well-wishers.

Jihlava
Rotary Governor Golf Tour
Sixteen players from 10 golf clubs participated
in the tour (17 September – Golf Resort
Molitorov, 30 October – Golf Club Hluboká
nad Vltavou); Slovak friends have not
registered as yet. Because of the competition
rules even overall victory still remains
accessible to present as well as future
participants (RC members and their families).
You do not have to go through the whole tour
and can focus on individual tournaments.
The contact addresses below are for those who
do not participate in this year’s Rotary
Governor Golf Tour but are interested in the
game. Organizers welcome contacts to other
golf tournaments under Rotary auspices. Such
information helps to include our district golfing
activities in the International Golf Fellowship
of Rotarians (IGFR).

RC Pieš any – The tradition of Christmas
fundraising concerts by members of RC
Pieš any was established in 1992. Its
brain-fathers – Igor Čech Sr. and pianist
Marián Lapšanský, honorary member of the
club – organize the concerts every year and
together with their colleagues in RC Pieš any
enjoy the success of talented young artists.
Thanks to their activity and support from the
young artists foundation they were able to help
pay for the foreign studies of two musicians –
pianist Tomáš Gajlík in Austria’s Graz, and
violoncellist Michal Haring in Munich. The
two scholars were protagonists of last year’s
fundraising concert, held on 28 November in
the Slovenske Liecebne Kupele Congress Hall
in Pieš any. In the first part of the evening,
devoted to contemporary art music, Michal
Haring appeared on the stage together with
Filip Štrauch (piano), Mária Kme ková (harp)
and Nina Sivošová (flute). The second part
featured Tomáš Gajlík’s jazz trio with Ján
Gajlík (bass guitar) and Miro Hanka (drums).
The trio (see picture) presented highlights

From left: Tomáš Gajlík, Ján „Cuco“ Gajlík a Miro Hank

Spring dates:
Brn
venue will be specified
13 May 2010 Beroun Golf Resort

from their soon-to-be-released debut album,
More Than One Way. Slovenske Liecebne
Kupele Company, and mainly its general
director, Rotarian Klaus Pilz provided
important organizational support for the
concert. Pieš any Rotarians will use the
proceeds in support of other musically gifted
young people.
(Text and Photo: Viera Dusíková – edited)
These four pages contain
English-language
highlights of the content

(part of side program of District
Conference)

of the Czech and Slovak
magazine ROTARY GOOD
NEWS 1/2010.

Information and registration:
Ing. Jan Hlaváč, e-mail: jhlavac@iol.cz,
cell phone: +420 728 128 113
Ing. Pavel Frelich, e-mail: frelich@egc.cz,
cell phone: +420 603 442 090

Translation: Libor Trejdl
Editorial Board:
+420 602 890 731
goodnews@rotary.cz

Learn more about ROTARY INTERNATIONAL on www.rotary.org

Překlad: Petr J. Pajas, PDG
Leden je měsícem, v němž si připomínáme Rotary – je to doba, kterou máme věnovat tomu, abychom se o své organizaci dozvěděli více a kdy se
soustředíme na práci s veřejností. Zlepšovat
obecné povědomí o Rotary je jedna z důležitých
složek Strategického plánu RI: Čím více se ví
o Rotary a o jeho dobré práci, tím více dobré práce může Rotary vykonat.
Bývalý President RI, přítel Robert Barth ze Švýcarska říkával: „Věříme tomu, že ten odznáček
Rotary na naší klopě vysílá zprávu – jako by říkal:
‚Na mne se můžeš spolehnout. Důvěřuj mi. Obra
se na mne. Nabízím víc, než si vezmu. Jsem k dispozici.‘“

Preklad: Ivan Belan, PDG
Rotary oslávi 23. februára 105. výročie svojho založenia. Tento deň je zároveň Svetovým dňom
porozumenia a mieru, ke že súčas ou misie Rotary je aj dosiahnutie mieru – nie prostredníctvom vojenskej sily, ale v aka humanitnej práci,
ktorú rotariáni vytrvalo vykonávajú. Uvedomujú
si totiž, že mnohé vojny a konflikty vznikajú
v dôsledku rovnakých príčin: chudoby, nerovnosti, nedostatku, a beznádeje.
Práve nádej sa Rotary usiluje vzkriesi tým, že uom prináša zdravotnú starostlivos , vzdelávanie

Protože máme Nadaci Rotary, mohou se lidé na
celém světě spolehnout na Rotary ve chvílích, kdy
jsou v nouzi. Právě Nadace umožňuje rotariánům
kývnout na žádost o pomoc v situaci, kdy ostatním nezbývá než říci: „Nemůžeme pro vás udělat
nic“.
Jsme rotariány, protože věříme ve službu přesahující vlastní zájem – proto máme heslo „Service
Above Self“. A jako rotariáni také víme, že prostřednictvím Rotary můžeme dosáhnout daleko
více, než čeho bychom byli schopni jako jednotlivci. Sám o sobě má každý z nás, bez ohledu na talent a zdroje, jen omezené možnosti. Každý, kdo
pracuje sám, ví, co může, a na co už nestačí. Ale
pokud máme možnost pracovat společně, když
dáváme dohromady zdroje pocházející od 1 200

tisíc ostatních rotariánů světa – a přidáme-li
k tomu ještě zdroje Nadace Rotary – pak je to
znát a o výsledku se pak hovoří i po několik pokolení. Takže záleží jen na nás!
n

a prís ub lepšej budúcnosti. Túto činnos vykonáva prostredníctvom svojich lokálnych klubov
pôsobiacich v daných regiónoch, prostredníctvom dištriktných projektov, v aka ktorým si získalo uznanie, a tiež prostredníctvom väčších
projektov na medzinárodnej úrovni, ktoré sa realizujú za podpory Nadácie Rotary – projekty zamerané na podporu škôl, hĺbenie studní,
zlepšenie kvality života a iné. Všetky projekty nás
zároveň posúvajú čoraz bližšie k vytýčenému cieu, ktorým je svet bez detskej obrny.
Roky, počas ktorých sme vynaložili obrovské
úsilie na boj s vírusom detskej obrny v rámci

projektu PolioPlus, boli rokmi vytrvalej
odhodlanosti, mnohých životných lekcií, ale tiež
budovania dôvery. Rotary si v aka etablovaným
službám a medzinárodnej reputácii získalo
dôveru udí a preniklo tak aj na miesta, kde bol
predstavite om vlád a zdravotníckych organizácií zamedzený prístup. Svojou prácou sme sa významne podie ali na budovaní vz ahov
a následnej spolupráce medzi vládami a komunitami. Každým takýmto premostením a každou
kvapkou vakcíny proti detskej obrne pomáhame
vytvára lepší, zdravší a pokojnejší svet, o akom
všetci snívame.
n

Text: redakce RWMP
Foto: LAURIE WEN
Preklad: Ivan Belan, PDG

Opatrenia ako je očkovanie majú preventívne účinky oproti detskej úmrtnosti. Na snímke zdravotníčka podáva lieky klientke vo Rwande.

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

Dnes zomiera o 10 000 detí menej ako v roku 1990. Odborníci v oblasti verejného zdravotníctva pripisujú tento pokles nenákladným opatreniam,
akými sú očkovania, vitamínové doplnky (najmä vitamín A) a insekticídmi
ošetrené ochranné siete na poste . Pod a údajov zverejnených v septembri
organizáciou UNICEF sa úmrtnos detí do piatich rokov veku znížila z 90
prípadov úmrtia na 1 000 živonarodených detí v roku 1990 na 65 prípadov
úmrtí na 1 000 živonarodených detí v roku 2008, čo je pokles o viac ako
25 %.
„Tieto údaje podčiarkujú dôležitos práce, ktorú Rotary robí“, konštatoval 2008-09 RI Prezident Dong Kurn Lee, ktorý venoval ve kú pozornos
počas svojho funkčného obdobia práve úmrtnosti detí. „Ve kej väčšine
úmrtí detí možno predchádza a často im možno predís v aka nenákladným opatreniam – spomeňme napríklad použitie vodného filtra, antibiotík, asistenciu pôrodnej babice“.
Hoci vo všetkých regiónoch sveta nastalo zlepšenie situácie, v správe sa
uvádza, že každoročne umiera 8,8 milióna detí do piatich rokov veku,
z toho 40 % úmrtí nastáva v Demokratickej republike Kongo, v Indii
a v Nigérii.
„Je dôležité vyzdvihnú a ohodnoti pokrok, ktorý sme dosiahli, a tiež
spôsob, akým sme ho dosiahli,“ zdôrazňuje Lee. „Treba si však uvedomi ,
že v oblasti detskej úmrtnosti sa musí ešte ve a urobi – a ve a z toho
môžeme urobi my, rotariáni“.
n
25

otary je už na polceste k dosiahnutiu vytýčeného predsavzatia – do 30. júna 2012 vyzbierať 200 miliónov USD. O túto
sumu sa navýši grant poskytnutý Nadáciou Billa & Melindy Gates. Kluby od New Delhi po Dánsko prišli so skvelými a rozumnými námetmi, ako získať aspoň 2 000 USD ročne na zničenie vírusu detskej obrny. Prinášame vám niekoľko zaujímavých nápadov, ktoré teraz môžu byť inšpiráciou pre váš klub.

8

5
Marquette, Michigan, USA
Marie
Peasley,
nastávajúca prezidentka
Rotary
klubu Marquette West sa v mesiacoch máj až október zúčastnila na
21 triatlonoch, duatlonoch, behoch
a cyklistických pretekoch s cie om
získa 5 800 USD na boj s detskou
obrnou. Jej blog nájdete na
www.raceforpolio.com.

1
3
Tennessee, USA
Hoci sa v Tennessee nachádza
hne nieko ko ob úbených dovolenkových destinácií, mnohí miestni
rotariáni si za cie svojej letnej dovolenky vybrali rezort High Hampton Inn v Apalačskom pohorí v Severnej Karolíne. Tento rezort sa dohodol s dištriktom 6780 (Tennessee) na získaní prostriedkov na boj
s detskou obrnou. Od júna do novembra venoval rezort 10 % z každej platby za pobyt uhradenej
rotariánom z dištriktu 6780 na konto proti detskej obrne.

2
Toddington, Anglicko
V Cotswolde
sa v máji konal festival
parných vlakov, kde sa
predstavil aj Hogwarts Express známy z filmov o Harry Potterovi. Členovia Rotary klubu Cheltenham sa
dobrovo ne podujali usmerňova
autá návštevníkov festivalu a vlakových nadšencov a pomáha pri koordinácii parkovacích kapacít.
Rotariáni pri tom žiadali od vodičov drobný príspevok (okolo 3,25
USD). Za deň pomohli odparkova
okolo 600 áut a vyzbierali 1 800
USD, po odpočítaní čiastky venovanej miestnej vlakovej spoločnosti.
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Roskilde, Dánsko
Svetoznáma dánska speváčka Kirsten Siggaard
vystúpila v januári 2009
na koncerte v Katedrále
Roskilde, ktorý organizačne zastrešilo osem
Rotary klubov. Na koncerte sa predstavili aj dva gospelové chóry. Na podujatí sa
vyzbieralo viac ako 16 000 USD.
Ďalší koncert sa uskutoční v roku
2010.

6
Švajčiarsko
V septembri 2008 sa
viac
ako
6 000 švajčiarskych
rotariánov
z 200 klubov podie alo na predaji žltých balíčkov slnečnicových semienok.
Predajom sa im podarilo získa viac
ako 1 milión USD na kampaň proti
detskej obrne. Zapojil sa teda skoro
každý klub v krajine.

4
Washago, Ontario, Kanada
Odznaky na sakách rotariánov
inšpirovali Janet
Steadovú k nápadu pripevni
magnetku s nápisom Stop detskej obrne na auto každého
rotariána. Rotary Club Washago
a Area- Centennial predáva rotariánom tieto magnetky od decembra
2008 za 2 kanadské doláre. Doteraz
vyzbierali viac ako 14 000 USD. Tieto magnetky vo ve kom nakupujú
domáce aj zahraničné kluby – objednávky prichádzajú z Brazílie,
Anglicka, Francúzska, Nemecka,
Švajčiarska a z USA, svojim členom
ich predávajú za 5 USD, čím sa na
boj s detskou obrnou získa ešte viac
prostriedkov.

7
San Mateo, Kalifornia, USA
Interact
klub na
strednej
škole
San Mateo High
School v máji zorganizoval
24-hodinový maratón chôdze po
školskej atletickej dráhe, počas
ktorého sa na trati prestriedalo
85 študentov, ktorí takto získavali
peniaze na podporu kampane
proti detskej obrne. Gestor Interact klubu, Rotary klub Foster
City, zabezpečil občerstvenie
a asistenciou na sprievodnej party. Na podujatí sa podarilo vyzbiera takmer 9 000 USD. V roku
2010 organizátori plánujú akciu
zopakova .

Coral Gables, Florida, USA
Krupobitie
golfových
loptičiek zasiahlo golfové
ihrisko v októbri 2008 na
záver výročného golfového turnaja organizovaného
dištriktom
6990
(Bahamy; čas Floridy). Rotariáni tu
predali 1 820 očíslovaných golfových
loptičiek po 25 USD za kus, čím získali 46 500 USD. Všetky loptičky sa
napokon zhodili z helikoptéry a majitelia troch z nich, ktoré pristáli najbližšie k určenému cie u, vyhrali
hodnotné ceny – vrátane výletu do
Argentíny. Táto akcia sa stretla
s ve kým úspechom, preto ju dištrikt
zopakoval opä v novembri 2009.

8
Cambria, Kalifornia, USA
Dokumentárny
film The Final Inch
(Posledný kúsok)
o u och podie ajúcich sa na boji
s detskou obrnou
v Indii získal v roku 2009 nomináciu na cenu filmovej akadémie Oscar. Premietnutie filmu na stretnutí
Rotary klubu Cambria prítomných
nato ko oslovilo, že hne sa vyzbieralo 1 642 USD.

10
New Delhi, India
Švajčiarsky
ve vyslanec
Philippe Welti
a predseda výboru PolioPlus
v Indii Deepak Kapur z dištriktu
3100 sa spojili s Galériou Dhoomimal, aby spoločne zorganizovali
aukciu obrazov na získanie prostriedkov na kampaň proti detskej
obrne. Predalo sa viac ako 90 obrazov od známych indických maliarov. Vý ažok z aukcie dosiahol
sumu 40 000 USD.
Text: Anne E. Stein, redakcia RWMP
preklad: Ivan Belan, PDG

Text: Dan Nixon a Petina Dixon, redakce RWMP
Foto: ROTARY IMAGES / ALYCE HENSON
Preklad: Ivan Belan, PDG
V novembri sa na očkovanie detí v Indii použila nová účinnejšia očkovacia
látka. Odborníci veria, že práve táto očkovacia látka výrazne prispeje k rýchlejšej eradikácii vírusu detskej obrny. V sirupe podávaná bivalentná (dvojzložková) vakcína proti detskej obrne je účinná proti dvom ostávajúcim
typom vírusu detskej obrny (z troch kmeňov vírusu detskej obrny sa vo svete
stále vyskytuje typ 1 a 3).
Klinické testy v Indii, v rámci ktorých sa porovnával účinok novej očkovacej
látky s účinnos ou doteraz používaných vakcín proti typu 1 a 3 preukázali, že
bivalentná vakcína je minimálne o 30 % účinnejšia ako trivalentná vakcína
a je takmer nato ko účinná ako monovalentné vakcíny, ktorými sa očkuje
vždy iba proti jednému typu vírusu detskej obrny. Ke že nová vakcína účinkuje súčasne proti typom vírusu 1 a 3, je z h adiska logistiky výhodnejšia. Ako
uviedol Dr. Bruce Aylward, riadite Celosvetovej iniciatívy za vyhladenie
detskej obrny (GPEI) pri Svetovej zdravotníckej organizácii, práve takéto
vedecké pokroky predstavujú obrovský potenciál v úsilí o eradikáciu detskej
obrny.
Nová vakcína nájde uplatnenie v rámci zintenzívňovania boja s detskou obrnou v štyroch krajinách, v ktorých sa ochorenie ešte stále vyskytuje: v Afganistane, Indii, Nigérii a Pakistane.
Dr. Aylward verejne proklamuje, že Rotary International zohralo mimoriadne dôležitú úlohu (v rámci GPEI), a to nie iba ako jeden z iniciátorov tejto
iniciatívy. Rotary sa v nemalej miere tiež podie a na zabezpečovaní finančných prostriedkov, angažuje sa na politickej úrovni a v oblasti dobrovo níctva v teréne.
Pod a Svetovej zdravotníckej organizácie sa v roku 2009 výskyt detskej obrny
v Indii v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil zo 464 na 395
prípadov, čo predstavuje pokles o 15 %. V aka mesačným imunizačným ko-

Nová dvojzložková vakcína je účinná proti dvom ostávajúcim typom vírusu detskej obrny
vyskytujúcim sa vo svete.
lám v najrizikovejších oblastiach sa podarilo zníži výskyt vírusu detskej obrny typu 1 – nebezpečnejšieho zo zostávajúcich typov – na rekordne nízku
úroveň. Typ 1 spôsobuje paralyzovanie končatín u 1 z približne 200 nakazených detí, zatia čo typ 3 zapríčiňuje paralýzu u 1 z asi 1 000 nakazených detí.
V Nigérii sa výskyt detskej obrny znížil o 46 % na 382 prípadov, pričom
v roku 2008 bolo zaznamenaných 705 prípadov. Začiatkom roka 2009 sa po
prvýkrát podarilo dosta percento nezaočkovaných detí v najrizikovejších
krajinách pod úroveň 10 %.
Nepokoje na afgansko-pakistanských hraniciach mali minulý rok za následok
mierne zvýšenie výskytu ochorenia v oboch týchto krajinách. V medziobdobí
medzi jednotlivými rozsiahlymi plánovanými očkovacími kolami však tímy
využili krátke prerušenia konfliktov v pohraničnej zóne a dostali sa do štandardne nedostupných oblastí, aby zaočkovali deti. V Afganistane sa ochorenie vyskytuje iba v južných oblastiach. Asi 80 % afganských detí už žije
v oblastiach očistených od nebezpečného vírusu.
V celosvetovom meradle sa počet prípadov výskytu detskej obrny znížil
z viac ako 350 000 v roku 1988, kedy sa iniciatíva GPEI začala, na 1 651
v roku 2008. „Je to úžasný pokrok od obdobia najhoršej epidémie detskej
obrny“, uviedol predseda správnej rady Nadácie Rotary Glenn E. Estess Sr.
„Tento výsledok nie je dos dobrý a nebude uspokojivý, až pokým sa nedostaneme na nulu. V enormnom úsilí nemožno po avi .“
n

Rotariáni idú v priebehu očkovania detí v Uttar Pradeshi, poslednom ohnisku detskej obrny v Indii, starostlivo dom od domu.
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RC Banská Bystrica

Text: Ivan Belan
Foto: Juraj Slota
RC Banská Bystrica zorganizoval v tradícii charitatívnych koncertov v decembri 2009 benefičný adventný koncert, ktorý sa uskutočnil
v Evanjelickom kostole v mestskej časti Radvaň,
v ktorom v rokoch 1856 – 1872 pôsobil Andrej
Sládkovič.
Na koncerte sa predstavil domáci Spevácky zbor
pri Cirkevnom zbore ev. a. v. Radvaň a program
pokračoval vystúpením speváckych zborov a Komorného orchestra Konzervatória Jána Levoslava Bellu (KJLB) v Banskej Bystrici.
Hoci je KJLB zo štyroch štátnych konzervatórií
na Slovensku najmladšie, umelecké aktivity jeho
žiakov dosiahli už ve a významných medzinárodných úspechov. Jedno z posledných je vlaňajšie
1. miesto Miešaného speváckeho zboru KJLB na
festivale Internacional de Música de Cantonigrós

v Španielsku, ktorého sa zúčastnilo 45 súborov zo
42 krajín sveta.
RC Banská Bystrica úzko spolupracuje s Konzervatóriom JLB a v školskom roku 2009/2010 poskytol už druhýkrát jednému z jeho študentov
ročné štipendium vo výške 800 Eur. V tomto
školskom roku je to nadaný tenorista, študent
4. ročníka operného spevu z triedy Mgr. Stanislava Matisa, Lukáš Hacek.
Prostriedky získané benefičným koncertom vo
výške 2 500 Eur boli použité na charitatívne účely
RC Banská Bystrica cestou Komunitnej nadácie

Zdravé mesto Banská Bystrica. Táto nadácia oslávila pred nedávnom 15. výročie svojho vzniku
transformáciou z nadácie Zdravé mesto Banská
Bystrica, ktorú založil RC Banská Bystrica pri zahájení svojej činnosti v roku 1992.
Ďalšie prostriedky na charitatívne účely získal
RC Banská Bystrica aj začiatkom januára 2010
spoluorganizáciou 1. Charitatívneho plesu mesta
Banská Bystrica spolu s Mestom Banská Bystrica
a PKO Banská Bystrica. Čas benefície tohto
podujatia bola v čiastke 40 000 Eur určená pre
vybavenie dostavby Detskej fakultnej nemocnice
v Banskej Bystrici.
n

Ledva sme si stihli odnies kufre do izieb a všetci sa zoznámi , už sme sa vybrali za prvým bodom nášho programu. Tým bol výchovný koncert na konzervatóriu. A hoci to nebol koncert žiadnej svetoznámej kapely, vystúpenie
mladých talentov všetkých, najmä inboundov, ve mi zaujalo. Blížil sa večer,
avšak spa sa rozhodne nikomu nechcelo! Aj ke vedomostný kvíz môže
znie pre mnohých nudne či nezaujímavo, hlavne v neskorších hodinách,
myslím, že neustály smiech a zábava, ktoré sa šírili počas hry, svedčia
o inom. Bolo zaujímavé zisti , ko ko sa naši študenti ne/naučili o Slovensku
počas svojho, zatia krátkeho, pobytu u nás. Zádrhe nastal pri slove bača,
ke už aj Mexičanke s najširšou slovnou zásobou došli slová. A tak s menšou pomocou rotexákov úspešne dohrali kvíz a po ňom nasledovala diskusia o výmene. Študenti, rotariáni i rotexáci spoločne debatovali na rôzne
témy. Po tejto diskusii ešte pán Lamoš povedal pár slov a nasledovala večierka.

Text: Text: Baša Piatrová
Foto: archív klubu
O meetingy a iné Rotary či Rotexom usporadúvané akcie nie je na Slovensku
núdza. A vždy stoja za to! Tak to bolo aj v prípade októbrového meetingu inboundov, ktorý sa konal v malebnom meste stredného Slovenska, Banskej
Bystrici. Vysokoškolský internát, cez víkendy opustený a nudný, sa v dňoch
23.-25. 10. 2009 premenil na miesto plné zábavy, smiechu a radosti. Nedočkavci, inak povedané tí z najvzdialenejších kútov Slovenska, začali prichádza už v ranných hodinách. Ke konečne dorazili poslední študenti,
paradoxne práve z Banskej Bystrice a okolia, a všetci prítomní sa ubytovali,
mohol sa zača zaujímavým programom nabitý víkend.
28

Sobotňajší deň sme začali prehliadkou mesta. Banská Bystrica má jedno
z najkrajších historických centier, a tak, myslím, bolo na čo pozera a študenti sa rozhodne nenudili. Pri to kom chodení po daždi od jedného kostola
k druhému mnohí poriadne vyhladli a tak sme sa išli schova do Benického
domu, kde nás čakal vynikajúci obed. Po ňom dostali inboundi trojhodinový
rozchod, ktorý mnohí strávili nakupovaním v obchodnom centre alebo pri
nejakej dobrej kávičke. Týmto sa však deň rozhodne neskončil. Hoci už boli
niektorí študenti dos unavení, neváhali sa zapoji do ping-pongoveho turnaja, v ktorom na ví azov čakala odmena. Po večeri sa nám otvorili dvere do populárneho vysokoškolského klubu, kde sa všetci študenti, ale aj my ostatní,
poriadne vybláznili a zatancovali si na dobrú hudbu. Táto súkromná disko sa
všetkým tak zapáčila, že nikto nepoci oval celodennú únavu, ani ke o jednej
DJ vyhlásil: „Toto je posledná pieseň dnešného večera!“. Napokon však všetci zaliezli do svojich izieb a postelí a vyliezli z nich horko ažko na druhý deň
ráno, kedy ich čakal výlet do múzea SNP. S posledným príhovorom pána Lamoša sme sa rozlúčili so skvelo prežitým víkendom, ktorý, dúfame, zopakujeme aj budúci rok.
n

Štědrovečerní fotoreportáž: Svatopluk K. Jedlička
Pražský Domov Sue Ryder je jedním z center Sue Ryder International působících na obdobném principu kromě ČR v dalších 11 evropských zemích (Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Itálie, Irsko,
Makedonie, Polsko, Srbsko, Velká Británie) a jedné africké (Malawi). Multifunkční střediska poskytující sociální péči a pomoc seniorům v nejrozmanitějších podobách nesou jméno baronky Sue Ryder, která pomáhala
potřebným už v průběhu 2. světové války. Po jejím skončení se jako dobrovolná sestra připojila k týmu pracovníků, který zmírňoval válečné následky a staral se o nemocné a těžce raněné ve válkou zničeném Polsku. Aby
shromáždila potřebné finanční prostředky na zřízení domovů pro lidi, kteří
válku přežili, ale potřebovali pomoci, založila v roce 1953 Nadaci Sue Ryder.
Později rozšířila své úsilí na pomoc lidem souženým bídou a nemocemi
i v dalších zemích. V Praze působí centrum za účinné podpory velkého okruhu dobrovolníků a donátorů od roku 1994 v zrekonstruovaném historickém
objektu Michelského dvora. V provozu je tu i příjemná restaurace, pobočka
pražské Městské knihovny, kaple, divadelní sál, galerie, kulturní centrum
a dobročinný obchůdek (ty najdete v jiných místech Prahy ještě tři). A proto-

že provoz Domova Sue Ryder podporují i členové několika pražských Rotary
klubů (zejména RC Prague International, RC Praha Staré Město a RC Praha City), vypravili jsme se sem s fotoaparátem, abychom zachytili, jak jeho
klienti tráví Štědrý den.
n

Komentáře netřeba.

Pod vánočním stromkem se sešly dárky od příbuzných, pracovníků domova i ty, které si
klienti chtěli nadělit mezi sebou navzájem.

Rozbalování dárků patří i tady k nejšťastnějším okamžikům v roce.

Ke štědrovečerní večeři patřil smažený řízek s bramborovým salátem.

I tady je možné vánoce prožít v intimní rodinné atmosféře.

Radost byla o to větší, když klientům přišli popřát i jejich děti nebo vnoučata.

Štědrý večer se začal slavit už odpoledne, aby si ho mohli vychutnat i ti, kteří jsou zvyklí
brzy usínat.
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Text a foto: Svatopluk K. Jedlička
Poslední listopadový víkend spojili členové Rotary klubů a Rotaract klubů
z pražského regionu svoje síly, aby uspořádali první společný benefiční adventní víkend. Setkání se nejen pro rotariány, ale i pozvané přátele a náhodné kolemjdoucí uskutečnilo v místě, kterému říkáme Prague Rotary Point,
tedy v pasáži U Hájků spojující ulici Na Florenci s ulicí Na Poříčí.
V sobotním programu dominovala dvě vystoupení dětského divadelního
souboru „NAŠLOSE“ ze Sedlčan. Jako poděkování za finanční podporu od
rotariánů v uplynulém roce přivezly děti kromě představení podle jedné
z povídek Jana Werricha na ukázku i nádherné, sto let staré dřevěné loutky,
které našly zapomenuté ve staré skříni, a kterým po jejich opravě vdechují
nový život v několika svých představeních.
S druhým poděkováním rotariánům za jejich podporu přišli tři studenti pražské Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené, kteří
v průběhu víkendu vystoupili dokonce vícekrát. Milé bylo i vystoupení žáků
ze ZŠ Brána jazyků Mikulandská. Do živých kulturních vystoupení aktivně
přispěli i sami pražští rotariáni. Jan Holý z RC Praha a Birger Husted z RC
Praha Classic v rámci svých volnočasových aktivit účinkují společně v hudební skupině Stormin (sólová kytara a zpěv), která oživila sobotní odpoledne.
V průběhu celého víkendu se prodávaly drobné dárkové předměty, které vyrobily děti z Dětského domova Pepa v Příbrami a zajímavé knihy. Pro mlsné
jazýčky zde byly připraveny palačinky (celkem se jich prodala celá stovka)
a pochopitelně svařené víno a dětský nealkoholický punč (načepovalo se 180
hrníčků s logem akce, které si účastnící nechali na památku).

V pasáži U Hájků se během prvního adventního víkendu střídali nejen účinkující, ale i diváci.

Výtěžek z akce byl rozdělen mezi příspěvek na konto projektu PolioPlus, příspěvek příbramskému Dětskému domovu a finanční základ pro vytvoření
plastického modelu Prahy pro nevidomé, který bude umístěn v turistickém
centru města. Úspěch víkendového programu mají na svědomí především
dva rotariáni: Jana Přikrylová-Nagyová a Petr Váňa (oba z RC Praha City),
díky za vydatnou pomoc patří i Kongresovému centru U Hájků.
n

Malí herci ze sedlčanského souboru NAŠLOSE dokázali, že to s divadlem myslí vážně.

Děti byly nejen na jevišti, ale samozřejmě ve velké míře i mezi pozornými diváky.

Mezi sto let starými loutkami souboru NAŠLOSE jsou i rázovité lidové postavičky.
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Návštěvníky přišly svou hrou na klarinety potěšit dvě studentky z Konzervatoře J. Deyla.

Pražská skupina Stormin (vlevo kytarista Jan Holý z RC Praha).

K adventní atmosféře přispělo i několik účinkujících ze ZŠ Brána jazyků Mikulandská.

Ve službě při organizaci víkendu se střídali i mladí členové z RAC Říčany a RAC Praha.

O benefiční řízný „svařák“ a dětský nealkoholický punč se postarali pánové Milec a Chocholouš z RC Praha City. Načepovalo se ho 180 hrníčků.

Do benefice přispělo také improvizované knihkupectví RC Praga Ekumena vedené Jozefem
Horalem.

K lákadlům patřily palačinky, dle libosti se zmrzlinou, medem, ořechy a jinými dobrotami.
Pochutnala si na nich stovka mlsounů.

Hlavní organizátoři měli napilno nejen před adventním víkendem, ale i v jeho průběhu –
zleva: Petr Váňa, Petr J. Pajas (PDG) a Jana Přikrylová-Nagyová (všichni RC Praha City).
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RC Žilina

Text: Martin Barčík
Foto: Vlado Bača

RC Písek - Prodej vynikajícího vánočního punče je tradiční veřejnou akcí také píseckého Rotary klubu.
Speciální recepturu připravila Helena Novotná a prodávali členové klubu. Na snímku prodavájíci Petr Cigánek zleva a Jan Kouďa. Výtěžek bude rozdělen mezi klienty píseckých dětských domovů.
(Text a foto: Miroslava Žižková)

RC Telč - Členové klubu již třetím rokem prodávali během Mikulášského odpoledne na telčském náměstí dne 6. 12. 2009 vánoční punč a oblíbené špekové halušky. Prodejní akce byla věnována hlavnímu
projektu Rotary International - eradikaci Polia. Výtěžek z prodeje ve výši 5000 Kč bude odeslán na konto
financování boje s posledními ohnisky dětské obrny v rozvojovém světě.
(Text: Ota Kovář, foto: archiv klubu)

RC Písek - Tradiční vánoční koncert uspořádali členové
RC Písek ve prospěch Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách. Na horním snímku písecký sbor
ZUŠ a studenti, kteří nacvičili české koledy. Zleva Alžběta
Bočková, která se připravuje na výměnný pobyt, zahraniční
studentka April Opatic, která je v Písku na ročním pobytu
a Vojta Skřivan, který byl v loňském roce v Brazílii. Na snímku vpravo předává prezident píseckého klubu Tomáš Hlaváček (vlevo) šek na 15 tisíc korun řediteli Domova ve
Zběšičkách Pavlu Pecháčkovi.
(Text a foto Miroslava Žižková)
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6. benefičný koncert Rotary klubu Žilina sa tradične niesol
v slávnostnej priate skej atmosfére. Napriek chrípkovému obdobiu sa v magický dátum, v piatok 13. novembra 2009, koncertná
sála Domu umenia Fatra zaplnila členmi klubu, ich priate mi,
známymi, študentmi, zástupcami a členmi partnerských organizácii, milovníkmi hudby a všetkými u mi dobrej vôle. Medzi pozvanými nechýbal ani primátor Žiliny Ivan Harman s manželkou
Andreou a riadite Štátneho komorného orchestra Žilina Vladimír Šalaga. Koncert sa zrealizoval aj v aka aktívnej spoluúčasti
tohto renomovaného hudobného telesa a jeho vedenia. Mimochodom ŠKO Žilina tento rok vo ve kom štýle oslavuje 35. výročie svojho vzniku.
Pravidelná koncertná benefícia je zameraná na podporu dlhoročných projektov RC Žilina, medzi ktoré patrí medzinárodný
festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa (organizuje ho nadácia
Krajina harmónie), projekt letných táborov pre hendikepované
deti Stružielka a podpora aktivít Autistickej školy. „S rotariámni
spolupracujeme dlhodobo a aj v aka takýmto partnerom sa
môže naša škola rozvíja , čoho výsledkom je aj fakt, že sme sa
rozšírili o materskú školu pre autistické deti,“ povedala pred
uvedením koncertu Beáta Matušáková, riadite ka Regionálneho
centra autistov a súkromnej autistickej ZŠ a MŠ
v Žiline-Bánovej.
ŠKO a hus ových majstrov Františka Figuru a Karola Daniša dirigoval Martin Leginus. Na programe boli Joseph Haydn, Ilja
Zeljenka, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Georges Bizet, Astor
Piazzolla a alší velikáni. Oficiálna čas koncert končila Na krásnom modrom Dunaji - veselým valčíkom na rozlúčku. „Ve tá
vážna hudba nie je vôbec vážna,“ povedala Janka z nadácie Krajina harmónie v Žiline. Pridanou hodnotou tohto podujatia je, že
niektoré deti, alebo „dospelí s dušou die a a“, zažívajú niečo podobné iba raz za čas. A aj takto sa prispieva k integrácii postihnutých udí, a aj takýto rozmer má koncert, ktorí priniesol benefíciu
v hodnote 3673,35 Euro.
Po akova treba všetkým partnerom a sponzorom: Vital a.s, Sanofi Pasteur GmbH organizačná zložka zahraničného podniku,
Priemysel kameňa - Doprastav Žilina, Stredoslovenská energetika, a.s., KRPA Slovakia spol. s r.o., Dexia Banka Slovensko, a.s.,
Žilina. Srdečná v aka patrí priate om z Rotary klubu Martin
a všetkým tým, ktorí konajú a pomáhajú v duchu myšlienky Service Above Self .
n

RC Piešany

Text a foto: Viera Dusíková
V kongresovej hale Slovenských liečebných kúpe ov odznel v sobotu 28. novembra 2009 benefičný koncert pieš anských členov Rotary clubu.
Súčas ou programu bolo vystúpenie hudobníka
Micha Haringa (violoncello), Filipa Štraucha
(klavír), Márie Kme kovej (harfa), Niny Sivošovej (flauta). V druhej časti programu zahrali špičkový džez priamo z Pieš an klavírista Tomáš
Gajlík, basgitarista Ján Gajlík a k bicím sa posadil Miro Hank.

Nestor koncertov Igor Čech s účinkujícími Ninou Sivošovou (vľavo) a Máriou Kmeťkovou.

„Vý ažok z koncertu venujeme mladým hudobným talentom, ktorí ho môžu použi na alšie
vzdelávanie, alebo na nákup hudobných nástrojov,“ povedal v úvode koncertu jeho iniciátor
Igor Čech starší. Prezident Rotary clubu popril
divákom v spoločenskom centre príjemný zážitok z podujatia, ktorému predchádzala ochutnávka minuloročných odrôd slovenských
červených i bielych akostných vín novej spoločnosti In Vino.
Tradícia predvianočných benefičných koncertov
pieš anských členov RC začala v roku 1992. Jej
iniciátori – MUDr. Igor Čech a čestný člen Rotary clubu klavirista Marián Lapšanský organizovali koncerty každoročne a spolu s
alšími
kolegami z pieš anského RC sa tešia z úspechov
mladých talentovaných umelcov. Aj v aka týmto

Igor Čech (vľavo) v rozhovore s hostami koncertu

Z debutového albumu More The One Way
Mladý džezmen, klavirista Tomáš Gajlík sa so svojou kapelou predstavil v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpe ov aj ukážkou skladby z pripravovaného debutového albumu s názvom More
The One Way (v štúdiu si za bicie koncom novembra sadol Miro Hank a struny basgitary rozozvučal Ján
„Cuco“ Gajlík). Tomáš Gajlík vyštudoval odbor jazzový klavír na prestížnej univerzite v rakúskom mesta
Graz. Po smrti piešanského džezmena Jozefa Doda Šošoku sa ujal spolu s Viktorom Nižňanským organizovania Piešanského džezového festivalu, ktorý predstavil na tlačovej besede v Jazz Art Gallery krátko
pred otvorením letnej kúpe nej sezóny. Spolupracoval s hudobníkmi ako sú Red Hollowaz, Harry Sokal,
John Purcell, Laurie Antonioni, Marek Balata, Howard Curtis, Michal Bugala, Lucia Lužinská s alšími
hviezdami slovenského i svetového džezu. Ján Gajlík potvrdil aj na sobotňajšom benefičnom koncerte piešanských rotariánov, že je výborný basgitarista i v aka zahraničnému pôsobeniu v rozličných hudobných telesách. A nielen tam – Cuco pravidelne účinkuje s celou slovenskou hudobníckou elitou. Miro
Hank si k bicím pričuchol už ako dvanásročný žiak
Základnej umeleckej školy v Piešanoch. Známe je
jeho pôsobenie v Piešanskom dixielande spolu s ubomírom Várym, Andrejom Depešom a Andrejom
Šaradinom. I on spolupracoval s poprednými slovenskými džezovými hudobníkmi – klaviristom
Gabrielom Jonášom, spevákom Petrom Lipom, ale
aj s pop rockovými kapelami a interpretmi v Európe
a v USA. Miro sa len nedávno vrátil na pevnú zem
z pôsobenia na lodi v zámorí a užíva si slovenské pódiá.
Zľava: Tomáš Gajlík, Ján „Cuco“ Gajlík a Miro Hank

aktivitám mohli s podporou fondu pre mladých
umelcov prispie na zahraničné štúdium Tomáša
Gajlíka v rakúskom meste Graz a Michala Haringa v Mníchove. Tohtoročný koncert bol tiež významný z h adiska medziklubových aktivít. Stretli
sa na ňom členovia z RC Nitra, RC Trenčín, RC
Bratislava s domácimi hostite mi a vedením Slovenských liečebných kúpe ov, kde je generálnym
riadite om rotarián Klaus Pilz. Ten poskytuje významnú pomoc pri organizovaní benefičných
koncertov aj tým, že na nich ponúka špeciálne pobytové ceny pre návštevníkov.
Tento rok pieš anskí rotariáni zorganizovali aj
populárne varenie a podávanie vianočného čaju,
pri ktorom sa stretávajú s obyvate mi aj návštevníkmi Pieš an a informujú ich o svojich aktivitách. V rámci nich určite odznie aj alší
benefičný koncert.
„Srdečne pozývame rotáriánov z Českej republiky a Slovenska na budúcoročný koncert, termín
a program predstavíme v časopise ROTARY
GOOD NEWS a na internetových stránkach,“
uviedol Igor Čech.
n
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RC Martin

Text. Ján Žiak, prezident klubu
Foto: archív klubu
Športové ihrisko s umelým trávnikom.
December je v našich myšlienkach mesiacom pokoja, lásky i pokory. Vianoce nezačali v septembri Jingle bellsom v Tescu, ale naozaj až zapálením
sviečky na štedrovečernom stole, v kruhu najbližších, modlitbou pri stromčeku, spomienkou, či vianočnou koledou.
V tomto čase viac než inokedy myslíme aj na tých, s ktorými sa osud zahráva
krutejšie. udia bez domova, deti bez rodičovskej lásky, nemocní, bezvládni... Sme viac ochotní všimnú si tieto udskej tragédie a mnohí z nás aj pomôc .

„Naše športové ihrisko s umelým trávnikom je prvé svojho druhu v rámci
Detských domovov na Slovensku. V mene detí akujem martinskému Rotary klubu, osobitne pánom Kotlárovi, Novotnému a Žiakovi a dodávate ovi
stavby, pánovi Kubíkovi za rekordne krátku realizáciu projektu“, uviedla počas slávnostného otvorenia riadite ka DD, pani Žilinská.
Myšlienka a projekt sa zrodili pred pár mesiacmi v športovejšie založenej
časti nášho klubu. Konkrétnym „krstným otcom“ a motivátorom výstavby bol
predovšetkým J. Kotlár. Spoločne s alším členom klubu P. Szépem zabezpečili projektovú prípravu a dozor nad celou realizáciou. Najstarší a nekonečnou energiou nabitý Milan Novotný zdokumentoval celý priebeh
výstavby a akt slávnostného odovzdania. Záverom treba doda , že hodnota
daru predstavuje 29 tisíc Euro.

Deti u vianočného stromčeka.
O to viac teší rados v detských očiach, ktorú sme spoločne prežili na predvianočnom stretnutí v Detskom domove v Necpaloch. Spolupráca a pomoc
RC Martin má už viacročnú tradíciu a vianočná kapustnica sa stáva štandardným ukončením roka pre čoraz viac členov nášho klubu. Spolu s nami sa
ho zúčastnili aj naši inboundi Misae a Renée. Potešilo nás aj stretnutie so štipendistami nášho klubu z DD Necpaly: Marcela Sendreia, Juraja Oláha a Jaroslavy Salvovej.
Dar, ktorý sme de om mohli odovzda 18. decembra, bol určite nadštandardný. Vytvorí Detskému domovu aj obci Necpaly nové možnosti širšieho zapojenia detí nielen z necpalského domova pre športové vyžitie.

Radosť mal i J. Popadič a J. Kotlar.
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Naši „inboundi“ mali mnoho dotazov.
Pomoc miestnej komunite bola v minulom roku naozaj štedrá, no nezabudli
sme ani na vianočný pozdrav PolioPlus. Z vý ažkov z tomboly, ktorú pravidelne organizujeme na našich klubových stretnutiach, sme konto polia pozdravili tisíceurovým darčekom.
Na prahu nového roka prajeme všetkým priate om ve a osobnej motivácie
v odvahe pomáha .
n

Štipendisti s Ivanom Lamošom.

RAC Brno

Text: Lukáš Pařík
Foto: archiv klubu
AIDS party, neboli vernisáž výtvarných děl mladých umělců, připomněla 2. prosince v Brně jedno z nejpalčivějších rizik dnešního světa – šíření
viru HIV. Návštěvníci si mohli prohlédnout obra-

zy a plastiky s tématikou AIDS. Nemoc očima
umění představily malby Vojtěcha Buchty, Jana
Wolfa a žáků ZUŠ Pozořice. Dita Szabó výstavu
okořenila intimní plastikou – sádrovým odlitkem
vlastního těhotenského pupíku.
Akce, kterou náš klub sympaticky nazval AIDS
party, probíhala na místě, jichž je v Brně málo,
konala se v Marcus Gallery – nekuřácké, queer
friendly kavárně a současně galerii ve středu města. Vernisáží a možná i volným vstupem se nechala zlákat asi třicítka návštěvníků.
Oficiálního zahájení se zhostil hlavní iniciátor
AIDS party a zároveň prezident brněnského Rotaractu Tomáš Szabó. Po krátkém uvítání předal

prezident slovo Miroslavu Zajdákovi ze sdružení
Kluci.info. Zajdák se s třicetihlavým publikem
podělil o zkušenosti s prevencí přenosu nákazy
virem HIV. Nejprve zúčastněné informoval o aktuální situaci AIDS v České republice, o zdrojích
a intenzitě výskytu nakažených v rámci měst. Plynule navázal srovnáním počtu lidí s pozitivními
testy dnes a v minulosti. Tímto pádným argumentem posluchače přesvědčil, že AIDS je neustále
přítomné a není radno je ignorovat. Mezi řádky si
přednášející posteskl, že přesto virus HIV mnoho
lidí považuje za něco vzdáleného, za něco, co se
jich samotných nemůže nikdy týkat. Proto se věnuje práci s lidmi přímo v terénu. Zmínil mimo
jiné projekt testování viru HIV ze slin v gay klubech a diskotékách a teoreticky seznámil posluchače s procedurou testování.
Na závěr přednášky dal Miroslav Zajdák prostor
pro diskusi. Nevyhýbal se rýpavým dotazům ani
srovnání možností a kultury testování viru HIV
u nás a v zahraničí. Svůj program zakončil rozdáním brožurek a dalších materiálů s tématikou
způsobů a prevence šíření pohlavních nemocí.
Nebezpečí, jež AIDS představuje, je holou realitou. Rotaract Club Brno se projektem AIDS party připojil k celoevropské iniciativě Rotaractů.
Zúčastněné evropské Rotaracty v týdnu bezprostředně navazujícím na Světový den AIDS, kterému OSN přiřadilo datum 1. prosince, pořádají
akce na podporu informovanosti o nemoci AIDS.
Pro pozitivní ohlasy, jež během party zazněly, plánuje Rotaract Brno tento projekt zopakovat
i příští rok.
n
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Text: Tomáš Szabó
Foto: archiv klubu
….tak bývá často tma. Dokonalá tma je dokonalým předpokladem pro vydařený koncert ve tmě. Brněnský Rotaract proto neváhal porušit tradici a po třech letech změnil dějiště pro své
pravidelné Oči hudby. V posledním předvánočním týdnu se tak
ve sklepních prostorách divadla Reduta konal v pořadí již devátý koncert, který se snaží atraktivní formou zprostředkovat těm
š astnějším z nás na krátkou chvíli zážitek života v absolutní
tmě. Celé události opět vévodili nevidomí průvodci, jenž se díky
několika letům praxe stali již opravdovými profesionály ve svém
oboru provázení, a samozřejmě nesměly chybět tóny příjemné
hudby. O hudební část večera se s úspěchem postaral vokální
čtyřtet Flow of voices a určitě odstranil i ty nejneodbytnější náznaky stístěnosti, jež by mohla absolutní tma v některých z návštěvníků vyvolávat. Následné, stále ještě ve tmě podávané,
občerstvení tak už bylo jen zaslouženou odměnou za pozornost
a obecně podporou myšlenky této akce. Výtěžek, tentokrát ve
výši 14 800 Kč, bude celý věnován Tyflocentru Brno na podporu
vzdělávacích kurzů pro nevidomé. Děkujeme našim sponzorům:
Atrea profi s.r.o., Fiza a.s., Galerie Vaňkovka Brno a Orkán
plus s.r.o.
Více informací najdete na www.koncertvetme.cz.
n

Nevidomí průvodci

Účastníci setkání
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RC Jindřichův Hradec / ROTEX 2240

Rotary klub Jindřichův Hradec ve spolupráci
s Rotexem se rozhodl v letošním roce zorganizovat pro zahraniční studenty akci, která je seznámí
s přípravou vánočních svátků, umožní jim vzájemné setkání, prověří jejich schopnost vyrobit
něco krásného a užitečného.
Příprava proběhla plně v režii paní Fořtové.
Ona připravila polotovary na výrobu ozdob, těsto, prostory ve školní kuchyni, spoustu dobré nálady, humoru, jídla a akce mohla začít.
Studenti z Rotexu zajistili přepravu studentů na
místo a celý den pomáhali s výrobou.
Pozvali jsme naše zahraniční studenty, studenty
z přátelských klubů, japonskou studentku z jiné
výměnné organizace, která nyní studuje a bydlí
v Jindřichově Hradci a práce mohla začít.
Sešlo se nám víc jak 20 mladých lidí v rozpětí
třech generací a sedmi národů, kteří měli chu se
setkat, pobavit, ale také udělat kus užitečné práce.

Jak ta „práce“ vypadala? Někteří váleli těsto, vykrajovali z něho vánoční perníčky, jiní je dávali na
plech a hlídali v troubě.
Ostatní založili drobnou manufakturu a vyráběli
ozdoby na stromek – koule, andělíčky, sněhuláky,
svícny. Bylo krásné vidět, jak studenti z Austrálie,
Mexika, Japonska nebo Brazilie vyrábějí sněhuláky a dohadují se mezi sebou, jak vlastně ten sníh
vypadá a jak se asi opravdový sněhulák staví.
Když jsem přijel na návštěvu, už z dálky zněla
prázdná škola smíchem, směsicí jazyků, vonělo
cukroví a nádherná pohodová atmosféra mě okamžitě úplně pohltila.

Důvodem mé návštěvy byla zvědavost, co vlastně
dokáží studenti vyrobit, jak nápad vlastně funguje, chu je všechny vidět, pozdravit je za náš klub,
poděkovat jim, ale hlavně naše studentka Carla
Luiza Becker Bonetti měla ten den 17. narozeniny a nemohl jsem jako její counsellor zapomenout a nedat jí dárek. Bylo humorné pozorovat
studenty ze světa, kteří nechápali, proč ji držíme
za ruce a nohy a dáváme jí „hobla“.
Ptáte se, co vlastně s několika bednami výrobků
a perníků uděláme?
Každý klub, který poslal své studenty, dostal nádhernou vánoční kouli, studenti si odvezli výrobek,
který se jim nejvíce líbil a všechny ostatní výrobky
prodáme na předvánočních trzích.
Každý rok v předvánoční čas prodáváme ve spolupráci s organizací „Okna“, která pomáhá mentálně a tělesně postiženým dětem, účastníkům
vánočních trhů grog, punč, čaj, jejich a naše výrobky a získané finance dostane organizace
„Okna“ darem.
Co napsat na závěr? Děkuji paní Fořtové a všem
členům Rotexu.
Rudolf Kalkus
člen Rotary klubu Jindřichův Hradec

ROTEX 2240

Text: Iva Sabaková
Foto: archiv klubu
Druhý decembrový víkend sa v Bratislave uskutočnil alší z orientačných
meetingov pre „inboundov“, tentoraz s podtitulom Vianočná Bratislava. Pod
doh adom rotariánov Ivana Lamoša a Juraja Sabaku a Rotexu mali od 10. do
13. decembra výmenní študenti možnos vychutna si atmosféru vianočných
trhov v Bratislave aj Viedni, ako aj služby hotela Doprastav v Senci.
Vo štvrtok poobede, po príchode a zvítaní sa, bol meeting zahájený privítaním
študentov členom RC Bratislava Danube, Romanom Podolákom. Nasledovala krátka diskusia o priebehu výmeny a prípadných problémoch, s ktorými sa
študenti počas svojho výmenného roku stretli alebo môžu stretnú . Došlo taktiež k rozdaniu darčekov od Secret Santov, ktoré si anonymne venovali výmenní študenti navzájom. Medzi inými sa našlo aj zopár papúč a šálov, ktoré sa
nakoniec, v aka poletujúcemu snehu, ukázali ako ve mi užitočné.
Ďalší deň nás čakala doobedná prehliadka historických a kultúrnych pamiatok Bratislavy. Medzi navštívené miesta patril Slavín, či Bratislavský hrad,
ktorých históriu a význam vysvetlila pani sprievodkyňa. Poobede už mali výmenní študenti možnos využi vo ný čas na vianočných trhoch v centre mesta aj na ochutnanie slovenských kulinárskych špecialít, od trdelníkov až po
lokše. Program pokračoval na hoteli v Senci už očakávaným, hoci nepopulárnym, jazykovým testom, ktorého cie om bolo odhali pokroky inboundov
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v slovenčine. Ako odreagovanie následne poslúžil hotelový biliard a bowling,
pri ktorom inboundi ukázali aj svoje športové nadšenie.
V sobotu nás po raňajkách čakala návšteva Viedne. Po prehliadke mesta zahŕňajúcej návštevu Schönbrunnu a Dómu Svätého Štefana sa študenti za pomoci sprievodcu presunuli na viedenské vianočné trhy, kde mali vo ný čas na
predvianočné nákupy. Mnohí ho využili na návštevu sietí rýchleho občerstvenia, ktoré poznajú z domu a ktoré im na Slovensku chýba. Iní si zadovážili typický vianočný hrnček na horúcu čokoládu. Odtia inboundi putovali
v plnom počte na hotel, aby sa zrelaxovali v bazéne, saune, či pri bowlingu
alebo biliarde.
Posledný deň nám nezostalo nič iné ako po akova sa organizátorom meetingu a zamestnancom hotela za ich skvelé služby. Po ňom nasledovalo dlhé
lúčenie, ktoré už sprevádzala vidina januárového meetingu v Košiciach. n

RAC Brno

Účastníci oslav Dne Díkuvzdání v Jindřichově Hradci
Text: Eva Mlčáková
Foto: archiv klubu
O víkendu 13.-15. listopadu se již druhým rokem
konala oslava Dne díkůvzdání v Jindřichově
Hradci, kterou organizoval Rotex ČR a YEO Mirek Barák pro zahraniční studenty (inbounds), žijící tento školní rok v české části našeho distriktu.
Studenti přijeli z různých měst z celé České republiky a sešli se v penzionu U Tkadlen v pátek
13. večer, byli přivítáni YEO Mirkem Barákem
a zástupci Rotex. Jejich večerní program byl spíše
organizační, kdy všichni studenti psali orientační
test z českého jazyka a měli menší prezentace

Slavnostní večeře podle originálních amerických receptů
chutnala všem, bez rozdílu národností.

RC Ostrava International a RC Opava International

Text: Miroslava Melecká, RC Opava International
Foto: M. Ceraficka / www.zaczarowana.pl
Už více než před rokem se členové RC Ostrava
International a Opava International spojili s pořadateli neobvyklého hudebního festivalu, který
od roku 2005 probíhá v polském Krakově jako
odkaz známého polského písničkáře Marka
Grechuty (1945-2006, laureát několika ročníků
festivalu v Opoli, u nás jeho písničky interpretoval například Vladimír Merta nebo skupina
C&K Vocal). Smyslem „Festiwalu Zaczarowanej Piosenki“ je pomoci talentovaným osobám
se zdravotním postižením vstoupit na profesionální hudební scénu. Festival je vícedenní a každý soutěžící se účastní za doprovodu populární
zpěvačky či zpěváka. Písně se nejdříve zkoušejí

taktéž v češtině. Všichni organizátoři této akce
byli velmi mile překvapeni vysokou úrovní mluvené češtiny našich letošních inbounds. Vyzdvihnout si zaslouží především děvčata z Brazílie,
která měla z testu plný počet bodů a konverzace
v češtině jim nedělá žádné velké problémy. Carla
Luíza Becker Bonetti z Brazílie k tomu poznamenala, aniž jsme potřebovali tlumočníka: „Bylo
moc dobré vidět všechny znovu. Mezi dalšími věcmi jsme dělali pumpkám carving, to jsem dělala
poprvé a také Thanksgiving. Víkend byl prostě
výborný a těším se na prosinec do Prahy.“
Sobotní dopoledne bylo věnováno prohlídce historické části města Jindřichův Hradec, kdy, za mimořádně krásného počasí, studenti navštívili
místní zámek, 15. poledník a Husovy sady. Dopolední vycházka byla zakončená obědem ve velmi
příjemné nekuřácké restauraci v centru Jindřichova Hradce. Po obědě byla pro studenty přichystaná soutěž ve vyřezávaní dýní, ke kterým
měli za úkol vymyslet český příběh, který později
po večeři ve skupinkách prezentovali. Zároveň
měli dovoleno využít kuchyňku v penzionu a za
nedlouho celým penzionem voněly chocolate
chip cookie, brownies, monkey bread a dokonce
i tajvanské pórkové placičky. Okolo šesté hodiny
večerní byla pro inbound studenty nachystaná

s kapelou a hlavní veřejné vystoupení je na
Hlavním náměstí (Rynek glówny) za masové
účasti veřejnosti a podpory různých sponzorů.
Po vzoru krakovského festivalu tak rotariáni ze
dvou výše uvedených klubů uspořádali začátkem
února loňského roku 1. ročník pěvecké soutěže
pro hendikepované spoluobčany Začarovaná písnička. Uskutečnil se v sále Církevní konzervatoře
v Opavě ve spolupráci s opavským Slezským divadlem. Za doprovodu klavíru či kytary zazpívalo
sólově 17 soutěžích ve 2 kategoriích, 10-16 let

Genny Ciatti s v Polsku populární Gabi Gold při vystoupení v Krakově.

slavnostní večeře, kterou nám připravili v restauraci v centru města podle tradičních amerických
receptů. Na talířích se tedy objevil krocan, nádivka, š ouchané brambory, zeleninový salát a brusinková omáčka. Přestože porce byly obrovské,
na talířích mnoho nezůstalo. Nová zkušenost to
byla pro studenty z Brazílie, Mexika a Tajvanu,
ale i ti si večeři velmi pochvalovali. Po večeři proběhlo vyhodnocení dýňové soutěže a hrály se další
hry ve skupinách o hodnotnou cenu - medovník.
Postavit největší věž jen ze špaget a marshamallows (gumové bonbony) nebylo tak jednoduché,
jak se na první pohled zdálo a lovení jablek z lavoru s vodou a následné lovení gumových medvídků
už vůbec ne. Nakonec se této soutěže zúčastnil
i Rotex ve vedení s YEO Mirkem Barákem, ale
náš čas bohužel na vítězství nestačil.

Carla Luíza Becker Bonetti z Barzilie.
Volnější večer si studenti rozdělili na dvě skupiny. První z nich přinesla kytary a hráli a zpívali několik hodin, druhá se věnovala dovaření různých
tradičních pokrmů.
V neděli ráno už je čekal jen odjezd zpět do jejich
hostících měst. Tento rok je skupina 26 inbound
studentů v české části distriktu mimořádně jazykově nadaná a nejen YEO Mirek Barák z toho
měl neskrývanou radost.
n

a nad 16 let. Z těch nejúspěšnějších všechny posluchače nejvíce zaujala Genny Ciatti (17let)
z Opavy – byla proto vybrána jako hostující účinkující červnového festivalu v Krakově. Že to byla
správná volba, potvrzuje i to, že Genny můžeme
jako nadějnou zpěvačku v současné době obdivovat už i na pražské scéně Goja Music Hall v jedné
z hlavních dětských rolí muzikálu Děti ráje. K takovémuto úspěchu jí upřímně gratulujeme!!!
Na výzvu obou pořádajících Rotary klubů, aby se
v letošním roce připojily k 2. ročníku soutěže
i další kluby našeho distriktu, reagovali pozitivně už členové RC Uherský Brod a RC Znojmo,
také z pražských klubů přišla zpráva o vyslání
alespoň jednoho společného soutěžícího. Velmi
si vážíme toho, že i další rotariáni chtějí poskytnout potřebným dětem svůj čas, dát prostor
a šanci jejich snům a příležitost vyjádřit radost
a lásku oblíbenou písní. Všichni se už těšíme na
finálové republikové kolo, které pořádáme
19. dubna od 15.30 hod. v Městském domě kultury P. Bezruče v Opavě.
Pro zájemce o osobní účast uvádíme e-mailový
kontakt: mirka.melecka@provalve.cz
n
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V předminulém čísle našeho časopisu (RGN
5/2009 str. 10-11) jsme přinesli informaci o společné propagační a cyklistické akci Rotary klubů
v Polabí a okolí. Tour de Labe ROTARY GREENWAYS 2009 coby Intercity-Meeting Rotary klubů
na Labi a v jeho okolí byla první, pilotní akcí tohoto projektu. Společné cyklistické aktivity (jako
kempy a cyklojízdy) Rotary klubů na středním
Labi zpravidla zastřešuje RC Jičín, konkrétně
jeho člen Jan Ritter. V loňském roce nad Tour de
Labe převzala patronát i tehdejší guvernérka distriktu Jožka Poláková.
Tour de Labe 2009 byla devítidenní výprava rotariánů a cyklistů od pramene Labe do Dráž an.
Kromě českých cyklistů byli zastoupeni i přátelé
ze zahraničí: z Německa, Rakouska, Francie
a Kanady. K cyklojízdě se připojovali osobnosti,
jako starostové, jejich zástupci, novináři i řadoví
občané po celé trase. Ve shora uvedeném čísle
RGN jsme uveřejnili zápisky zachycující průběh
prvních tří etap do Vrchlabí, Dvora Králové
a Hradce Králové, kde jsme zajímavé putování
doplněné fotografiemi přerušili a slíbili jsme, že
se k pokračování jízdy ještě vrátíme.
Na redakčním stole máme pečlivě vedené každodenní záznamy přítele Rittera z jednotlivých
etap, zhodnocení akce i ohlasy účastníků, nechybí
CD, dvě alba plná fotografií, čtyři DVD s videozáznamy (vše je zájemcům k dispozici).
Zážitků, postřehů a informací je tolik, že by vydaly
na samostatnou přílohu RGN (návštěvy zajímavých míst, kostelů, věží, setkání se zástupci měst,
infocenter, přátelská posezení se starosty, setkání
v klubech, kulturní akce apod.). V krátkém redakčním článku nemůžeme vše obsáhnout a hlavně: nelze zachytit jedinečnou atmosféru, která
celou akci provázela. Nezbývá nám proto nic jiného, než vám doporučit, abyste letos Tour de Labe
2010 zažili na vlastní kůži anebo se připojili k některé jednodenní, víkendové nebo pětidenní akci.
1. První jednodenní akcí bude jarní „Otevírání
Labské stezky 2. 5. 2010“, při které by se mělo odhalit několik infopanelů s mapami celé Labské
stezky od pramene do Cuxhaven a s textovými informacemi o existenci všech Rotary klubů na
straně české i německé.
2. V přípravě je mezinárodní akce ROTARY ELBERADWEG, Děčín - Magdeburg 2. - 6. 7. 2010,
organizovaná RC Riesa, RC Jičín, o.s. Labská
stezka, osloveny byly německé Rotary kluby na
Labi (Pirna, Dresden, Torgau, Wittenberg, Dessau, Magdeburg).
3. Hlavní akcí bude zářijová Tour de Labe ROTARY HANDICAP 2010 jejímž cílem je pozvání han38

dicapovaných osob na Labskou
stezku, do přírody a do společnosti a jejich integrace do společnosti. „Rádi bychom umožnili těm
zdatnějším vidět pramen Labe.
Těm fyzicky zdatnějším handicapovaným sportovcům zorganizujeme a připravíme splečnou jízdu
po Labské stezce až do Dráždan.
Během jízdy budeme mapovat bariéry na celé trase a následně působit na jejich odstranění, s cílem
vytvořit bezbariérovou Labskou
stezku dlouhou na našem území
365 km (včetně Německa dokonce
delší než 1000 km).

Handicapovaní byli loni jen hosty v některých místech, letos se budou moci
zúčastnit jedné celé etapy.

Hlavní etapa Tour de Labe ROTARY HANDICAP 2010 proběhne v sobotu 18. 9. 2010 s dojezdem do Sport centra Nymburk, kam budou
pozvané významné osobnosti. Ve Sport centru
připravujeme exhibiční utkání a proběhne relaxační, sportovní a kulturně společenský program.
Jsme na startu příprav a vítáme jakoukoliv iniciativu, pomoc či podporu kteréhokoliv klubu či distriktu. Očekáváme zapojení mladých přátel
z klubů ROTARACT, které loni již zastoupil
ROTARACT Poděbrady.
Pořadatelskými kluby loňského ročníku byly Rotary kluby RC Jičín, RC Liberec, RC Praha Classic, RC Vrchlabí, RC Trutnov, RC Hradec
Králové, RC Pardubice, RC Poděbrady, ROTARACT Poděbrady a RC Brandýs-Boleslav.
Kromě propagace Rotary a mnoha setkání je trvale viditelným výsledkem Tour de Labe 2009
i několik infopanelů s lavičkami se stručným odkazem na existenci a poslání Rotary.
Labská stezka slouží široké veřejnosti nejen při cyklovýletech, ale i při procházkách nebo k dojíždění
do zaměstnání. Týká se to zejména již hotových bezbariérových a bezpečných úseků Labské stezky. Například podle měření, které se uskutečnilo během
srpna 2009 v Nymburce, se po Labské stezce v daném místě pohybuje (na kole, skateboardu, kolečkových bruslích nebo pěšky) v průměru 1 362 osob
denně, což je mimo zimní období téměř 10 tisíc lidí
za týden. Dlužno podotknout, že rotariáni cyklistické aktivity v Polabí podporují v rámci projektů realizovaných odbornými organizacemi, jakými jsou
PODROBNOSTI A PŘIHLÁŠKY
Jan Ritter, RC Jičín
Martin Stránský o.s. Labská stezka
mobil: 774 447 714
e.mail: stranskymar@seznam.cz
www.labskastezka.cz

například občanské sdružení Labská stezka, Nadace Partnerství, přesněji realizátoři jednoho z jejích
projektů, projektu GREENWAYS – Zelené stezky.n

jednodenní cyklistický výlet
Nymburk - Libice nad Cidlinou (oběd) a zpět
delší varianta Kolín, Pardubice apod.
Pořádá RC Jičín a o.s. Labská stezka
Nymburk

Inter-Country Meeting
Děčín (Česko) – Magdeburg (Německo)
Pořádá RC Riesa-Elbland (D-1880) a RC Jičín
a o.s. Labská stezka

aneb

(plná délka pramen Labe – Dresden)
(bezbariérový úsek
Kolin - Libice - Poděbrady – Nymburk)
NOCLEHY – SPORTCENTRUM NYMBURK
Nymburk – Brandýs
Pořádá RC Jičín ve spolupráci s o.s. Labská
stezka a participujícími kluby na Labi

(od pramene Labe do města Dresden)
pořádají partnerské kluby RC Jičín (D-2240)
a RC Riesa-Elbeland (D-1880) ve spolupráci
s RC z českých a německých měst ležících
podél Labe v dané trase

RC Olomouc - City

Jen málokdy se to tak seběhne, aby životní jubilea členů klubu bylo možné
oslavovat téměř současně. V RC Olomouc – City oslaví během února významné kulatiny hned čtyři členové nebo členky, v dubnu se k nim připojí
pátý. Blahopřejeme!
Za členy RC Olomouc-City,
Vojtěch Lachnit, prezident klubu
Foto: archiv klubu
Květa Nováková (70) je nejen renomovanou zubní specialistkou zejména
v oboru dětské stomatologie, ale jako docentka stomatologie na Univerzitě
Palackého jednak vychovala velkou řadu zubních lékařů a také stále se podílí
svými přednáškami a publikacemi na postgraduální výchově zubařů.
Vladimír Štefko (70) je nejen součástí jednoho z manželských párů, kteří jsou
členy RC Oomouc-City a symbolizují tak i česko-slovenskou sounáležitost,
ale svým klidným a rozvážným přístupem vnáší pohodu a klid na pravidelné
schůzky klubu. Je velkým znalcem Tater a svou aktivní sportovní i pracovní
činností se podílel zejména na rozvoji vysokohorské turistiky v Tatrách.

Na snímku ze slavnostního předání Charty RI dekoruje tehdejší guvernér distriktu Vladimíra Štefka rotariánským odznáčkem (v pozadí manželka Marie).
Lída Procházková (60) je v současnosti pravděpodobně více známá v Kanadě, kde s manželem žila 20 let v posrpnové emigraci, nicméně již řadu let je
zpět v Olomouci. Podobně jako v Kanadě, kde má stále svůj další keramický
ateliér, tvoří i zde a stále se věnuje svým nástěnným keramickým plastikám
náročných nejen na kompozici a detail. Není bez zajímavosti, že ji v poslední
době oslovují majitelé jejich děl vytvořených již před emigrací.

Na archivním snímku z jedné klubové akce jsou zleva: sekretářka RC OLC B. Eliášová, M.
Dytrychová (RC Přerov) a dále už letošní únoroví oslavenci Květa Nováková, Roman Gronský, PDG, a Lída Procházková.
Roman Gronský, PDG, (60) inicioval v roce 2006 založení druhého olomouckého RC, který je podle zásad RI smíšený. Patří ale mezi zkušené rotariány
(v r. 1995 obnovoval s několika přáteli první olomoucký RC, charterovaný
v r. 1996 a jehož presidentem byl 1999/2000) a v letech 1997 - 98 koordinoval
rozsáhlou rotariánskou mezinárodní pomoc s USA, Rakouskem a Holandskem po katastrofálních povodních na Moravě (za což mu Američané udělili
čestný odznak PHF) a současně se ještě věnoval i službě mládeži. Rotariánům i širší veřejnosti je znám také z let 2006/2007, kdy působil na pozici guvernéra našeho distriktu. V současné době nejen pravidelně přispívá svými
postřehy z akcí a konferencí RI do RGN, ale stará se o udržování vztahů s absolventy programů podporovaných Nadací Rotary a rozvíjí vazby mezi našimi RC a kluby v USA.
O jeho houževnatosti svědčí i ta skutečnost, že po autonehodě v r. 1975, po
které mu zůstal trvalý fyzický hendikep, se nejprve realizoval ve sportu a následně mu plavání v kategorii tělesně hendikepovaných přineslo přes dvacet
titulů mistra Československa, ale také dvě paralympijské medaile v r. 1980.
Později se věnoval sjezdovému lyžování a dnes se věnuje sportovní střelbě
hendikepovaných v pistolových disciplinách. Je uznávaným organizátorem
sportovních aktivit pro tělesně hendikepované.
Stanislav Mrňka (50) stál nejen u zrodu obnoveného olomouckého Rotary
klubu v r. 1996, ale v r. 2007/08 byl charter presidentem nově vzniklého smíšeného RC Olomouc-City. Je renomovaným odborníkem ve stavebnictví
a dlouhodobě spolupracuje s architekty a stavebními firmami, kteří obnovují
historické stavební dědictví. Je aktivní v oblasti humanitární pomoci, práce
s mládeží a při rozvíjení spolupráce mateřského klubu s kluby v distriktu. n

Setkání členů klubu s guvernérem distriktu v roce 2007 – zleva: europoslanec Jan Březina,
Stanislav Mrňka, Roman Gronský, PDG, a tehdejší DG Petr J. Pajas.
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Se začátkem kalendářního roku byly do provozu
spuštěny dva nové internetové portály
(www.rotary2240.org a www.rotaract2240.org),
které mají usnadnit vedení administrativních
agend na úrovni klubů, distriktu i ústředí RI
a současně dát nástroje pro operativní komunikaci mezi členy a členkami klubů, kluby navzájem
i veřejností. Nový systém vede každého uživatele
k tomu, aby nebyl jen pasivním příjemcem informací, ale aby do systému informace také aktuálně
vkládal. Internetový portál v tomto pojetí je živý
organismus, jehož kvalita je závislá na týmové
součinnosti a důsledné průběžné aktualizaci ze
strany všech zúčastněných. O první postřehy se
s námi podělil vedoucí realizačního týmu Jan Vaněček (RC Plzeň).
Jaký je ohlas na nový portál?
Do 7. ledna 2010 se ke svému profilu přihlásilo 441
z celkového počtu 1 671 osob obsažených v centralizované databízi (26,4%). Z klubů si nejlépe vede
RC Ostrava, Třebíč, Hluboká nad Vltavou – golf,
kde již dochází například k plnění fotogalerií.

Shodnost grafického řešení našich portálů s centrálním portálem RI není náhodná. Také řada jejich funkcí je společná.
kách (záložka „Novinky“), informace o klubu
a zakládání klubových skupin (záložka „Skupiny
uživatelů“), a další funkce. Správci klubu, pokud
svoji funkci v profilu správně zadají, mohou spravovat aktuální členy (včetně jejich kompletních
informací) a případně i zakládat nové členy, deaktivovat stávající členy, aby se seznam členů da-

www.rotary2240.org
www.rotaract2240.org
Prostřednictvím dopisu guvernéra byly rozeslány uživatelské manuály. Čemu je při administraci třeba věnovat zvýšenou pozornost?
Přílohou dopisu guvernéra byl aktualizovaný manuál pro správu členského profilu. Prosím každého prezidenta, sekretáře, případně webmastera
klubových stránek, aby ve svém profilu zvolil
správně svoji funkci (v záložce „Funkce“) a její
přesné časové ohraničení (např.: 1. 7. 2009 – 30. 6.
2010). Uvedením funkce a uložení změny u profilu vám budou automaticky při dalším přihlášení
nastavena práva správce klubu, opravňující ke
správě obsahu klubových stránek (záložka „Obsah stránek“), členů (záložka „Členové“), setkání
a schůzek (záložka „Setkání“), fotogalerie (záložka „Fotogalerie“), novinek na klubových strán-

Na začátku listopadu se v Plzni uskutečnila koordinační
schůzka týkající se už nejen softwarového řešení, ale i obsahu jednotlivých kapitol portálu. Na snímku zleva: guvernér distriktu František Ryneš, předseda distriktního výboru
pro PR Svatopluk K. Jedlička, sekretář distriktu Petr Fencl,
gestor projektu internetového portálu Augustin Čermák,
budoucí guvernér Martin Timr a jeden z tvůrců softwarového řešení Jaroslav Gorner.
(Foto: Tomáš Holub, RC Plzeň)
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ného klubu správně zobrazoval na klubových
stránkách.
Obsah současné podoby portálu je zatím členěn
jen do základních kapitol. Proč?
Stránky budou mít většinou automaticky generovaný obsah (projekty, akce, historie klubu – funkcionáři, fotogalerie, vedení klubu, schůzky,
kontakt, apod.), proto žádám všechny uživatele
a budoucí uživatele o pomoc při výběru a doplnění informací, které budou evidovány a poté systémem publikovány. Je samozřejmé, že bude
vhodné tyto informace doplnit o vyjádření, zda se
bude jednat o informace veřejné, či viditelné pouze po přihlášení.
Jsou možnosti administrace konzultovány s uživateli?
Ano, spolupracujeme s poměrně širokým okruhem respondentů z klubů i z vedení distriktu.
V současné době proběhlo připomínkovací kolo
k modulu „Setkání“. Byla doplněna zejména
možnost informací o přednáškách a osoby zodpovědné za setkání. Dalším v pořadí je modul obsahující informace o klubu (záložka „Skupiny
uživatelů“, skupina s názvem RC – např.: Ostrava). Editací této skupiny vyplníte základní informace o svém klubu.
Nově jsme zjednodušili funkcí přihlašování provázáním stránek portálu a administrace. Po přihlášení uživatele na stránce portálu se automaticky zobrazí možnost přechodu do administrace
profilu a to bez nutnosti dalšího přihlášení. To
platí i naopak.
U členů je nově zařazena možnost přidat své
osobní zájmy. Jelikož nemáme k dispozici data-

bázi obsahující výčet všech zájmů, dovolil bych si
každého požádat o pomoc při tvorbě této databáze. Každý zájem je možné přidat pomocí ikony
„+“ vedle příslušné skupiny či podskupiny (Druh
– obecný název skupiny, např.: Kultura, Sport,
apod.; Kategorie – podskupina druhu, např.
u Sportu: Míčové, Golf, apod.; Zájem – podskupina kategorie, např. u Sport – Míčové: Fotbal,
Florbal, apod.). Za pomoci takto vytvořené databáze pak bude snadné zvát na určitá setkání jen
ty, u nichž je možné předpokládat zájem o danou
oblast nebo vytvářet přátelské skupiny rotariánů
a to v rámci distriktu i ve vztahu k zahraničí a podobně.

O internetových portálech se diskutovalo i při podzimní
Distriktní konferenci Rotaractu a to nejen v rámci oficiálního programu. (Foto: skj)
Naplnění obou portálů potřebným množstvím informací a následná aktualizace portálů, to nejsou
snadné úkoly. V době, kdy čtete tyto řádky, členové klubů naplňují sekci svých osobních údajů,
kluboví sekretáři vkládají postupně informace
o svých klubech, předsedové distriktních výborů
sestavují mozaiku činnosti distriktu a několik dalších rotariánů pracuje na obecném obsahu a nástrojích portálu. Práce jde rychle kupředu a tak
věříme, že u příležitosti letošní distriktní konference bude možné představit oba portály nejširší
veřejnosti v plném lesku.
Připravil: skj
PŘIPOMÍNKY, DOTAZY, NÁPADY POSÍLEJTE NA
webmaster@rotary2240.org

Odpověď na tyto čtyři otázky pomáhá ověřit,
zda naše úmysly a činy skutečně přispívají k naplnění rotariánských zásad, k zachování a rozvíjení etických hodnot v mezilidských vztazích.
Rotary klub Ostrava International
a společnost ORCO Foundation

1. Je to PRAVDA?
2. Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká?
3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a vzájemnou DŮVĚRU?

zvou na benefiční koncert pro děti

Klasické tóny s úsměvem
ve čtvrtek

25. 3. 2010
od 19.00 hodin
V Kulturním domě města Ostravy
Účinkuje Janáčkova filharmonie
Ostrava s hosty Pavlem Šporclem,
Jaromírem Nohavicou, Markem Ebenem
a zahraničními hosty (Itálie, Kanada)
Výtěžek je určen pro Oddělení dětské hematologie
a hematoonkologie při Fakultní nemocnici v Ostravě

4. Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným?
Návraty ke kořenům - O víkendu letního slunovratu, tj. ve dnech 18. - 20. června 2010 se ve Velkých Karlovicích uskuteční další ročník
populárního setkání s názvem Návraty ke kořenům, tentokrát v režii Rotary klubu Zlín. V pořadí již páté „Kořeny“ se uskuteční jako distriktní
akce s mezinárodní účastí. Připravuje se bohatý
program plný krojů, lidových zvyků, starodávných
jídel a nápojů, aktivního zapojení účastníků setkání a mnoha dalších příjemných překvapení.
Všechny kluby distriktu se mohou těšit na oficiální pozvánku od zlínského klubu s podrobným
programem „Kořenů“.
(kontakt: smejkal@zlinterm.cz)
n
datum

Prosíme jednotlivce, fyzické i právnické osoby z řad
rotariánů o podporu tomuto projektu i formou partnerství - nabízíme smlouvy o reklamě a odpovídající
počet vstupenek VIP, které jsou spojeny i s „afterparty“, která se bude konat po skončení benefičního
koncertu cca od 22 hodin v Kongresovém sále hotelu
Imperial, za účasti účinkujících a hostů.
Kontakt: Josef Melecký, PP klubu,
mobil: +420 602 502 478
e-mail: josef.melecky@provalve.cz
n

pořadatel

akce

místo konání

23. 2.

RI

Výročí založení prvního RC (23. 2. 1905 – Chicago)

všeobecná aktivita

28. 2.

RTC Ostrava

RYLA – uzávěrka přihlášek

všeobecná aktivita

28. 2.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/2 (vychází 1. 4.)

všeobecná aktivita
Hnojice, CZ

RC Olomouc City

Inter City Meeting – vítání jara

8. – 14. 3.

8. 3

RI

Rotaract víkend

všeobecná aktivita

18. – 21. 3.

ICC CZ/SK-D

RYLA – mezinárodní seminář (D-1940 / D-2230)

Wroclaw, PL
Ostrava, CZ

25. 3.

RC Ostrava Inter

Klasické tóny s úsměvem – benefiční koncert

26. 3.

D-2240/RC Jihlava

Vedení distriktu – pracovní porada

Jihlava, CZ

27. 3.

D-2240/RC Jihlava

PETS – pracovní seminář nových klubových činovníků

Jihlava, CZ

27. 3.

D-2240/RC Jihlava

Nadace Rotary – pracovní setkání k projektům nadace

Jihlava, CZ

27. 3.

D-2240/RC Jihlava

Rotary večer přátelství

Jihlava, CZ

28. 3.

D-2240/RC Jihlava

Distriktní shromáždění – pracovní orgán distriktu

Jihlava, CZ

19. 4.

RI

Výročí narození Paula Harrise (19. 4. 1868)

všeobecná aktivita

19. 4.

RC Opava Inter.

Začarovaná písnička – republikové finále, hudební soutěž

Opava, CZ

22. 4.

Téma:

Rekreační areál ROTASO
PŘIHLASTE SVÉHO KANDIDÁTA
DO 28. ÚNORA 2010
Přihlášky a více info:
• za Rotary D-2240:
Zdeněk Michálek,
předseda komise RYLA
tel. 606 760 130,
zmichalek@hmpartners.cz
• za spolupořádající ROTARACT
klub Ostrava:
Kateřina Chalupová
tel. 724 871 231
cha102@centrum.cz
Marcela Kozubíková tel. 724 474
945, mkozubikova@hmpartners.cz

D-2240

Rotary Governor Golf Tour – 3. turnaj

Brno, CZ

25. – 30. 4.

RI

Council on Legislation

Chicago, USA

29. 4. – 2. 5.

RTC Ostrava

RYLA

Prostř. Bečva, CZ

21. – 25. 4

RC Plzeň

XX. Inter Country Meeting – mezinárodní setkání v Plzni a okolí

Plzeň, CZ

30. 4.

D-2240

Uzávěrka žádostí o stipendium v D-1830 – Německo

všeobecná aktivita

30. 4.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/3 (vychází 1. 6.)

všeobecná aktivita

13. 5.

D-2240

Rotary Governor Golf Tour – 4. turnaj

Beroun, CZ

4. 6.

D-2240

Rotary Governor Golf Tour – 5. turnaj

Třebíč, CZ

4. – 5. 6.

D-2240/RC Třebíč

DISTRIKTNÍ KONFERENCE

Třebíč, CZ

4. – 6. 6.

ICC CZ/SK – D

Plenární zasedání mezidistriktní komise

Třebíč, CZ
Č.Krumlov, CZ

ICC CZ/SK - A

Rotary Tennis cup

17. – 20. 6.

20. 6.

RI

RYLA International

Montreal, Canada

18. – 19. 6.

RI

Rotaract – mezinárodní setkání

Montreal, Canada

18. – 19. 6.

RI

Rotary Institute

Montreal, Canada

18. – 20. 6.

RC Zlín

Návraty ke kořenům – 5. ročník

Velké Karlovice, CZ

20. – 23. 6.

RI

Světový kongres RI

Montreal, Canada

30. 6.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/4 (vychází 1. 8.)

všeobecná aktivita

1. 7.

RI

Začátek nového rotariánského roku – změna činovníků

Všeobecná aktivita

RC Jičín

Inter Country Meeting – cyklovýlet Děčín (CZ) – Magdeburg (D)

Děčín, CZ

2. – 6. 7.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/5 (vychází 1. 10.)

všeobecná aktivita

15. – 21. 9.

31. 8.

RC Jičín

TOUR de LABE – ROTARY GREENWAYS 2010 cyklovýlet

Povodí Labe, CZ

18. – 19. 9.

RC Jičín

TOUR de LABE – HANDICAP 2010 akce pro vozíčkáře

Poděbrady, CZ

Kalendárium avizuje ve zkratkovité podobě termíny všech nám známých aktivit, které se týkají rotariánského dění ve vztahu k našemu distriktu. Jsou zde uváděny akce tuzemské i mezinárodní, akce pořádané kluby, distriktními výbory i ústředím RI, akce otevřené rotariánské veřejnosti i uzavřená pracovní setkání určená jen zvoleným delegátům. Je to jedna z mála možností, jak představit
v koncentrované podobě mnohotvarost našeho rotariánského roku a jak vám připomenout některé termíny nebo vás na jednotlivá
setkání pozvat. Ti, kteří náš časopis čtou pravidelně, jistě zkratkovité formě porozumí. Podrobnosti k jednotlivým akcím vám rád
sdělí sekretář distriktu prostřednictvím e-mailu: pfencl@nextra.cz.
41

časopis vyznamenaný Cenou T. J. Bati

V mezinárodním systému RWMP
(Rotary World Magazine Press)
pro RI distrikt 2240 ČR a SR vydává:
Agentura DŮM, s.r.o.
IČ: 63992230; DIČ: CZ63992230
Vinořské nám. 34, 190 17 Praha 9 – Vinoř
tel.: +420 221 490 992
fax: + 420 221 490 900
e-mail: jan.hladky@agenturadum.cz
Evid. číslo MK ČR: E 15244, ISSN 1214-7222
Náklad: 2500 ks
NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail
RGN číslo 1/2010 © Praha, 15. února 2010

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

aktuální informace na
www.rotary.cz a www.rotary.sk
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
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Česká republika
ROTARY KLUBY
• Brandýs-Boleslav • Brno • Brno-City
• České Budějovice • Český Krumlov
• Frýdek-Místek • Hluboká nad Vltavou – Golf
• Hradec Králové • Cheb • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec • Karlovy Vary
• Klatovy • Kroměříž • Liberec-Jablonec n. N.
• Most • Olomouc • Olomouc City
• Opava International • Ostrava
• Ostrava International • Pardubice • Písek
• Plzeň • Plzeň-Beseda • Poděbrady
• Prag Bohemia • Praga Caput Regni
• Praga Ekumena • Prague International
• Praha • Praha City • Praha Classic
• Praha-Staré Město • Prostějov • Přerov
• Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí
• Zlín • Znojmo
ROTARACT
• Brandýs-Boleslav • Brno • Hradec Králové
• Ostrava • Ostrava International • Plzeň
• Poděbrady • Praha • Říčany
Slovenská republika
ROTARY KLUBY
• Banská Bystrica • Bratislava • Bratislava Danube
• Bratislava International • Košice
• Košice Classic – v zakl. • Košice Country
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra-Harmony • Nové Zámky • Pieš any
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trebišov – v zakl. • Trenčín • Zvolen • Žilina
ROTARACT
• Bratislava-Danube • Liptovský Mikuláš
• Nitra • Trenčín – v zakládání • Žilina
ROTEX 2240 (společně pro ČR a SR)

celkem
členů

svět

1 031

398

1 429

1 234 527

Rotary klubů

45

20

65

33 790

RAC klubů

6

4

10

7 741

ROTEX

1

1

2

distriktů
zemí/regionů

-
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