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Zofln - místo slavnostní inaugurace 
Málokterý návštěvník dnešní Prahy ruš!, že jeden z nejkrásnějškh pražských ostrovů před třemi stoletími vůbec neexistoval. Žofín, dneš

ní Slovanský ostrov, vznikl nánosem půdy v 18. století. Po povodni v roce 1784 byl zpevněn zdl a osázen. Podle zdejší barvírny kůži byl nazýván 
Barvířský ostrov neboli Barvířka. Roku 1841 byl přejmenován na žofln podle arcivévodkyně ŽOfie (1805-1873), matky clsaře Františka Josefa I., 
a tento název nesl oficiálně až do roku 1918. Od té doby se na počest Slovanského sjezdu v roce 1848 nazývá Slovanský ostrov. 

V roce 1837 byla na ostrově vybudována novorenesančnl budova, která se srala vyhledávaným společenským místem Pražanů. V pově
domí českého národa je spjata především se jménem spisovatelky Boženy Němcové, která zde v roce 1843 tančila na svém prvním bále po při
chodu do Prahy. Ač byla v té době již šest let vdaná a měla čtyři děti, právě zde potkala svou velkou lásku, básníka Václava Nebeského. Osobnost 
významné české spisovatelky připomíná bronzový pomník v parku před budovou. 

ŽOfín byl v té době významným, ba dokonce jediným centrem kulturního, společenského a politického života. Konaly se zde velké spo
lečenské události, ale i politická setkání, jakým byl např. Slovanský sjezd v roce 1848 nebo první schůze sociál nf demokracie. Byl tehdy jediným 
místem pro pořádáni plesů, a tak zde na bálech tančil i hudební skladatel Bedřich Smetana, který pro tyto bály složil nejednu ze svých slavných 
polek. 

Do dnešní podoby byla budova zvaná ŽOfln přestavěna roku 1886. V letech 1992-94 prošla celkovou rekonstrukci, která jl vrátila jej! 
nebývalou krásu a poezii. Od té doby, a zejména v poslednlch letech, opět slouž! svému původnímu určeni jako tradiční mlsro významných spo
lečenských a kulturnfch setkání. 

26. června 1999 se na Žofíně koná konference Rorary distriktu 1920, při nlž se naposledy sejdou všechny rakouské, české a slovenské 
Rotary kluby. Téhož dne proběhne slavrostní inaugurace nového Rotary distriktu 2240 pro Českou republiku a Slovensko za přítomnosti prezi
denta Rorary lnternational pro rok 1999 - 2000 Carla Ravizzy a mnoha zahraničnlch i tuzemských hostů. 

lJ/yn/lal/s memores ad opl/ma in lenl/ 

Andr~a Vern~rovd 

RC Brandjs - Bokslav 



IN THE BEGINNING THERE IS WATER, 

then it turns TO MATTONI 

ln the c/ouds a/1 water 

is fhe same. Mattoni gains 

its irrep/aceable richness 

of minerals only by 

contact with very old 

geo/ogicallayers of 

volcanic origin. 



Projev prezidenta Rotary lnternational pro rok 1999/2000 Carla 
Ravizzy na /nternational Assembly v Anaheimu v březnu 1999 

Milí rocariánští přátelé, 
na prahu nového risfciled se na

še myšlenky pochopitelně upínají k bu
doucnosti. Tážeme se sami sebe: kam 
kráčf Rorary? Je naše organizace plně 
připravena na vstup do 21. století? 
Jakým směrem máme jít, abychom byli 
silnějšf a výkonnějšf? 

Odpovědi na tyto otázky leží jak 
v minulosti, rak i v přítomnosti. Naše 
budoucnost není jakýmsi pojmem, který 
existuje jen sám pro sebe. My sami ji ne
ustále vytváříme dm, co si zvolíme za 
svůj d l, stejně tak jako činnostmi, které 
již dnes uskutečňujeme. Započněme 
proto již nyní s vytvářenfm úspěchu 

Rorary v 2 1. sroled a použijme k tomu 
principu zásadovosti , důvěryhodnosti 

a soustavnosti. 
ZÁSADOVOST vyžaduje, aby 

se každý jedinec držel svého nejvnitřněj
šího přesvědčení a umožnil, aby se dmro 
základním principem řídilo veškeré jeho 
jednání. Posláním Rorary je služba a po
moc. Rotariáni se tímto principem řídi li 

již po 94 let své existence a naplňovali 
rak skutečnost! své ideály. I když se svět 
i naše organizace měnily rak dramaticky, 
naše oddanost humanitárním službám 
i mezinárodnímu porozuměn! se stále 
posilovala. Současně jsme však viděli, jak 
taro zásadovost v souvislosti s naším po
slánfm v dnešním světě vyžaduje nový 
přfstup a nové podněty. Abychom se 
mohli soustavně věnovat ideálům 

Rorary v 21. století, bude to od nás vy
žadovat nejenom naši oddanost našim 
zá.kladním principům, ale zároveň i o
choru a schopnost měnit se a růst. 

DÚVĚRYHODNOSTf rozu
míme čestné jednání ve všech oblastech 
- v našich rodinách, v našem podnikání 
i v našich profesích, v našich klubech i 
v celém lidském společenství. Lidé uvěří 
tomu co Rotary dělá jedině tehdy, když 
rora.riáni dokážf projevit svou čestnost 
stejně rak jako budou-li příkladem vyso
kých etických norem. Rorary Inrernatio
nal dnes stojí na nejvyšším stupni důvě
ryhodnosti, neboť svou oddanost huma
nitám! službě prokázali rorariáni přede
vším svým programem PolioPius. Stejně 
rak si může každý klub získat a udržet 
svou důvěryhodnost, pokud budou 

všichni jeho členové uvádět v život ideály, kterými se 
Rorary řídí. 

SOUSTAVNOST je rozhodujícím principem 
v každé organizaci, v níž se vedení mění každým ro
kem. Pokud by se nový řfdící rým snažil vymýšlet kaž
dým rokem nový program svého klubu nebo disrriktu, 
v dlouhodobém výhledu by se toho dokázalo jen má
lo. Avšak tato soustavnost vyžaduje určitý stupeň po
kory a velkorysosti. Vyžaduje, aby nově nastupující ří
dící pracovníci ještě dříve, než vyhlásí nějaký svůj no
vý projekt. vzali za své ty úkoly, které byly stanoveny 
již dřfve. Je proto třeba, aby své vlastní plány a před

stavy odložili, pokud nebudou plány jejich předchůd
ců zcela naplněny skutečností. 

Stejná kritéria platí i na mezinárodní úrovni. 
V roce 1999 I 2000 bude pro Rotary lnrernational 
princip zásadovosti spočívat v tom, že dokáže pokračo
vat v závěrečné etapě boje proti dětské obrně. Bude to 
znamenat, že Rotary bude pokračovat v dosavadních 
úkolech, aby se připravilo na služby a pomoci v 21. 
století. Bude to také znamenat, že bude pokračovat ve 
svém úsilí vytvářet svět, v němž bude moci žít každá 
lidská bytost v míru a dle zásad lidské důstojnosti, ob
klopená tolerancí a solidaritou. 

Pro Rotary je rok 2000 časem ke konsolidaci 
toho nejlepUho z jeho minulosti i současnosti. Své zra
ky budeme přitom upínat do budoucnosti a k podně
tům, které stojí před námi. A není jich málo. Dnešní 
globální výhled do budoudho stolerí vykazuje stále se 
prohlubující rozpor v životní úrovni bohatých a chu
dých, stále vzrůstající rozsah násilí, nárůst populace, 

3 

7Jiynrlalis memores ad oplima in len/i 

nerovnoměrné hospodařen[ s potravina
mi, globalizaci oproti regionalismu a 
fragmentaci, ohrožování životního pro
středí a ztrátu kulturnfch hodnot, aby
chom jmenovali jen některé z problémů, 

které stojí před námi. 
Mezi výhodami, které by měly 

zlepšit život v 21. století, nám z pozitiv
ního hlediska zdůrazňují naši futurolo
gové násrup stále rychlejšfch a různoro
dějších komunikačnfch systémů, nové 
zdroje energie a výrobu, využívající prin
cipů genetiky. 

Je jasné, že směřujeme k bu
doucnosti, která bude charakterizována 
neuspokojitelnými potřebami na suaně 
jedné a obrovským porenciálem na stra
ně druhé. Právě my rorariáni máme ono 
nejvýhodnčjšf postaven[, jež nám umož
ňuje sloužit jako most mezi problémy 
a možnostmi jejich řešení. Máme velmi 
pevnou pozici v zemfch bohatých na 
moderní techniku stejně rak jako v ze
mích, které jsou jen zrěží schopny uspo
kojit nejzákladnější potřeby člověka. 

Využijme této své přítomnosti i jedineč
né příležitosti, kterou nám nabízí, aby
chom vytvořili živého ducha Rotary ro
ku 2000 a rozšířili jej do všech končin 
světa . 

Duch Rotary roku 2000 hledí 
vpřed, ovšem je zakotven v nejlepšfch 
tradicích našf bohaté minulosti. Je to 
duch služby, pomoci a přátelství. Je to 
duch mezinárodnfho porozumění. Je to 
duch tolerance a solidarity. Je to duch, 
který musí vznikat v srdci každého rora
riána a vyzařovat do všech našich klubů 
a distrikrů. Je to duch, který se musí roz
šířit po celém světě. Je to duch velmi 
mocný, který nám všem umožní, aby
chom pracovali společně a šířili dle 
Rorary po celém světě. Se zásadovostí, 
důvěryhodností a soustavností, které by 
nám měly sloužit jako kompas, vyrazme 
kupředu, abychom pozdravili nové příle
žitosti, které nás čekají v příštím století. 

ROTARY 2000: 
ACTWITH 

CONSISTENCY 
CREDIBILITY 
CONTINUITY 

--~-----------------------~~~-----------------------------.----------------------------- ----------------------_J · 



Rotariánem po celý život 
Úvod k tbJpisu p. Tibora Gregora, Kanada: 

Na lnrernarional Assembly rorariánských guvernérů pro rok 1999 I 2000 zněly v Anaheimu doslova všechny jazyky světa - a poprvé ta
ké čeština jako jeden ze dvou jazyků nového disrrikru 2240. M luvil jsem česky ovšem jen já se svou manželkou Hanou, ale shodou okolností jsme 
se v Anaheimu ser.kali ještě s jedním téměř osmdesátiletým pánem, který si přes svůj celoživotní pobyt: v dalekém světě zachoval dodnes zcela ne
porušenou znalost živé češtiny. Pan T ibor G r e g o r, Kanaďan, prošel za svůj život mnoha významnými rorariánskými funkcemi a byl dokon
ce i ředitelem Rl. Jeho milý dopis, který mi od něho po návratu z Kalifornie přišel, dává trochu nahlédnout do jeho zajímavého osudu. Záměrně 
jej u přlležirosri inaugurace našeho nového disrrikru uveřejňujeme v původním anglickém znění a v překladu do češtiny. 

Ar the ourser may I be forgiven 
for wrltlng to you in English. 
Unfortunarely my Word processor is not 
ser up for the Czech alphaber. 

I thank you fo r the GOOD 
NEWS - NOVINKY which I read with 
great interest and would li ke to become a 
subscriber. 

I had rhe pleasure of meeting 
past president Vrba in Porrland when he 
accompanied President Václav H avel's 
brorher who received rhe World 
Undersranding Award on behalf of 
President Václav Havel. 

T he same summer while in 
Prague, I had rhe pleasure of addressing 
the Prague Club and the Club in Brno. 
A year later I carne to Prague wirh 
President Paulo Costa for the charrer 
presentation. In 1994, as R.l. Presidenťs 

representative to the district conference 
in Linz, I met a number of Rotarians 
from rhe Czech Republic and Slovakia 
and rook the liberty to address rhem in 
Czech. T hen again as a member to the 
Presidenťs Goodwill Confe rence in 
1996, I met many of your fellow 
Rotarians in rhe hotel Olsanka. 

Thus as you can sec, I am not 
unfamiliar with Rorary in your country. 
As a matter offact around 1991 or 1992 
I rranslated some pamphlets into Czech 
ar the requesr of the Zurich office. I am 
only sorry that I shall nor be able to be 
with you when disrrict 2240 will be in
augurared next June. 

I read with great interest your 
interview with the editor of GOOD 
NEWS and perhaps ir may interest you 
how a Czechoslovak exulant becarne a 
Rotarian. 

After my matura, I went to 
London to study Economics ar rhe 
London School of Economics, Uni
versity of London. Unfortunately the 
Mu nich agreement deprived me of sup
port from home and here I was stranded 

P. Tibor Gregor z Toronta, Kanada, bývalý ředitel 
Rotary lnternational 
in England with no inrenrion to return. As a fo reigner 
I could not get any scholarship and gerring 
a work permit was equally difficulr. 

T he Christian Student Movement introduced 
me to the president of rhe Rorary Club of Warford, 
who with the help of Rorarians managed to find me 
a job and generally looked after me until I joined rhe 
Czechoslovak army in L940. 

Afrer returning to Czechoslovakia, as rechnical 
officer to the armored regiment I had my headquarrers 
in Zinkovy, the residence of the von Skodas. I did not 
like the siruation and found roo many faults in presi
dent Benes's Kosice declararion. T herefore on demobi
lizarion, I decided to return to England where 
I lefr my lare wife, a narive of Prague. 

I found a good job, which allowed me ro be
come a charrer member of the Rorary Club of MiUom, 
district 1190 in 1949 and thus was given the opporru
nity to start repaying alt the kindness rhat Rotary ex
rended to me in my hours of grearesr need, something 
I shall never forger. 

A few years larer, we emigrared to Canada and 
I was able to continue in my Rorary activities. I became 
a member of the Toronto-Eglinton Club, president in 
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D. Zeman, DGN 

1960-61, disrricr governor in 1964-65, 
director in 1980-81 , director and treasu
rer in 198 1-82 and a Trusree of the 
Rotary Foundarion 1986-89. 

I served as member and chair
man on many committees including the 
1983 Convenrion Committee, Invesr
ment Advisory Committee etc. and was 
rwice acting as discussion group leader 
ar Internarional Assemblies. I have re
presented the president on over 30 di
stricr conferences and rhe Rorary 
Foundation on more rhan 6 Zone 
Insritures worldwide. I also had special 
project assignments in countries like 
Haiti and similar developing countries. 
Ar present I am vice-chairman of the 
RJ. Travel Service Committee and have 
been for the last four years. 

We often speak of how a warm 
handshake by a Rotarian can make alt 
the difference. The warm handshake by 
the President of the Rorary Club of 
Watford, 6 1 years ago, certainly made 
a difference, and I as a former penniless 
Czech refugee am proud of the facr rhar 
I have been able ro repay the kindness 
and in turn extend my hand to those 
who are in need. 

Voib. the reason why I am a Ro-
tarian . 

Tibor P. Gregor 



Nejprve se musím omluvit, že 
pf~i v angličtině. Bohužel můj Word 
procesor není upraven na českou abece
du. 

Děkuji za GOOD NEWS -
NOVINKY, kreré jsem si přečetl s vel
kým zájmem a rád bych se scal jejich 
předplacirelem. 

Měl jsem co pocěšení setkat se 
s minulým prezidemem RC Praha 
Vrbou v Pordandu, když doprovázel bra
tra prezidenta Václava Havla, který v je
ho zastoupení pro něho přebíral World 
Understanding Award. 

Když jsem byl v létě téhož roku 
v Praze, měl jsem ro potěšení oslovit 
klub v Praze a v Brně. O rok později 
jsem přijel do Prahy s prezidemem Paulo 
Coscou na předání Charty. V roce 1994, 
jakožto zástupce prezidema Rl na di
srrikcové konferenci v Linci, jsem potkal 
řadu rorariánů z České republiky a ze 
Slovenska a mčl jsem možnost oslovit je 
česky. Poté opěr jako účastník prezidem
ské konference uspořádané v roce 1996 
v Praze a věnované vzájemnému porozu
mění jsem potkal mnohé z Tvých přátel 
rotariánů v hordu O lšanka. 

Můžeš redy vidět, že rorariánům 

ve T vé zemi nejsem neznámý. Ještě bych 
poznamenal, že v letech 1991 a 1992 
jsem na žádost oblastní cemrály v Cu
rychu přeloži l do češtiny několik pro
spektů . Jen je mi lfco, že se ncmohu zú
častnit inaugurace distriktu 2240 lecos 
v červnu. 

S velkým zájmem jsem si přečetl 

rozhovor redaktora GOOD NEWS 
s Tebou; proto Te možná bude zajímat, 
jak se československý exulam stal rotari
ánem. 

Po maturitě jsem ~el do 
Londýna studovat ekonomii na Lon
dýnské univerzitě, Fakultě ekonomie. 
Bohužel Mnichovská dohoda mi zne
možnila podporu z domova a já se ocid 
v Anglii, aniž bych měl úmysl se vrátit. 
Jakožco cizinec jsem nemohl dostat žád
né stipendium a získat pracovní povole
ní bylo velice obtížné. 

Křesťanské studentské hnutí mě 

představilo prezidemu Rotary Clubu ve 
Watfordu, který pro mě s pomocí rotari
ánů dokázal najfr zaměstnání a staral se 
o mne až do roku 1940, kdy jsem vstou
pil do Československé armády. 

Po návratu do Československa 
jakožto důstojník obrněného pluku jsem 
měl své velení v Ž inkovech, sídle rodiny 

- ~~ v • • , 
'· .. ;',· proc )Sťll'l rotarzanem 
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Skodových. Situace se mi v~ak nelfbila, v Košickém 
vládním programu prezidema Beneše jsem objevil pří
liš mnoho chyb. Proto jsem se po demobilizaci rozho
dl vrátit se do Anglie, kde jsem zanechal svou ženu, na
rozenou v Praze. 

V roce 1949 jsem získal dobrou práci, která 
mi umožňovala srát se členem Rorary Clubu Millom, 
distrikt 1190, a rak jsem získal možnost začfr splácet 
všechno dobro, které mi rorariáni poskytli v hodinách 
nejvěr~í nouze, na což nemohu nikdy zapomenout. 

O několik Jer později jsem se odstěhoval do 
Kanady, kde jsem mohl pokračovat v rorariánských ak
tivitách. Sral jsem se členem Rorary Clubu Toromo
Eglimon, jeho prezidemem v letech 1960-61 , guver
nérem disrriktu v Jerech 1964-65, ředitelem Rl v Jerech 
1980-81, ředitelem Rl a pokladníkem v letech 1981 -
82 a zmocněncem Nadace Rorary v Jerech 1986-89. 

Jako člen a předseda jsem se zúčastnil mnoha 
výborů včetně výboru svěcového kongresu v roce 1983, 
poradního výboru pro investice atd. a po dva roky 
jsem působil jako vedoucí diskusních skupin na 
Mezinárodním shromáždění guvernérů. Na více než 
30 disrrikcových konferencích a serk:iních Nadace 
Rorary při více než šesti "Zone Institures" po celém 
světě jsem zastupoval prezidenta Rl. Měl jsem také 

pověření pro zvláštní projekty v zemích 
jako Haiti a podobných rozvojových ze
mích. V posledních čtyřech Jerech jsem 
zástupcem vedoucího Rl Travel Service 
Commirtee (Cescovního výboru Rl). 

Časco mluvíme o com, jak vřelý 
stisk ruky rotariána může vše změnit. 

Také srdečné přijetí prezidentem Rorary 
Clubu Warford před 61 Jery jistě mnohé 
změnilo, a já jakožto bývalý uprchlík bez 
haléře jsem hrdý, že jsem byl schopen 
splatit laskavost a podat pomocnou ruku 
těm, kteří ji potřebovali. 

Tak to je tedy důvod, proč jsem 
se sral rorariánem. 

Tibor P. Gregor 

S p. Tiborem Gregorem se v Anaheimu setkali představiteli dvou spřdul.ených distriktů, kuř/ připra
vuji pro př/Jtl rok rozsdhlou spoluprdci: DGN distriktu 5160 (ldst severnl Kalifornie) Wiliam a 
Patricia Spaldingovi z města Walnut Cruk, Orange County a DGN nového distriktu 2240 (Ceskd 
republika a Slovmskd republika) Dobroslav a Hana Zemanovi z Plznl 
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Gruflwort des Governors des Distriktes 1920 
Thomas Watzenblfck 

Als Governor des Distriktes 
1920 begrii.Be ich so viele Rotarier aus 
der ganzen Welt. 

Die Wieder- und Neugri.indung 
der Rotary Clubs in der damaligen 
Tschechoslowakei und den nunmehri
gen Uindern - der Tschechischen 
Republik und der Slowakischen Repub
lik entstand durch den Rotary Traum 
unseres unvergessenen Pastgovernors 
Viktor A. Straberger. Er hat - ohne das 
diesja.hrige Motto unseres Weltprasi
demen James Lacy "Follow your Rotary 
Dream" zu kennen - seinen Rotary
Traum verwirklicht und begriindete die
se groBe Bewegung der Wieder- und 
Neugriindung der Clubs in diesen 
Uindern. I O Jahre danach konnen wir, 
alle seine Nachfolger und alle Rotarier 
unseres Distriktes 1920, sein begonne
nes Werk vollenden. Alle, die von sei
nem unermiidlichen Einsatz m 

Richtung dieser Griindungsbesrrebungen wissen, wer
den mir mir darin iibereinstimmen, daB dieser heutige 
Tag ihm zu widmen ist. 

Rotary hatte in der damaligen Tsche
choslowakei bereits eine groBe Tradition. In diesem 
Sinne sei darauf verwiesen, daB beispielsweise der 
Rotary Club Prag bereits im Jahre 1925, somit im glei
chen Jahr wie der Rotary Club Wien, gegri.indet wor
den isr. Budweis, Briinn und Pilsen folgten im Jahr 
1927, Tabor im Jahr 1928, um nur einige zu nennen. 
Heute sind es 33 Rotary Clubs in Tschechien und 
9 Clubs in der Slowakei. 

Diese Leistung, welche innerhalb der relativ 
kurzen Zeit von I O Jahren erbracht wurde, ist nicht 
nur den jeweiligen Governors zu danken, sondern ins
besondere auch allen Rotariern in Osterreich, 
Bohmen, Ma.hren und der Slowakei. leh darf mit be
sonderem Dank die osterreichischen Rotarier erwa.h
nen, die insbesondere auch in den ersten Jahren eine 
groBartige finanzielle Untersti.itzung geleistet haben. 
Ohne den weiteren Einsatz und Idealismus vieler 
tschechischer und slowakischer Freunde ware es eben-

falls nicht moglich gewesen, diese 
Aufbauleisrung in so kurzer Zeit zu er
bringen. 

Mit groBer Zuversicht iiberge
ben wir heute einen geordneten Distrikt 
2240 an meinen Nachfolger, Dobroslav 
Zeman. Es sind sowohl die personellen 
Voraussetzungen, als auch die finanziel
len Verhaltnisse wohlgeordnet, sodaB 
der neue Distrikt einen sorgenfreien 
Start haben kann. Die Voraussetzungen 
fu r ein gutes Gelingen sind vorhanden 
und ich bin sicher, daB alle unsere 
Freunde im neuen Disrrikt 2240 zum 
Gelingen beitragen werden. 

" FOLLOW YOUR R OTARY D REAM" 

Thomas Watzenbiick, 
Governor 1998199, 

Distrikt 1920 

Zdravice Guvernéra distriktu 1920 

Jako guvernér Rotary distriktu 
1920 zdravím všechny rotariány z celého 
světa . 

Ke znovuzaložení i zakládání 
nových Rotary klubů v bývalém 

Thomase Watzenblfcka 
Československu a v dnešní České republice a na 
Slovensku došlo díky rotariánskému snu našeho neza
pomenutelného bývalého guvernéra Viktora S. 
Srrabergera. Uskutečnil tak svůj rotariánský sen, aniž 
by byl znal heslo našeho současného světového prezi
denta Jamese L. Lacyho "Follow Your Rotary Dream", 
a vytvořil předpoklady pro rozsáhlé zakládání či zno
vuzakládání klubů v těchto zemích. Po I O letech při
cházíme my, rotariáni našeho distriktu 1920 jako jeho 
následovníci, abychom završili jím započaté dílo. 
Všichni, kteří znali jeho zakladatelské úsilí, budou se 
mnou j istě souhlasit, věnujeme-l i dnešní den právě je-
mu. 

Rotariánské hnutí mělo v bývalém Čes
koslovensku bohatou tradici. Chtěl bych poukázat na
př. na to, že Rotary klub Praha byl založen již v roce 
1925, tedy v témže roce jako RC Wien. Po něm násle
dovaly v roce 1927 České Budějovice, Brno a Plzeň, 
v roce 1928 pak Tábor, abychom jmenovali jen někte
ré z nich. Dnes existuje v České republice 33 Rotary 
klubů a na Slovensku dalších devět. 

Za to, čeho bylo v poměrně krátké době dese
ti let dosaženo, patří náš dik nejen všem dosavadním 
guvernérům, ale zejména také všem rotariánům 

v Rakousku, v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 
Obzvláštní poděkování bych ovšem chtěl vyjádřit 
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rakouským rotariánům, kteří především 

v počátečních letech poskytli velkorysou 
finanční podporu. Stejně tak by nebylo 
možné v tak krátké době rohoto rozvoje 
dosáhnout, kdyby se o to nezasadili svý
mi ideály mnozí čeští a slovenští přátelé. 

Proto dnes předáváme mému 
nástupci Dobroslavu Zemanovi s velkou 
důvěrou dobře fungující distrikt 2240. 
Řádně jsou uspořádány jak osobní před
poklady, tak i všechny finanční záležitos
ti, takže nový disrrikt může bez problé
mů započít se svými činnostmi . Má veš
keré předpoklady pro zdárnou práci 
a jsem si tedy jist, že i všichni naši přáte
lé z tohoto nového dimikcu přispějí k je
ho zdárnému vývoji. 

" FOLLOW YOUR ROTARY D REAM" 

Thomas Watzenbock, 
guvern!r distriktu 1920 

pro 1998199 



I! 

District 5280 - California 

Z kalifornsktho distriktu 5280 
dolly dokonc~ dvl zdraviu - od soulasntho 
guv~mtra a od j~ho ndstttpkynl v rou 
2000/2001: 

Please accept my sincere congra
rularions on the inaugurarion of your 
Rorary Imernacional Disnict 2240. Ir is 
a wonderful experience ro rhink you be
ginning ro work wirhin your new 
Disrricr with your Rotary Clubs to do 
the work of Rorary lnternational - thar 
of"making the world a berrer place". 

Besr regards 
Carol A. Wylú, 

District Gov~rnor 
District 5280 

Přijměte prosím má upřímná 
blahopřání u přlležirosri inaugurace va
šeho disrrikru Rorary lnternarional 
2240. Je to krásný pocit, když si před
stavuji, jak začínáte působit ve svém no
vém disrriktu se svými Rorary kluby, 
abyste plnili úkol Rorary Imernational -
tedy "vytvářeli lepší svět". 

Se srdečným pozdravem 
Carol A. Wyli~, 

guv~rntr distrikttt 5280 

Districr 5280 sends most since
re congratularions ro our friends in 
Disrricr - 2240, the Czech Republic and 
the Slovak Republic. We look fiorward 
to many culrural exchanges berween our 
cities and yours. 

Vicki RatM, 
DG for 2000/2001, 

District - 5280, 
Los Ang~ks, CA, USA 

Distrikt 5280 posílá svá nejsr
dečnější blahopřání svým přátelům z di
snikru 2240 - Česká republika a Slo
venská republika. Tešlme se na bohatou 
kulturní výměnu mezi našimi a vašimi 
městy. 

Vicki Ratk4 
guv~rnbka pro rok 2000/2001, 

distrikt 5280, Los Ang~ks, 
Kaliforni~. USA 

District 1880- Deutschland 

lm Nam~n a/.kr deutschen 
Gov~or 

ln der Welr Rorary's sind 
Grenzen nur landschaftliche Markierun
gen, die Disrrikte aufreilen. Voraus
setzung dafiir isr allerdings die Freiheir 
des Geisres und die Moglichkeit, eigene 
Emscheidungen nichr nur zu rreffen, 
sondern auch umserzen zu diirfen. 

i,cr . \ d • v' / 
.,._.'}~·-·,. z ravzce prate 

l.l' 

Die Europa.ische Prasidemenkonferenz in 
Dresden machre deutlich, was Rotary auslčisen kann. 
Rotary hat die Aufforderung angenommen, mit seinen 
Mitteln zu helfen, Europa neu zu gestalten. 

Der Weg aus der toleranzlosen Macht in die 
freiheitliche Demokracie hat aber auch vide Probleme 
- hier muf5 und kann Rorary lindern und umerstiitzen. 

FOLWW YOUR ROTARY DREAM! 

Als Governor des Distriktes 1880 mir einer 
gemeinsamen Grenze von Regensburg bis Dresden 
begliickwiinsche ich Sie im Namen aller 14 deutschen 
Governor zur Formierung lhres Disrrikres 2240. 
Mčige es die Fonsetzung sein einer weiter zunehmen
den Ausweirung rorarischen Gedankgures. 

HomM~Izer, 

RI-Distrikt 1880- Gov~rnor 1998199 

jmlnem vf~ch nbn~ckých guv~mbti. 
V rotariánském světě představu jl hranice jen 

krajinná značení, tvořld dělld čáru mezi jednotlivými 
disrrikty. Předpokladem k tomu je ovšem jen svoboda 
ducha a možnost nejen se sám za sebe rozhodovat, ale 
smět také taro rozhodnud uskutečňovat. 

Evropská prezidemská konference v Dráž
danech jasně naznačila, co může Rorary dokázat. Za 
vlasrnl byla přijata výzva pomoci našimi prostředky při 
novém vytváření Evropy. 

Ovšem cesta ze světa moci bez tolerance do 
světa svobodné demokracie má raké své problémy -
a právě tady musí a také může Rorary přispět svou po
mocí k jejich zmírnění. 

FOLWW YOUR ROTARY DREAM! 

Jako guvernér distriktu 1880, který má s Va
ším společnou hranici od Řezna až po Drážďany, Vám 
při formování Vašeho disrrikru 2240 blahopřeji jmé
nem všech 14 guvernérů německých distrikui. Nechť 
se v budoucnosti projeví jako pokračování a další šíře
nf rorariánských myšlenek. 

Horst M~lzer, 
guv~mb RI-distriktu 1880 

pro 1998/99 

District 9980 - New Zealand 

Rob Wíllto11 a Dobra Zeman při ndvftlvl 
GSE-t~amrt z distriktu 1920 na Novbn Ztlandu 
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Ir is a grcat pleasure to send 
greerings and good wishes from D9980 
to our friends in D 1920. But our speci
al greeting must go to the Rotarians in 
the soon to be formed D2240 from the 
Czech and Slovak Republics. 

Because of our GSE exchange 
with D 1920 lasr year, we ha ve learnt of 
the history of Rotary in your pan of the 
world with all the difficulries you have 
faced, and we wish you a long and hap
py furure in Rorary with your new 
Disrricr of 2240. 

Having also met your future 
first Districr Governor, Dobroslav 
Zeman when he was ream leader of the 
visiting GSE team, we congrarulate him 
on his appoimmem, and know from ex
perience what an ourstanding person he 
is. Your District of 2240 is very fortuna
te indeed. 

From your friends in D9980, 
Southern New Zealand, we wish you a 
wonderful inauguration ceremony, and 
all rhe very best in rhe fu ture. 

With kindest regards and 
Rorary greerings, 

PDG Rob Wilton 
PDG 199711998 

District 9980, Nnv aaland 

Je pro nás velkou radosd zaslat 
naše pozdravy a přání všeho nejlepšího 
z disniktu 9980 našim přátelům z di
srriktu 1920. Naše zvláštní pozdravy 
jsou určeny zejména rorariánům z České 
a Slovenské republiky, jejichž distrikr 
2240 bude založen již co nejdříve. 

V minulém roce jsme měli 
přlležitosr seznámit se v rámci výměny 
týmů GSE s historií Rotary ve vaší části 
světa i s veškerými obdžemi, které vás 
potkaly. Přejeme vám proto ve vašem 
novém disniktu 2240 dlouhou a šťast
nou budoucnost v Rotary. 

Protože jsme se setkali také 
s budoucím prvním guvernérem vašeho 
disrrikru Dobroslavem Zemanem, který 
byl vedoucím GSE-týmu, který nás navští
vil, přejeme mu k jeho zvolení vše nej
lepší. Z vlasrnl zkušenosti víme, že jde 
o význačnou osobu, z čehož může mlr 
váš distrikt jen radost. 

Jménem našich přátel z di
striktu 9980 -jižní část Nového Zélandu 
vám přejeme úspěšný průběh slavnostní 
inaugurace a do budoucnosti jen to nej
lepší. 

zdravy 
Se srdečnými rorariánskými po-

Rob Wilton, PDG 1997198 
distrikt 9980, Nový Zl/and 
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Gru.flworte der Frermde -~. :~~IJ · 
r ·1.'••of:, 

Grujlwort zur /nauguration des Distriktes 2240 
Als Vorsirzender der Deutschen 

Gruppe des Landerausschusses 
Tschech ien -S lowa ke i-O e u tsch lan d 
mochte ich Ihnen allen meincn herzli
chen Gliickwunsch zur Griindung des 
neuen Distrikts 2240 aussprechen. Mit 
dieser Grarularion mochte ich Ihnen al
len, aber auch den osterreichischen 
Clubs aus dem Distrikt 191 O und be
sonders aus dem Distrikt 1920 meine 
groBe Hochachtung uber die Leistung 
zum Ausdruck bringen, daB innerhalb 
von acht Jahren 42 Clubs gecharterr 
bzw. gegriindet worden sind. Eigendich 
miiBte ich ja bei vielen dieser Clubs sa
gen, daB sie zum zweiten und sogar drit
ten Mal wieder gegriindet und gechar
tert worden sind. Gehen doch die ersten 
Rotary Clubs auf Griindungen in den 
Jahren 1925, 1926 und 1927 zuriick. 
Rotary hane in der alten Tschecho
slowakischen Republik schon Wurzel 
gefaBt, bevor der erste Rotary Club in 
Deurschland gegriindet wurde, der RC 
Hamburg im Jahre 1927. leh bin sehr 
stolz darauf, daB ich aus dem RC Erfurr 
komme, der auch schon einmal bestan
den hat. 1933 noch drei Wochen vor der 
Machtiibernahme der Nazis in 
Deurschland ist der RC Erfurt das erste 
Mal gegriindet worden am 10. Januar 
1933; aber untergegangen ist er schon 
vier Jahre spater mit allen anderen 43 
Rotary Clubs in Deutschland, als die 
Nazis zum 15. Oktober 1937 die "&ei
willige" Selbstauflosung aller Clubs er
zwungen haben. Nebenbei bemerkt, seit 
1935 ist unser Erfurter Club schon von 
der Gestapo observierr worden. Doch 
allen Schikanen zum Trorz hat der alte 
Erfurrer Club keinen judischen Rotarier 
aus seinen Reihen ausgeschlossen. 

Warum ich das erzahle? Nun 
daran und besonders auch an den rsche
chischen und slowakischen Clubs wird 
deudich: die Idee Rotarys ist auch durch 

D iktaturen nicht aus der Welt zu schaffen; aber Rotary 
braucht wie der Fisch das Wasser fiir seine Existenz 
drei Dinge: Freiheit, Demokracie und Rechts
staadichkeir. O hne Freiheit, ohne Recht im Staat und 
ohne Demokracie ist Rorary International nicht le
bensf'ahig. Erst nach dem gewaltsarnen Zerbrechen der 
Nazi-Macht am Ende des Zweiten Weltkriegs und erst 
nach dem klaglichen Untergang des Kommunismus 
aufgrund der sanften Revolution in unseren I...andern 
konnte Rotary wieder auferstehen. So sind nach zwei 
Diktaturen auch die tschechischen und slowakischen 
Clubs wieder lebendig geworden und neue Clubs da
zu gekommen und so kann die rotarische Idee in 
Freiheit ihre volle Wirksamkeit wieder entfalten. 

leh komme aus cinem jungen Distrikt, der 
erst vor vier Jahren gegriindet worden ist. Es ist der 
Distrikt 1950, der seit dem I. Juli 1995 besteht. 
Enrstanden ist er aus 22 &ank.isch-bayerischen und 17 
thiiringischen Clubs oder anders gerechnet I 000 
Rotarier kamen aus der alten Bundesrepublik und 500 
Rotarier kamen aus Thuringen, der ehemaligen DOR. 
leh war der erste Governor von Rotary lnternational, 
der aus cinem ehemals kommunistisch regierten Land 
kam. Noch heute bin ich dankbar und stolz, daB 
Rotary lnternational uns das Verrrauen schenkte, die 
wiedergewonnene Freiheit recht zu gebrauchen. Und 
ich denke wir haben Rotary nicht ennauscht. Fiir 
mich ist Rotary der Katalysator der Einheit 
Deutschlands geworden, auch im RC Erfurt, der als 
erster in Thuringen am 15. November 1991 wieder 
gecharrerr worden ist und dem ich als Griindungs
prasident dienen durfte. 

ln unserem Erfurter Club und im Distrikt 
1950 sind Rotarier aus den alten und neuen deutschen 
Bundeslandern vereint unter der Fahne Rotarys und 
gerade die Ideale Rota.rys haben uns auch als Deutsche 
aus zwei verschiedenen Gescllschaftssytemen vergessen 
lassen, woher wir kommen: wir sind Rotarier in der 
Freiheit, der Demokracie und der Rechrsstaatlichkeit. 

Lieber Freund Zeman, auch Ihr Discrikt 2240 
wird ein Distrikt unter der Fahne Rorarys sein; aber 
Ihre Aufgabe ist vermut!ich schwieriger als meine vor 
vier Jahren. Ihr D istrikt ist ein buchstablich internati
onaler Distrikt von Clubs aus der Tschechischen 
Republik und der Slowakischen Republik. leh wiin
sche Ihnen und Ihren rotarischen Freundinnen und 

Freunden, daB Rorary seine Inter
nationalitat in Ihrem neuen Disrrikt ze
igen kann. leh bin sicher, es wird ein 
Discrikt wie jeder andere auch, weil wir 
Rotarier alle nach denselben Zielen an
gerreten sind und die ubergreifen 
I...ander, Staaten und Vólker. 

In diesem internationalen Sinne 
von Rotary verstehe ich auch unseren 
gemeinsamen Dienst im Lander
ausschuB Tschechien - Slowakei
Deutschland. Mirren in Europa ist un
seren Clubs in diesen drei I...andern ge
meinsam das vierre Ziel Rotarys aufget
ragen: "Durch Pflege guten Willens zur 
Verstandigung und zum Frieden unter 
den Volkem beizutragen, geeint im Idea! 
des Oienens". Unser I...anderausschuB 
will unseren Clubs helfen, dieses Ziel zu 
vcrwirklichen. Wer heute bewuBt in 
Europa lebt, schaut und horr auf seine 
Nachbarn und weiB, daB er nur zusam
men mit ihnen in Freundschaft und 
Frieden das neue Europa bauen kann, 
ohne die iibrige Welt mit ihren 
Aufgaben und Herausforderungen zu 
iibersehen. Wir sind aufgerufen gemein
sam ein Europa von Freunden aufwbau
en. Lassen Sie mich deshalb schlieBen 
mit folgendem Sprichworr: 

"Schiitze dich nicht mit cinem 
Zaun, sondern lieber durch Freunde." 

Lothar Ullrich, PDG, 
VorsituntÚr tÚr tÚutschm 

Stktion tÚs LiintÚrausschusus 
Tschuhim - Slowakú -

Dmtschland 

Zdravice Lothara Ullricha, PDG, distrikt 1950, Německo: 
Jakožto předseda německé sekce 

Výboru pro mezinárodní spolupráci me
zi Ceskou republikou, Slovenskem a 
Německem bych vám chtěl srdečně po
blahopřát k založení nového distriktu 

2240. Touto gratulací chci vyjádřit svou úctu nejen 
vám, ale i všem rakouským klubům z distrikru 1910 a 
především z distriktu 1920, protože během osmi let 
získalo Chartu Rl nebo bylo založeno již 42 klubů. 

Měl bych vlastně říci, že mnohé z nich byly založeny 
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již podruhé nebo dokonce potřetí. 
Vždyť první z nich vznikly již v letech 
1925 až 1927. Rotary tedy v bývalém 
Ceskoslovensku zapustilo své kořeny ješ
tě dříve, než byl založen první Rotary 



klub v Německu - v Hamburku v roce 
1927. 

Jsem velmi hrdý na to, že jsem 
členem RC Edi.m, který také již dříve 
existoval. Poprvé byl založen 10. ledna 
1933. tedy tři týdny před uchvácením 
moci nacisty. Zanikl však již o čtyři roky 
později společně se všemi ostatními 43 
Rorary kluby v Německu, když si 15. říj
na 1937 nacisté vynutili jejich "dobro
volné" rozpuštění. Poznamenejme jen, 
že gestapo sledovalo náš erfu rtský klub 
již od roku 1935. Ale navzdory všemu 
šikanování nevyloučil náš starý erfurtský 
klub ze svých řad ani jednoho rotariána 
židovského původu. 

Proč to připomínám? Protože 
na wm a zejména na všech českých a slo
venských klubech je zřejmé, že se rorari
ánské ideje nedají ze světa sprovodit žád
nou dikraturou. Stejně jako ryba vodu, 
potřebuje i Rorary pro svou existenci tři 
věci : svobodu, demokracii a právní stát. 
Bez svobody, bez práva ve státě a bez de
mokracie není Rotary lnternational 
schopné života. Teprve po násilném roz
bití moci nacistů na konci 2. světové vál
ky a teprve po bídném pádu komunis
mu v důsledku nenásilné revoluce moh
lo Rotary v našich zemích znovu povstat. 
Po dvou diktaturách se rak znovu oživi
ly české a slovenské Ro tary kluby a 
k nim přibyly kluby nové. Rotariánská 

District 5160 - California 

We welcome you back as a new 
and separace Rorary In ternarional 
District 2240. We appreciate you as 
Rotarians and friends. We look forward 
ro participating with you in your first 
year by exchanging GSE reams, a cultu
ral scholarship, sponsoring marching 
grants with your Clubs, exchanging vari
ous vocarional experiences and other 
projecrs. 

We wish chat we will work to
gcther during the fucure years to make 
our world o ne of peace. 

William and Pat Spalding, 
DG District 5160, 

Susan and Brad Wait, 
Martha and joseph Gora/ka 

Vítáme vás opět mezi námi jako 
nový a samostatný distrikt 2240 Rotary 
Internarional. Vážíme si vás nejen jako 

myšlenka se tak nyní může rozvíjet ve své plné účin
nosti. 

Sám pocházím z mladého disrriktu 1950, 
který byl založen teprve před čtyřmi roky. Vznikl 
I. července 1995 z 22 franckých a bavorských a ze 
17 duryňských klubů . Sešlo se v něm na I 000 rotariá
nů z bývalé SRN a 500 rotariánů z Duryňska, bývalé 
NDR. Sral jsem se tedy prvním guvernérem Rorary 
International, který přišel ze země, kde dříve vládl ko
munistický režim. I dnes jsem vděčný a hrdý, že nám 
Rotary lnternational dalo svou důvěru, abychom se 
mohli těšit ze znovunabyré svobody. Jsem přesvědčen, 
že jsme Rotary nezklamali. Pro mne se Rotary stalo ka
talyzátorem německé jednoty, a to i v Rotary klubu 
Erfurt, který jako první v Duryňsku znovu získal 
C hartu Rl 15. listopadu 199 1. Mohl jsem v něm pů
sobit jako jeho zakládající prezident. 

V našem klubu v Erfurtu a v distrikru 1950 
se pod vlajkou Rorary setkávají nyní rotariáni z ně
meckých starých a nových spolkových zemí a právě ro
rariánské ideály nám Němcům pocházejícím ze dvou 
rozdílných společenských systémů daly zapomenout 
na to, odkud kdo přišel: jsme rotariány žijícími ve svo
bodě, v demokracii a v právním státu. 

I váš distrikt, milý příteli Zemane, bude di
scrikrem pod vlajkou Rotary. Váš úkol však bude zřej
mě obtížnější než ten můj před čtyřmi roky. Váš d i
strikt je distriktem doslova mezinárodním, složeným 
z klubů v České republice a na Slovensku. Přeji proto 
vám i vašim přátelům, rorariánům a rotariánkám, aby 
se ve vašem novém distrikru mohla plně projevit mezi
národnost Rorary. Jsem si jist, že to bude distrikt jako 
všechny ostatní, protože právě my rorariáni jsme se 

rotariánů, ale i jako našich přátel. 'Iěšíme se, že se svá
mi budeme podílet v prvním roce vašich č inností na 
výměně GSE-týmů, na poskytnutí jednoho kulturní
ho stipendia, na sponzorování vašich Rotary klubů 
prostřednicrvím účelových dotací, při výměně různých 

profesnfch zkušeností a na dalšfch projektech. 
Je naším přáním, abychom v příštích Jerech 

spolupracovali a vyrvářeli mír v našem světě. 

William a Pat Spaldingovi, 
DG 199912000, distrikt 5160, 

Susan a Brad Waitovi, 
Martha a joseph Gora/kovi 

District 1910- Hungary· 
I was very pleased ro participace ar the solemn 

event of rhe fasr growing district in Zvolen. lt will be 
anorher big celebration in Prague to inaugurace the 
new district, showing how Rotary can reconciliate and 
unify nations in our region. Unfortunarely rhat time 
I shall be in Paris, so I am extremely sorry not being 
able to share che joy of aJI Rotary friends there. I handle 
the invitation to our president asking to take care of 
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řídil i stejnými dli, které spojují země, 

státy a národy. 
V tomto me-únárodním smys

lu chápu také naši společnou rotarián
skou službu ve Výboru pro mezinárodní 
spolupráci mezi Českou republikou, 
Slovenskem a Německem. Klubům 

v našich třech zemfch uprostřed Evropy 
je uloženo, aby naplňovaly skutečností 

črvrtý dl Rotary: "Podporou dobré vůle 
přispívat k mezinárodnímu porozumění 
a míru mezi národy. které sjednocuje 
ideál vzájemné pomoci a služby". Náš 
výbor chce napomáhat tomu, aby 
všechny kluby tohoto dle dosáhly. 
Každý, kdo dnes žije v Evropě, pozoruje 
své sousedy, naslouchá jim a ví, že novou 
Evropu lze vybudovat jen společně s ni
mi v míru a přátelsrví, aniž by se nebral 
zřetel na úkoly a výzvy okolního světa. 
Jsme povoláni k tomu, abychom společ
ně vyrvořili Evropu jako kontinent přá
tel. Dovolte proto, abych svůj příspěvek 
uzavřel příslovím: 

"Chraň se n ikoliv plotem, ale 
raději svými přátel i ". 

Lothar Ullrich, PDG, 
distrikt 1950, 

pkdmla nlmeckt sekce Vjboru 
pro mezindrodnl spo/uprdci 

mezi CR, SR a SRN 

our representation in Prague.l wish many 
success to the new district and send my 
best Rotarian greetings to you, your fa
mily and all friends. 

Aladdr Kard, Past-President, 
RC Budapest City 

Velmi mě potěšilo, že jsem se ve 
Zvolenu mohl zúčastnit slavnostní udá
losti vašeho rychle rostoucího distriktu. 
I inaugurace nového distrikru v Praze bu
de významnou oslavou toho, jak právě 
Rotary může usmířit a sjednotit národy 
v naší oblasti. V té době budu bohužel 
právě v Paříži, takže velmi lituji, že se 
u vás nebudu moci podělit o radost se 
svými přárel i-rorariány. Předávám proto 
pozvánku našemu prezidentovi, aby se 
postaral o naše zastoupení v Praze. 
Novému distriktu přeji mnoho úspěchů 
a své rorariánské pozdravy posílám jak 
vám, tak i vašim rodinám a všem vašim 
přátelům. 

Aladdr Kard, Past-President, 
Rotary C/ub Budapest City 



frienďs greetings ···. · ::. 
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District 1270 - England 

I bring you greetings from the 
President of RIBI, Neill Hill and his suc
cessor John Hockin, from my own 1270 
District Governor Malcolm Webb and 
from che President and members of my 
own Club, Hallam in che City of 
Sheffield. 

We have been looking forward 
to this day of your Inauguration for ma
ny years. From the time I suggested the 
name of my friend of more than 25 years 
as a possible member of RC Tabor, he is 
this year President of that Club; from 
my first correspondence with you, 
Dobra, in Apríl 1991, it is your Club 
sent to my district its first Arnbas
sadorial Scholar from Centra! Europe; 
through our close involvement with RC 
Ostrava to today when your two count
ries once again become a District of 
Rotary lnternational. 

Several hundred years ago, Jan 
Arnos Komensky developed the idea of 
cooperation between like-minded peo
ple across frontiers. In 1905, Paul Harris 
started what is today Rotary lnter
national with the same objectives. 

Welcome back, District 2240. 
The number has changed, but the idea is 
the same. 

PDG John Gillott, 
District I 270, England 

Posílám vám pozdravy od prezi
denta RIBI Neilla Hilla a jeho nástupce 
Johna Hockina, od našeho distriktového 
guvernéra Malcolma Webba, od prezi
denta a členů RC Hallam ve městě 

Sheffield. 
llilme se na den vaši inaugura

ce mnoho let, od doby, kdy jsem před 
vice než 25 lety doporučil jednoho 
svého přítele za potenciálního člena RC 
Tábor - a v letošním roce je prezidentem 
tohoto klubu; od doby mé první kores
pondence s Tebou, Dobro, v dubnu 
1991; a byl to Tvůj klub, který poslal do 
našeho distriktu prvního stipendistu ja
ko vyslance ze země střední Evropy; od 
doby našeho úzkého napojeni na RC 
Ostrava až dodnes, kdy se obě vaše země 
opět stávají samostatným distriktem Rl. 

Před několika sty lety rozvinul 
Jan Arnos Komenský myšlenku spolu
práce mezi lidmi stejného smýšleni, kte
rá překračuje hranice. V roce 1905 Paul 
Harris založil se stejnými dli hnutí, kte
ré dnes známe jako Rotary Imernational. 

Vítáme vás tedy znovu jako distrikt 2240. 
Jeho číslo se změnilo, ale jeho ideje zůstávají. 

Nizozemí 

PDG John Gillot, 
distrikt I 270, Anglie 

Drazí přátelé rotariáni, 

Vaši konferenci zdravíme z Holandska jakožto 
představitelé výboru pro mezinárodní spolupráci 
v sekci pro Holandsko, českou republiku a Slovensko. 

Může se zdát, že z geografického hlediska je 
vzdálenost mezi našimi zeměmi značná, protože ne
jsme přímými sousedy. Pokud však jde o kulturu, his
torii a mentalitu, jsou si naše země blízké. 
Připomeňme historii: Holanďané znají pedagoga J.A. 
Komenského, který působil a zemřel v Arnsterdamu. 
Obyvatelé Prahy zase mohou obdivovat v zahradách 
staré části města plastiky sochaře Adriana de Vries. 
Mohli bychom jmenovat vice historických osobnosti 
a příkladů společných kontaktů. 

V poslednich letech nově získané svobody sle
dovaly holandské Rotary kluby znovuzakládánl čes
kých a slovenských Rotary klubů. Četné kontakty mezi 
rotariány z našich zemi se projevily v různých oblas
tech - od vzděláváni a vědeckých pracl po humanitár
ní pomoc, výměnné návštěvy školnich skupin, studij
ní stáže v různých oblastech, hudbě, umění atd. 

Věříme, že kontakty Rocary klubů stejně jako 
jednotlivců se v budoucnu ještě rozvinou a nově zalo
ženému distriktu 2240 přejeme další růst a hodně štěs
tí ve všech jeho aktivitách. 

Vaši 
Rob Schluur, Hmk Husmn, DuJan Ryba 

15fbor pro maJnárodnl spoluprdci Holandsko, 
Českd republika 

a Slovensko 

District - 4370 - Venezuela 

Zdravice, kurd při11a tlml před uzdvlrkou 
E-mailem až z Jižnl Ameriky: 

Dear Dobra, congratulations on the founding 
of your new district 2240. Our will be 60 years old on 
July, I. Sorry did not get to meet you in Anaheim. 
Much success in the fu ture for all clubs in the new di
scrict. Sincerely, 

Car/os Bul/os, DGN 4370 
Aruba, Bonaire, 

Curafao and Vmezuela 

Milý Dobro, srdečná blahopřáni k založeni va
šeho nového distrikru 2240. Tomu našemu bude prá
vě I. července 60 let. Lituji, že jsme se nesetkali 
v Anaheimu. Do budoucna mnoho úspěchů všem 
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klubům nového distriktu. Se srdečným 
pozdravem 

Car/os Bul/os DGN 4370 
Aruba, Bonaire, 

Curafao a Venezuela 

Školení pracovníků 

Komplexní dokumentaci 
Pnwend 
(Jr.onlrolr ....-. NY!ze uřízeni) 

Řeiení~ádných 
<úrar. pojMy, událostí 
_"" .... _", 

OIIIOA •pol. • .o. 
~3a, 79601 .........", 1 
181.: (0508) 33 38 OG-2 
fale (0508) 33 38 03 

~~omegepv/ 

--~ 

Kompletní proces likvidace 
(piípr8w, vjmaz z obchodního 

rejotřiku) 

tnventartuce majetku 

Převzetí nové společnosti 
(........, _,.. opolečnosU) 

Předkonkurzni poradenství 
(piMéni oprjvd konkurzní 

poclotaty) 

OIII!GA • pot. s r.o. 
HaiMčkov8 3a, 796 0 1 .............. 1 
lal: (0508) 33 38 OG-2 

fale (0508) 33 38 03 

http://-Jnfoa.cz/omegepv/ 
&<nalt~ 



BALICI STROJE A POTRAVINARSKA ZARIZENI 

IINDUSTRI® I 
Ing. Milan HARHOVSKÝ založil INDUSTRING v roce 1990. 

Dnes tvoří firmy INDUSTRING Kroměříž a INDUSTRING Bratislava kolektiv čestných a pracovitých 

lidí vysokých kvalit. Dovážejí zařízení pro téměř všechny sýrárny v ČR a SR pro měkké sýry a pro balení 

různého zboží. Jsou výhradními dovozci od firem z Německa a Itálie. 

ALPENLAND MASCHINENBAU GmbH 

~ ALP MA 

Pan Gottfried Hain - člen Rotary Clubu v Rosenheimu je majitelem firmy ALPMA s 50-ti letou tradicí, 

se 450 zaměstnanci, která představuje současnou světovou špičku v kvalitě balících strojů, jiných zařízení 

náročných na hygienu nebo vzhled obalu, také pro elektropříslušensrví do náročných provozů a hlavně 

strojů pro výrobu sýrů. 

cavanna 
Pan Mario Cavanna je členem Rotary Clubu Novara z Itálie a majitelem významné firmy pro balicí stroje 
a manipulační systémy se sušenkami, čokoládou a kusovým zbožím i pro vysoké výkony. 

INDUSTRING s.r.o. 
P.O.Box 99, 767 Ol Kroměříž, 
rel.,fax: 0634/33 17 46, 0602/525 537,6,5 

STAROŽITNOSTI 
GALERIE USTAR OLOMOUC 

Denisova 21, 772 00 O lomouc 
Tel./Fax 068/52 20809 

Pouhých 5 minut chůze ul. Ostružnickou od orloje na Horním nám., příp. 3 minuty z parkoviště u vlastivědného 
muzea ulicí Denisovou směrem k náměstí uvidíte: 

- jeden z největšlch starožitnických obchodů u nás 
- široký výběr starožitnosti ve třech podlažlch 

- obrazovou galerii se stropnlm dennlm osvětlením 

V naší nabídce je sortiment starožitností se zaměřením na: 
obrazy, nábytek, hodiny, hodinky, porcelán, sklo, šperky, zbraně chladné i palné, hudební nástroje školní 

i mistrovské 

Otevřeno: Po - Pá 10,00 - 13,00 14,00 - 17,00 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
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Pri všetkej dokonalosti, pri všet
kej predznosti a pri všer.kej predvídavosti, 
chybička sa vyskyrne. Niekedy vždy. 
Preto sme mali z toho všetci obavu, ako 
ro dopadne. Po niekolkých dňoch a po 
odozve sa zdá, že sme neurobili žiadne 
vážne faux pas, kroré by mohlo ohroziť 

našu povesť. 
Ze ešte neviete, o čom je reč? 

Tu!íte správne, hovorlm o chartri, ktorý 
bol vo Zvolcne 24.4. 1999. Pozvan í hos
tia mo hli na to mto podujatí zažiť 
niekolko sprievodných akcií. Všetko to 
začalo už v piatok, keď sme otvárali pri 
tejro prlležitosti výstavu maliara Roberta 
Makara z Malaciek. Vysokoškolský pro
feso r prezentoval svoju tvorbu v priesto
roch Zvolcnského zámku. 

Vo večerných hodinách bolo 
strernutie prczidentov klubov s guver
nérmi. V priatefskej atmosfére sme pose
deli a po rozprávali o akciách , ktoré sa 
pripravujú v rámci starého, ale aj nového 
distriktu. 

Soborné ráno nás vítalo slnečný
mi lúčmi , čo bol znak toho, že bohovia 
sú nám naklonení. Historický vláčik, 

ktorého piesty si klopkali už v prvej re
publike, nás čakal na žele1.ničnej stanici 
vo Zvolene. Pred n{m, spolu s nam i bo
la netradičná trasa, ktorá nepatrí do 

• .;~ .!_ 

PosTOJ CHVÍEA, 
, , 

SI TAKA KRASNA ... 

pravidelného cestovného poriadku. Mal nasmerované 
do Banskej Stiavn ice. Vláčik ťahal pať vagónov a čo 
bolo vel'mi prljemné, jeden bol jedálenský. Prechádzka 
rozkvirnutou Stiavnicou a návšteva kultúrnych pamia
rok nám pripomenuli staré dobré časy z o bdobia ba
n íctva, keď Banská Stiavn ica bola tretfm najbohatš!m 
mestom v Uhorsku. Nikto z nás si na to nepamatal, 
veď to bolo v obdob! vlády Márie Terézie. 

Po návrate do Zvolena sme zavírali do so
ciálneho ústavu Symbia. V romro zariaden í sú ch ráne
né d ielne pre 35 postihnutých detí. V našom záujme je 
podporiť projekt a rcalizáciu dobudovania roh to zaria
dcnia. Doposiať sme na tento projekt pr ispeli 
37 500.- Sk. 

V podvečerných hodinách, keď sa naše ša
ty zmenili na sv iaročné, nás prijal primátor mesra 
Zvolen, krorý je, mimochodom, tiež členom Rotary 
C lubu. Slávnosť pomaličky vrcholila. O dovzdanie 
charty sa blížilo a naše napatie sa zvyšovalo. Na úvod 
nás pozdravil pán guvernér Warzenbiick a jeho slová 
len potvrdili, že Rorary nic je len spoločenstvo ťud! 
rovnakého myslenia, ale že je ro predovšetkým život
nou ftlozoftou. Príhovory našich priatefov zo 
Slovenska, Čiech, Maďarska boli veťm i milé a vefm i 

sme sa im tešili. Upomienkové darčeky, 
ktoré sme dostali, nám budú pripom!nať 

chvíle nanajvýš slávnosrné. Kultúrny 
program sa zdal ako by generálko u pred 
inauguráciou v Prahe. Pán M ichalica 
s klav!rnym doprovodo m, pán Karvaš so 
svoj!m jazzom, spevokol, vystúpenie d i
vadeln!kov s ukážkami z rnuzikálov, p ro
pagačné šermiarske vystúpenie a niečo aj 
na ťudovú nótu. Ver!me, že nielen s kul
tú rnym programom, ale aj s pohosten!m 
bol i naši hostia spokoj ní. Dúfame, že to
to strernutic bude spojivkom v našich 
nastávajúcich aktivitách. Na pr!jcmné 
zážitky sa p rljemne spomína. A ten, kto
rý sme zažili v súvislosti s odovzdan!m 
charty Rotary lnternational vo Zvolene, 
k rakým rozhodne parriť bude. A ro nic
len preto, že sme bol i hostiteťmi, ale p re
dovšerkým prero, lebo sme sa presvedči
li, že myšlienka Rotary ťud! spája aj v do
bách ťažkých, nel'ahkých a komplikova
ných. 

Ešte raz by sme chceli aj rouro 
cesrou poďakovať všetkým, ktorí sa na 
našom chartri zúčastnil i a aj za odovzda
né dary. Radi Vás vo Zvolene priv!tame. 

jo uf Klement, 
prez idmt RC Zvolen 

Odcvzdanil! charty pri inaugurticii RC Zvokn - guverntr 
Thomas Watzmbífck a pri!zidmt RC Zvokn j ozef Kkmmt 

Nqmladš!zíčasmlci turnaje "Rotary Cup" v Podlbradech st čkny 

RC Podlbrady, starostou města Ing. burčamkým (vkvo), pri!z idmum 
klubu j. Lonským, vítězem Rudolfem Ni!chanickým a dali! mi 
ríčasmlky turnaji! 
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Už krátko po prvej svetovej voj
ne sa do mladcj Českoslovcnskej repub
liky začali šíriť informácie a ideály rota
riánskeho hnutia a na základe skúsenos
tf prinesených zo Spojených štátov zača
li vznikať prvé Rotary kluby: Praha, 
Karlovy Vary, H radec Králové, 
Pardubice, Plzeň. 

H istória Rotary hnutia na 
Slovensku sa začala písať v roku 1927, 
kedy bol založený prvý Rotary klub na 
Slovensku ako šiesry v poradí Rotary 
klubov v Československu, a to Rorary 
klub Bratislava. Keď bol dosiahnutý po
trebný počet klubov, vznikol samostatný 
československý d istrikt, v medzinárod
nej organizácii Rotary lnternational pod 
číslom 66. Do vypuknutia druhej sveto
vej vojny bolo Československo tretím 
štámm v Európe čo do počtu klubov, 
hned' za Anglickom a Francúzskom. 
V roku 1938 zahrňoval distrikt Rl 66 
spolu 47 klubov s 1 300 členmi. 

Z tohto počtu bolo na 
Slovensku 5 Rocary klubov, ktoré vzni
kali v nasledovnom poradí: Bratislava 
(1927), Košice (1928), Turčiansky Svatý 
Martin ( 1929), Pop rad ( 1935) 
a Banská Bystrica (1935). V tom čase 
patril do distriktu Rl 66 aj Rotary klub 
Užhorod, ktorý bol na Podkarpatskej 
Rusi, vtedajšej častí Československej re
publiky, založený už v roku 1929. Počet 
rotariánov v slovenských kluboch bol 

Náš klub vsmpuje v současné 
době do závěrečného měsíce rotariánské
ho roku, a tak bych rád informoval o na
šich aktivitách za poslední období. 

V prvé řadě vysoce hodnotím 
setkání všech RC ze severních a východ
ních Čech na lnter-Ciub Meetingu, po
řádaném naším klubem při příležitosti 

70. výročí jeho prvního založení. 
Slavnostní ráz cohoto setkání podpořil 
svou přítomností a projevem senátor Dr. 
Vladislav Malát a guvernér Rotary di
striktu 1920 Dr. Thomas Warzenbock, 
pod jehož vedením se uskutečnilo pra
covní setkání prezidentů a sekretářů zú
častněných klubů. Proslov guvernéra 
Thomase Warzenbocka přinesl vysokou 
morální i pracovní aktivitu všem zúčast
něným. 

Náš klub v posledním půlroce 
navrhl, připravil a realizoval několik pro
jektů. Vyhotovil projekt zaměřený na 

~'/;·-,.. pohlad do minulosti 

Z HISTÓRIE 

ROTARY HNUTIA 

NA SLOVENSKU 
spolu 146 členov plus 28 rotariánov v RC Užhorod. 

Nástup fašizmu v Európe, zánik Českoslo
venskej republiky, násilné rozpustenie a zákaz činnosti 
Rotary klubov ukončil sfubný rozvoj rotariánskeho 
hnutia a uzavrel prvú etapu zakladania Rotary klubov 
na Slovensku. 

Krátko po skončení druhej svetovej vojny opať 
ožívajú rotariánske myšlienky aj na Slovensku a v roku 
1946 obnovuje svoju činnosť Rotary klub Bratislava. 
Neexistuje k dispozícii údaj, kol'ko členov mal v tom 
čase obnovený RC Bratislava. Prišiel však rok 1948 a 
s ním opať nútené zastavenie činnosti a v roku 1949 li
kvidácia klubu. V tejto krátkej druhej etape zakladania 
Rorary na Slovensku bol teda obnovený len jeden 
klub. Nastupujúci toralitný systém po februári 1948, 
socializmus, na celých 40 rokov umlčal rotariánske 
hnutie na Slovensku. 

Po novembri 1989 začína opakované obnove
nie činnosti Rotary klubov. V tejto tretej erape - a dú
fam, že poslednej - obnovovali svoju činnosť, alebo 
vznikali nové kluby za výdacnej pomoci rakúskych ro
tariánov z d isrriktu Rl 1920 (Rakúsko - západ) v tom
to poradí: Bratislava (1991), Banská Bystrica (1992), 
Piešťany (1993), Nitra ( 1995), Žilina (1996), Poprad 
(1996), Spišská Nová Ves (1997), Liptovský Mikuláš 

PůLROK v RC PoDĚBRADY 

děti ve věku 9- 12 let, týkající se problému syndromu 
CAN (Child Abuse and Neglect) - tedy syndromu tý
raného, zneužívaného, zanedbávaného dítěte, dětí osa
mělých matek a dětí ze sociálně slabších rodin. 
Projektu se zúčastnila Hotelová škola v Poděbradech, 
Dětské krizové centrum Praha, klub Soroptimist Praha 
a Základní umělecká škola v Poděbradech. 

Připravili jsme rovněž návrh MG-projektu, 
který byl k naší velké radosti doporučen kalifornským 
distriktem 5160 pod vedením jeho budoucího guver
néra Williama Spaldinga k realizaci. Projekt je zaměřen 
na reciproční výměnu studentů pro práce manažera 
v oblasti hotelnicrví a cestovního ruchu v rámci studia 
na Vyšší odborné škole v Poděbradech. 

Dále jsme iniciovali další MG-projekt -
chráněnou dílnu mentálně postižených dětí - za po
moci partnerského klubu z Anglie - RC Bury St. 
Edmunds. Jeho cílem je získat potřebné prostředky na 
dovybavení dílny. 

13 

7Y/ym!alr's memores ad oplima inlenl!' 

( 1998) a Zvolen ( 1999) . K dnešnému 
dňu je teda na Slovensku úspešne čin
ných 9 Rotary klubov, v ktorých je zdru
žených 224 rotariánov. Z tohto počtu sú 
2 ženy rotariánky (RC Spišská Nová 
Ves). Rotariánsky dorast je organizovaný 
v dvoch Rotaract kluboch: Bratislava 
( 1995) a Banská Bystrica ( 1999). 

S takýmto počtom členov a zo
stavou klubov vstúpi Slovenská republi
ka dňa 1.7.1999 do nového medziná
rodného disrrikru Rotary lnternational 
číslo 2240, ktorý bude združovať Rotary 
kluby v Českej republike a Slovenskej re
publike. Prvým guvernérom spoločného 
distriktu je zvolený rotarián D. Zeman 
z RC Plzeň. Po ňom však už v roku 2000 
prevezme funkciu guvernéra distriktu 
vóbec prvý slovenský guvernér v 73 roč
nej histórii rotariánskeho hnutia na 
Slovensku rotarián Ivan Belan z RC 
Banská Bystrica. 

Spoločne organizovaným di
striktom slovenskí a českí rotariáni do
kazujú, že vysoko humánne zásady obe
tavej pomoci tým, ktorl ju najviac potre
bujú, sa dajú organizovať bez ohfadu na 
národnosť, štátne hranice, či politické 
názory. 

Ivan &lan, ADG 
RC Bamkd Bystrica. 

Nemalou radost nám udělal 
golfový m rnaj mládde "Rorary Cup", 
pořádaný ve spolupráci s klubem 
Soroptimist Praha. Turnaje se zúčastni lo 

přes 40 dětí z celé naU vlasti. 
Tečku za těmito aktivitami 

udělalo setkání RC Poděbrady a RC 
Brandýs-Boleslav na poli sportovním. 
Sportovní odpoledne, ukončené pečením 
selete a společenským setkáním s písnič
kami (zpívali všichni zúčastněnO, jsme 
s prezidentem RC Brandýs-Boleslav p. 
Vincourkem hodnotili jako velice vydaře
né a těšíme se na další společnou akci na 
podzim v Brandýse nad Labem. Myslím, 
že takováto setkání posilují rotariánské 
dění a chuť do další práce. Přeji všem 
hodně radosti z vykonaného díla. 

fosif Lonský, 
pr~zident RC Poděbrady 



Rotaract kluby sdružují mladé 
muže a ženy ve věku 18- 30 let. Jejich 
posláním je pomáhat fyz ické a sociální 
potřebě společnosti, rozvíjet lepší vztahy 
mezi všemi lidmi na světě prostřednic
tvím přátelství a služeb a v neposlední 
řadě pomáhat svým členům v jejich o
sobním rozvoji. Slovo Rotaract vzniklo 
ze slov "Rotary" a "akce" (action), z če
hož lze vyvodit těsné napojení na rotari
ánské hnut í. Prvním Rotaract klubem 
byl klub v North Charlotte ze Severní 
Karolíny ve Spojených státech, založený 
v roce 1968. D nes se odhaduje okolo 
150 000 členů v 6 500 Rotaract klubech 
ve 130 zemích. 

Rotaract je také chápán jako 
přátelství v akci. Mladí členové Ro
taractu pomáhají místními, regionální
mi i mezinárodními projekty lidem 
kolem sebe, aby se jim lépe žilo a dm si 
rozvíjejí svoje schopnosti a znalosti a vy
tvářejí partu přátel. Přátelství je důleži

tým předpokladem pro správné fungo
vání klubu a jeho utužování by mělo být 
i hlavním výstupem klubových aktivit. 

Klubovl aktivity lze rozdělit 
do čtyř hlavních oblastí: 

• služba společnosti v regionu, 
jež zahrnuje různé projekty větš inou za
měřené na různým způsobem handica
pované děti, 

• rozvoj organizačních schop
ností, kdy činnost klubu vytváří v jeho 
členech silné organizační schopnosti 
a organizačně schopní členové Rotaractu 
vyrvářejf poté efektivně fungujícl kluby, 

Čknovl Rotaract klubu na vjktl 
ve Vysokých Tatrdch 

ROTARACT 
A 

ROT ARY 

• rozvoj odborných znalostí prostřednictvím 
různých seminářů, besed a společných kulturních ak
ci, jež Rotaract kluby pořádají; 

• mezinárodní aktivity, které pomáhají k vzá
jemnému porozumění mezi národy prostřednictvím 
různých mezinárodních projektů, např. na pomoci po
stiženým oblastem, dále kulturní výměnu a vzájemnou 
komunikaci, ke které dnes přispívají i rychle se rozví
jejícl informační technologie; členové si tak rozvíjejí 
své odborné znalosti a celkový přehled. 

V Českl republice a na Slovensku působí 
v současnosti čtyři oficiálně inaugurovanl Rotaract 
kluby: 

• RTC Praha (1992) 
• RTC Bratislava (1994) 
• RTC Plzeň (1 996) 
• RTC Banská Bystrica (1999) 

Další aktivity směřujícl k založení klubů 
nových se dle mých informaci rozvíjej! v Brně, 
Popradě a H radci Králové. 

Každý z uvedených klubů by se měl postup
ně prezentovat v dalších číslech našeho rotariánského 
magazínu G O O D NEWS, takže není nutné se detail
ně zabývat jejich činnostmi. Tyto kluby v rámci struk
tury Rotary International zastřešuje na úrovni našeho 

nového disrriktu 2240 
Disrrict Rotaract Repre
senrative (D.R.R.), jehož 
hlavním úkolem je zprostřed

kovat komunikaci mezi 
Rotaract a Rotary kluby. Jeho 
hlavními partnery je proto 
guvernér distriktu a v jeho 
poradním sboru vedoucí di
striktové komise služby mlá
deži. 

V rámci našeho bu
doucího discriktu budou zá
roveň fungovat tzv. ERIC 
Represenratives. Ceská i Slo
venská republika mají po jed
nom zástupci v European 
Rotaract Information Center, 
což je orgán zastřešující čin

nosti Rotaract v Evropě. Jeho 

účelem je zprostředkovávat komunikaci 
a spolupráci evropských klubů navzájem 
i se světem. O této organizaci a její čin

nosti stejně tak jako o členech 

Rotaractu, jež v ní naše země zastupují, 
budere mít možnost se dočíst v někte
rém z příštích čísel. 

Rotaract je důležitou součástí 

Rorary International, a to nejen jako 
parcner ve službě společnosti, ale i jako 
personální základna pro Rotary kluby. 
Podpora Rotaractu ze strany Rotary, vzá
jemná komunikace a spolupráce jsou 
nejdůležitější součástí společných vzta
hů. Proto každý Rotaract klub musí mít 
jako svého sponzora něherý Rotary 
klub. Rotaract klub je de facto jednou 
z aktivit Rotary International. 
Rozhodne-li se Rotary klub zastřešovat 

činnosti Rotaract klubu, přebírá tím za 
něj i odpovědnost. Ta by se měla proje
vovat zejména v morální podpoře . 

Rotary kluby proto se svými Rotaract 
kluby komunikuj!, pravidelně se stýkají, 
v případě nutnosti jsou schopny napo
moci s rozšířením členské základny 
Rotaract klubu, či nabídnout inspiraci 
a spolupráci na různých projektech. 
Někdy je potřeba i pomoci materiální. 

I Rotaract kluby se musí sna
žit o komunikaci a spolupráci se svým 
sponzorským Rotary klubem, od které
ho mohou přebrat spoustu zajímavých 
zkušeností a znalostí ať z prostředí 

Rotary či z praktického života. Proto se 
obracím rouro cestou na ty Rorary klu
by, jež sponzorují někteiý Rotaract klub: 
snažte se svému Rotaractu věnovat ještě 
lépe, protože v jeho členech je také vaše 
budoucnost. 

Ty Rotary kluby, které chtějí 
mít svůj Rotaract klub, by se toho ne
měly nikterak obávat a měly by aktivizo
vat např. několik mladých lidí 1. výměn, 

které pro ně zajistily, nebo několik sm
dentů vysokých škol, popř. i svých po
tomků nebo příbuzných. Vysvětlíte-li 

jim, co je co Rotary a Rotaract, dáte jim 
inspiraci k práci a určitou motivaci. Také 
kontakt na mne jim bude j i stě prospěšný. 

Vojtěch Havrdnek, RTC Plzeň 
D.R.R. 2240 pro 199912000, 
E.R.I.C. pro Českou republiku 

199912000 
E-maiL· vojta@ún.cz 
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Mezinárodně kulturní výuka zahrnující účast mládeže 
30 různých zemí 

S myšlenkou přispět konstruk
tivně se vyvíjející společnosti výukou 
mladých lidí, jež by se srali globálně 

smýšlejícími občany s pochopením ne
jen pro své sousedy, ale též směřujícími 

blfže k humanitnímu pojetí světa, založi
li Reza Reyhani (RC České Budějovice) 
a jeho manželka Ramona v roce 1992 
mezinárodní školu v Hluboké nad 
Vltavou v jižních Čechách. 

Studenti na Townshend lnter
narional School jsou směrováni k zodpo
vědnosti , k tomu, aby vnímali por.řeby 
světa a dělali pro něj prospěšné změny. 

Učl se respektovat a oceňovat lidi růz
ných zkušeností, komunikovat s nimi, 
pracovat, studovat, pomáhat a ze života 
se i společně těšit. 

Filozofie Townshend lnterna
rional School se zakládá na učení víry 
Baha'i, která usiluje o výuku ke světové
mu míru, a to odstraněním předsudků 
a uvědoměním si duchovní přirozenosti 
a krásy v každém člověku. Praktické 
schopnosti, jako je komunikace, konzul
tace, kritika, celosvětové povědomí 

a touha pomoci jiným jsou demonstro
vány s cílem vybavit studenty na jejich 
budoucí cestu životem odpovědností 

a pozorností, je-L mohou přispět k po
kroku celého lidstva. 

Tato škola není jen místem po
skytujícím morální a etické hodnoty, ale 
svým studentům nabízí i akademickou 

Dne 22. dubna proběhla přátel
ská návštěva osmi členů RC ze skotské
ho Edinburgu s jejich manželkami . 
Zúčastnili se klubové schůzky RC Praha 
City, společné večeře a probíralo se 
mnoho záležitostí společného zájmu. 

Dne 6. kvěma proběhla hro
madná návštěva RC Tikkakoski 
z Finska, kterou vedl jejich prezident 
přítel Matti Jyllinmaa. Všichni členové 

výpravy (přátelé Ossi Aar.salo, Raimo 
Kallio, Aatos Kaukkinen, Kimmo 
Norcaja, H eikki Kauppinen, Timo 
Sorjonen, Martti Hirvonen, Unto 
Ruusila a Juha Suonperaa) jsou profesně 
nebo obchodně spojeni s obranným 
průmyslem nebo armádou a přibližně 

VicE NEŽ 

SLOVA 

výuku vysokého standardu. Skota obsahuje základní i 
střední stupeň výuky. Střední škola začíná 8. a končí 
13. třídou a pl ně odpovídá směrnicím MSMT České 
republiky s dm, že výukovým jazykem je angličtina. 

Každý student na Townshend lnternational School po 
ukončení 13. třídy má možnost složit maturitní zkouš
ku uznávanou MSMT. 

Všichni studenti se každý týden účasmí po
mocných projektů, např. navštěvují mateřské školy, 
domovy důchodců, dětské domovy, ústavy pro posti
žené děti a jiné sociální či ekologické instituce a snaží 
se zpříjemňovat život starým a nemocným lidem. 

'lJ/yn.t!al/s memores ad opl/ma /nlenl/ 

Maturanti naší školy byli již při
jati na univerzity v mnoha zemích včet
ně ČR, Němccka, USA a Velké Británie. 
Někteřl obdrželi stipendium a jiní ales
poň vysoce zapůsobili na své profesory 
svou sečtělostí, logickým uvažováním, 
podstatou nezávislého přemýšlení a vů
bec přístupem ke studiu. Naši bývalf stu
denti působí nyní v širokém záběru stu
dovaných předmětů od medicíny po 
umění; nejdůležitějším aspektem však 
zůstává jejich schopnost nalézat smysl 
a ochotu chopit se svého úkolu, své výzvy. 

Townshend lnternational School 
je neziskovou organizací s přibližně 100 
studenty, z nichž 60% je zde ubytováno. 
Studenti a personál školy pocházejí z ví
ce než 30 zemí světa a tudíž z rozmani
tých kultur, etnických a náboženských 
prostředí. V blfzké budoucnosti by ško
lu mělo navštěvovat až 350 studentů. 

Naší snahou je vždy udržet stanovený 
počet českých studentů (30%) a částeč
ným hrazením jejich stipendia prokázat 
vděčnost a respekt hostující zemi. 

Rn:a Reyhani, 
RC českt Budljovice 

polovina navštívila Prahu v souvislosti se 
svým povoláním. S velkým zájmem si 
vyslechli anglicky přednesenou přednáš
ku pana Dr. Nicklische, který vede za
stoupení OSN v Praze, o současné úloze 
OSN v celosvětovém měřítku a o per
spektivách její činnosti a návrzích na 
hluboké změny v její organizační suuk
tuře. 

S hosty i s přednášejícím jsme 
zůstali v přátelské diskusi ještě dlouho 
po skončení oficiální části schůzky. 

}ztlius Foit, 
RC Praha City 
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Největším projektem Rotary 
klubu Praha v letošním roce je akce New 
Vision, vyslání l ékařského týmu k prove
dení operace šedého zákalu nejnovější 

metodou u 50 pacientů v Zambii. 
Zde je třeba připomenout, že 

současný prezident RC Praha MUDr. 
Stanislav Kusý pracoval před časem 
v Zambii jako pediatr a zároveň se sral 
v Zambii rorariánem. Projekt se začal or
ganiwvat krátce po jeho nastoupení do 
funkce prezidenta klubu již v červenci 

1998. Ještě tentýž měsíc byla vypracová
na studie s rozpočtem na 62 000 USD. 
Představenstvo projekt schválilo a infor
movalo u něm světové rotariánské hnutí. 
Projekt je unikátní tím, že se podařilo 
spojit RC Praha, RC Nlirnberg - Neu
markr z Německa, RC Oslofjord 
z Norska a RC Chingola ze Zambie. Je 
ro poprvé v historii Rotary hnutí, kdy 
klub z. Afriky participuje tak velkou su
mou peněz na vlastním projekru. 

Již v červenci 1998, při setkání 
s rorariány z RC Niirnberg - Neumarkr 
jsme získali i první finanční podporu. 
V září se zapojil první velký sponzor 
Brirish Airways a daroval klubu na tuto 
humanitární akci letenky. 

Během roku byly organiwvány 
různé akce, aby přinesly i finance na ren
to projekt, jako např. dražba obrazů, 

První Mezinárodní ples Rotary Clubu 
Praha a První mezinárodní rotariánská 
konference o vstupu ČR do EU. Obě 

Dne 12. dubna proběhla výjezd
ní schůzka členů RC O lomouc do muž
ského Ústavu mentálně postižených 
v Nových Zámclch u Litovle, kde RC 
Olomouc slavnostně předal nově rekon
struovanou pec na vypalování keramiky, 
ve h eré chovanci ústavu mohou nyní 
vypalovat své rukodělné výrobky. Ná
klady na rekonstrukci činily přes 

26 ris. Kč a byly pokryry naším klubem. 
Nejvěrší podíl na réro rekonstrukci měly 

firmy našich členů Libora Hoferka a 
Ladislava Viroula. 

Překvapením pro dárce byla 
malba na zdi nad pec! symbolizující prů
čelí ústavu, znak Rorary lnternarional 
i erb bývalých majitelů. Následně probě
hla také prohlídka ústavu umístěného 

v bývalém loveckém zámečku Lichren
sreinů a beseda s jeho ředitelem Mgr. 
Martinem Haiclem, krerý své chovance 
nazývá "klicnry" , i když při léhavější 

NEWVISION 
v 

Ceští lékaři v Africe 

ryto akce nejen přinesly finance na projekt, ale byly rak 
úspěšné, že byla založena nová tradice RC Praha; obě 
akce budou pravidelně pořádány každý rok. 

V březnu 1999 byl vybrán oční chirurg 
MUDr. Martin Fučík a oční sestra Dana Hordinová, 
kteří budou vlastní operace provádět. V dubnu 99 po
tom potvrdil další významný sponw r svoji účast na 
projektu a ro OHL I nt. ČR, který přepraví vše potřeb
né k operacím do Zambie. 

označení by snad bylo "schovanci" , protože jeho 
"klienti" jsou v ústavu de facto schováni od svého dět
ského věku před ostatními lidmi od r. 1963, kdy ústav 
zahájil činnost. 

Problematika termínu, jak správně označit 

mentálně postiženého člověka umístěného natrvalo 
v ústavu, je záležitostí téměř filosofickou. V USA např. 
není vhodné vůbec používat termíny mentálně posti
žený, schiwfrenik, handikepovaný, klient nebo chova
nec a v poslední době se používá více či méně sporný 
terminus rcchnicus "rezident" , neboli ten, kretý obývá 
zařízení u nás nazývané ústav sociální péče (ÚSP), 
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Po velké akvizici celého projektu 
se přihlásil RC Oslofjord, že se rád zapo
jí finančně a materiálně. 

V dubnu se zapojila firma Alcon 
Pharmaceuricals, CR, bezplatně zapůjči

la oční mikroskop a přístroj nutný k té
to sofistikované operaci, darovala i část 
léků nutných k zákroku. 

Celý projekt byl přihlášen u Na
dace Rorary se žádostí o udělení účelové 

dotace (Marching Grant), krerá by mo
hla znásobit finanční částku na projekt. 

V květnu se přidala agentura 
Epicentrum, která natočí o celém pro
jektu TV dokument. 

O projektu bylo publikováno 
množství článků nejen v rotariánských 
periodikách, ale i v odborném risku 
u nás a v denním risku v zahraničí, 

dvě rozhlasové a jedna TV relace. Bylo 
vyměněno cca 1200 e-mailů, 120 faxů a 
90 dopisů. Pracovalo na něm asi 120 ro
rariánů ze čryř klubů ze rří kontinentů. 

Projekt New Vision, který začal 
před rokem organizačně, se ve své prak
tické části začíná 29. května 1999 v ne
mocnici Ndola v Zambii operací první
ho pacienta v 10,00 hod. místního času. 
Svým rozsahem nemá v novodobé histo
rii českých rotariánů obdoby. Je naplně
ním základního poslání Rotary hnutí ja
ko rakového. Členové RC Praha jsou 
připraveni, pokud se získají další finan
ce, rento projekt opakovat. 

v USA pak jednoduše "domov". Aby se 
ryro naše ústavy sraly skutečnými "do
movy", rak jak chápeme pojem domov 
my všichni ostatní, bude ještě třeba 

mnoho práce i finančních prostředků. 

A rak raro pec - malý dar RC Olomouc 
pomůže alespoň zde přinést trochu repla 
domova, a ro ve skurečnosri i v přenese
ném slova smyslu. 

Roman Gromký, PHF 
presidmt RC Olomouc 

199912000 



Rorariáni ze státu Georgia, 
USA, distrikty 6900, 691 O a 6920 posí
lají nejvřelejší pozdravy. Žádáme o spo
lupráci s vaším disttikrem na programu, 
který navrhuje širší mezinárodní poro
zumění prosrřednicrvím vzájemného po
znávání. 

Při podpowvání mezinárodní 
služby a pomoci členům Rorary (Service 
objective of Rorary) vítáme váš distrikr a 
těšíme se, že navrhne kandidáty, kteří se 
mohou zapojit do Georgia Rorary 
Student Programu. Nejedná se o výměn
ný program a váš distrikr nebude povi
nen přijmout studenta z naší země. 

Všechny informace rýkajíd se účasti jsou 
v materiálu, který přikládám. 

Georgia Rorary Student Pro
gram má podporu Rotary lnternational; 
byl projednán při jednáních Mezi
národní konference v Luzernu v roce 
1957 na Panelu mladých. Článek na 

Dne 24. 4. 1999 se konaly v ho
telu "IBIS" v Linci rozhovory k výběru 
stipendistů na stipendium Viktora 
Srrabergera 1999/2000. Přítomno bylo 
devět studentů z České republiky (nikdo 
ze Slovenské republiky). Ve výběrové ko
misi byli přátelé Alfred Fischer z RC 
Linz-Siid, Benhold Hanisch z RC 
Grieskirchen, prezident Gerold Aspock, 
Friedrich Pichler a Ulrich Holrer z RC 
Wels. 

Na základě hodnocení podle 
osvědčeného bodovacího systému měli 

tři uchazeči prakticky stejný počet bodů. 

Předpokládal se výběr dvou stipendistů. 
Během krátké diskuze o konečném při

znání stipendia se přítel Hanisch, na ně
hož znalosti a angažovanost uchazečů, 

Gn8f) 
NĚWS~ 
; ( 

;lj 

RoTARY STUDENT 

PROGRAM, INC. 

za mír a porozumění prostřed

nictvím vzáj emného poz nání 

toto réma byl otištěn v časopise Rotarian Magazine 
v říjnu 1959 s názvem "Georgia rvoříd svět přátel". 
Informace o Programu jsou rovněž otištěny v Rl pro
spektu č. 744 - "Průvodce mezinárodními projekty 
pro mládež". Nynf probíhá již 53. ročník Programu, 
jehož úspěch je výsledkem spolupráce a společného 

úsilf mnoha Rota.ry klubů z celého světa. Programu se 
až dosud zúčastnilo více než 2000 studentů od roku 

VIKTORA 

STRABERGERA 
výběr stipendistů p ro 1999/2000 

stejně jako průběh celého rozhovoru udělaly velký do
jem, spontánně rozhodl dát k dispozici osobní třed sti
pendium ve výši ATS 80 000,-! 

Proto mohli být akceptováni vlichni tři 

stipendistl. 

1946, kdy byl vyhlášen. 
Je možné, ale ne nezbytné, aby 

kandidát byl synem či dcerou rotariána. 
Mnohem důležitější je vybrat někoho, 

kdo by byl dobrým vyslancem vaší země. 

Velice oceníme, jestliže nám co 
nejdříve sdělíte, že váš distrikt má zájem 
o účast v programu. Žádáme vás, abyste 
tomuto programu poskytli co největší 

publicitu a vybrali co nejvhodnější kan
didáty pro rok 1999 I 2000. Přiložený 
formulář vyplněný v anglickém jazyce 
musíme obdržet do I. října 1999. 

Gregory H. Adams, 
Předseda Georgia Rotary 

Student Program 

Vybráni byli 

Pavel Kraus, nar. 1979, doporu
čený RC Plzeň, studium na WU Linec. 

Mi/ma Suiková, nar. 1977, do
poručená RC Přerov, studium germanis
tiky v Salcburku. 

Kateři1za Zahorová, nar. 1977, 
doporučená RC Liberec - Jablonec, stu
dium hudební vědy a germanistiky 
v Salcburku. 

Další starost o stipendisty před 
začátkem studia (ubytování atd.) i bě
hem něho přebírá RC Wels. 

Informační centrum evropského Rotaractu (ERIC) 
Informační centrum evropského 

Rotaracru (RTC) - European Roraract 
Information Center (ERIC) bylo založe
no v roce 1988 v Belgii. Od roku 1993 
je ERIC oficiálně uznán, podporován 
a zařazen do struktury Rotary Interna
tional. 

Cílem centra je usnadňovat 

a prohlubovat mezinárodní kontakty, 
komunikaci a informovanost mezi 
Roraract kluby v Evropě a koordinovat 

mezinárodní RTC projekty. ERIC rovněž publikuje 
vlastní periodikum a každoročně vydává evropský ad
resář Rotaract klubů. ERIC se skládá ze zástupců RTC 
jednotlivých evropských zemí a vedoudch divizí. 
Českou republiku v ERlCu zastupuje Vojtěch 
Havránek (RTC Plzeň) . Miroslav Sebesta (RTC Plzeň) 
je vedoudm marketingové divize. 

V současné době přesouvá ERIC většinu 

svých informačních aktivit na celosvětovou sfť Internet 
v rámci projektu "ERIC 2000". ERIC zaštiťuje sociál
nf projekty jako je "Serving 2000". Projekt vytvoří 
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databázi dárců a dobrovolníků, která jim 
bude automaticky přiřazovat RTC kluby 
hledajíc( pomoc a spolupráci v nejrůzněj
ších oblastech. 

Bližší informace o ERlCu lze na
jít rovněž na Internetu, a to na adresách: 

http://www.rotaract-eric.org 
hrtp://www.rotaract.de/ eric. 



(Slavnostní projev, který pronesl Dr. Olrac Azzivar, prezident 
Rotary lnternational v sobotu 26. Června roku 2999 při založe
ní distriktu č. 1000 000 na hvězdě 1678 v Souhvězdí Slavíka) 

Rotaridni a rotaridnky, 
vdUnl vmnlrnl přdu/i, 
drazí hostt! 

Sešli jsme se zde ze sedmnácti 
galaxií, abychom oslavili jubilejní udá
lost, jaká dosud neměla obdoby v celém 
vesmíru - založení miliontého rotarián
ského distrikru. 

My všichni, oddan í rotarián
ským ideálům, zde připomeneme dávné 
začátky našeho hnud na hvě-ulě Praotců, 
na planetě Zemi. Věnujme minutu ticha 
těm dávným předkům, kteří před více 
než riskem let zakládali v temnotách 
vesmíru v daleké galaxii první Rorary 
kluby. 

(minuta ticha, po nf dlouhotrva
jlcí potlesk) 

Vzpomeňme krátce prvnfch 
rvůrců a průkopníků, kteří šíři li jiskru 
rorariánské myšlenky pod novými a no
vými nebesy, vzpomeňme těch, kteří za
kládali první kluby za hran icemi daleké 
sluneční soustavy, vzpomeňme průkop
níků, kteří roztáčeli naše ozubené kolo 
ve srovkách objevovaných souhvězdí, 

pluli v kosmických korábech pod šarla
rovými a blankytnými oblohami a způ
sobili, že malá rorariánská jiskra z hvězdy 
praotců se rozhořela do celovesmírného 
požáru, vlídného požáru, který vnesl 
a vnáší svěclo i do nejtemnějších končin 

nekonečna. 

}UBILEJNÍ 

INAUGURACE 

(potlesk, výkřiky S/dva prtikopnlkům!) 
Připomeňme vesmírné pourníky, kteří z plane

ty Země vnesli naše myšlenky nejprve na Měsíc, pak 
na Mars, Venuši a dále, pro které byla Sluneční sou
stava malá, kteří na svých misfch procházeli novými 
a novými planetami a vnášeli mezi vesmírné obyvatele, 
kteří byli rak nepodobní lidským byrosrem, zprávu 
o našem univerzálním Rotary. 

Vítáme vás, zástupce rotariánů z Modré gala
xie, vás, inteligentní vánky a vaše guvernéry, vítáme 
vás, imeligenrní gazely ze souhvě-ulí Plachet, vás, kříd
lad guvernéři z 8. galaxie a ostatní - kdybych měl 
všechny jen vyjmenovat, spotřeboval bych čas pro 

všechny slavnosrní chvíle, které mají 
inauguraci provázet. 

(dlouhotrvajícl potlesk, výkřiky: 
Vitdmd) 

Budu hovořit opravdu jen krát
ce, velice krátce. C hci řfci, že jsem šťast
ný, že mohu přivírat náš nový distrikt do 
rodiny vesmírných rorariánů a strávit 
s vámi remo den, který by j i stě našim 
předkům před tisíciletím připadal neu
věřitelný a zázračný. 

Tolik se roho změnilo za staletí, 
která přešla od založení prvního Rotary 
klubu na hvězdě praotců, to hlavní však 
trvá - potřeba pomoci, potřeba útěchy, 

potřeba radosti - a dokud ryto tři potře
by budou potřebné, má nak hnud smy
sl, má smysl následovat náš rorariánský 
sen. 

(potlesk) 
Na závěr chci už jen pozvednout 

číši k přípitku na prahu nového rotari
ánského tisíciletí a popřát vesmíru hod
ně rotariánského světla, hodně nadše
ných a obětavých děln íků naší myšlenky, 
kteří ponesou naše d le do dalšfch a dal
ších distriktů, dalšfch a dalšfch galaxií. 

Sláva rorariánskému vesmíru! 
(přltomnl pozvdajl čiJe a do 

třpytivých přlpitků znl vyzvdnln/, kurým 
zvony na cell pÚlnetl v/taji založml nej
novijllho miliómtho distriktu ve vesmiru). 

Martin Peti!ka 
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