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Chicago stili famous, especially for Rotarians
vstoupili jsme do nového rotariánského roku, který je zcela mimořádný:
už za šest měsíců si připomeneme
100. založení našeho celosvětového společenství - ROTARY INTERNATIONAL.
Budeme proto jeho význam a dosah
v našich příspěvcfch také častěji p ři po
mínat - a hned v tomto čísle našeho
dvouměsíčníku chceme články našich
dopisovatelů zdůraznit jeden ze základních rysů naší organizace - její mezinárodnost.
Ta se projevuje prakticky ve všech sférách našich aktivit: at ve sféře klubových
činností, kdy jednotlivé kluby rozvijejí přá
telské vztahy se svými partnery v zahraničí, nebo ve sféře humanitární, kdy jsou
naše náročné projekty určené těm nejpotřebnějším umožněny právě díky podpoře jak zahraničnfch přátel, tak i ústřední
Nadace Rotary, ovšem i ve sféře výchovné,
zaměřené především na službu mládeži:
její nejrůznější podoby, at letní tábory,
celoroční výměny studentů, velvyslanecká
či mírová stipendia Rotary stejně tak
jako výměny studijních skupin by byly
zcela nemyslitelné bez tolik prospěšných
kontaktů s našimi zahraničními přáteli.
A právě mezinárodnost byla hlavním rysem
naší výroční konference v Karlových Varech,
která se letos poprvé konala v nejužší
spolupráci s naším sousedním němec
kým distriktem 1880. Navázala na dosud
největší MGprojekt, realizovaný v uplynulém roce právě díky velkorysé podpoře
našich německých přátel . Slavnostní prostředí Grandhotelu Pupp pak jen podtrhlo
význam a poslání takovéto spolupráce,
kterou nejlépe vyjadřuje heslo na nové
distriktní vlaječce našich sousedů:
BROCKE ZUM OSTEN.
Kéž by takovýchto mezinárodních
mostů, stojících na pilířích přátelství,
důvěry a humanity, přibývalo nejen ve
společenství Rotary, ale i v celém světě!
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100. výročí vzniku rotariánského
a BO. výročí jeho rozšíření na území dnešního distriktu
2240 je pro každého rotariána, příz
nivce našeho společenství i širokou
veřejnost příležitostí k zamyšlení nad
všemi souvislostmi, které předurčují
ROTARV jako jednu z nejprogresivnějších sil udržitelného rozvoje naší
planety.
společenství

Dobroslav Zeman, POG,
šéfredaktor RGN
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M ilí r otariá nšlí p l'á telé,

a vě d o mím
vstupuj eme clo nového
ro tariánského roku, ro ku stoletého
vý roč í. Cítím se být poc tě n , že mo hu
slo užit jako váš prezident v d obě, kd y
d osáhneme tohoto histo ri ck ého mezníku. Sté v)r roč í je j edin eč n o u příl ež i
tostí, abychom zvýšili všeo becno u
info rmovanost o Ro tary a jeho humanitárním poslání. Ro tariánskou minulost nejlépe uctíme tím, že v b udo ucnos ti je š tě více rozvinem e své úsi l í
v po moci po t řebn ý m. Vyzývám proto
všechny kluby, aby po dp o řil y čty ři
letošní hlavní cíle - péči o zdraví, zajiště n í p itné vody, zákl adní vz d ě l á ní
a ro tariánskou ro dinu. Každ ý z nich je
velmi významný pro bl aho lidstva
a p oskytuje mnoho př íleži tostí pro
službu Rotar y.
s velk)rm

oče k ává ním

zo cl povčdn os ti

Každ á ze mě má své sp ecifi cké zd ravotní probl ém y - malárii, s p a lni č k y,
l éč ite ln o u slepo tu, HIV/ AIDS. Svě tová
zdravotni cká o rga nizace u vád í, že
\' so učas nosti je více než 42 mil ionú
lidí nakaženo HIV. Tato cho roba dosáhla ro zsahu epid emie v Africe, kd e
miliony rodin nemají přístup ke kvalitní
l ékařské péč i. Ro tariáni mo hou převzít
ved oucí úlohu v boji pro ti rozšíře n í
HIV/ AIDS svou účastí na u vědo movací
a \·zd ě l áva cí kampani.
Ve Spojen)rch státech a dalších rozvinut)rch zemích lidé často pokl ád ají č is
to u vo du za sa m oz ře jm os t. A\·šak
v mno ha čás tec h roz\·ojov)rch zemí je
pitná vod a pře pyc h e m. Ta jednání
OSN jsem se d ozvěd ě l , 7.e více než
mili ard a lidí pos trádá be z p eč n o u
vodu. Násleclkem toho asi 6000 lidí,
hl av n ě d ě tí, umírá k až d o d e nn ě na
cho ro by, zpúsobené nekva litní vodou.
Navš rív il jsem mno ho význ am n)rch
rotari ánských projektú, týkajících se
vo d y, včetn ě z řizová ní nov)rch studní
a čističe k vod y, které zachrai'tují spou stu
životú.
Milióny lidí zejména v rozvojových
zemích n eu m ějí č ís t ani psát, takže jim
chybí zákl adní p ředp o kl a d pro získání
rozu mného za m ěs tn á ní. V i dě l jsem
\' Bangladéši, T hajsku, Ti.1recku a v jin)rch
zemích, jak se život d ětí d ramaticky
z m ě nil ús p ěš n )r m vzdě l ávac ím programem, p odpo rovaný m rotariány.
V prú běhu tohoto roku stého výročí
vyzýYám ro tari ány, aby se soustf·edili
na č t y l'i uved ené hlavní cíle. i\ll tJžeme
se inspirovat jedním z našich n ej ú spěš
n ějš ích p rojekttJ- PolioPlus. Díky Ro tary a našim p artnertJm by ly 4 milio ny
d ět í u c hrán ě n y p řed n ásledky této
cho roby. Při vstupu clo druhého ro tariánského století si u vě d o muji , že jsem
nikdy nebyl hrd ěj š í na své ro tariánství.
Prokázali jsme, že sny se mo hou stát
sku teč n os t í a že čl ově k je múže ovlivnit.
Vzpo mei'lme na n ašeho zaklad atele.
Paul H arris ji s tě n e přeclpo klá d a l, že
jeho skro mná v ize se po sto letech rozvine clo jedné z n ej vli vn ěj š í ch světo
vých o rganizací.
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CE L E BR ATE
R O T A

R Y

Oslavme Rotary tím, že p rl)meme
nové výzvy a cíle a že budeme pokračovat v díle, které přin áší n aděj i m iliontJm lidí na celém svě tě. To je n ejvětš í m
d ěd ictv í m Ro tar y a také jeho n ejvě tš ím
cílem. Osta tn ě kd o ví, če h o m llže být
dosaženo v p říš t ích sto letech ?
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Jl!lilí rotariánští plátelé,
při vstupu clo nového století 11ast
služby a pomoci bych se rád zamyslel
nad tím, co znamená b)rt ro tariánem.
Každ ý z nás vstoupil do Ho tary klubu
z urč i tého clttvoclu: aby prospěl lidskému
s pol eče n s tví, aby po dp oř il mnoho
humanitárních a vzd ěl ávacích programll
Nadace Ho tary, aby pomohl potřebné
mu jednotlivci č i s kupin ě. Pro mne
Hotary znamená dávat ocl srdce.
jen málo o rganizací prošlo stoletou
zkouškou. Věří m , že jsme \")'trvali
proto, že jsme ochotni přijím a t humani tární výzvy. Ho tariáni často po máhají

d ruhým i za cenu velkých osobních
obětí, jak časových , ra k i fin a nč ních.
Tyto nezištn é skutky z nás dě l ají skutečné rotari ány.
1 áš rok stého ,·)• ročí je ideální
dobou k tomu, abychom zvýšili informovanost o Hotar y a abycho m získali
nové č l e n y. Právě srpen je m ěsíce m
rozvoje č l e nsk é Z<íkldn y, m ěsíce m ,
v n ě m ž bychom m ě l i pl"ivést clo Rotary
svého příte l e nebo obchodního partnera. P řipo m eňte si, co všechno vá m
pl"ineslo ,·aše čle n s tví v Hotary klubu.
I vy jste byli pl"ijati clo rotariánské rodiny a získali jste tak pl"átele a kontakty
doslova v každém ko u tě světa.
I já jsem vyrostl v rotari ánské rodin ě.
P č t m)rch starších bratrll byli ro tariáni,
tři z nich se později stali prezidenty
k lubu. Zdálo se b)' t nevyhnutelné, že
pttjdu v jejich stopách, netušil jsem
vša k, co mne čeká. eměl jsem ambice
stát se gu vernérem clistriktu a tím
mé ně prezidentem RL To ukazuje, že
Rota ry mttže vést každého č l e n a n eočekáva n o u cestou, cesto u, která přináší
velkou radost a velké na p lně ní.
Stal jsem se ro tari ánem v Jacksonville na Fl o ri dě ve věku 33 let. Jako
mladý obchodník, kter ý byl v m ěstě
n ováč ke m, jsem v klubu našel neocenitelnou pomoc k to mu, abych se cítil
jako do ma. Prostředni ctv ím Hotary
jsem našel celoživotní přá te l e jak ve
své ko munitě, tak i v za hran i čí.
Srpen je , ·ě n ová n výc h ově nmrých
č l e n (t Hotary, stejn ě tak jako inspiraci
cl louholet)rch čl e n ú, aby zahájili nové
projekty a pl"ijali n ové výzvy. Koncem
roku našeho stého vý ročí, v če r v n u
2005, chceme završit náš program rozvoje, jehož v)rsledkem bude pod statné
zvýšení čle ns ké základny - dosažení
cíle 1,5 milio nu člc m\ Vyzývám proto
všechny kluby, aby si stanovily za cíl
zv)ršir počet svých čl e n (t o 3 procen ta
(tedy s minimálním čis t)' m nárttstem
o dva členy v každém klubu) a založit
alespol'1 jeden no\')' klub.
tvl usíme se soustl"ed it také na udržení naší č l e ns k é základ ny. V n ě kte rých
částec h světa ztrácíme kolem poloviny

člcn ú clo tl"í let ocl jejich přijetí. V Brazílii, Japonsku, Mexiku a ve Spojených
státech poklesl celkový počet člentt
z r(tzných ekonomick),ch a sociálních
clúvod(t. Výbo ry pro práci s rodinou,
a to jak na klubové, tak i distriktní
rovni, jsou rozhodujícím či n i tele m pro
zachování č lenú tím, že i rodinní pří
slušníci budou zapojeni do společe n
ských i humanitárních projekttt.
Věl"í m také, že je dúležité pod porovat i nhnorodost Rota ty Vyzývám
proto všechny č l e n y, aby při ved l i do
klubú kvalifikované ženy, mladší lidi
a pl"edstavitele rúzných etnických a náboženských skupin. Tyto skupiny jsou
dosud málo využívaným zdrojem
potenciál ních č l entt , zdrojem, kter ý
přinese do našeho společe n ství novou
energii.
Zamyslete se d nes nad tím, kdo při
vedl do Rotary klubu právě vás. Oslavme
Horary tím, že se s ostatními podělíme
o dar služby. Pocl p arou ducha Rotary
dosáhneme ještě lepších výsleclkl1 ve
druhém století služby.
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schopnost vést

Seznarnte se: Glenn Estess Sr.
"0BYČEJNÝ" ROTARIÁN SLOUŽÍ JAKO PREZIDENT

Rl

V NEOBYČEJNÉ DOBĚ

Glenn Estess Sr.1 prezident Rl pro rak 2004/05 a jeho žena Mary
z Birrnigharnu z Alabarny1 USA 1 jsou znární v ratariánskérn světě svou
jižanskou pohostinností. Když jsern s nirni jela do jejich darnava
v karnunitě Braak1 ukazovali rni rnístní pamětihodnosti a své oblíbené
restaurace. 11 V poslední době jsrne darna jen zřídka1 11 říká Glenn1 který
tráví většinu času na ratariánských cestách.
Estessovi bydlí ve stejném domě již
32 let. Pokoje jsou přívětivé a za řízené
v duchu rodinných tradic. Domov
symbolizuje jeho kořeny na americkém jihu.
Ch ápa t dtlležitost rodiny nau čil
Glenna jeho otec. Glenn vyrústal jako
nejmladší z devíti dětí (měl sedm bra-

trú a jednu sestru) v malé vesnici Silver
Crcek ve státě Mississippi. ,.Žili jsme ve
velmi skromných poměrech, " říká.
"Sbíral jsem bavlnu, balil seno a dojil
krávy. Moji bratf·i jezdili clo školy povozem, tažen)m1 mulou. Já už jsem jezdil
školním autobusem." Glenn se nauč i l
zoclpověcl n os ti již v dětských letech.

Dignitatis memores ad optima intenti

Ocl devíti let směl řídit školní autobus
a svážel do školy děti, které bydlely
podél venkovské cesty. " Stěží jsem
viděl přes přístrojovou desku, ale
nikdy jsem neměl nehodu," vzpomíná
Glenn.
Výchova naučila Glenna cenit si tvrdé
práce, rod iny a poctivosti. "V malé

............................,,f

schopnost vést

Co říká Glenn Estess o Rotary
O významu stých narozenin Rotary:
.. 1 ikd y jsem nehoroval pro narozeniny, ani pro ty své. Sté výroč í
Hotary je však něco jiného. j en málo
o rganizací přetr vá rak dlouho. To
svědčí o tom, že dě l á m e něco správného."

O rotariánské etice:

"Vysoké etické normy byly ocl
charakteristickým znakem
rorariáni'1. Oslavme Rotary tím, že
budeme púsobit na svém pracovištijako jeho svědomí. ..
počát k u

O PolioPius:

komunitě je vaše slovo také vasun
závazkem. Moji rodiče neměli vzdělání,
velmi si ho však vážili. PO\'Zbuzo\·ali
nás všechny ke studiu," říká.
Glenn \ysrucloval chemii a fyziku na
Tulane University v ew O rlean su.
Začínal prodejem vědeckých přís troj i'!
a pozd ěj i založil svou vlastní personální
firmu Glenn Estess Associares. Firmu
prodal v roce 1993, takže se mohl pinč
věnovat jen Rorary. "Nemohl jsem dělat
obojí, tak jsem zvolil Horary," ř ík á.
Podle názoru manželky M ary má
Glenn dvě váš ně: rodinu a Rorary. Také
Esressovy d ě ti nechávají nahlédnout
d o jeho charakteru. " Je to roclinn)r člo
věk, kter ý se dovedl vždy p ostarat
o všechny - děti , sousedy, rotariány a dělal to rád ," říká nejmladší dcera
Nancy, b ývalá u č itelka.
Glenn a Mary jsou zv l áště pyšni na
svých osm vnoučat ve věku ocl 5 clo 21
ler. ,Jsme rádi pohro m ad ě, ať je to při
sled ování baseballu č i o svátcích," říká
Glenn.

Rotar iáns ké

koř e ny

sahají hluboko

G lenn Estess se seznámil s Rorary již
jako clíLě. Pě t jeho bran·(, bylo rorariány,
tři byli prezidenty klubtl. Glenn se sral
čl e n e m Ror~uy k lubu v Jacksonvillu na
Floridě v roce 1960. Byl nadšen)rm čle
nem, n ě kd y však m ě l problém, aby
našel rovnováhu mezi p o třebami rodi-

ny, práce a Rorary. Pro Glenna je ovšem
nejvyšší hodnotou rotariánské přáte l-

,Jsme už docela blízko konečné
mu vym)rcení dětské obrny. To bude
největší m úspěchem mís ro tari ánll.
Milio ny dětí byly zach ráně ny díky
našemu úsilí."

St\'Í.

j eho rotariánšrí p ř<íte l é jej mnohokrát přemlom·ali , aby přijal nominaci
n a prezidenta HI. Tepn·e v posledních
ch'o u letech usoudil, že by se mo hl
organizaci vě n ova t naplno.
Svou funkci prezidenta HI pokládá
za funkci velvyslance. I kd yž ve svých
rorariánský·ch funkcích posLupně rostl,
nikdy neza po mn ěl na r·adové čl en y.
.. ~ t o u ro lí není čin it rozhodnutí, to je
náplní práce Správní rady f·ecliteli'l RL
Chci se setkávat s řadovým i ro tari ány,
seznamovat se s jejich projekty a pomáhat řešit jejich problémy."
Bě h e m příprav na svou funkci preziden ta, k ter)r povede Rl cl o druhého
sto letí jeho existence, Glenn Esress
sk ro mn ě poznamenal: ,Je mnoho lidí,
ktef·í se leros mohli stár prezidenty Rl,
a prav d ěpodobně lepšími než já."
Nenechejme se vša k zm;íst. ~ J á vysoké
ambice pro sebe i pro Rorary, včetně
úspěš n é h o zako n če ní závazku Rorary
na vymýcení d ě ts ké obrny, což by bylo
histo ri ck ým mezn íkem světového
zdravotnictví. A jak by se c htě l Glenn
zapsat clo historie? Jako obyčejn )· rorari án, slou žící v n eobyčejné době.

O svém zvolení prezidentem v roce stého
výročí Rl:

,Je to možná pro to, že jsem vyd ržel déle než všichni ostatní."
Co říkají ostatní rotariáni o Glennu Estessovi:

,Je vel mi pokorný. Jsem si jist, že
tento čl á n ek v The Rotarian ho velmi
rozruší."
(Ed Miller, prezident
RC Birmingham)
"G lenn má cit pro navázání ko nrakLu a ús m ěv, který překoná všechny jazykové a kulturní bariéry.Je pří
telem pro všechny."
(Donald Osburn,
pobočník prezidenta Rl)

See: THE ROTARIAN Jul 2004:

Mcct Glcnn Estcss Sr.- An "ordinary"
Rotarian scrves as Rl president at an
cxtraordinary time (by Cary Silver).

Ca1y Silve1~
pleložil Mila11 Roch, PDG,
redakč11ě upravil (dz)
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Legislativní rada Rl

\~------------------~

~

CHICAGO STALE SLAVNE,
. .. .zejrnena pro rotar1any
Zasedánírn letošní Legislativní rady 1=11 v polovině června v Chicagu
jaka by byly již zahájeny oslavy stého výročí založení tahata rnezináradníha společenství, jehož cílern a ideálern je služba a parnac
druhýrn. Přestože přesnýrn datern založení prvního l=latary klubu
právě v Chicagu je 23. únor 1905, vyvrchalenírn staletých oslav
bude Světový kongres l=latary, svolaný- karn jinarn než do Chicaga
-na 1 a. až 22. června 2005.

Nejvyšší mrakodrap amerického kontinentu
· Sears Tower.

Alespoi'l krátce si připomei'lme prllletošního zasedání .,Council on
Legislation" (ve zkratce CoL). Tato rada
se sch ází pouze jednou za tri rok y, aby
posoudila stovky návrhl'1 na změnu ,
úpravu č i dopln ě ní ústavy a stanov
Rotary I ntern ational, s tejn ě tak jako
vzo rové ústavy I~otary klubl!, pf·eclkládané k p rojed nání jak kter ýmkoliv klubem či cl istriktem, tak i ústředím HI.
bě h

Letošní CoL byla svolána opět clo
Chicaga, místa zrodu ro tariánského
hnutí, na ciny 13. až 18. če r v n a. Poté, co
byli reprezentanti všech 529 clistriktl'I
m ( kažcl)r by l opráv n ěn vyslat jen jednoho svého delegáta) sezná men i hned
první veče r - v n edě li 13. če r vna - se
zpLISobem a prl'1během jednání, absolvova li spo l ečně pět ce lod enních pracov ních zasedání. 13ěhem ni ch se
museli vyj ádř it ke všem 476 návrhl'u n
na změny ustanovení zásad ních ústavních dokumentl! RT (Proposed Enactments), stejně tak jako k dopo ru čeným
n ámětllm na rozhod nutí ( Pro posecl
H.esolutions), která musí v nej bl ižší
době p rojednat Sprám í rada m ( Rl
13oa rel o f Di recto rs).
J istč si každý dovede spočí t at, jak
n áročná musela tato jednání být, jest·
liže na každý cl en pf·ipaclalo k objektivnímu posouzení vždy tém ěř sto návrhl'1.
Pf"esrože n č které z n ich se t)•ka ly jen
např. formálních změn Vzorových stanov RC, platn ých pro \·šech více než
31000 existujících Rotary klubl'1, byla
vě tš ina návrh LI daleko s l ožitější a vyžadova la p od robnější rozbor, k n ěm u ž
m ě l prá vo \ · yjáclř i t se kte rý koli v
z ú čas tníkll zasedání. Proto byla přísné
vymezena a také cll!sledně dodržována
jak d oba p ro předk ladatel e z mě ny či
úpravy (dvě a pl'Il minuty), tak i pro
jejich pf·ízn ivcc č i odpllrce ( jeden a pl! I
minuty). Pf"csto se k i'.ávčr u zasedání
CoL času již nedostávalo, takže kter)'koliv diskusní příspěve k musel b)·t
omezen o dalších 30 vteř in. Poda ř i l o
se tak s kutečně objekt i v n ě posoudit
a demokraticky odhlasovat přijet í č i
od mítnutí všech před kl ádaných námětll.
Protože se n ěkte ré z nich téma ticky
pf·ekrývaly nebo si byly velmi podobné
(však také přic h áze l y přípravnému
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legislativnímu kom itétu RI z n ej rll zněj
ších konč i n svě t a) , moh ly být jejich
navrhovateli j eště před projednáním
staženy.
P ředseda tohoto letošního velmi
nároč n ého zasedání CoL l3ill Huntley
(bývalý prezident HI v roce 94/ 95)
a jeho zástupce Mark Daniel J\ l aloney
(pobočník prezidenta Rl 03/ 04 J. Maji·
yagbeho) se s jeho Uzením a hladkým

Z

večernf projížďky po hladině řeky Chicago.

I
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pr (J běhc m \'cl mi ú s pěš n ě \')'rovnali.
S panem i\ l aloneyem jako čle n em
doprO\·odu prezidenta Rl Ri chard a
Kinga m ě li ostat n č češ tí a slm·enští
ro tari áni možnost seznámit se osobn ě
u př í ležitosti prezidentovy návště\'y
Prahy na pod zim 2002.

Není samozl'ejm č v možnostech
n ašeho dvouměsíčníku podat podrobn ějš í zprávu s \'Čc n )' mi výsledky letošní CoL Ch icago 2004. S nimi b yly
všechny n;1šc kluby seznámeny fo rmou pl·ílohy k pravidel ném u m ěs íční
mu Dopisu guvernéra distriktu. P ři p o
mcť1 me si proto několik a infor macemi
a fotografi emi al esp oií atmosféru
a podobu mčsta, v n ě m ž letošní CoL
probíhala.
Ch icago je hl<lvním m ěste m státu
lllino is a jedním z n ej,·ětšíc h a nej\-ýznamněj ' ích měst cel)•ch Spojených
státtl. Leží při jihozápadním b řeh u
ohromného jezera i\l ichigan, nazvaného podle stejnojmenného státu, jehož
cel)· v)' chod ní břeh také om)•\'á. Toto
jméno nese i hl avní t řída Chicaga
- 1\ l ichigan Aven ue, kterou lemují clesítky mrakod raptl. .Jedním z nich je
tak é hotel i\l arr iorr Chicago Do·;yntO\\'n se 48 poschodími, kter)r se stal na
jeden t)rdcn byd l i š tě m i pracov i š tě m
všech delegát(!.
Protože celodenní pracovní jednání
konč il a až ,. 18 hodin, bylo př íje m n é
chladn ě klimatizo,·ané hotelové prostory opustit, využít příznivého letního
počasí a projít se ulicemi a parky centra tohoto m im ohícl n č ,·)·sta\'ného a čis
tého ,·elkoměsra. Ilned druh\· veče r
m ě mé kroky za\'edly na břeh jezera
1\ l ich igan až k tz,·...Navy Piec·. Ten to
poloostrO\' t\'Oř il ptl vodní př ístav iš tě
námor·ních lodí, kte ré kdysi až sem př'i
plouvaly z Atlantiku. Pllvodní sk ladiště
byla přestavěna na rozsáhl)' zábavní
p ark pro dč ti s ohromn)rm vyhlíd kovým kolem (Ferris \'\fheel), s trojrozm ě rnou velko projekcí IMAX, s mnoha
zábavními atrakcemi, prodejnami hrače k a s res tauran t}'.

P ř i břehu Navy Pieru kot\'Í také
vyhlídkO\·é l odč, které vás provezou
po hladině ře ky Chicago. Ta se sice
ptl\ 'Odn ě vlévala do jezera, ale protože
je těžce znečišťova l a odpad ními ,·odami, byl její tok obrácen na jih, takže
d nes se vlévá do slavné Mississippi.

Legislativní rada Rl

rože byla již skoro tma, bylo úchvatné
sledovat chicagské .. skyline'· - panorama vel koměsta r)·suj ící se proti zhasínající záp adní obloze s če rn )·m i obrysy mrakod rap(! a s mil ió ny svě tel
v nich. S k uteč n ě nezapomenutelný
dojem!

Během asi hodinové projí žďky po její
hladině p oskytne pr(Jvoclce kvalifiko-

va né informace ke všem m rakocl rapll m, které defi lují před vaši ma očima
jako o bři , rozes t avě ní p odél břehll
řeky Chicago. Však je také toto m ěsto
nazýváno živým muzeem mrakod rap (!: ten n ejvyšší se jm enuje Sears
Tower a se svými 106 poschodími je
také nejvyšší budovou na americkém
ko ntinentu. Na druhém místě co do
výšky je Hancock To~·er a na třetím se
díky S\'é proslavenosti umístil \Vrigley
H ouse, i kd yž zdaleka nepatří m ezi ty
nejvyšší. i\!ilovníci žv)•kací gumy z jejího obalu jistě toto jméno dobře znají

Městská krajina v Chicagu - ne/ze mrakodrapy
nefotografovat.

O Chicagu by se dalo jistě dlouho
p oddat, i když kontakt s ním byl - alespo ií pro delegáty CoL - časově velmi
omezený. Ale snad nčkter)' z našich
č te n ář(! bude mít příl ežitost z ú čas tnit
se pl'íštího sla,·nostníh o Svě tové h o
kongresu Hl, kter)· proběhne ve dnech
16. až 22. června 2004 právě v Chicagu, ,. rod išti ro tariánského spo l ečen
ství, založeném p r ávě před sto lety.
jistě mi pak dá každý ú častn ík za p ravdu, že Chicago je mim or·ádn ě výstavná,
čis tá a opravdu krásná metropole.
Dobroslav Ze111ct11, PDG,
reprezen!CIIII dislriklu 2240 na CoL
CHICAGO IS STILL FAMOUS,
es eciall for Rotar ians

Známá dvojice .kukuřičných
až do 15. patra.

klasů·

s parkingy

- však také pan \Xfrigley získal své milio ny právě na 7.výkačce. Vyhlídková Jod
pak uzavr·e projížcl'ku velk)rm okruhem
po hladinč jezera, jehož protě jších
b řeh tl ani ve dne nedohlédnete. A pro-

This year's session of the "Council on
Legislation" (Col) was convened in Chicago on 13-18 June. Representatives of 529
districts of Rl spent five full-day working
sessions together. Ouring this time they
expressed their views on all 476 proposals
for changes to the provisions of the basic
constitutional documents of Rl (Proposed
Enactments), and also on recommended
topics for decisions (Proposed Resolutions) to be taken on by the Rl Board of
Oirectors in the near future.
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Světový kongr es Rl 2004
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Světový

kongres v Osace
I

V posledních květnových dnech hostila japonská CJsaka 95. světový
kongres l=latary, který se zapsal do historie svým dosud nejvyšším
počtem účastníků - 45 595. Pro srovnání - loňského kongresu v australském Brisbane se zúčastnila kalem '17 DDD ratariánů.
Prezident Rl Jonathan Majiyagbe ve
svém úvodním projevu přirovnal rotariánskou službu ke čtyřem rocn tm
obdobím. Každé období př in áší

roce. Chce pokra čovat v č i nn osti
zejména v oblastech zdraví, základního vzdě l ává ní a z ajištění vod y. Významný cíl vidí také ve zvyšování
po č tu čl e n ú .

novou výzvu, nové úkoly, novou
inspi raci k tomu, aby staré cíle byly
nahrazeny novými. Ve svých dalších vystoupeních se zmínil o svých
návštěvách v mnoha zemích svě ta,
které ho přesvědčil y o síle a soudržnosti světové rotariánské rodiny. Hovo řil také o nutnosti zamě rit
se n a s p l ně ní strategického plánu
Ro tary I nternational, který mimo
jiné zahrnuje vym),cení dětské
obrny, zvýšení počtu členú, soustředění programt"t a zlepšení výchovy člen tt.
Na kongresu by la vě n ová n a
velká pozornost přípravá m oslav
stéh o výročí. Byla představena o f iciální publikace vydaná ke stému
vý roč í - Století služby: H isto rie
Rotary lnternatio nal. V mnohahodinové frontě ček a l i delegáti n a
prvních 400 \'Ýtiskú této knihy
s podpisy 10 bývalých a so u čas
ných prezidentú Rl.
rastupující prezident Rl Glenn
Estess prohlásil, že pokládá za čest
být v čele Rotary v tak významném
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Jako jeden z hostl! vystoupila paní
Sadako Ogata, bývalá vysoká kom isařka OSN pro uprch líky a sou čas ná
japonská pověřen kyně pro Afghanistan. Jako bývalá ro tariánská studentka
h ovořila o nu tnosti výchovy a vzdě
lání jako zák ladního kamen e obnovy a rozvoje v zemích, kde skonči l
válečný konflikt i o tom, jak rotariáni m ohou pomoci př i pl n ění tohoto
cíle.
Předseda Sboru pověřend1 Nadace Rotary James Lacy vyhlásil cíl
vybrat 100 m ilionú dolarú ve prospěch nadace v rám ci inicia ti vy
"K aždý rotarián každ ým rokem".
Pokladník Rl Gennaro Cardinale
uved l, že o pro ti předchozím třem
lett"1m, poznamen aným defici tem,
lze pro rok 2003/ 04 očekávat zlepšení, a to vzhledem k úsporám v rozpočtu , p osílení finančního trhu
a také vzhledem k vysoké ú čas ti na
kongresu v Osace. Aby mohla být
zachována vysoká úroveň služby
k lubttm, n avrh l zvýšení ročníc h
příspěv kú pro ústf·ed í Rl, které již
bylo mezitím schváleno Legislativní
radou Rl (Council on Legislation).
Ve vol ební části kongresu delegáti distriktt"t potvrdili nominace
činovníktl Rotary International na
rok 2005/ 2006. Prezidentem RI byl
zvolen Carl-Wil helm Stenhammar
ze Švédska. Mezi dalším i činovníky
a 529 guvernéry distri ktú byl zvolen
také budoucí guvernér n ašeho
distriktu 2240 Otak ar Veselý z RC
český Kru m lov.
Závěr kongresu byl věnován prezentaci Chicaga, hostitele kong resu
v jubilej ním roce 2005, města, kde
Rotary bylo před lOO roky založeno.
Delegáti úspěšného kongresu
v Osace se loučili s pozdravem .. ra
shledanou v Chicagu".

Podle materiálú z úsli'edí Rf
zpracoval Milan Roch, PDG

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, /

Mé krásné, sladké -

Světový kongres Rl 2 0 05

Ch i Ca Q O

V jedné televizní reality-sho'W vyzval rniliardář Donald Trurnp architekta
Billa Rančiče, aby si vybral, zda chce pro něho postavit rnrakodrap
v centru Chicaga nebo golfový areál na pobřeží Kalifornie. Architekt,
který sárn pochází z Chicaga, se rozhodl bez váhání: "Sarnozřejrně volírn
Chicago- pro rně je to nejkrásnější rnísto na světě1 11 prohlásil.
S tím jistě budo u souhlasit i ,·šichni
ro tariáni, ktel-í clo Chicaga př i jed ou
,. roce 2005 jako ú čas tn íc i Svě to,·é h o
ko ngresu Rl. To to ve lko město. které se
také oz n a č uj e jako .,City That Wo rks...
clobf·e ví, jak své n ávš těv n í k y pf·ivítat,
zejména v če rv n u , kdy jeho o b}"'atelé
vyrážejí cl o p ark t"t, k bře h úm jezera
il lichigan, clo n ákupních centcra venkovních kaváren, aby oslavili z a č áte k léta.
Nej vě tš í událostí oslav 100. v)r roč í
Ro tary bude s a m ozřejm ě Svč tový kongres RT, ktcr)' pro b ě hn e ,.e dnech 18.22. če r v n a 2005 prá vě v Chicagu, kde
se Rotary zrod ilo. P ř ipo m e n e veškeré
humanitární aktivity to hoto sp o leče n 
ství ve p ros p ěch lidského spo l ečenství.
V sobo tu 18. če r v na projde Chicagem
slavnostní prt"t,·ocl k osJa,·ě 100. vý roč í.
Sejdou se ,. n ě m rotari áni, jejich př í
buzní a přá te l é všech ku ltur i barev
pleti z n ej r t"t zn ějš ích ko utt"t S \'ěta. T)'ž

veče r se budou moci setkat s místními
ro tari ány v jej ich rodi nách v rámci
.,d ne pohostinnosti".
Úča tníci kongresu se budou moci
zúčastn i t r úzn ých '' ýlett. \ vyslechnou t
projevy vzácných hostú, nap l'. Tecl a
Turnera, podílet se 19. če r vn a na benefi č ním závodu, po řá da n ém na počes t
zá vě ru programu Po lioPlu s (8 km
bě hu neb o 5 k m cht"tze), č i navštívit
slavnostní veče r, p ř ip ravovan ý na 20.
če r v n a ,. hlavním chicagském muzeu.
Ko ngresu bude b e zp ros t řed n ě
(15. - 18. 6.) předch ázet mez inárodní
RYLA s e mi n ář pro 150 m lacJ )rch vedoucích osobností z celého svě t a , k teré
tam vyšlo u jejich kluby neb o cl istrikty.
(Při h l ášk y je tl·eba p odat clo 15. 8.
- více i n fo rmací na adrese ryla@rotaryi n tl.org) . P řed kong resem se usk u teč n í
také Mezi národní institu t, vyhrazený
budoucím, so u čas n )r m a bývalým funk-

m

cionarum
a jej ich nejbli žším, ale
také setk ání p řecl s ta v i te l ú l<o taractu
a či n ov n ík ú, zabývajících se v )r m ě n o u
mládeže. Pouhých 350 před e m při h l á
šených ú čas tník(t se bude moci podílet 21. če r v na na velmi populárním
novém se m inář i , jeh ož n á m ěte m
budou tipy, jak získat dotace ocl Nadace Rorary.
Po celý ro tar iánský ro k 2004/ 05
budou poskytovat aktu ál ní informace
o ko ngresu, jeh o do provocln)·ch programech i o samo m ém Chi cagu
w ebové stránky l<I na adrese
www.rotary. org.
pl"el ožil j c111 ice S Cha mbers;
(dz)
I I'

-

by

Janice
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přátelství nezná hranic
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Toužíte po skvělé dovolené

v

zahraničí?

I když každý z nás si svou letošní dovalenou
již předern zajistil, přece jen se nabízí pro
všechny ratariány jedna rnirnařádně lákavá
nabídka: strávit dovalenou kdekoliv na světě
- padle vlastního výběru a vzájernné dohady
-v rodině zahraničního ratariánskéha partnera.
Kudy na ta?
jistě

Jistě znají všichni čeští a slovenští
ro tarián i p ojem "Ro tary I nternation al
FeiiO\vships". Při pomeúme, že jd e o dobrovolná sdružení těch, které spojuje
n ěj ak ý společn )' zájem , ať pro fes ní
(n apř íklad o zdravotnictví, astronomii
či egyptologii) č i re krea č ní: třeba o létání, o hraní bridge, jachtaře n í, o amatérské krátkovl n né vysíl ání, o au tomobilismus, o ornitologii - je jich skuteč n ě
celá řada.
A mezi n imi má své cl úležité místo ta ké
"HI HOME EXCI-IANGE FELLOWSHIP",

které existuje a své služby úspěšně
provozuje již ocl roku 1977. Této velmi
atrakti vní možnosti využilo již přes
5000 ro tarián ú z n ej r úzněj šíc h zemí
všech světa díl ú . Chcete-li tedy strávit
n ěkd e v c izině ať kratší či delší pobyt
tak, abyste navštíve nou zemi s ku tečně
do konale - jaksi "zevni t ř'· - poznali,
máte možnost pr·ihlásit se clo tohoto
zájmového sdružení také. Má r·acf u
hlavních před nost í.

• že strávíte svou
dovolenou
v cizí zem i a budete př i tom využívat
clomo,· svého přítele rotariána, který
vám poskytne takové možnosti, jichž
by se vám jako obyčej n é m u turisto\'i
nikd y nedostalo; seznám íte se s jeho
přáte li , s jeho p rostředím a životem
v jeho do m ově v takovém rozsahu,
který vás bude zajímat, z p rvn í ru ky
se vám dostane všech n ejzajímavějšíc h
tu ristických in fo rmací apod.
rodi nná výměna s rota riány ds
zbaví starosti o váš domov a jeho provoz po dobu vašeho pobytu mi mo něj
budete m ít kon takt na spolehlivé
a clú ,· ěryhoclné l icl i - rotariány, kteří
se budou o váš domov dobře starat
• využijete v)d1ocl .,za p (J jčeného "
domova v zemi nebo v m ís tě d le vlastní volby
tato v), m ě n a obvykle zahrnuje
i další výhody, jako vzájemné zapújče
ní motorového vozid la apod.
1 když je možná letos už trochu
pozdě

zapojit se clo tohoto sdružení, je
možné se clo n ěho př i hlás i t - nejpozději clo 31 . r·íj na t. r., abyste si zajisti li
rod innou v),měnu v p r úbčhu roku
2005. Ob raťte se proto na n ě ktero u
z těc h to ad res ve Spojen),ch státech:
tel.: +1-902-667-1163 nebo

+1-902-661-1090
fax: +1-902-482-5150
nebo e-mail:

lio111e. exchange@ ns.syn1pa tico. ca.
D alší informace múžete získat i na
internetu na ad rese hllp.//www.rola-

1)'7820.com/ holl1eexchange
pl'elož il (dz)

Why not consider joining the official Rotary lnter national Home Exchange Fellowship which has been in cont inuous operat ion since 1977
and has been utilised by over 5 000 Rotarians from many different countries and all cont inents? lt has many advantages. Fur ther information and application forms are available at aur website or by contacting m embers of the committee by m ail, email, phone.

Dignitatis m emores ad opt ima intenti

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. , /

rotariáni mladým

RYLA rozvíjí osobnost
Čtyři dny začátkem května prožila
dvacet i čl e nn á

skupina mladých lidí ve
věk u ocl 18 do 30 let na pátém tréningm·ém semináf·i RYLA (Rotary Yourh
Leadership A\vard), pořádané m Hotary
klubem Ostrava již tradičně na čes ko
sloYen ském pomezí, ,. ntíclherném
prostřed í kempu RETASO ,. Prostřed n í
Beó·ě, tedy téměř na úpatí Radhoště.
Účastníky se mináře, m ladé vúdčí
osobnosti, letos delegovalo z okruhu
své ptlsobnosti třináct Ho tary klubtl
našeho distriktu. v rámci projektu spojujícího rotariánskou službu mládeži
a profesní službu získali účastníci nové
zkušenost i v tom, jak lépe p oznat sám
sebe a lépe rozumět druhým, jak um ět
lépe komunikovat, t)rmově spolupracovat. prezentovat sebe i sv(Jj potenciál,
jak pochopil principy v(1d čí osobnosti
a přijm o ut zodpověd n ost za vedení
sebe i druhých, jak si uvědom it etické

Loučili
D esítka za h raničních teenagertl
z těch , kteří v letošním školním roce
studoval i prostřednictvím rota riánských dl o uhoclob )•ch výmě nn )'ch
pobytú na středních škohích ,. ČH a SR,
se v polovině če r vna zúčastnila setkání
\ 'ltava Canoe trip 2004. Tradiční čtyř
denní pl a,·bu po Vltavě z \ 'yššího
Brodu př"cs Hožmberk a česk ý Krumlov do Bo ršova u česk)•ch Bucl čjovic
pro n ě připravili jejich starší kamarád i
sd ružení v ROTEXU - tedy ti. kteří
z našeho distriktu v)• m ě nn é studentské p obyty absolvovali v minul)•ch
letech. Sraros tliv)·m patronem jim byl

a duchovní principy ve vlastním ž ivo tě
i v pod nikán í. IJlavním organizátorúm,
Zdeňkov i tvlichálkovi ( na snímku př i
p ř·eclnášce) a Liboru frieclelovi , se to
podař i l o nejen zásluhou přednášek
a diskusí, kte ré ved li zkušení rotariáni
nebo přizvaní hosté, ale předevší m
prostředn i ctvím \\"Orkshopú a oblíbených inscenačníc h her. O utdoorO\·ém u projektu z O lo mouce ., Labyrin t
svě ta a ráj srd ce" bylo vě n ová n o jedno
celé od po ledne (,·iz i l ustračn í snímky).
Také při hř"c Sherlock H olmes, rozdjející logick)' úsudek, se všich ni účastn íc i
dobře bavili. Tréni n kov)• sem i nář,
kte r)' v jistém slova smyslu připo m ín a l
skautsk)r tábor (ostatně byly tu vzpomínány i základní myšlenky zakladatele světo,·ého skautingu Robena Baclen
Powella), př·inesl poučení, zábavu i
nová přátelství.
-sk)-

se neradi

Libor Kičmer z HC české Budějovice.
clistrikrní komise pro službu
ml ád eži v ČH (snímek č.l ), a pozornými prúvodci č l eno, ·é Rotexu 1\larek
Schneider z Jindřichova I lradce a Jan
Hromádka z Prahy (snímek č.2). Kdo
celou skupi nku potkal. ani nepoznal,
7.e se jedn;í o cizince rúzn)•ch národností - d o mlo u va li se mezi sebou
obstojnou češ tin ou. Bylo to jejich třetí
a současné i zá,·ěrečné spo leč n é setkání.
Bčhe m prázdnin se ,·šichni rozjedou
do sv)'ch clo mo,·ú - mnozí z nich se
s naší zemí l ouč ili jen neracli.
- skj předseda
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Rotary Europa-Meeting \ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

NÁM NA POČEST V KRONACHU
Zatírnca náš bývalý guvernér (E!DD 1-DE!] Stanislav Navák zná rněsta
Kranach velrni dobře (vždyt tarn spoluzakládal v roce 1975 Ratary
klub, v něrnž později vykonával také funkci prezidenta], asi rnálakda
z českých ratariánů dosud toto rněsto navštívil- a je ta škoda. O prvnírn červnavérn víkendu jsern rněl rnažnast si ověřit, že jde o rněsto
velrni půvabné, s bohatou tisíciletou historií (dříve Crana, Kranach].
Pochází z něj také slavný rnalíř Lucas Cranach st., který si své jrnéna
dokonce ad názvu svého rodiště vypůjčil.
Považoval jsem si za čest, že jsem byl
jako představitel našeho disrriktu 2240
po zván k ú čas t i na slavnostním setkání,
svo laném n a nedě li 6. června p ocl názvem "Ro tary Europa-Meeting". Jeho
iniciátorem byl prezident RC Ho f-Bayern
p. M alte Buschbeck ve sp o l upráci
s Ho tary klubem v Kro nachu.

Slavnostního setkání, uspořáda
ného na počest vstupu České
republiky společně s dalšími devíti
evropskými zeměmi do Evropské
unie, se zúčastni lo na 150 osob - členo
\'é devíti n ěm ec k)rch klu bů z clistri ktů
1880 a 1950, větši nou s manželkami,
a také čtyři čl enové našeho RC Cheb.

Pevnost Rosenberg tvol'í důstojnou dominantu Kronachu

Zleva: Ma/te Buschbeck, prezident RC Hof-Bayern. prof. Gyorgy Konrád, Budapest. Manfred Raum, starosta Kronachu, Hans Angerer,
hejtman Horního Francka a Johannes Biihler,
prezident RC Kronach.

Za místo této významné akce si pořa
datelé zvolili m i m o řádn é místo: nádvo ří
( př i přid tání) a p ak i s l av n o s t n ě
vyzdobeno u zbrojnici rozsáhlé pevnosti Rosenberg, k terá se t yčí p ř í m o
nad m ěs te m K ronach již po 750 let.
Ostatn ě je jednou z n ej větš ích pevností
v Ev ro pě v(Ibec. Však také díky S\'é
mo hu tnosti nikdy nepaclla clo rukou
nep f·ítcli. Naopak slou žila v př ípad ě
ohrožení nejen jako bez p ečn é ú toč i ště
místním o b yvat e l ům , ale d o ko nce
i jako věze n í (za II. svě tové války i pro
Charlese cle Gaulla).
Výz nam toho to setkání p odtrhla
i (I čas t p. H anse Angerera, zastávajícího fu nkci h ej tm ana H o rního Francka
(Regi e rungspr~isicl en t von Ober franken) a p. Manfreda Rauma, dlouholetého
starosty m ěsta K ro nachu. jen jsme litovali, že nečeka ně one mocn ěl nejen
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D G 1950 Fri ts Zeeuw, ale i DG 1880
H ans Schlei, ktel'í pti\'Od n č př islíb i l i
svou ú č a s t Však také řa d a našich
kl ubi't velmi d obře zná oba tyto
n ě mec ké guvernéry sousedících distrikttt jako své vzácné pří z n i vce.
j ako hlavního řečn íka se pod ařilo
pořadatel (t m získat zcela mimořád nou
osobnost - profesora Gyórgy Konráda
z Budapešti. K rátce si př'i p o me i'íme
jeho CV: narodil se v roce 1933 v m aďar
ském D ebrecenu. Po studiích sociologie, psycho logie a literatury p(tsobil
dlouhá léta v Macťarsku jako sociolog.
Za esej "I ntel igence jako třída na cestě
k moci", jejímž sp olu autorem byl Iván
Szelényi, b yl v roce 1974 zatčen. Ocl té
do by se stal v)rznam no u osobností
demo k ratické o p ozice v Maďa rs k u .
V roce 1983 se stal nositelem ceny
].G.I-Ierdera ve Vídni, v roce 1991 získal

---------------------------------'~

Rot ar y Eur opa-Meeting

Prof. Gyorgy Konrád při předná~ce

IN OUR HONOUR IN KRONACH

S/avnostnf setkání zahájil Ma/te Buschbeck, prezident RC Hof-Bayern

Mírovou cen u n ě mec k é h o knižního
obchodu, Cenu císaře K arl a I V.
v n ěm ec kýc h Cáchách a v roce 2000
také Goethovu medaili, kterou ud ěl uj e
Goethe-Institu t. V letech 1990-93 ptlsob il jako p rezident Mezinárod ního
PEN - klub u, ocl roku 1997 jako prezident Berlínské akademie um ě n í.
Ve svém ši roce ko nc ipovaném
a velmi hod no tném projevu charaklerizoval pro f. K onrád ducho vní základ y
enopské kultury, z nichž ty nejlepší
jsou rozhod ujícím i hodno tami sjednocující se Evro py d neška: tol erance,
odklo n ocl nacio nalistických ideo logií,
po li ti ka ro zumu a slušnosti, " n e bo ť lidsky se m llže chO\·ar i čl O\·ěk , kter)•
nikdy před tí m n eslyšel an i slo vo
o poselst\'í humanismu'". Podle Konráda
je nové místo Evro py tam, kde existuje
právní stát, kde nej,yšší hodno tou je
lidsk <í d (Jstoj nos t a kde jsou tak é
gara ntována základ ní lid ská práva .
.. Enopa se obno \·ila tím, že již není
rozd ě l en a cl o dvou z n e přáte l e ný c h
vojensk ých blo kl\ které se - ve smyslu
logi ky a d ramaturgie sm rtící eska lacemo hou na,·záj em i zcela z ni č it. Enopa
se o brod ila tím, že základní p ri nci p
jej ího s p o l eče ns ké ho zř íze ní s p oč í, ·á
nyní v dobrovol ném sdružování, v rovnocennosti velkých i m al)"ch." Tato
nová Evrop a staví ovšem na základech
Evropy minulosti se ,·šemi jejími krásami,

ale i hr ůza mi evro psk),ch d ějin a veškerých vztahu Evro pan(! k obyvate l ům
ostatn ích svě t adíl (!. To vše n az n ač uje,
že Evropa skuteč ně nastoupila cestu
ke své obnově. .,Ale čeká nás ještě dlouhá
cesta:·
(dz)

A festive meeting entitled "Aotary Eur opeMeeting" took place in Kr onach, Germany,
on 6 June, held in honour of the accession
of the Czech Aepublic, together with nine
other European countries, to the European Union. lt was attended by some 150
people - members of nine German clubs
from Districts 1880 and 1950, mostly
accompanied by their wives, the PDG of
district 2240, Dobroslav Zeman, and four
member s of the AC of Cheb (Czech Aep.).

Pánové Gyorgy Konrád {vpravo) a Ma/te Buschbeck při diskusi po předná~ce
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EU a Rotary

~,...................................

Rotary a rozšírenie Európskej únie:

L šance, riziká a nádeje

_j

Na túta térnu zvolal nernecký Ratary klub Dreilandereck Dberlausitz,
na čele so svajírn prezidentarn Dr. Valkerarn Dudeckarn1 česko-pol
sko-nernecké stretnutie1 ktaré sa konalo v dňach '14. - '1 6.05. 2004
v Žitave {Zittau]. Dkrern iných balí prítarnní guvernér dištriktu '1 BBD
Hans K. Schlei1 člen RC Bayreuth-Erernitage, asistent guvernéra
dištriktu 2230 {Polska, Ukrajina, Bielaruska} Jazef Dziaska, člen RC
Wraclaw1 a guvernér nášha dištriktu Viktor Príkazský1 člen RC Paprad. Tato stretnutie1 na ktararn sa zúčastnila cca 50 účastníkav
z troch dištriktav, sa uskutečnila v abčianskej sále radnice v rneste
Zittau.
Z prejavu nášho guvernéra Viktora
Prikazského citujeme alespoň malú
časť:

"V roku 1989 sa zrútila komunistická
cliktatúra a my všetci sme sa tešili na
krásnu budúcnosť. Oclstrihovali sme si
kúsky ostnatého cl róttl z hranič n)rch
zátaras. Ta vstup, č i návrat clo Eu rópy
sme čakali 15 rokov. Stále sme ve rili , že
sa staneme súčasťou zclruženia štátov,
kto ré vyznávajú štyri druhy slobocly sloboclu pohybu osób, pohybu tovaru,
služieb a kapitálu. Verili sme napriek
tomu, že sme meclzitým mali ,·o vláclach osobnosti, ktoré Európskej (mii
neverili a niektorí jej ani nepriali. Dnes
sme v s kutečnost i s ú č a s ťou tohoto
zclruženia štátov. Dovol'te mi, priatelia
rotariáni , poveclat', že som tomu vel'mi
rád.
O rganizátori cln ešného stretnutia
nám u rčili tému "Rozšírenie Európskej
únie, šance, riziká, nácleje". Je to skór
téma pre po litológov než pre rotariánov. Ro tariáni mali medzinároclnú
spoluprácu vždy vo svojich ciel'och.
Rotariáni boli vždy vizionári. .,Pestovaním clobrej vóle, porozumenia a mieru
medzi nároclmi prostrednícrvom svetového spoločensrva o ób spojených
icleálo m služby" je zákl acln )r ciel'
Rotary.
Pokial' ide o šance, riziká a nácleje
v súvislosti so vstupom clo Európskej
únie, vezmem si na pomoc skúšku
štyrmi o tázkami. l eh zoclpovedaním si
možno potvrdit, č i naše úmysly a č iny
prispievajú ku zachovaniu a rozvíja niu
eti c kých ho cl nót v meclzil'udských
vzťahoch , ktoré sú ciel'o m Rotary.

Je to pravda?
Vstup clo Euró pskej únie bol pre nás
výchocliskom zo zložitej politickej situáci e. Je tecla pravdou, že náš vstup clo
Euró pskej (mie bol historickou nevyhnutn osťo u. Je tiež pravdou, že sme
chceli byť rovnoprávní v Európe, kde
historicky odjakživa patríme.

Viktor Príkazský, guvernér O. 2240,

při projevu.

) c to čes tn é k u všc tk)·m z ú čas t
nc n)·m?
Túto o tázku si klacl ieme pri spojení
malých a vel'kých štá tov clo jeclného
celku. Z to hoto hl'acliska sa pozerám na
všetky preclpisy, ktoré sa skr)'vajú pocl
názvom .. aproximácia práva". Legislatíva západoeuró pskych štátov sa vyvíjala
za posledné clesaťročia ocllišne ocl
našej legislatívy a nie je preto celko m
čes tn é ku všetkým zúčastneným preberať jcclnostranne i ba legislatívu doterajších štátov. Aproximácia práva musí
byť aj výsleclko m začlenen ia našich
clobr)rch právnych skúseností do legislarívy všeobecne platnej v Ú nii.
Podpo rí to priatcl'st\'O a vzájomnú
d(h·cru?
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Spósob, akým vzni kal prvý návrh
ústavy Európskej Ún ie, bol skór nepriaznivý pre p ri atel'stvo a vzájomnú
clóveru. tucl ia, kto rí neboli naklonení
zač l e n e n i u cl o EU, zneužívali tú to skutočnosť. Vel'a vecí v ústave navrhnut)rch móže, ak sa ich znenie nezmení,
V)'Vol ávať u zainteresova ných, najmá
menších štátov neclóveru. Jde o hlasovanie, o priclel'ovanie práv a centralizác iu clóležit)'ch rozhod nutí, Yčítane
zahran ičnej politiky. ~ Iusíme uvažovat
aj o tom, či obmeclzenia na vol'ný
pohyb pracovnej sily podporia pri atel'srvo.
Prospcjc to \'šctk }·m zú čas t n c n }· m ?
Existencia Európskej únie a náš prístup clo nej urč í te prispeje ku zvýšen iu
bezpečnosti všetkých štá tov ,. Európe.
Prispejc rovnako ku posilneniu ekonom ického potenciálu našich republík.
Prospeje tiež k u intenzi te priatel'ských
vzťa h ov. Prisp eje ku kva lite vzclelávania všetk ých l'uclí, ktorí žijú na európskom kontinente."
Viktor Príkazsk)Í,
guvemér dislr iklu 2240
skrcílil Ct redakčne upravil (dz)
Rotar and the enlar ement
of the Euro ean Union:
Chances, Risks and Ho es

This was the theme of a Czech-Polish-Berman meeting organised by the German
Rotary Club Dreilandereck-Oberlausitz in
Zittau in Germany on 14-16 May. The meeting was attended by 50 representatives
of the three districts. Also Viktor Príkazský,
DG 22E40, contribtued with his speech.

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

Mosty

distriktů 2240 a 1880

přátelství

Společná mezinárodní konference
Distrikt 2240 {Česká republika a Slovenská republika]
Distrikt 'I BSD {SvobodnýstátSaskoaSeverovýchodnfBavorsko]
Karlovy Vary, Grandhotel Pupp

25.-27.

Pro mosty je charakteristické, že
mívají alespoň d va ko nce ( nebo snad
začátky?), a že na nich pulsuje obousměrný provoz. Právě proto se stalo
motto .,BROCKE ZU1\ I OSTEN" na \'I ajce německéh o distriktu 1880 symbolem jeho součas n é spolupráce s kluby
v distri ktech sousedních, tedy v našem
i v po lském. Rozr(Jstaj ící se vztahy
p odnítily před časem myšlenku usp of·áclat letos distriktní konferenci s p o leč
n ě. Za místo jejího ko nání byly z,·oleny
Karlovy Va r y, mčsto s d louholeto u
rotariánskou tradicí, kde už v období
prvorepublikového Českosl ove nska
pllsobil klub složen }' z č l e n t"1 l'L1zných
národností (n ejen čes k é a n č m ec k é).
jak se ukázalo v p r t"1bč hu ko nference,

Účastníci konference přijeli do Karlových Varů
většinou už během pátku. V podvečer se setkali
bývalí guvernéři obou distriktů, při jiné příležitosti
pozdravil účastníky karlovarský primátor, Mgr.
Zdeněk Roubínek. Přijemným zážitkem byl
i večerní koncert Karlovarského symfonického
orchestru v Městském divadle.

června

2004

Zatímco partneři doprovázejíc{ účastn1ky konference měli možnost během soboty navštívit světově proslulou sklárnu MOSER, ostatní se vzhledem k nabitému jednacímu programu hlavního konferenčního
dne mohli věnovat individuálním zájmům až v neděli. Přesto se všem zájemcům podařilo během víkendu
seznámit se s řadou zajímavostí města.

vazby mezi čl e n y našich disrrikrl'l jsou
ž i \'čjší , než by se na první po hled
zdálo. Potvrdili to i pozvaní tlum očníc i ,
k teří nakonec oficiál ní jed nání vedené
dvojjazyčně jen jaksi .,j istili". Větš in a
(J časrník(J konference si navzájem
roz um ě la i bez jejich po moci, tu a Lam
bylo slyšet ze strany n ě m ec k ýc h soused (I i lámanou češ tinu. Uspo řád á ním
spo l eč n é konference obou clistrik ttl se
nejen podařilo ušetřit náklady, ale celá
událost získala širší rozměr, sla\'110srní
a p ř i to m ,·elmi přátelsk}' charakter.
V jejím prúb ě hu se snadno navazovala
nová přátelství a konkrétní formy další
spo lupráce se objevovaly tém ěř samy
od seb e.

Klíčovou osobou perfektně fungující organizace
celé konference byl Jiří Novák z pořádajícího RC
Karlovy Vary. Za její obětavou přípravu, které se
intenzivně věnoval několik měsíců, sklízel průběž
né uznání všech přítomných.
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konference

distriktů 2240 a 1880

\.,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

V sobotu dopoledne probíhala pracovní jednání
obou distriktů odděleně. Zasedání mezinárodní
nevládní organizace Rotary lnternational distriktu 2240- Česká republika a Slovenská republika
se v salónku Bohemia účastnili zástupci 39 klubů
[účast 80%}. Více delegátů z jednoho klubu, jejich
doprovázející partneři i hosté rozšířili počet
účastníků na více než stovku.

Přítomné pozdravil jménem prezidenta Rl Jonathana J. Majiyagbeho bývalý ředitel Rl Peter Kron
{člen rakouského RC Salzburg}. V devadesátých
letech se jako DG 1920 zasloužil o obnovu rotariánského společenství v našich zemích.

Předávání funkcí mezi ..starým" a .. novým" guvernérem se tentokrát uskutečnilo jen symbolicky výměnou vlaječky s mottem nadcházejícího rotariánského roku na předsednickém stole. Viktor
Príkazský [RC Poprad} byl guvernérem distriktu
2240 jmenován loni výjimečně na dvouleté
funkční období [2003-2005). Obětavou sekretářkou distriktu zůstává nadále i jeho manželka
Magda. Osvědčený tandem tak může ve spolupráci s asistenty guvernér a, členy distriktních
komisí i činovníky jednotlivých klubů pokračovat
v úspěšně započatém díle.

Účastníky konference z distriktu 2240 přivítal
Miroslav Krejčí [stojící], prezident pořádajícího
RC Karlovy Vary. Speakery tvořily známé osobnosti našeho rotariánského společenství- sedící
zleva: Ivan Kaldor [POG 1950}, Ota Veselý [DGE
2240}, Peter Kron [PRIO}, Viktor Príkazský [DG
2240}, Zdeněk Michálek [vzdělavatel O 2240]

Zajímavým a temperamentním vystoupením zaujal Ivan Kaldor, POG 1950, koordinátor Rl pro
rozvoj členské základny ze SRN. Přiznal se k osobním vazbám s našimi zeměmi - jeho žena pochází ze Slovenska, pracovně velmi často zajíždí do
Prahy, kde má i řadu osobních přátel. Prozradil
to v té chvíli, kdy tlumočnici upřesňoval
v češtině jeden ze svých výroků. Na snímku při
diskusi s guvernérem našeho distriktu Viktorem
Príkazským.

Budoucí guvernér [2005/ 2006] Otakar Veselý
[RC Český Krumlov} informoval shromáždění
o průběhu příprav vzpomínkových aktivit k 1DO.
výročí vzniku rotariánského společenství a 80.
výročí jeho rozšíření do bývalého Českosloven
ska. K uctění těchto událostí vysadí 28. října
všechny kluby našeho distriktu v místě svého
působení mladou lípu - navážeme tak na tradici
masarykovských Stromů republiky. Jeden z pěti
zvonů, které od poloviny minulého roku putují klub
od klubu po celém světě, zazní v listopadu a prosinci také na benefičních koncertech a společen
ských setkáních v našich městech. Slavnostní
výroční konference distriktu je připravována na
5. března 2005 v Kongresovém centru Praha.
Se zájmem je očekávána i publikace věnovaná
těmto výročím i současné podobě RDTARY
v našem distriktu.

Dignitatis memores ad optima intenti

Viktor Príkazský předal čestné uznání guvernéra
šesti rotariánům distriktu.
Na tématických panelech před jednacím sálem
se účastníci konference mohli podrobně seznámit s realizací společného MG-projektu čtyř čes
kých a čtyř německých klubů [RC Cheb - RC Fichtelgebirge, RC Karlovy Vary - RC Weiden, RC Klatovy - RC Cham, RC Plzeň - RC Regensburg
Marc-Aurel} - podrobnosti viz RGN 2004/02
a na str 20- 23 tohoto čísla.

O dosud největším společném humanitárním
MG-projektu distriktů 1880 a 2240 vytvořil
v plzeňském studiu Gemini 99 Jan Loučím s
manželkou Vladkou [na snímku s novým prezidentem RC Plzeň Jaroslavem Šindelářem - vpravo}
emotivní videofilm POMÁHEJME POTŘEBNÝM.
Tento působivý dokument s českým komentářem a anglickými titulky je k dispozici všem Rotary klubům na CD nosiči jako účinný osvětový
materiál o činnosti rotariánů.

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

konference

distriktů

2240 a 1880

V sobotu odpoledne probíhala konference obou
ve Slavnostním sále
Grandhotelu Pupp společně, a to za účasti téměř
4 00 rotariánů a jejich partnerů. Účastníky
pozdravil hejtman Karlovarského kraje JUOr.
Josef Pavel a Kari Noltze, hejtman z Chemnitzu.
distriktů i společenský večer

Účastmkům společné konference se tradičně
představili

studenti, kteří se v průběhu uplynulého rotariánského roku zúčastnili jednoročního
výměnného pobytu v obou distriktech.
Cestným odznakem Paul Harris Fellow se safírem odměnil guvernér distriktu 1880 prezidentku Rotaract klubu v Bayreuthu Kristínu Vizkelety
za její zásluhy o rozvoj spolupráce mezi německý
mi a českými Rotaract kluby.

Odpoledni části konference předsedali společně
(zleva}: Viktor Príkazský, DG 2240, Peter Krón,
představitel prezidenta Rl a Hans K. Schlei, DG
1880.

Účastníkům konference se představil také
Mgr. Jan Kar/as z Karlovy univerzity v Praze,
který je vyslán RC Praga Caput Regni na jednoroční donátorské stipendium Distriktu 1080 na
universitu v Cambridge

Odlehčení konferenčním jednánfm
doprovodná kulturní vystoupení.

Bývalý velvyslanec CR v Německu a Rakousku,
dlouholetý iniciátor pozitivního rozvoje česko
německých sousedských vztahů a současný prezident mezinárodního PEN klubu, Dr. Jiří Gruša,
se ve svém p rojevu zamýšlel nad tradicemi
postavení malých národů ve větších státních
útvarech a jejich sebeurčení v ústavě EU.

přinesla

Texl a joto:
S. K Jedlička (RC Pra/10 Classic)
Dobroslav Zeman, PDG (RC Plzei?)

Brid e to the East

Guvernér distriktu 1880 Hans K. Schlei ocenil
několik nejaktivnějších rotariánů svého distriktu.
Guvernér distriktu 1880 Hans K. Schlei (vpravo}
dosavadní spolupráci čestným odznakem Paul Harris Fellow i české rotariány, mj. také
Jiřího Nováka, ADG, člena RC Karlovy Vary (uprostřed} a odznakem PHF se dvěma safíry Dobroslava Zemana, POG, z RC Plzeň (vlevo}.
odměnil za

[
Předseda Etického fóra české republiky prof. Dr.
Jan Šolc velmi pregnantně analyzoval etiku jako
základní princip rotariánského společenství.

The joint District Conference of Rotary
districts 2240 (the Czech and Slovak
Republics) and 1880 (the Free State of
Saxony and North-Eastern Bavaria) was
held in Karlovy Vary on 25-27 July 2004.
The designation "A Bridge to the East" has
become a symbol for the current cooperation between the German Rotary Oistrict
1880 and clubs in the districts of Centra!
and Eastern European countries. lncident ally, most of the participants at the confer ence could under stand each other without the help of an interpreter - here and
there even broken Czech could be heard!
Holding a joint conference for the two
districts not on ly meant that it was possible to cut down on expenditure, but the
whole event acquired a broader dimension, a character that was festive and at
the same time very friendly.
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Z deníčku nového rnikrobusu
na Ledovci
Pro terapeutické centrum LEDOVEC v Ledcích u Plzně zajistili letos
plzeňští ratariáni v rámci dosud největšího čtyřdílného MG-projektu
v historii našeho distriktu, realizovaného ve spolupráci s německými
partnery, nový mikrobus Ford-Transit. Stal se nedílným členem této
komunity - a tak si jaka jeden z nich začal psát i svůj deníček. Nahlédněme do něj!

p otkávat pravidelně! Tak to opravdu.
funguje: já vozím Ledovčany už skoro
pět tisíc kilometrú a jsem s nimi čím
dál tím raději. "
Martin Fojtíček,
l'editel LEDOVCE, Ledce u Plzn ě
Předání mikrobusu v Ledovci se zúčastnili také

P. Winkler,prezident RC Regensburg Marc-Aurel

a jeho předchůdce B. Klug

,.Kdyžjsem slyšel, že se setkám s lěmi,
díky kte1ým jsem to, co jsem, začal
jsem se fakt těšit. To, co jsem, jsem díky
mtariánúm. Hlavně díky člemi.m Rola1)1 klubu v Plz ni a klubu. RegensburgMarcAurel.
A co ž e jsem? No plece zbrusu nový
ledovcový mikrobus! jsem z rodiny
Fordů a rotariáni mě darovali Ledovci, abych tady voz il lidičky do terapeutických dílen na Ledovec a všude tam,
kde nniž ou ukázat, ž e ples všechny
psychické potíže a mentální omezení
mají svoje mfsto na slunci a leccos
dovedou.
No, a tu červnovou sobotu jsem se
setkal s těm.i, co mě pro Ledovec opamli. To se vf, ž e jsem se jaksepati'f u myl!
A aby vyniklo, jak mi to sluší, postavili
mě Ledovčcmé hned vedle mé kamarádky Stodvacítky. Ona chuděm j e už
hodně stará a leccos ji bolí. Však ji 1a ké
Ledovčané hodně utahali; než jsem k
nim pl'ijel já!

Extracts from the diar of the new
minibus on the "lceber "

As part of the biggest four-part MG proZkrátka ten den pNjel velký autobus
ject in the history of the Oistrict 2240 so
a sp ousta malJích au.t a v nich rotariáfar. carried out in cooperation with Gerni z Česka i Německa. A taky rúzní
man partners. the Rotar ians in Plzeň have
L edovčcmé. Pravda, napl'ed si mě moc
provided a Ford Transit minibus for the
nevšímali, vítali se a Ledovčané všem
"lceberg" Therapeutical Centre at Ledce
děkovali. Ale pak došlo i na mě. Všichnear Plzeň.
ni si mě prohHžeU a obdivovah; když se
dozvěděli, jak doble a spolehlivě na
Ledovci slouž fm.
--- - - - - - - - - - - - - - ,
Potom se už všichni ti lidé
bavili, ale hla vně spolu. Prohlíž eli si celé terapeutické stl'edisko, m ěli spoustu dobrého
jídla a potom si ti, co plijeli
německJím autobusem, ~YII~ys
leli takové soutěžení a všichni
se úplně z abrali do toho strefování. házeni, skládání a dalších he1; ž e na mě docela zapomněli. Ale bylo vidět, ž e je to
spolu moc baví a je j im jajn,
tak jsem se na ně ani nezlobil.
A co teprve, až se potkají
z nova! Nebo kc~yž se b11dou
Klienti Ledovce se loučí se svými hosty
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Radost pro
JJ

RADOST''

uspořádal RC Klatovy
ve starobylých prostorách klatovské radnice, proběhlo
3 '7. března za přítomnosti starosty města Klatov
Karla Mráze, PDG Dobroslava Zemana a Jiřího Fasta
{oba z RC Plzeň} a zástupců RC Cham, vedených jeho
prezidentem p.Ernstem Bauerem, slavnostní předání
mikrobusu Ford Tranzit sociálnímu ústavu ,,Radost16
diakonie CČE v Merklíně.

Na slavnostním setkání, které

Po slavnostním přípitku a projevech
zástupctl o bou RC převzala ředitelka
Diakonie paní Marta Mikulová klíčky
ocl n ového automobilu. Příto mní novin á ři ze všech tří okresních periodik
mohli obratem info rm ovat č te náře klatovského okresu o významu rotariánské p omoci.
Chamští a klatovští ro tariáni navštív ili stf·ecli sko diako nie "Radost" již
v únoru, aby poznali denní režim jeho
m alých i velkých klientú, seznámili se
s naléhavostí zakoupení mikrobusu
a jeho vy užití, neboť jinak by byla čin
nost diako nie velmi omezená. Nahléclli také clo chráně n),ch dílen s tředis ka.
Při re preze nta č ním s p o l e če ns k é m
veče ru předal tehdy prezid ent RC

Cham zástupkyni diakonie šek na 500
Euro. B ě h e m več era se prezentovali
mladí klienti středi ska svým vystoupením a nabídkou výrobkl'1 z keramické
dílny, jejichž dražba m ěla velmi p ozitivní ohlas. Celý výtěžek večera bude
pochopite lně o pě t vě nován diakonii
"Radost".
Spo luúčas t RC Cham a RC Kl atovy na
tomto projektu je nejen po mocí p ro
memálně postižené klienty diakonie,
ale i podněte m k další spolupráci d vou
partnerských Rotary klubú ze sousedních clistriktl'l.
.fa mslau Jl!!ela n,
RC Klatovy

Jo for "JOY"

At a festive gathering organised by the RC
of Klatovy in the historie premises of Klatovy Town Hall on 31 March, in the presence of the Mayor of Klatovy, Karel Mráz,
the PDG O. Zeman and Jiří Fast (both from
RC Plzeň) . and representatives of RC
Cham. Germany. led by their pr esident
Ernst Bauer, a Ford Transit minibus was
formally presented to the "Radost" (Joy)
Social lnstitution run by the Diakonie organisation of the Evangelic Church of Czech
Br ethren in Merklín.

Rotariáni pomáhají seniorům
V sobotu 24. dubna 2004 předali zástupci FlC Karlovy
Vary v Léčebně dlouhodobě nemocných {LDN} v Nejdku
jejímu řediteli MUDr. G. Záleskému svůj dar- 52 antidekubitálních matrací. Vedle toho získala LDN od ratariánů
polohovací lůžka, k němuž ještě letos přibude myčka hygienických nádob. Celková hodnota darů činí 835 000 Kč.
Tato aktivita byla sou částí česko
ně m eckého čt yřdílného humanitárního projektu č. 23709 clistriktll 2240
a 1880, podpořen ého sponzorskými
subjekty a ú čel ovou do tací Rotary

clentovi RC Karlovy Vary Ing. Miroslavu
500 Euro jako fin a n č n í
základ pro další č innos t.
Krej čímu čás tku

Internatio nal.
Odhalení pamětní desky na o bjektu
LDN, pro hlídky interiéru a závě reč n é
ho rautu se zú častnili čtyři zástupci
patronátního RC Weiclen v če l e s prezidentem Dr. Palkem Kniesem a tříčl e nn á
del egace partnerského RC Weimar,
veden á prezidentem Dr. Wolfgangem
Lúckem. Protože však budou k arlovarští i n ě m ečt í ro tariáni v projektu pokračovat i n adále, před a l Dr. Knies prezi-
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Stanislav Srnka,
RC Ka rlovy Vet1y

L v Nejdku ]
Rotarians hel
in Ne"dek

senior citizens

On 24 April a fest ive gathering took place
at the Health Centre for long-term patients in Nejdek, at which repr esentatives of
the RC of Karlovy Vary presented the
director of the centre, MUDr. G. Záleský.
with 52 anti-bedsore mattr esses. ln additi·
on, the centre received from the Rotarians an adjustable bed, and this year it will
also receive a machine for washing hygienic vessels. The total value of the gifts
comes to 835.000 Kč. This activity is par t
of the four-part MG-project # 23709 carried aut by Districts 2240 and 1880, with
the support of sponsors and a Matching
Grant from Rotary lnter national.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" /
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Naši

čtenáři

si z

MA.J I rr

předchozích čísel

našeho

časopisu jistě

pamatují, že jedním z příjemců
které na jaře poskytli členové Rotary
klubu v Chebu, byl Ústav sociální péče pro
mentálně postižené ,,MAJA 11 v Chebu. O tom,
co pro děti, které jsou v jeho péči, tento
humanitární projekt znamenal, hovoří nejpře
svědčivěji dopis od ředitelky tohoto zařízení,
datovaný ~ 3. května t.r. Předal nám jej
p. Václav Srnek, dnes již bývalý prezident RC
Cheb:
darů,

Pl"ipomeiíme, že se tento projekt

v celkové h odnotě 332 000 Kč usk u teč
nil v přá te l ské spolupráci chebských
rotariántt s německ)r m RC Fichtelgebirge
díky velko rysé pomoci nejen sousedního německého distriktu 1880 a jeho
guvernéra p. Hanse K. Schleie, ale i
čle nú německých Rotaract k lubtt. Ti se
také nejvíce zasloužili o sbčr doslova
ce lé ho r y hraček . Ty pak dětem 7.
"MÁJE" osobně předali na slavnostním
setkání v Chebu d ne 10. května. Z n ěho
přinášíme také dvě fotografie.

Véžený pane prezidente,
dovolte. abych se s Vámi rozdě lila o nadšení, které panuje v našem zařízen í. Radost
kterou způsob ilo předán í daru od chebského Rotary klubu - vybavení zahrady, je
odměnou nám všem.
dětí,

Spletitost dnešní doby v nás utvrzovala myšlenku. že vítěz í jen moc a sna peněz. Byl
jste to právě Vy a několik dalších rotariánů. kteří nám dali naději, že existují i jiné životní hodnoty.
Děkujeme
zařízení.

Vám za Vaši vstřícnost. ochotu a pomoc. Obohatili jste život děti v našem
Dali jste nám na vědom í, že naše práce někoho zaujala - a to dělá velkou radost.

Jsem potěšena, že jsem poznala
aktivity. které nám tolik pomohly.

společenství

Rotary, jeho

členy-rotariány

a jejich

Grateful children from "MAJA"
A letter of thanks has been received from
Vladimíra Sedláková, director of "MÁJA",
the lnstitution for the Social Care for the
Mentally Handicapped, in Cheb. Garden
equipment has been purchased from
donations made in the spring by members
of the Rotary Club in Cheb together with
the RC of Fichtelgebirge. Germany.

Vladimíra Sedláková

Němečtí přátelé si na zahradě MÁJI prohlédli novou malou tělocvičnu pro handicapované děti.

DG 1880 Hans Schlei osedlal kohoutka.
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Něco

pro vás a váš dům

Zdravé prostředí a pohoda v obytné místnosti, to
jsou záldadní předpoldady hodnotného bydlení a
optimálního životního prostoru jal<o místa pro obnovu duševních a fyzicl<ých sil.

]

Nejlepší prostředí pro lidi i by tové zařízení je při 45 - 60%
relativní vlhkosti. Optimální v nitřní tepelná po hoda je sice
individuální, ale pře hřátí organismu p úso bí vážné zdravotní
ko mplikace a tepl ota blížící se 40 oc m;í negativní do p<tcl y na
každý o rganismus. Cesta ke zdravému bydlení tedy vede jedn oz na č ně přes instalaci o clvlh čovačl1 a klimatizaci.

Optimální vlhkost - záruka zdraví
Od vlhčovače Zibro Cli ma, kte ré do dává na náš trh libereck;í s pol eč n ost Procalo r, v so bě spojují vysokou kvalitu s p ři
jatelnou ce no u. Od v lh čova če Zibro Clim a udržují prostr·edí
v rozmezí 45-60% relativní vlhkosti bud' auto maticky, nebo
je lze nastavit na maximální výko n. Odv l h čova če likvidují
obtíže s plís n ě mi i pocením oken, pracují jako č i sti č k y vzduchu a oclstrai'lují zdravotní potíže z vlhka. 1 avíc, produkce
suchého vzduchu výrazn ě snižuje náklady na to pení. Spotře ba elektrické energie ve výši 0,26 k\XIh pf-i k a pac i tě od vlhče ní až 24 l itrú za clen do kl ádá vysokou hospod árnost jejich
provozu ...

m
: ~o

Klimatizace - kva lita bydlení
Firma Procalo r, s. r. o., se ve svém progra mu vě nu je i kl imatizaci. Rada mo bilních klimatizačn ích jed notek Zibro
Clima nové generace je vrcholem v to mto o bo ru. j ed notky
o výko nu 2700 W, 2900 W, 3300 W a 4100 \XI ch ladicího
výko nu mají d álkové ovládán í a jsou vybaveny za říz en í m,
které zabrai'luje h romad ěn í ko ndenzátu v př ístroj i, což m ákro m ě zvýše ní u živatelského kom fo rtu - vliv i na zvýšení
ú č inn osti , a tím i lepší eko no m iky provozu. Pomě r pl'íkonu a
chladicího výko nu těch to jednotek se pohybuje kolem 25 %.
Praktické u těch to jednotek je, že kro m ě vlastní výroby chlazeného vzduchu mohou pracovat i jako od vl h čova č nebo
zajišťovat cirkulaci č i sté h o vzduch u.
(dz)
Foto: Proca!or

. "'.
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Zibro Clima PX150
chladicí výkon 4 100 W,
příkon 1 100 W
libro Clima D 800 výkon odvlhčení 8- 1 6 1itrů/den

libro Clima D 1001 výkon odvhčenf 12-24

"
Zibro Clima P90
chladicí výkon 2 900 W.
příkon 830 W

Vešker é i nformace o uvedených výrobcích jsou připraveni
kdykoli poskytnout pracovníci fi rmy a výrobky lze vidět
v prodejním skladu firmy v Liberci.

litrů/den

Pr oca lo r, s . r. o .,
J iskrova 5, 460 01 Liberec> T./ F.: 485 172 601 > M ob.: 602 482 792 >e-mail: p r ocalor@vol ny.cz > www.volny.cz/procalor
Prodejní s klad (v obchodním a reálu Letná): Letn á 566, 460 13 Liberec 13 > Mob.: 721 223 199

.,"

..................................

RC Liberec- .Jablonec:

Ve dnech 14.-16. května oslavil Ro tary klub Li berec-jablonce n./t . v ho telu
Zlatý Lev už 10. výročí svého založení.
S potěše ním pr·ivítali jeho č l e n ové
nejen guvernéra našeho distriktu 2240
Vikto ra Príkazského s chotí ~lagdou ,
ale i guvernéra bezp rostřed n ě sousedícího n ě m ec k é h o clistriktu 1880 pana
Hanse Schleie s chotí Rike. Z celkového počtu 140 účastníkll bylo více než
60 ze zah raničí, především ze spřátele
n)'ch RC freital, RC Dreilanclereck
Oberlausitz Zittau a RC IIanau, ale

i z rakouského RC Traun, zastoupeného také panem J-Ieinrichem Brdicko u,
kter)' pomáhal náš klub zakládat.
15. k vě tna přijal ú č a s tníky oslav
v histori ckýc h prostorách liberecké
radnice primáto r m ěs t a Liberce pan
ing. Jiří Kittner, který se rov n ěž zúčast
nil slavnostního veče ra . Během d ne
navštívili (t čas tníci loutkové pře d st ave
ní v Naivním divadle Liberec. Pro hosty
bylo příjemné , že pauzy mezi jednotlivými \rýstu py byly dop ln ě ny n ěmec
k)rm v)rkladem. Regio nální televize
GEl US vysílala z tě c hto oslav krátký
přís pěve k.

Přátelsko u atmosférou tohoto slavnos tního setkání se potěši li nejen
zahraniční účastníci, ale i představitelé
českýc h a slovenských Ho tary klubú:
dvou z Prahy, dále z Ostravy, .Ji č ína a ze
Zvolena.

Bol111mil Kne1;
RC Liberecjablonec

Poděkování
Až z Argentiny

přišlo

H o n zovi

Vaněčkovi z RTC Pl zet\ dosavadnímu
p ře dsta viteli všech Ho taract klub l't

v distrik[U 2240, a Juraji Píšovi, pastprezidentovi RTC Praha, sympatické
pod ěková ní o cl Fernancla De Simon i,
past - prezidenra Rotaract klubu Dei
Pilar Recoleta, který v če r vn u na\'Štívil
naši zemi.
"Tvl'tj klub i ty jste mi dali tolik, že má
slova to nemo hou dostateč n ě vyjádřit.
Cílem mé n ávš těvy bylo poznat, jak
\·e vaší zemi pomáhají rotariáni zlepšovat její každ odenní život a uplatnit své
zkušenosti i u nás. Díky vám obě ma
jsem poznal vaš i zem , její kulturu i její
bohatou histo rii. I pro nás je dúležité,
jak pevné máte vztahy v Ro tary i v klubech Rotaract a jak uplau'íujete synergii při svých projektech.
D ě kuji vá m za čas, který jste mi
vě n ova li , za vaši pohostinnost a za vše,
s čím jste m ě seznámili. C htě l bych ř íct
všem vašim Ro tar)' a Rotaract klubúm,

z našich

kl ubů

už 10 let

RC of Liberec-Jablonec: 10 ears old

On 14-16 May the RC of Liberec.Jablonec
nad Nisou celebrated the tenth anniversary of its foundation. Apart from members
of the Club, the event was attended by the
governor of our district, Viktor Príkazský,
with his wife Magda, and the governor of
the neighbouring district 1880 Hans Schlei with his wife Rike. Of the 140 participants, more than 60 were from other
countries. mainly friends from the RCs Freital, Oreilandereck Oberlausitz Zittau. and
Hanau, and the RC of Traun in Austria.

rnladýrn z Argentiny

že jste v)rborným příklad e m toho, jak
má RTC klub vypadat. Těším se, že se
ně kdy setkáme v Argentině."
Taková upřímná slova s kute č n ě
potěší.

isit from Ar entina

Fernando de Simon i, Past-President of the
RTC Dei Pilar Aecoleta, Argentina, visited
Czech Republic

Při večeři na uvítanou
u Vaněčků (zprava:
Honza Vaněček. jeho
maminka Jana a Fef'nando}.
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Cenný stacionár Divadla z Pasáže

V uplynulom čísle sme avizovali
predstavenie MG-projektu RC
Banská Bystrica a RC Alzenau
(D) v hodnote 11 261 USD v prospech Divadla z Pasáže v Banskej
Bystrici.
Históriu a s ú časnos ť Divadla z Pasáže nám b ližšie predstavila jeho ri acli tel'ka- pan i Viera Dub ačová: "Di vadlo
z Pasáže v Banskej Bystrici je obči a n
ske zclruženie, ktoré pósobí u ž deviatu
sezónu a ako jed iné svojho druhu n a
Slovensku p racuje s l'uďmi s mentálnym p ostihnu tím. Za obclob ie ocl vzniku sme naštuclovali 8 i nscen ácií, natočili celoveče rný hraný film "Z clenníka
jeclného vagón a", štyri televízne dokumenty v spolupráci so Sloven skou televízio u, TV M arkíza a českou televízio u.
V Banskej Bystrici sme zorganizovali
1. ročn ík meclzinároclného d ivaclelného festivalu "Arteterapia, teór ia a prax
v kraj inách Visegrádu". Zú častn i li sme
sa d ivaclelných prehliaclok v Dánsku,
Lotyšsku, českej rep ubli ke (Prah a,
Brno, Ostrava, S l av i č ín , Zlín) a n a Slovensku. "
D ivadlo vo svojej činn ost i prepája
kultúr u (vytvá ran ie autorských inscenácií a hranie clivaclelných preclstavení)
a sociálnu oblasť - system atickú prácu
s l'ucl'mi s m entálnym p ostihn utím:
vzclel ávanie, vybuclovanie chránenej

cl ielnc a chráneného bývania. To to p repojenie je zák laclom integrácie l'uclí
s postihnu tím. D ivaclel nými preclstaveniami, 'rystupova ním v mécl iách a prezen táci ou č inn os t i prináša D ivadlo
z Pasá že s p o l eč n os ti b ezba riérový
pohl'acl na l'uclí s mentálnym p ostihnutím, ich život a sp olužitie s nim i. D ivadlo takto oslovuje a ovplyvií uje široký
okruh l'uclí, čím sa snaží p ri blíž i ť prístup verejnosti k nim n a úroveií vyspelej Euró py.
Divadlo z Pasáže zalo žilo v októbri
2003 Denný stacionár, kto rého L'l lohou
je um ož ni ť hercom d ivadla op u s t i ť
Do mO\ry sociálnych služieb. Stacio nár
je zari aclen ím cl enn ej starostl ivos ti ,
kto ré okrem stravo va nia p oskytuje berco m komplexné vzclelávanie a výchovu,
s p ríp ravou na ich samostatný život
a zamcs tnanie. Okrem všeob ecn o
-vzcl elávacích Jekcií, zákl aclo v spoločensk é ho sp rávan ia a ko munikácie, sú
clo programu zaraclené aj lekcie p ocl
vedením odborn ých lekto rov, zamerané n a rozvíjanie umeleck ých kvalít:
dramatický prejav, huclobný a výtva rný
prejav, pohybový prejav. Herci majú
m ož n osť samostatne a sloboclne sa rozhodovat o vlastno m programe, k torý
móžu realizovat skupinovo alebo i nclivicluálne. Tento prístup v nich rozvíja
scho pn osť rozh ocl ovať sa, samostatne
uvažovať a fu n govať v společ n osti .
Divad lo ne má žiadne štátne dotácie.
Pracuje v prenajatej buclovc a existuje len vďaka grantom. Preto RC Banská Bystrica v sp olupráci s RC Alzen au (D) a vďaka
po moci
fo rmo u
MG v celkovej hodnote l l 261,00 USD
pomohol s vel'kou
radosťou pri vybudovaní stacio n ára
zakú pením p očí
tača a u čebn ých
po mocok do u·ied,
re fl ek to rov, stojanov a osvetl'ovacieho pultu pre divad lo. Veríme, že
tak to asp oi'l trochu

Dignit atis m emores ad optima intenti

spríjem níme prostreclie a u l'a h čí m e
záslužnú a ná roč nú v)rchovnú p rácu a
rvoriv)r elán celého kolek tívu .
Riaclitel'ka Divadla z Pasáže, pani
Viera D u b ačová, pr i preberaní symbolického šeku povecla la: " Začí na sa nová
etapa nášho života. Všetci č l enov i a
clivaclla veria svojej práci a ch ápu jej
význam. Naša tvorba je vlastne naša
cesta za pravdou. A tá je uk rytá v híbke
č l oveka . Preto sa k nej icl e vel'm i
ťa ž ko ...'·

Ivan B elan, PDG,
RC Ba nská Bystr ica

Da centre for the "Theatre
in the Passa ewa "
The MG pr oject of the RC in Banská Bystrica and the RC in Alzenau (Germany).
amounting t o a sum of 11,26 1 USD. is
intended t o benefit the "Theatr e in t he
Passageway" in Banská Bystrica. This is a
civic association, the on ly one in Slovakia to
work with mentally handicapped people.
Since it came into being 9 years ago, it has
staged 8 productions, m ade one full-length
feature film and four television documentaries, and organised the first international theatre festival "Ar t therapy, theory
and practice in the Visegr ad countries".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, /
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Nový titul v edícii PASSPORT
PASSPO RT PIEŠŤA Y je v poradí
siecl mym ti tulo m ecl ície PASSPORT,
kto rú som ako cl ištriktový proj ekt uvieclol v rok u 2000/ 2001. ] e pravda, že
prvý passp o rt venovaný mestu Olomouc bol v roku 1996 projektem rotari ánov v to m to meste. Pre jeh o ve ťký
úspech pripravil póvodný autor tejto
myšlicnky ]. Binar, PP RC O lomouc,
ešte PASSPO RT PRAHA a PASSPORT
JERUZALEM . Po vzájo mnej clohode
bol potom ten to p rojekt uvedený ako
cl ištri ktový a ecl ícia PASSPORT bota
zaregistrovan á ochrano u známkou na
ú racle priem yselného vlastníctva SR,

aby aj ďalšie Ro tary kluby mohli pre
svoje sídla pripraviť jednotný repreze ntač ný a nevšedný pro pagač ný
materiál, kto rý by bol zárove11 praktickým a trvalým suveníro m navštíveného mesta. V ďal šo m p o radí po tom
naslcdovali PASSPORTY miest Banská
Bystrica, Košice, Ž ilina a n ajnovšie Piešťa ny.

Mnohí ro tariáni už poznajú niektoré
tituly týchto cxkluzívnych prievoclcov
históriou a k ultúrnym životom jeclno tl iv)rch miest, aj ako materiál vybaYený
praktickými rad ami pre turistov. Maj itelia passportov móžu vyct ž i ť mnohé
výhod y p očas ich pobytu v meste: je to
tracl i č n e zl'ava reš ta u ra čn ých a hotelových slu žieb vo vyb ran ých zariacleniach, zl'ava na vstupnom od po ručcných

galérií a m(tzeí. Passp on y clopl nené
faktogra fiou, bohato u fo tograficko u
ilustrácio u a po tvrclením navštívených
priorít mcsta sa stávaj (t trvalým, ve ťmi
atraktívnym suveníro m mesta nielen
pre bežn)rch turistov, ale aj o ficiálnych
hostí.
PASSPORT PIEŠŤA NY a jeho firemné
mutácie boli vydané aj v anglicko m a
nemecko m jazyku.
Passpo rty person alizované vlast11)'mi nacionáliami sú vel'mi vhodné cla rčeky pre VIP návštevy č i už rad nice
alebo roznych inštitúcií v meste, ktorými móžu hosti telia svojich hostí obdarovat. Svoji mi rozmermi
podo bné cestovným p asom n ezaťaž uj ú objemovo často li mi tovanú batožin u hostí a clelegácií.
Takto napríklacl si osobne
( napriek d iplom atickému
pro to ko lu) oclniesol svoj
passpo rt korunn)r pri nc
Charl es clo
Lo ndýna
z návštevy I3anskej Bystrice. PA PORT KOŠICE si
oclniesol gubernátor Petrohradu. Mnoh o iných
vzácnych hostí oclnieslo
p assp o rty n avštívených
miest do róznych kon čín
sveta na všetkých svetadieloch, č ím úsp ešne pocl
h l a vi č ko u HOTARY propagujú k rásu a histó ri u
našich mi esr. Ro tari áni
týmto projc ktom vel'mi vbodne
a záslužne p omáhajú svojej komunite
a svojmu sídlu pri prezenráci i a propagácii nielen mesta, ale aj celého regiónu.
Verím, že v tohtoroč n ej kúp eťnej
sezón e už aj PASSPOHT PIEŠŤAt Y
bude úspcšne plnit túto úlohu a v rukách návštcvníkov mesta a kúpefov
po putuje do celého sveta.
Skutoč n osi, že aj ďa l š i e zviditefnenie svetozmí mych kúpefov myslia
tamojší rotariáni vážne, cl osved čuj e aj
novi nka, kto rá bota práve prvýk rát real izova ná pri titule PASSPORT PIEŠŤANY. Pre mimo r iaclne významn)rch
h ost í mesta bola toti ž vydaná aj
obmecl zená séria registrovaných VIP
PASSPOIUOV. Za prítomnosti prezidenta HC Picšlany Pawl a Jurkiewicza

a cl'alších pi ešť a n s k ýc h ro tariá nov
o bclržal PASSPO RT PIEŠŤANY VI P
s č ís l o m 1 prim átor mesta Pieš ťa ny Ing.
Hemo Cicutto z rúk vyclavatel'ky tejto
eclície, pani Tatiany Gró fovej, v predvečer otvorenia kú pel'nej sezóny 2004
v Pi ešťa noc h .
Verím, že príkl ad RC Piešťa ny bude
povzbuclením k zapojeniu sa clo projektu aj pre ďalš ie, clo teraz váhajúce
kluby. V prípacle záuj mu som spolu so
zmluvným vyclava tel'stvo m RGT Press
keclykol'vek p ripravený p omócť zabezpeč i t vycl anie ďa l šíc h titulov pok rač u 
júceho clištriktového projektu a edície
PASSPOHT.
Želám PASSPORTU PIEŠŤA Y
v rukách jeho držitel'o v úspešnú cestu
clo celého sveta a jeho cl ržitel'o m vel'a
š ťas t n ých návratov clo Pi eš ťan .

Ivan Belan, PDG,
RC Banská Bystrica

New title in PASSPORT series
PASSPORT PIEŠŤANY is the seventh title in
the PASSPORT series, which has been a
district pr oject since 2000.
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Nové partnerství I
'------uzavreno

-

Prezident RC Praha Classic, ing. Petr Niedoba
(uprostřed} přebral od zástupců RC Stuttgart Solitude (na snímku Ingrid Scholz, která má na
starosti klubová partnerství a prezident klubu
Bernhard Kullish} vzácný dar · nový klubový zvon.

ROTARIANIN
nová revue v Polsku

Po více než ročn í pl'í p r avě uzavl'eli
mezi sebou oficiální partnerstd členo
vé RC Praha Classic a RC Stuttgart - Solitu de. Stalo se tak v po l ovině k vě t n a p ř i
víkendové n ávštěvě více než čtyř i cet i 
č l en n é výp ravy stuttgartských ro tarián ú a jej ich rod in v Praze. Oba k luby
jsou v konta k tu u ž od roku 2001. M i mo
vzájemn)rch návštěv, které se uskute č
i'l ují něko li krát clo rok a, byl a zatím
nej výz n ačnější s p o l eč n á m ateriální
pomoc obou k lubú tře m pražským
rod i nám postižen)rm v roce 2002
povodněmi. Ocl té doby př i bývá vzájemných osobn ích vazeb i spo l eč n ýc h
klubových projektLI.

'J'e:xt a .foto: Sucilopluk K

jedlička

Bogdan Kurowski, POG 2230, s prvním
nového čtvrtletnrku ROTARIANIN.

Mezi hosty slavnostního večera v restaurantu
Nebozízek byly i dvě vozíčkářky, jejichž asistentky
oba kluby celoročně sponzorují.
Bernhard Ku/lish, prezident stuttgartského RC
(vlevo} zprostředkoval během jednoho ze setkání
kontakt mezi zástupci Rotaract klubu Praha (na
snímku Juraj Piš a Mária Džurňáková} a členy
Rotaract klubu ve Stuttgartu.

číslem

Představuje m e naši m čte nářú m titulní
list nové čtv r tletní revue, která nese
název " ROTARIA I l " a jejíž p r vní
číslo vyšlo letos na j aře . Začal i ji vydávat naši polští p řáte l é- rota ri á n i ze sousedního distri ktu č.2230, pokr ývajícího
nejen Polsko, ale i Bělor usko a U krajinu.
je obsahově i formál ně velm i pěk ně
vypravena. U pl'ílcžirosti našeho setkání na Legislativní radě Rl v Chicagu
v červn u t.r. mi její první výtisk předal
Bogdan Ku rowski, p rvní polský guvernér, který v Chicagu velmi akt i vně
zastu poval svi:rj distrikt.
(dz)

RC PRAHA CLASSJC

Rotariáni ze Stuttgartu si během víkendu prohlédli Prahu i z paluby klasického kolesového parníku.
K nebývalým
kou tramvají.

zážitkům

patr'ila

pmjížďka

historic-

se schézf na nové adrese:
výletní restaurace
U krále Václava IV
Kunratice 406
140 DO Praha 4
tel.: 244 9 10 106
každé úterý- 19.00 hod.
bod :
Thomayerova nemocnice v Krči
orientační

'

•

Odpovědi

na tyto čtyři otázky pomahají
zda naše úmysly a činy skutečně při·
spívají k naplně n í rotar ianských zasad,
k zachovaní a rozvíjení etických hodnot
v m ezilidských vztazích:
ověřit,

1.
2.

IKEM

3.

Mikrobiologický ústav AV ČR
Obytná zóna Zelené údolí
Kunratický les

4.

J e t o PRAVDA?
J e to čESTNÉ vůči všem,
jichž se to týká?
Podpo ří to PŘÁTELSTVf
a vzajemnou Oův!::RU ?
Přin ese to PROSfltCH
všem zúčastn ěným?

JJ

7"

Prezident RC Prag Bohemia, architekt Michal/bl,
poprvé rozezněl klubový zvon.

V p řeclm inul ém č ís l e našeho magazínu (2002/ 04, str. 30) jsme př in es l i
zevru bnou informaci o vzniku nového
pražského klu bu, v hlavním městě ČR
v pořadí sed mého, kte rý př ija l název
Prag Bo h emia. Neuplynulo ani pár
t)'dntl a dostali jsme pozvánku na jeho
slan 1osrn í p řijetí do svazku rotariánského spol ečenství. Při této p říležitosti
předal Charru Rotary lnternational čle
nttm nového klubu guvernér našeho
d istriktu Viktor Príkazský, k lubový
zvon věnoval patro nátní RC Prague
Inrernatio nal, klubovou k roniku sp i·átelený k lub Praha City a při slavnosti
bylo naléváno Rotary-víno- dar s přá te
leného klu bu z rakouského měs t a
Gerasu in \XIa lclviertel. Stalo se tak
18. červ n a veče r v kongresovém sále
pražského hotel u Crown Plaza.
Prezident nového klubu, architekt

Michal lbi, při této
jiné poznamenal:

příležitosti

Přátelé z partnerského klubu v Gerasu přivezli na
oslavu původnf rotariánské víno, zelené veltlínské,
které se stáčf pro jejich klub, RC Hdxter a RC
Přerov ve známé vinařské oblasti dolnorakouského Weinviertelu (víno představil Herbert Patschka).

mimo

áš klub n avazuje n a tradici čes ko
k u l tu r n íh o
a pod nikatelského p rost řed í ,, Praze,
které se (t s pčš n ě rozvíjelo ,. období
p rvorepubl ikového Českoslove nsk a,
a které b ylo z ni če n o v p r ll bě hu a po
konci 2. S\'ětové války. Chceme být
v p ravd ě kl ubem mezinárodním. Pro to
náš klub, po vzoru RC Prague Internatio nal, kd e je jednacím jazykem a n g li č
tina, zvolil za svttj jednací jazyk n ě m č i 
n u. Čl enst v í v našem klubu je otevřené
pro všechny Pra žany hovoi·ící n ěm ec
ky, české 1 ě mce, experty, intelektuály,
d iplom aty, o bchodní a vedoucí pracovníky z a h ran i č n íc h firem a zastoup ení z n ě m ec k y mluvících oblastí, ted y
nejen z 1 ě m cc k a , ale i Rakouska nebo
Šv)·ca rska. V našem st řed u uvítáme
rád i kterého koli o b ča n a j iného ko ntinentu, kter)• pracovn ě zako tvil v Praze
a ktc r)• h o\'o f·í n ě m ecky. P ř i věd o m í
bo lcstiv)•ch ko m ponen t naší s po l ečné
evro p ské m inulosti musíme stále
znovu p řip o mín a t zejména pozi tivní
prvky soužití po m ě rn ě velkého množství národ t t na tak malém, ale s\·ébytném územ í uprostřed Evro py, jakým je
Praha. D úkazcm pro rttstání střed oe v
ro pských k u ltur nejsou jen desítky
m ez i n á rod n ě zn;ím ),ch jmen u m ělc tl ,
"1

n ě m ec k o-ž i d o v s k é h o

věd c ú a spo rtovcú minulosti i so u č a s
nosti, pocházejících z toho to p rostřed í ,
ale i m noh o nezn ám)rch jmen, která
najdeme v našich vlastních rodokmenech. P rávě pro rtJStáním r(Jzných kultur a trad ic mohlo vz niknout d ěd i c tv í,
jehož zásluho u je ta to čás t Evropy tolik
u zn ávaným a oblíben ým cílem nejen
turisttt."

Mezi vzácné hosty slavnostního večera patfil guvernér distnktu 2240 pro CR a SR, MUDr. Viktor Prikazský (vlevo] a Prof. Dr. Joachim Angerer - arciopat premonstrátského kláštera Geras [vpravo)

Popřát úspěšné vykročení

do klubové činnosti
asistent guvernéra O 2240 pro Prahu
Ing. Petr Pajas (uprostřed) a členové jeho mateř
ského klubu RC Praha Oty Ing. Vladimír Petránek
a JUDR. Lenka Deverová.

V průběhu večera byly také představeny humanitární projekty neziskové organizace East Europian Mission/ EEM [na snímku v pozadí ředitel
Manfred Franke]. které jsou pod názvem ..Robin
Hood" [zlepšen[ sociálnfch podmívek života dětí
v dětských domovech) a . Dr. Clown" [pomoc
v nemocnicfch u dlouhodobě nemocných děti]
zaměřeny na oblast východní Evropy. Ve sbírce
se během večera získalo pro tyto projekty téměř
25 tisíc korun.

přišel

Zájemce provedla po historické Praze adeptka
na členství v novém klubu Dr. Jana černá.

Společnou řeč našli při setkání 1 přátelé z gecr
graficky vzdálených klubů RC Kravaře {uprostřed
Gerhard Herudek, prezident klubu] a RC Miinchen - Kdnrgsplatz.

letní tábor mladých

\.,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

MLADÍ PRO MLADÉ
Nejd řív trochu faktografie: Ro tary
kluby v Pl zni a v Klatovech se rozhodly
u s p ořád at letos již pod ruhé letní kemp
p ro za hra ni č ní studenty: p řij el o jich k
nám celkem 13 z 12 zem í, aby strávili
první týde n v Plzni a okolí ( Praha
ovšem také n es m ě l a ch ybět) a druhý
týd en v Klatovech a na Šumavě. Ocho tný H o nza Va něček se j eště jako loiíský
prezident Ro taract klu bu Plzeií naštěs
tí p ostaral na p oslední chvíli o víza
h ostť1 a př i prav il celo u o rganizaci
a p rogram jejich p obytu v Plzni. Za l<latovské ro tariány se zase o účastníky
postaral Vladimír R L!ž i čk a . Ovšem sp olupracovala s nim i řada d alších - jak
čl e n l! obou Rotary klubl!, tak i RTC
Pl zel'1 i Praha. j edin ě tak bylo možné,
aby mlad í u nás p rožili dva týdny plné
nov},ch kon taktl! a clojml!.

Dejme nejdřív slovo
jednomu z orgnaizátorů,
a pak i účastníkům:
Filip M rkvička , so u čas ný prezident
Rotaract klubu Plzei'í

"Když mi Honza Vaněček oznámil,
že bude po!Pebouatmou pomoc (ostatně i všech členil RTC Plzeií), pNslíbili
jsme mu ji, jak jen nám to časové možnosti dovolí, protože se p ráce nebojíme.

Honza však pNprauil VELMI bohat} p rogram, takže - když jsem chudáky účastníky budil ve stl'edu ráno
u ptil sedmé, cmi jsem se nedivil, když
mi h rubě, naštěst í jen ve svém jazyku
nadávali... A jak se jim poda Nlo ustál
ve čtvrtek rá no u šest, aby stihli vlak do
Prahy, netuším.
Prahou. byli všichni u neseni, zulášt'
Ma rtin z Jslandu ta m vyfotil snad
každ)l roh (my zase nemá me gejzÍiy)
Ale po pár hodinách u.'ficlmi s nad/fením oslavovali každou malou pauzu
ve stínu, k lelJÍ nám kruté slunce s úspě
chem schovávalo.
Vpondělí jsme se u K/a lovech setkali u típlně jinJích podmínkách. 11/ád'a
Rúžička, koordinátor l<empu za RC
Klatovy, mě phvítal až podezl'e/e UJ'ele,
takže se záhy m á pl'edstaua p rázdnin
jako 14. ú{astníka kemjJu rozp~pnula.
Opl)lual sice znalostmi Šumavy, němči
ny i m štiny, ne však zcela angličt in o u,
takže se m i ZJÍden proměnil u pl'ekladatelskou pra.xi. Zkraje !}dne se jHO
mizern é poG'así některé plánované
u)llety neuskute{ni~)l Vlibec. Naštěstí si
pak sv. Petr uvědom il, žeje vlastně léto
a tak nám na cyklistické u)llety už
vysvitlo sluníčko.

Dignitatis memores ad optim a intenti

Lou{ení bylo slzavé, jak už to
podobn)lch setkání h)l uá, zvláště pro
ty, ktdí si zde našli své (snad i ž ivotní?) pariJ?eiJI. jsme však stále všichni
u kontaktu a už se plcínt(je další setl<ání na pNští léto... snad u Miláně... ··

11

Svým náozrem a hodnocením př i 
v angličt in ě) i každý
z mladých účatn íkú . Citujeme z jejich
slov, pro úsp oru m ísta však vynecháváme slova díkú za u spo řá dání kempu ,
která se op akují u každého z nich:
sp ě l (jedn otně

Veron ika Dérerová,
Pri evidza - Slovensko

.. Uvítala jsem pNiežitosl setkat s a navázal nová pi'cíteltuí s lidmi z jiného
kulturního prosfl'edí. Myslím, že bylo
clobl'e roz hodnout se k tíčasli na tomto
kempu."
Eda Ku n i č,

Bu dapešť- Maďarsko

"Strávil jsem tu dua pestré !} dny
a poznal mnoho nou}ch phi tel. Byla to
dobrá parta a už ilijsme spoustu legrace. Program byl velice p es liJÍ a ZC(jímaV)í a velmi jJěknějsem ho využ il.'·

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" /

Eugenia Siracusa, Milán · Itálie

.,Byla to dobrá parta a moc se mi líbila mfsta. která jsme navšftvili. Myslím
proto, že jsem udélalct dob1'e, kdyžjsem
si vybrala českou republiku. "

.,Vm' i zem jsem už navštívil c/Nv, ale
tentokrát jsem ji viděl jin.Jím pohledem.
Děkuji všem rotariá 111im, kteN to
umožnili. Snad bylo jen moc kuF'ecího,
ale jinak to bylo prima. ··

letní tábor m ladých

letti, ale p 1'ece jen pělmých. Nejlepší
však byl výlet na kanoích. Děkuju za
něj/"

Mert Izzettin Yarclim,
Mersin -1\1recko

"!když anglicky moc dob F-e neumím,
jJJ'ece j en jsem si tu na.~elněkolik výb01c
nJích pl'átel. Snad se z as někdy setkálne. "
Enrique Carbonell,
MassamagreU · Španělsko

"Kemp se mi moc líbil, protože rnél
program a všichni, kteN nás
cloprovázelt; k nám byli milf I když
jsme m ěli hodně kw'ecího, byla strava
moc clob1'á. "Desítku " za tento tábor/
pěk ný

Eugenia se svou novou přítelkyní Helgou

Helga Bue, Revetal · Norsko

Stefan Dobrosavljevié,
Čačak · Srbsko · černá Hora

"Zvlášt' hezká byla cesta na kanoích
(po Beorunce). "
Els Vande nbussch e, AJiter .

B el g~

"Stejné jako ostatní, potěšil i mne
strávený čas. Nevěděla jsem,
že je tu tak krásná pNrocla. Také cesta
clo Prahy byla velmi zajímavá. Asi
Prahu znovu navštívím ... "
společně

Jero me Lecointre,
Champ sur Layon · Francie

"Strávil jsem ltt hez ké dva tý dny
s dobrou partou. Děkuji za milé phjetí
a těším se nashledanou ve Francii. '·

"Všechno bylo prima. Mám ráda čes
kou republiku. Dík za dobrou orgnai·
zaci. "

,.Tenhle kemp byl prima. Poznali
jsme Plzeií a byli jsme pěkně p ohroma·
clě, abychom poznali kult um druhJích.
Snad jsme neudělali moc starostí
orgnaizátonim kempu, k teN si na nás
našli vždy čas. Bylo to skvělé, měli
byste tak pokračovat i nadále. "

Svetlana Kalašnikova,
Rusko

) ek atěrinburg ·

"V Česku to bylo moc hez ké. Díky za
pNiežitost setkat se s lidmi z rúznJích
zem í, je to prima nápad a díky za něj. "
Martin Leifsson Sore nsen,
Hafnarfjordur · Island

"Pobyt u vás by/moc pNjemný . Sice
snad trochu moc organizovaných VJÍ·
A A ZÁVĚR JEŠTĚ PÁR SLOV Z DOPISU FILIPA MRKVIČKY, KTERY POSLAL
VŠEM ÚČAST ÍKUM PO JEJICH ODJEZDU DO JEJICH DOMOVŮ:

"Zclravfm vás všeclllt)l,
po pt'ečtenf vašich clojnui z kempu mi nedá než napsat i ten m/tj. .. A č jsem se
snažil být co nejméně organizátorem (tuto p ráci skvěle odvedli Ho11za s Vladi·
m frem), doufám, že jsem svou pNtomností dokázal trochu zpl (iemnil váš pobyt
v našf krásné zemi.
Byli jste jako celek skvělá p arta. Stačily mi tN dny s vámi v Plzni, abych si
zabalil své věci, lekl .,sbohem" rodičům, kcm celcíN i škole a vyraz il zet vá mi clo
končili. z vané "Šumava MountainS"... a vělte ·ani na okamžik jsem toho nelitoval.
Nemám rád velká slova, ale chci jen pNpomenout, že tento svět je založen
na komunikaci. A p okuc/14 /idí ze 13 nizných zemí, kultur ijazykti dokáže
najfl společnou řeč, cestu clo duše i do srdce ostatuích, proč se tak nem tiže dft
ve světě kolem nás. Podobn_ý kemp by potl'ebovalo víc lidí. "

Dignitatis memores ad optima intenti ~
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BRŇANÉ MÍŘÍ DO PRAHY

Početná skupina rotariánú z RC Brno
zavítala clo Prahy, aby se ú čas t
nila slavnostního zaháj ení rozsáhl é
rekonstrukce malostranského Paláce
Beethoven. V místech, kde dříve b ýval
hostinec "U zlatého jednorožce", p obýva l v (moru 1796 známý hudební skladatel. Bčhe m dvou let změní brněnská
sp olečnost UNISTAV podobu tohoto
ve lmi cenného, ale zchátralého historické ho objektu na špičkové busin ess centrum a resid e n č ní byry.
Z ú čast i nám čs tka jihom oravského
kraje na to mto setkání je možné usuzmrat, že objekt se patrn ě stane
i reprezentativním pražským zázemím
I3ri1anLI.

Zvláště nás potěši la ú čast Z<ístupCLI tří
slovenských klubú - z Liptovského
Mikuláše, Bratislav y a Tr e n č ína.
Zásluhou sponzorl! turnaje (Cestovní
agentu ra AVANTI TOUH Ostrava, MAR
CO 1THOLS, s.r.o. Ostrava, SOUD
CZECH, s.r.o. Dolní Bečva, V.JAČI<A,
s.r.o. Ostrava) se podaf·ilo získat navíc
15 tisíc ko run , které jsme včnovali
sp eciální škole pf·i Městské nemocnici
v Ostra vě . Potěše ní a upřímnou radost
z vydařeného setkání tak bylo možné
vyčíst nejen z tváří ú čas tníkú turnaje,
ale při předávání symbolického šeku
i z tvá ře zástupkynč této školy.

}osejJl!JaleckJÍ
sekrelál' RC K rcwcde

MĚSTOFÉNIX

KRAVAŘE

V sobo tu 12. červ na u s pořádal RC
Kravaře již 3. ročník Ho tary Golf Cupu.
Konal se v pf·ekrásn)rch exteriérech
zdejšího zámeckého parku. Přestože
n ěkolik dnLI před turnajem vyd a tně
pršelo a těžké mraky ještě v sobo tu
rán o n evěs til y nic d obrého, p očas í se
nako nec umoudřilo a clrobn)· deštík
nem o hl zmaf·it zaujetí pro hru.
Poslední jamky jsme nako nec dohrá\·ali za pěkného s lun eč n é h o počasí.
O tom, že si náš golfový turnaj zaslo uží
přív l as tek m ezinárod ní, svěd čí ú ča st
rota riánských golfistLI pěti náro dností.

-skj-

NONSTOP ČTENÍ
POSEDMÉ

N0NsT0 P

-skjROTARV GOLF CUP

sunu děkanského kostela Nanebevzetí
Pan ny Marie, který se usku tečn il \'roce
1975 pl'luněrnou rychlostí 2,16 cm/ min
p o trase dlouhé 841,1 metrú a patř il
k světov)·m unikátú m sledovan)rm
ši rokou vel'ejností. V)·stava fotografií se
po cl patro nátem HC Most uskutečn il a
už na dvou místech - ve foyeru
Městského divadla v Mostě a v aule
Střední odbo rné školy pro ochranu a
o bn ovu životního prostl'edí SCHOLA
I-I UMA!' IITAS v Litvínově (na snímku
uprosrr·ecl starosta Litvínova PaeclDr.
Karel Zdražil). Mimochodem - vín o,
kterým si př i vernisáži pf'ipíjeli, pochází
z nových vinic vyséízených na reku ltivova ných plochách býval)'ch povrchových
doll!.

Autoři fotografi cké v)rstavy nazva né
symbolicky MOST - MĚSTO f ÉNIX se
začali potkáva t právě před čty f'i cet i
1y ky. Bylo to v roce 1964, kdy vláda
CSSH rozhodla v souvislosti s rozšiřo
vá ním ponchov)rch hněclouh e ln )rch
clolú o osudu tohoto m ěs ta. Oba se
"po tloukali'' s fotoaparátem v sutinách
demolO\·an)rch ulic starobylého královského města. V o puštěn)rch m ěstských
bl ocích si nemo hli jeden dru héh o
nevšimnout. Ladislav Šeiner, pl! vod ním
povoláním soustru žník, se sn aži l
zachytit poslední o kam žiky města
tehdy jako amatér- dnes je uznávan)·m
profesionálním fotografem. Ing. Stanislav
Štýs DrSc., vzděláním lesník, tehdy
zača l s m ěřova t ke své nové profesi
prúmyslového ekologa, rekultivátora
a specialisty za měf·e n é h o na ochranu
a tvorbu živo tní p rost ře dí. K so u čas n é
s po l eč n é v)rstavě histo rick)rch fotografi í
svedlo autory jak datum 25. bf·ezna letošní vý ročí onoho vládního rozhodnutí, tak sp o leč n é č l e n stv í v RC Most.
Stanislav Štýs je zakládajícím členem
klubu, Ladislav Šeiner se ro tariánem
stal právě letos. Oba a utoř i dokáží ke
ka ždé fotografi i také vyprávět zajímm·é podrobnosti. Např íkl acl o p ře-
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Ji ž 7. ročník čtená řského maratónu
Nonstop č tení, te n to k rá t na téma
Soused ské vzta hy, u spořádala j azzová
sekce ve spolupráci s českým i cen try
v zahraničí. Je příj e mn é, že Nonstop
č ten í se z ú čast n i l i i n ěkte ří rorariáni víme alespoi'l o těch pražsk)rch. j e
možné, že rotariáni čet li i v jiných
městec h , ale pro organizátory není
podstatn é postavení a funkce č te n á ř LL

j e na jecl notlivcích, zela se c h tějí zúča st
ni t a vzdát tak svou osobní poctu
au torovi, z jehož díla si vybral i úryvek.
Tato akce, která je už několi k let
přenášena internetem, spojuje země
a národy vžd y určitou ús třed ní
myšlenko u. Sousedské vztahy byly
vybrány vzhledem k našemu vstupu
clo Evropské unie. Toto téma navrhl
ministr zahranič í Cyril Svoboda, letošní

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

- na snímku uprostřed
s Ladislavem Ballekem, JE.
velvyslancem SR ,. ČR (vpra,·o) a Karlem Srpem z .Jazzové sekce (vlevo). Čte
ní zača lo 27. kvčtna v Praze a trvalo
šest dní ~~ šest nocí, po které
nepřetrži tě
četli
pnznivci české
a slove nské literatur y z d ě l sv),ch
patro n

,.č te ní"

s po lečn ě

oblíben)rch autor(J. Velký ohlas mělo
čtení v Bratislavě a předevš í m v Košicích. Čtení dále probíhala v prosto rách
čes k )•c h ce nter v dalších p atnácti
evropských m ěs tec h a v New Yorku.
Andrea Venterouá,
spoluorgclllizcítorka Nonstop čten í,
I?C Bmnd)Ís-Boleslau
www. nonstopczech.cz
RODINNÁ TRADICE

Eduard Periška:
Kamkoli fJI(ide.~.
poneseš l' sobé zemi.
z kterejsi lT-~el.
kamkoli pujde.~.
poneseš l' sobě zemi,
o ktere s111s a po které to11ží.{

by se dožil 80 let před n í
spisova tel Eduard Petiška. Na
upomínku let, které prožil v Brandýse
nad Labem, mu byla odhalena pamětní
deska ,. interiéru zdejší městské kn ihovny, která ocl če rv na také nese jeho
jméno. Do povědomí n ě ko lika generací pl·eclevším dětských čre náh"1
vstoupil svou knížkou jak krtek ke
kalh otkám přišel , která inspirovala
ser11 animovaných f ilmtl Zcle iíka
Mi llera. K další tvo rbč pro děti
a mlúclež patf·í Pohúclkový dědeček,
Pohúdková bab i čka, Birlibán, Čte ní
o hradech, zámcích a m ěstec h a přede
vším Staré řecké báje a pověst i , které
byly např. ve francouzš tině vydány
23krát a ve Francii se dokonce staly
školní če tbou. Eduard Petiška je
autorem více než 80 kn ižních titul tl
- z tvorby pro dos pč l é jsou to n a př.
knihy Sva tební noc i, Pr(Ivoclce
mladého muže manželstvím, Srdce, ve
kterém bycll ím, Cesta clo země
Lidi voni , Soudce Kn o rr. V roce 1999
nakladatelství Albatros a Knižní kl ub
Eduardu Petiškovi pos mr tně ud ě lil a
platinovou knihu za 10 mi l ió n t"1
výtiskú. Knihy tohoto básníka, prozaika, d ramatika, esejisty a překladatel e
(pře kláda l z němči n y- Heina, Goetha,
Lessinga aj.) byly přelože n y cl o 30
jazyktl - ved l e k lasických, jako je
angličtina, francouzština, n ěm čina atd.
také clo japonštiny (8 knih), čínštiny,
arabštiny a vietnamštiny.

14.

května

český

z našich klubů

doby každoročně s dedikacem i úřad u
jících preziclentt'I RI ve svazcích ú tlých,
ale myšlenkami a emocemi nabitých.
Andrea Verl/eroucí,
I?C Bra ildýs-Bolesla u
VÍKEND
S OHŇOSTRO.JEM

Festival zábavy pod hrady Špilberk
a Veveří - Brn o-město up rostr·ed
Evropy- a na n čj navawjící přehlídka
ohl'íostrojLI ,. IGt I S 13RUNE TSIS", pořá
dané k aždoročně na pl"ciomu kvčtna
a červ na, nejsou už jen pouhou
celoměstsko u atrakcí. Jejich vč hlas se
rozšíři l clo ce lé Enopy. Zájemcl1
toužících v iclčr vše na vlastní oči
pl"ib)·vá. a proto RC 13rno o svatodušních svátcích přivíral v moravské
metropoli d vě početné sku piny rorarintl ze zahraničí - z italského HC Aosta
a z n ěmeckého RC Leipzig-13rlihl.

'lt1 pn•111 byla a je,
Ia dmlw tepn•e b11de
a nikdeji 1/emllže.~ //Cl suětě najít.
111 blltfOIICI, l~) 1.mě11011, ŠICtSI/1011.
Jadra ol'eclilljsoll L'.~llde 11k1ytcí
t•e skol'epině.
ale doma jsou skOI'epil(J' ne,jturd,~í,
a lejen doma zrc(jl jádra nejsladší.
Těší

n;ís, že jeho syn l\ lanin Periška,
kter)· je čl e n em RC Urancl)·s-13oleslav,
úspěšně pokračuje ,·e šlépějích svého
o tce, i když S\'é kni hy píše pocl pseudonymem Eduard 1\ l artin. Svazek jeho
rotariúnsk)rch esejt"1 s n;íz,·em INSPIRACE
SHDCEl\1 a pod titulem Umě n í b)·t roran anem, vyše l rok u 2000 česk y
a anglicky v r;ímci naší první distriktní
konference. Rorariánské verše a aforismy l\ lani na J>crišky ' 'ycházejí ocl té

Ač se naprostá včtši n a rotariánli (včet
ně těch česk)· c h ) v id čl a se S\')·mi
přáteli popr vé \' ž ivorč, hned ocl

prvních okamžiktl padly jakékoliv
zábrany. Č t yl'clenní program pnpr;l\·ený brn ě n sk), n1i rotari;íny, byl
s kut ečně bohat)r: 1
\lorm·ský kras a plavba na lodi čk ác h po podzem ní l'ece
Pun kvě, pěší okruh Brnem s cloproYoclem renomovaného historika prof.
Duša na Uh Jíl·e (zakládající č l en RC
13rno), slavnost ní obč cl v Il raclní
vi nárně na Špilberku, autokarový \rýlet
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klubová mozaika
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clo Lednicko-valtického areálu, ch r áně
ného organizací UNESCO, a také l"ízená clegustace rok ocl roku lepšího
moravského vína s posezením ve vinném sk l epě.
Pl"eclstavitelé všech tří klubú se v prtJběhu setkání nejen dobře bavili, ale
také řešili i závažné otázky budoucí
spolupráce. Prvním krokem byl významný finanční pl"íspěvek n ě mec
kých přáte l z RC Leipzig-Bri.ihl ve
prospěch mezinárodního Rorary hanclicampu, který každoročně organizuje
v Bl"ezejci na českomoravské vysoči ně
RC Brno. Zazněla přitom úvaha, že by
se spolupol"aclatelem tohoto mezinárodního tábora pro tě lesně a duševně
postJzenou mládež mohl
v budoucnu stát i n ě m eck)r distrikt
1880. Dalším krokem bylo pozvání pro
zástupce brn ě n ských r otar i ánt"1
k účasti na oslavách 75. výročí založení
Rotary v Lipsku. Současně dohodli
partnerství i Italové s Němci mezi
sebou, takže brnčnsk ý víkend posloužil k navázání spolupráce hned
mezi tře mi ze m ě mi EU.
Zatímco s n ě me c k ý m rotariány šlo
vt"1bec o první osobní kontakty, s italsk)rmi přáteli se jeden z člen t"1 RC Brno,
Jaroslav Ková!·, stýká již delší dobu.
Rotariáni z podhúří Mont Blancu mu
před léty výrazně vypomohli ph řešení
rodinné tragedie. Výrazem vděku bylo
tentokrát jeho pozvání všech zú č a st
n ě n ýc h ro tariánú clo rodinného podniku A. \XI. Loštice. Jako jeden ze dvou
v Česk u vyrábí pravé olomoucké
tv art"1žky. Rodina Kovářova se postaral a
nejen o exkurzi v závodě, clegustaci
svých procluktt"J, ale také o celodenní
program na Hané a n ávštěvu zámku ve
Slavkově u Brna.

Setkání vyvrcholilo mítinkem v ho telu
International Brno se sl avn ostní
večeří, jehož se zúčastni l y i manželky
brn ě n s kých ro tariánú. Soutěžní ohl'íostroj pak rotariáni shlédli z VIP tribuny
na b rn ěnské přehradě. Šťastnou náhodou ten večer so utěž ili ohi'í.ostrtJjci

z Turína. Italští hosté se tak mohli cítit
jako doma - úvodem vyslechli svou
hymnu a ohi'íostroj doprovázely slavné
melodie ocl Vercliho a Pucciniho.
Jak konstatoval při hodnocení víkendového setkání v té době úřadující
prezident l{C Brno František Kuba,
práce při příprav ě bylo s tra š n ě moc,
ale vyplatilo se to. Brn ěnský k lub
získal nové přátele a také zážitky, které
si všichni zúčastnění odnes li , se
hn ed tak nezapom enou. J ejvě tším
přínos em ale bylo to, že se všichni pár
dní cítili velmi dobře. I o tom je rotariánsrví - o schopnosti prožít s po l ečně
v pohod ě několik clntJ, v nichž kulturní, jazykové a jiné bariéry jsou zcela
nepodstatné.

Ing Miroslav J?epa;
prezident RC Brno

překvapující odpověď. Sponzorský dar
společ nosti Philips je témě!· 94 tisíc

korun! Primáf· Kozák si libuje. "Vedení
nemocnice se k zakoupení pf·ístroje
p ostavilo velkoryse. Dodalo chybějící
prost řed k y, zhruba 77 tisíc. .Je to velmi
výhodné. Za tyto peníze získat mo nitor v ceně čtvrt miliónu! Kupní smlouva je j iž podepsána a tecl' čeká me na
fyz ické dodání přístroje, " těší se MU Dr.
Jan Kozák.
Díky dobrému vybavení jednotek
intenzivní péče dětské ho a novorozeneckého oddělení patl"í nemocnice
v Tf·ebíči, co se novorozenecké a kojenecké úm rtnosti týče, k těm nejlep ším
v naší republice. Spolupráce l{otary
klubu a Základní um ě lecké školy j is tě
přin ese dobré ovoce i v budoucnu
a možná se stane přík l ade m hod ným
následování.

František Ryneš, ADG'
ROTARVKLUB
TŘEBÍČSKÉ NEMOCNICI·
V. INTER COUNTRV
TENISCUP
ČESKÝ KRUMLOV

Stalo se již mnohaletou tradicí, že
meziclistriktního výboru pro
mezinárodní sp olupráci s Eakouskem
spo lečně o rga nizují za podpory
čes ko k r uml ovského Ro tary klubu
mezinárodní tenisový turnaj. Jeho pátý
ročník se uskutečn il v neděli 20. če r v
na v nádherném Tenis-cen tru Český
Krumlov, které má k dispozici tři dvorce v hale a čtyh ve nkovní.
partneři

Třebíčský Rotary klub ve spolupráci se
Základní um ě l eckou školou v Třebíč i
usp ol"ácl al v červnu benefi ční kon cert
ve pros pěc h n ovorozeneckého oclděl e ní místní nemocnice. Čistý výnos
této akce přesáhl 63 tisíce ko run, díky
spon zort"1m, ro cličt"un i p eclagogúm.
Zajímalo n ás, jak tato akce pokra čuj e .
Zeptali jsme se na to primáře novoro zeneckého odd ě l ení MUDr. Jana
Kozáka. "Smyslem dobroč inné akce
bylo shro mážd it prost ře dk y na zakoupení mo nitoru životních funkcí.
Pořizovací cena přístr oj e je zhruba
čtvrt milió nu korun," l"íká přednosta
oddělení.

Iniciátorem a hlavním pořadate l e m
koncertu
byl Frank Spekhorst,
Holanďan žijící v Tře bíč i a čl e n Ro tary
klubu. Přístroj vyrábí firm a Philips,
jejíž sídlo je p rávě v N izozemí. A tak šla
žádost o spon zorskou sl evu na její
pražské zastoupení. Před čase m přišla

Dignitatis memores ad optima intenti

Zleva: vítězná dvojice J. Škrábal a J. Knore,
Jana Cipínová, prezidentka RC Český Krumlov,
Otakar Veselý, OGE, L. Langer, M. Hruban, P. Strnade/ a P. Niedoba.

Pozvání na celodenní turnaj p hjalo
celkem deset ro tariánsk ých d voj ic:
z Bratislavy, českých Budějovic,
Mostu, Prahy, Prostějova, ze Spišské
'ové Vsi a z Tábora. Dvě dvojice vyslali hostitelé - RC český Krumlov, zahrani č ními účast níky byla dvojice z HC
Freyung- Grafenau.

____________________rl/
První cenu si odvezla dvojice Jirka
Škrábal a Jarda Knore z RC Most, druhou Milan I-Iruban a Ladislav Langer
z RC Prostěj ov a ti-etí Petr Niecloba
a Tomáš Strnade! z RC Praha-Ciassic.
Blahopřej e me nejlepším tl"em t}rm(Jin
a věr-íme, že zase pf·ijeclou pf·íští rok
obhajovat své pozice.

Řada účastník(! (zejména jejich partner-i) se zárovei'i ú čas tnili českok rum
lovských Slavností pě til i sté rúže.
Těš íme se, že si rotariáni-tenisté zajistí pro příšt í ročník tohoto turnaje již
nyní ll. a 12. če rven 2005!

Ota VeseLý, DGN,
RC český KrumLov

klubová mozaika

he Fifth lnter·Countr Tennis Cu
in Cesk ' Krumlov

For the fifth year, an international tennis
tournament took place in the Tennis Centre in český Krumlov on Sunday 20 June.
Ten Rotarian pairs took part: from Bratislava, české Budějovice, Český Krumlov,
Most, Prague, Prostějov, Spišské Nové
Ves and Tébor, and from the RC FreyungGrafenau, Germany.

Na rozloučení
s čestnýrn členern
Rotary klubu Poděbrady
Dne 22.clubna 2004 zemře l čestný
Rotary klubu Poděbrady generálmajor v. v. Ing. Rudolf Severín KRZÁK.

čl e n

Generál Krzák se narodil 6. dubna
1914 v Bernarticích u Milevska v rod in ě stl"edního rolníka, pocházel z pčti
dětí. V roce 1934 odmaturoval na gymnáziu v českých Budějovicích a nastoupil jako dobrovolník vojenskou základní
službu. Absolvoval Školu pro dústojníky v záloze a v roce 1937 uko nč il studia
na Vojenské akademii v Hranicích na
M oravě. Po o kupaci Československa
organizoval odchod clo za hrani č í
a v če r v nu 1939 přeše l clo Po lska
a následně se na lodi dostal clo Francie.
K rátce slou žil u 1. pluku Cizinecké
legie. Do Československé armády se
vrátil v závě ru roku 1939. Po pádu
Francie odešel clo Anglie, kd e stál
u zrodu elitních v}rsaclkových komand.
j eclnoz nich, A nthropoid Qan Kubiš,

Josef Gabčík), pak zlikvidovalo zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
V zár-í 1944 se úč astnil výsadkové
o perace Silica-J ih v rámci Spojenecké
mise clo Přímořských Alp v severní I tálii. Po misi byl přesunut zpět clo Anglie,
v roce 1945 byl vyslán na Slovensko
a s arm ádou generála Svobody se jako
velitel praporu 1. čes koslove n ské h o
armádního sboru v SSSJ{ vrátil do
Čech. Celá jeho pl'1 vodní rodina byla
zlikvidována gestapem v roce 1942.
Po válce sloužil generál Krzák v čes
koslove nské a rmá dě clo listopadu 1949
a d osáhl hodn osti p odplukovníka
výsadkového vojska. Stal se faktickým
zakladatelem čes kos l ove n s ké h o výsadkového vojska a jeho prvním velitelem.
V době komunistické nesvob ody byl
perzek vová n a d evě t let vězn ě n za
velezradu.
Generálu Krzákovi byla ud ě l ena
I-acla vyznamenání a I-ácltl, mj. byl
vyzn amenán československým vá leč
ným kf"ížcm 1939. Po roce 1989 byly
jeho zásluhy oce n ě ny, prezident jej
jmenova l clo generálské hodnos ti
a v roce 1991 byl ' 'Yznamenán H.áclem
Milana Rastislava Štefánika III. stupně.
V p osledních letech se generál Krzák
věnova l historii českoslove nské armády. j eho pl"átelé jej vždy hodno tili jako
skro mného, ale za rpu tilého muže.
M álo kdo mu napf·íldacl pl"ecl lety vě J-i ! ,
že sestaví kompletní seznam legio nál"ú
z první světové vá lky. j eho zkušeností
bylo využito i ph budování Speciálních sil Armády čes ké republ i ky.
Generál Krzák byl mnohými považován za jednoho z nejvzdělanějších
vojákú v celé historii československé

armád y. Je čest n ý m o bč an e m měs t a
Poděb rad i rodných Bernartic u Milevska.
l{otary kl ub Poděb rad y si váží zásluh
a celoživotních postojtl svého čest n é
ho člena generálmajora v.v. Ing. Rudolfa Krzáka. Ně ktef" í čle n ové klubu byli
i u jeho 90. narozenin, kterých se pan
Krzá k dožil 6. dubna 2004.

t•ttt.f4,t:mf1•I•t:IGmth·'·'44'14Q4·'
of an honorar member of the
RC Poděbrad , Retired Major· General
ln . Rudolf Severin KRZAK.

During the Second World War he left the
country for France and lat er for England,
where he was instrumental in the formation of the elite paratroop commando units.
Dne of them, "Anthropoid" (Jan Kubiš and
J osef Gabčík) was lat er to liquidate the
Acting Reichsprotektor Reinhard Heydrich. After 1949 General Krzék was imprisoned. After 19B9 his achievements received the recognition they deserved. ln
recent years he devoted himself to the history of t he Czechoslovak army.
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Vedoucí osobnosti Rl pro rok 2004/05

·l

Rada l"eclitelt'J RI, která je (Jstr·eclním správním orgánem RI
(H.I l3oard of Directors), se skl ádá z 19 člent'l : prezidenta
a vice-prezidenta RI a 17 řeclitelt'l , kteří jsou n ominován i
kluby a zvoleni na Světovém kongresu jeden rok pl"ecl jejich
nástupem clo funkce. Hada J-íclí a kontroluj e veškeré záležitosti a fondy Rl v souladu s Ústavou a Sta novami RL Pro
zachování ko ntinuity jejího rozhodování vykon ává každ ý její
čle n svou funkci po dva roky.
Prezidentem Rotary Intern ational pro rok 2004/ 05 je
Glenn E. Estess Sr., RC Shacles Valley, Ala., USA, zvolen ým prezidentem pro rok 2005/ 06 Carl-Wilh elm Stenhammar,
RC Goteborg, Švédsko, vice-prezidentem Jo hn F. Germ,
RC Chattanooga, Tenn., USA, pokladníkem David D. Morgan,
RC Po rth cawl, Wales.
Dalšími č l e n y Rady J-ecliLelú jsou: Ronalcl L. Beaubien,
RC Coronaclo, Calif., USA; Jocelyn I. Bolante, RC Paranaque
Sourh, Filipíny; John]. Eberhard, RC Lonclon, Onr., Canacla;
Serge Gouteyron, RC Denain-Bouchain, Francie; Sushil
Gupta, RC Delhi Micl,vest, Indie; Solve Kernel! RC Kalmar
Švédsko; David Linett, ltC Somerv ille ancl Bricl~ewater, N.].:
USA; Michael D . McCullough, RC Trenton, M ich., USA; Yoshikazu Minamisono, RC H ofu, Japonsko; G. Kenneth Morgan,
RC Chapel Hill, N.C., USA; Lui z Coelho D e Oliveira, RC Limeira-Leste, Brazíl ie;José Antonia Salazar Cru z, RC Bogotá Occiclente, Kolumbie; Sakuji Tanaka, RC Yashio, Japonsko; Constant A.G.M. Tempelaars, RC V ianen-Vreeswijk, 1 izozemí
a ko n ečn ě Roclger W. Wagner, RC Scottsdale, Ariz., USA. Osm
z nich jsou jejími č l e ny prvním rokem, zbývajících devět
rokem druh)rm.
Funkci generálního sekretál"c lU bud e i nadále vykomívat
Eclwin H. Fu ta, RC East Honolulu, Hawaii, USA.
ejvyšší cena Rotary

uCiělena

v Osace

V rámci letošního Svě tového ko ngresu H.I v Osace prevzal
z rukou prezidenta Rl]. Majiyagbeho a Jamese Lacyho, pl"eclsecly Sboru zmoc n ě n cú Naclace Ro tary, nejvyšší oce n ě ní lUCenu za mezinárodní p o roz um ě n í a mír (ltotary Awarcl for
World U nderstancl ing ancl Peace) pan Colin Parr y. N a pam átku svého d va náctiletého syn a a dalšíh o tr-íletéh o chlapce,
kte ří při š li o život v roce 1993 při výbuchu bomby v jednom
obchodním centru v anglickém Warringtonu, založil nadaci,
k níž ve svém vystoupení uvedl:
" Před čas n á sm rt těc h to dětí inspiroval a mne i m ou manželku Wencly k založení Centra pro ml ád ež, nesoucího
jména Tima Perryho a Johnathana l3alla. Toto Cen trum ocl
svéh o o tevl"ení v roce 2000 p omohlo 7000 mladých lidí, aby
se stali "vyslanci míru". Je mý m vroucným p řá ním , aby se tito
dva obyčejní chlapci, Tim a Johnathan. které clo jejich smrti
nikdo neznal, na nás tec!' dívali z nebe a r·ekli: Dobře jste ud ě
lali, tak je to v por·áctku, jen vydržte."
(PI'ipomei'í.me, že se nositelem tohoto nejvyššího ocenění Rl
stal v roce 1990 také ncíii b)Ívalý prezident Václav H avel.)
Slavnostní setkání Jlrezidenta Rl v roce 2004,L.!o"0""'5' - - - - . J

Glenn E.Estess, nov)r prezident Rl pro rok 2004/ 05, uskusvého funkč níh o období celkem sedm jedno-

teč n í běh e m

Dignitatis memores ad optima intenti

denních slavnostních setk ání (Presiclential Celebrations)
s rotariány v rt'lzných částech světa, aby tak při po m něl hlavní
cíle Rl: péči o rodinu J{ota ry, o hospodaření vodou, o zd raví
lidstva a o oclstrai'lování negramo tnosti.
Tato setkání proběhn ou postupně takto: 15.11. v m ěstě
Teague, Korea (služba obci), 11.12. v městě Chennai, I ndie
( negramotnost), 08.01.2005 OsnabrOck, SRN (služba mládeži), 19.03. Rio cl e .Janei ro, Brazílie (zd raví lidstva), 09.04. Istanb ul, Turecko ( negramotnost), 30.04. Tokio, Japonsko (profesní etika) a ko nečně 07.05. Taipei, Tajvan (kampai'í "Každý
rotarián- každ ým rokem" a b udoucnost Rorary).
Nová strategie programu PolioPius

nejbližších m ěsícíc h by se mohl Egypt a tř i d alší
jižní Asie zbavit koneč n ě d ětské obrny podle prohlášení jejich ministrt'l zd ravotnictví u př íl eži tost i Světo, ·ého
sh ro m áždění vě nova n é ho problematice zdraví v květn u r. r.
v Že nevě. O vše m země západ ní a str·ectn í Afriky musí změ n it
svúj pr-ístup k zastavení tohoto zhoubného viru, jak prohlásili
jejich pt-eclstavitelé.
Ministl·i zdravotnictví A fganistanu, Egypta, I ndie, N igeru,
Nigérie a Pakistanu vyhlásili p lán k urych lení eradikačníc h
aktivit ve svých zemích. Z posledních údajú vyplývá, že Afganistan, Egypt, Indie a Pakistan hlásily jen 21 nových v)rskytt'l
obrny oproti 94 novým pr-ípaclt1m v dubnu minulého rok u,
takže clo ko nce 2004 by se mohl výskyt zcela zastavit. Tento
cílový termín také odsouhlasily vlády šesti polio-enclemických zemí 15. ledna svým podpisem ženevské Deklarace
o vymýcení dětské obrny.
Těch to šest zem í se p roto nyn í zaměří na masivní, cílenou
kampa!"1, jež zabrání šíf·ení v iru této choroby. Bude za m ě ře na
na 1 až 5 milión t'1 dětí. "Sám p rezident Pakistánu Musharaf
poclpo l·il urych lení této závě reč n é strategie. Uko n číme ji
j eš tě v tom to roce", prohlásil pakistánský mi nistr M.N. Khan.
Jinou strategi i budou potřebovat dvě sousední země Niger a
N igérie stejně jako další zem ě střed n í a západní Afriky. Přes
tože pú vocl n ě po k roč il y v úsilí o eradikac i nejvíce, d ošlo pak
k zastavení, n eboť děts k á o brna znovu vypu kla v severní
Nigérii po té, co tam byla i m u n i zač n í kampai'l zastavena
v srpnu 2003. Nová strategie v této čás ti Afriky proto spoč ívá
v masivní, synchro nizované im unizační kampani v 21
zemích této oblasti n ejpozd ěji clo začátk u roku 2005.
V

několika

země

E!.omoc...Nor:.aka m:.qgw
r&!!!!!!!..!P::s
.o~h!!'·o~P:!'Iu!!'s
~---------...1

Ocl rok u 1988 př i spěla vláda Norska na cel osvětový program za m ěře n )' na vymýcení dětské obrny částkou d osahující
20 mil. US $.Tuto obětavost Norska ocenilo ú střed í Rl cine
20. dubna r.r. udělením ceny "Polio Eraclication Champion
Awarcl". Když bud oucí p reziden t Rl Cari-\XIihelm Stenhammar tuto cenu pf·ecláva l, řekl : ,Jako č l en Hotary p ocházející ze
Skandinávie, napt"J! dokonce Tor, jsem hrdý, že se norská
vláda zap ojila clo vym ýcení obrny tak akti v ně. Je pro m ne
velkým po těše n í m , že tuto m i mořádnou událost, založenou
na partnerství ve řej ného a soukromého sektoru, budeme
moci oslavit sou čas n ě se stým výročí m Rotary." Norští rotariáni pl"ispěli n a tento program částkou 2.6 mil. US $.
Podle podkladú z ústledí Rf jJI'elož il a mdigoval (dz)

--------------------J/
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--------------- --------Pct1rana proti žloutence
Distrikt 3450, zah rnující H ong-Kong, Macau a Mongolsko,
se rozhodl financovat (částkou cca 2,6 mil. US$) svúj dosud
n ejvětší projekt, týkající se zdravotnictví. j e zaměře n na kontinentální Čínu a jeho cílem je očkovat proti h epatitid ě typu
13 během deseti let jeden milio n dětí, které se nově narodí
v nejchudších obcích země. Tato iniciativa bude signálem
vlád ě i lidu Číny, že cílem Rota ry je uvádět v život své heslo
"Ser vice Above Self" v život i v Číně. Kluby i jed no tlivci
v tomto distriktu vynaložili v uplynulých deseti letech již
10 mil. clo larú na pomoc Číně při přírodních katastrofách, na
vzdělá ní, zdravotnictví, ochranu životního prostředí a na
zmírnění chudoby.

Gl. Estess j iž na mezinárodním shormážclění n ově nastupujících gu ve rn érú v Anaheimu. Snahy o pomoci rodině Rotary
hrají dúležitou úlohu nejen pro udržení č l enské základny, ale
inspi rují i k novým námětúm na uskuteči'lová ní našich ser visních projekn'i. .. Budou-li kluby propagova t atmosféru, z níž
vy pl yne zájem a péče o všech ny č l eny klubu a poclaf·í-li se
zapojit clo jejich hu man itárních aktivit a sociálních projektú
i jejich rodinné pr-íslušníky, stane se spol eče n stv í Rotary pro
všechny spolehlivou cestou, která přinese jen uspokojení
a obohatí životy všech."

See Rotary News 6/04:
District effort will protect 1 million babies in China from Hepatitis B

J,;ékarská péče na Malfa askaru
29 dobrovolníkú- rotari án(J i n ečle n (J klubú z Indie a z USA
při spě lo k péč i o zd ravotní stav 3 000 obyvatelú dvou m ěst
Antananarivo a Tanatave, ležících na Madagaskaru, os trově
v Indickém oceá nu při v)rchoclních břez ích Afriky. V rámci
tohoto spo l eč n é ho projektu clistrikttl 3080, 3130, 5280 a 9220
byla během března t.r. ú ízen a řada zdravotních srr·edisek pro
am bulan tní i ležící pacienty. Vláda na Madagaskaru přímo
závisí na zemědě l stv í a r y baření, avšak není schopna zajistit
ani základní zd ravotní péč i pro všech ny své obča n y.
Mezinárodní pro jekt MEDICARE, který zas treS LIJe
a koordinuje tyto aktivity, byl založen před šesti roky rotariány v Indii, aby tak mohli uplatnit rozhod ující a so u čas n ě
levnou l éka řskou péči a l éč i va na místech, kam v jiných
rozvojových zem ích nemají běž n ý pf·ístup .
.,V rámci tohoto projektu poskytují léka ři - rotari áni dobrovol n ě po něko lik dnú svou odbornou péči i čas a nabízejí
zdarma své služby i mimo svou vlastní zem," řek l zakladatel
tohoto projektu Rajend ra K. Saboo, bývalý prezident IU,
kter)' se jako dobrovol ník často účastnil těchto misí.

See Rotm:yJbwi,JP/.x:z,_--~-~lnternational team of volunteers provides free medical care in
M adagascar

lenn Estess klade důraz na služby.Rotary_ _ _ _ _ ___,

V roce stého v)r roč í Rotary International klade jeho nový
prezident pro rok 2004/ 05 Glenn Estess Sr. clúraz na čtyl"i
oblasti slu žeb a pomocí: na p o moc rotariánské rod in ě , na
otázky zd rabotnictví, na vzdělání a na zaji šťová n í dostatku
vody. Vyzývá proto všechny kluby, aby pokračovaly ve svých
closavacl ních projektech a rozš i řova l y je o další zá m ě r y
a současně aby i podporovaly nové iniciativy.
Prezident Gl. Estess chce tak i ve svém funkčním období
navázat na inici ativu svého přeclchúclce jon athana
Majiyagbeho, který zclú raZI'1oval v),znam péče o čl e ny Rotary
klubú i o jejich rod iny. "Výbory pro péči o rodinu Rotary
budou i napříště významn)rm pomocníkem našeho úsilí
o udržení členské základn y v příš tím roce," prohlásil

Světové

kon res Rl

Q006 ll. - 14. června
Q005 18. - 22. čer vn a
ROTARY v

Kodaň, Dánsko a M almó> Švédsko
Chicago, USA

číslech

Poče t čl e nú

Ro tary - mužú i žen

))očet k lubú
Počet clistriktú
Počet zemí

1 219

~32

31 93G
529

166

Počet člen tl Rotaract k lubú

176'249
púsobících ve
7 663 klubech a ve 158 zemích
E_oče t čl e n ú Interact klubll
222 203
p t1sobících v
9 ó61 klu bech a ve 117 zemích,
Počet m ístních tým ú aktivistú
567 v 71 zemích

7Ctto

čísla

se opín:tjí o oji"cicí/ní údaje o

členské základně,

včetně pololetního hlášení z a období 01. 01. do 30.06 2004
a čtvrtletního hlášení za období od 01. 04. do 30. 6 2003.

(dz)
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Handicamp Březejc 2004 v péči RC Brno
Dojmy účastníků letních táborů m ládeže v zahraničí
Zajímavosti z akti11it Rotary a Rotaract Klubů

Příští číslo

ROTARY GOOO NEW S 5/ 2 004 vyjde začátkem

října

2 004

kalendárium
pořadatel

datum

místo

akce

11.09. 2004

Ostrava

oslava

18.09.2004

Šumava

setkání rotariánů na

19.09.2004

Grey 8ear Téle

ll.

75.výroči

založení klubu
Třístoličníku

ročník golfového turnaje

Rotary

02.·03.10. 2004 Liptovský Ján

shromáždění distriktu

06.-10.10 . 2004 Maastricht

Rotary Institut

22.11.-16.12.

ces ta pamětního zvonu Rotary
· CENTENNIAL BELL po českých
a slovenských klubech

08.12. 2004 Brno

benefični

2240

RC Ostrava

RC B. Bystrica

I. Selen, PDG

D. 2240

DG V. Príkazský
A.G.M. Tempelaars

guvernér distrikt u
RC Bmo a RC Bmo-City
prezident RC

04.02.2005

Bratislava

05.02. 2005 Bratislava
04. -06.03 2005 Praha

konferencia ..Noví členovia EU · nová výzva pre společenstvo"
pod záštitou ministra zahraničia Kukana
RC Braidalva a RC Bratislava-lnternational
rotariánský ples

RC Bratislava

slavnostní konference k BO.výročí
Rotary v ČSR a stému výročí Rl

distrikt 2240

prezident RC

DGN O. Veselý

Rotary lnternational- distrikt 2240
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lnternational, a to většinou ve formě
občanských sdružení. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt (distrikt 2240 česká repub·
lika a Slovenská republika). V jeho čele stojí guvernér. který plní úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubů a zprostředkovatel e kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvím Rota·
ry lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má roční cyklus • rotariánský rok
začíná I. července a končí 30. června.
ČESKÁ REPUBUKA
RC Brandýs-Boleslav
RC Brno
RC B rno City
RC Ceské Budějovice
RC Ceský Krumlov
RC Frýdek • Místek
RC Hradec Králové
RC Cheb
RC Jičín
RC Jihlava
RC Jindfichův Hradec
RC Karlovy Vary
RC Klatovy
RC Kravafe
RC Kroměřlž
RC Liberec.Jablonec nad Nisou
RC Most
RC Olomouc
RC Ostrava
RC Pardubice
RC Písek
RC Plzeň

RC Poděbrady
RC Prag Bohemia
RC Praga Ceput Regni
RC Prague lntemational
RC Praha
RC Praha City
RC Praha Classic
RC Praha • Staré Město
RC Prostějov
RC Pferov
RC Ropice [v zakl.)
RC Tábor
RC Trutnov
RCHebič

RC Vrchlabi
RC Zlín
RC Znojmo
ROTEX Praha

ROTARACT

Brno,
Hradec Králové,
Ostrava [v zakl.),

Sl.OVENSKÁ REPUBUKA
RC Banské Bystrica
RC Bratislava
RC Bratislava lntemational
RC Košice
RC Liptovský M ikuláš
RC Martin [v zakl.)
RC Nitra
RC Pieštany
RC Poprad
RC Spišská Nová Ves
RC Trenčín [v zakl.)
RC Zvolen
RC Žilina
ROTARACT Banská Bystrica.
Bratislava,
Košice.
Liptovský Mikuláš,
Nitra,
Žilina,

Plzeň,

Praha

Kontakt na 1ednothve kluby sděll redakce ROTARY GCJOD NEWS.

přlpadně
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materiály z ČR
Svatopluk K Jedli čka , RC Praha Classic (skí)
tel:
602 432 751
fax:
602 458 385
e-mail: skj3Fpost.cz

prezident RC

RC český Krumlov OGN O.Veselý

Zony 10.16

koncert Kociénka

ko ntakt

Šéfredaktor
a materiály ze zahranič í
Dobroslav Zeman. PDG. RC Plzeň (dz)
tel.:
377 224 716
fax.:
377 328 209
e-mail: dr.zeman&quick.cz

webove stránky d1stnktu 2240

mate rialy ze SR
Ivan Selen, PDG, RC Banská Bystrica [ib)
+421/ 484 111 744
tel.
fax:
+421 / 484 412 886
e-mail: i.belanl!i!bb.telecom.sk
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Andrea Vernerová. RC Brandýs-Boleslav [av)
tel:
602 386 359
fax:
257 329 365
e-mail: ada99&_vmbox.vol.cz
překlady do angličtiny:
Peter Stephens
redakčn í rada:
Ivan Belan. RC Banská Bystrica
Alexander Brányik. RC Nitra
Augustin Če rmák, RC Hradec Králové
Jan Hladký. RC Praha
W illem Kolthof, RC Prague lnternational
Patrik Križanský, RTC Bratislava
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BALAREPO

BAL AREPO

--+ Provedená kompaktním,
absolutně nenasákavým nástfikem tvrdou polyuretanovou pěnou.

Dfky vysoké tuhosti
konstrukce bazénu jej není
nutné obetonovávat, stěny
se pouze za současného
napou§těnf vodou obsypávajf soudržnou zeminou.

Vrbčany-

Kubšovka 37, 280 02 Kolín
tel.: 321 792 643, 737 347 508
http:/lwww.balarepo.cz

Když je něco dokonalé, je těžké se bez toho obejít.
Mattoni má styl, který svádí, je potěšením, které chutná.
Obsahuje přírodní komplex mikro a makroprvků Vitactive19, který
pomáhá správnému fungování lidského těla. Kdo má žízeň, pije
vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. Mattoni -vybraná
značka mnoha nejlepších světových barmanů. •

Kde to žije, tam je Mattoni.

Co vime

0

Rotary
Rotory lnternationa l, nejstarší se rvisní klubová organizace na
světě, dto více než 31 000 Rotory
klubu pusobících ve 165 zemích.
Jejich členové tvoří celosvětovou
síť podnikatelských a odborných
vůdčích osobností- mužů i žen,
kteří dobrovolně věnují svůj čas

a schopnosti ve prospěch služby druhému, a to v rámci obce i v mezinárodním měřítku.
Rotariánské motto SERVICE
ABOVE SE LF (Služba druhému
před vlastním zá jmem) charaktenzule "llepe humanitárního ducha
více než 1,2 milionů členů . Pro
Rotory je na celém světě charakteristické přátelství mezi jeho
členy, muži i ženami, a významné projekty služby a pomoci
nejen v rámci obce, ale i v celosvětovém měřítku. Rotory má
velmi bohatou, ale i komplikovanou tradici a organizační strukturu
s mnoha programy a pravidly,
která mohou novým a někdy
i starším členům připadat složitá.
Úkolem těchto stránek je poskytnout základní informace o Rotory, které umožní každému členu,
aby byl o tomto společenství lépe
informován a byl hrdý na to,
že sám je rotariánem.

SPOR
Společenství Rotory lnternational se opírá o své zák ladn í jednotky - klu by,

které realizují své p rojekty služeb a pomocí. Vyšší organ izační struktury
- distrikty a ústředí Rl - jim v těc hto aktivitách, zaměřených na potřeby v místě
či v zahraničí, napomáhají.

KLUBY

SPRÁVNÍ RADA Rl

Rotoriá ni jsou č leny Rotory kl ubů, kte ré
jsou součástí celosvětové ho společenství
Rotory lnternotionol (Rl) . Každý klub
každoročně volí své představitele
o v rámci ústavy o stanov Rotory
se těší značné autonomii.

Devate náctičlen ná správní rado ředite lů
Rl , jejímiž členy jsou i současný
a budoucí prezident Rl, se schází
čtvrtletně, aby stanovilo zásadní politiku
Rotory. Je již tradicí, že si každoročně
nově volený prezident Rl zvolí pro své
funkční období své motto o cíle svých
aktivit.

DISTRIKTY

SEKRETARIÁT Rl

Kluby jsou seskupeny do 529 rotoriánských distriktů, z nichž každý je řízen
guvernérem jakožto jediným předsta
vitelem Rl v distriktu. Vedení distriktu
včetně asistentů guvernéra o různých
výbor ů řídí kluby o pomáhá jim v jejich
činnostech.

Ústředí Rl má své sídlo v Evonstonu,
předměstí Chicago, lil., USA; sedm

" ROTARY VÁM UMOŽNÍ ODVDĚČIT

oblastních mezinárodních centrál Rotory
sídlí v Argentině, Austrálii, Brazílii, Indii,
Japonsku, v Koreji o ve Švýcarsku.
Centrálo Rl ve Velké Británii o Irsku
(RIBI) slouží klubům o distriktům v této
oblosti. Výkonným funkcionářem je generální tajemník Rl, který stojí v čele správního aparátu čítajícího cca 600 osob
o sloužícího rotoriánům no celém světě.

SE NĚČÍM S VĚDOMÍM, ŽE PATŘÍTE
K NEJVĚTŠÍ RODINĚ TĚ CH,
KTEŘ Í DÁVAJí."

- DEANNA ANN DUG UID,
INDONÉSIE

"ČIM V, TOI-'0 O ROTARY VIM,
riM V ,..E Jf MAM RAD "

Ml HA P.

s E:V

'

USA

1905
Chicagský advokát
Paul Horris svolává první
schůzku Rotory no 23. února,
zakládá se tok první Rotory
klub Chicago.

1906
Rotory klub Chicago buduje
veřej né záchodky u městské

radnice jako svou první rotoriánskou službu obci.

1910-11
No prvním Kongresu Rotory
je Paul Harris zvolen p rvním
prezidentem N árodní
asociace Rotory k lubů.

1911 - 13
Zakládají se kluby v Kanadě,
Velké Británii o Irsku. Jméno
organizace se mění no Mezinárodní společenství Rotory
klubů.

1915-16
Je založen klub na Kubě,
první rotoriánské zem i,
v níž se nehovoří anglicky.

DPOVEDNOST CLENU KLUBU
Klub je rozhodující složkou Rotory. V něm se také uskutečňují nejvýznamnější
aktivity. Všechny úspěšné Rotory kluby se vyznačují čtyřmi klíčovými rysy:

Buáme hrdí na své členství v Rotory

usilují o zachování a další rozvoj členské základny, podílejí se na pro jektech
služby a pomoci, při nášejících prospěch nejen jejich vlastní komun itě, ale
i kdekoliv v zah raničí, podporují Nadaci Rotory jak finančně, tak i zapojením

O slavme sto let rotoriánské
služby o pomoci

do jejích programů a vychovávají vůdčí osobnosti, schopné sloužit Rotory
ne jen na klubové úrovni.

23. února 2005 tomu bude sto
let od založení Rotory. Tuto udá-

Co rotariánům jejich členství přinese, závisí ve velké míře na tom, co do něj

lost oslaví rotariáni po svém:

sami vloží. Mnoho požadavků kladených na členy je koncipováno tak,

službou a přátelstvím .

aby se mohli ze svého zapojení jen potěšit.

V roce 2003 vyhlásilo ke stému
výročí množství Rotory klubů své

projekty na pomoc svým obcím,

Pravidelná ú čast no schůzkách pořá
daných každý týden dává členům
možnost těšit se z přátelské atmosféry
v klubu o rozšiřovat své odborné i osobní
obzory. Pokud se členové pravidelných
schůzek svého klubu nemohou zúčastnit,
mojí možnost prohloubit si své zkušenosti
účastí no schůzkách kteréhokoliv jiného
klubu. Toto praxe zaručuje rotoriánům
srdečné přijetí v obcích o místech kdekoliv
no světě.

Místo o čas schůzek všech klubů ziistíte
ve Světovém adresáři (Offie~ol Drrectory)
nebo na webových stránkách Rl
www.rotary.org.
Služby o pomoci
Účastí no klubových aktivitách se členové
klubu dozvídají o jeho zapojení do místních o mezinárodních projektů. Svým
časem o svými schopnostmi mohou dobrovolně přispět tom, kde je jejich pomoci
nejvíce zapotřebí.

Rozšiřování o udržení členské

aby tak připomněly svou úspěš
nou práci za uplynulá léta

základny
Aby klub mohl úspěšně prosperovat,
musí každý rotorián nést společnou
odpovědnost za získávání nových členů.
I noví členové mohou no schůzky klubu
přivést své hosty nebo je také přizvat
k účasti no některém servisním projektu.
Hodnoty Rotory hovoří samy za sebe.
Nejlepším způsobem, jak vzbudit zájem
u potencionálních členů, je okusit atmosféru přátelství o uspokojení z poskytnuté
služby o pomoci přímo z první ruky.
Dalším úkolem je udržovat zájem členů
o Rotory. Přátelská atmosféro v klubu
o účast no servisních projektech
od samého počátku jejich členství jsou
dvě nejlepší cesty, jak posílit členskou
základnu klubu.

a seznámily celý svět se svou
bohatou historií. Jeden klub
v Turecku pracuje na zajištění
pitné vody pro 5000 lidí z 21
vesn ic, jiný klub v A nglii rekonstruuje počítače a poskytu je je
školám a místním organizacím.
Rotariáni v Maroku b ud u jí léčeb
né centrum pro oběti popálenin.
Sté výročí připomínají některé
kluby také programem spřátele
ných klubů z různých zemí.
Například kluby z Japonska

a Thajska budují v Thajsku
hospic pro oběti AIDS, rotariáni
z Kanady a Hondurasu připra
vují pojízdné knihovny pro děti
v Hondurasu. Členové spřá tele
ných kl u bů se navštěvují. Tyto
snahy se projeví ve všech místech zeměkoule a znovu připo
menou snahu rota riánů učin it náš
svět lepším.

"DíKY ROTARY SE MÉ ÚSILÍ UČINIT SVĚT LEPŠÍM JEN NÁSOBÍ.

Už NEJSEM

SÁM."
- f ERNANDO A GUIRRE PALACIOS, EKVÁDO R

1916- 17
Prezident Arch Klumph
navrhuje založení nadočního
fondu, předchůdce Nodoce
Rotory.

1925
Založen první Rotory klub
v Československu - v Praze.
Do roku 193 8 čítal Rotory
distrikt č.66 již 47 rotory
klubů.

1942-43
Rotoriánská konference
o vzdělávání o ku lturní výmě
ně konaná v Londýně připra
vuje půdu pro vytvoření
UNESCO.

1945-46

čtyřicet devět rotoriánů
pomáhá koncipovat
Chartu Spojených ná rodů.

LAVNI PRINCIPY

L - - l_

Po celou dobu historie Rotory se uplatňuje několik základních principů, jimiž se
rotariáni řídí při dosahování ideálu služby o pomoci a respektování vysokých
etických norem.
Cíl Rotory poprvé formulovaný v roce 1910 a rozvíjený po další léta, během nichž
se poslání Rotory rozšiřovalo, je vyjádřen stručnou definicí účelu tohoto společenství
a odpovědnosti členů jednotlivých klubů.
Cílem Rotory je rozvíjet ideál služby jako základny cenné iniciativy, obzvláště pak
podpořit o pěstovat:

Za prvÉ

Rozvoj vědomostí o tom, kde lze poskytnout službu a pomoc.

Za dru~e

Dodržování vysokých etických zásad v podnikání a ve
všech profesích, respektování významu všech užitečných
zaměstnání a vyzvednutí profese každého rotariána jako
vhodné příležitosti poskytnout službu a pomoc celé společ
nosti.
Rozvíjení ideálu služby a pomoci v osobním životě, v povolá
ní i v zapojení každého člena klubu do života obce.

Za třetí:

Za

Dobrou vůli, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru

čtvrté:

prostřednictvím všech, které spojuje ideál ochoty ke vzájem

né pomoci a službě.

Filozofickým pilířem a základnou, na níž spočívá činnost
Rotory klubu, jsou čtyři hlavní
oblasti služby a pomoci, vyplývající z cílů Rotory:
se zaměřu j e na posilování přáte l ství a na úspěšné fungování klubu.
vede rota riány k tomu,
aby využili své odbornosti ke službě
jiným a řídili se vysokými etickými
normami.
se zaměřuje na p rojekty
a činnosti, které klub realizuje, aby
tak zlepšil život v obci; do ní spadá
i rozsáhlá
v rámci

se reali-

zují aktivity, je jichž cílem je rozšiřovat
humanitární vl iv Rotory na celém světě
a napomáhat světovému po rozumění
a míru.

Klasifikační princip zajišťuje, že každý člen klubu je představitelem některé z podnikatelských a profesních aktivit obce. Počet členů určité klasifikace, ať mužů či žen,
odpovídá velikosti klubu. Výsledkem je různorodost profesí, což oživuje společenskou
atmosféru klubu. Vytváří se tak bohaté zázemí při realizaci servisních projektů.

čtyři otázky, které si jako měřítko etické úrovně svých aktivit kladou
ve svém podnikatelském a profesním životě rotariáni na celém světě,
formuloval rotarián Herbert J. Taylor v roce 1932. Byly přeloženy
do více než 100 jazyků.

ZKOUŠKA POMOCÍ ČTYŘ OTÁZEK:
Je to PRAVDA?
Je to ČESTNÉ vůči všem, jichž se to týká ?
Podpoří to PŘÁTELSTVÍ a VZÁJEMNOU DŮVĚRU ?
Přinese to PROSPĚCH všem zúčastněným ?

/

1946-47

Paul Horris umírá v Chicagu.
Příspěvky rotariánů umožňují

založení stipendijního
programu.

/

1948-49
V zahraničí studuje prvních
18 rotariánských studentů,
předchůdců dnešních vyslaneckých stipendistů.

I

1962-63

V Melbourne, Florido, USA
byl založen první lnteract
klub. Vyhlášen prog ram
Cel osvětové služby obci.

1/

1965-66

'

Začíná se s programy Učelo
vých dotací a Výměny studij·
ních skupin.

ROGRAMY
Programy a příležitosti k poskytování služby a pomoci jsou ko ncipovány ta k,
aby pomohly rotariánům uspokojovat potřeby nejen vlastní obce, ale i přesáhnout
její hranice a pomáha t potřebným kdekoliv na světě.
•

•

ničí.

Rotaract kluby

Rotory kluby řídí a sponzorují tyto servisní
kluby mladých ve věku od 18 do 30 let,
zaměřené na jejich vůdčí a odborný
rozvo j. Ve 156 zemích působí více než
7 500 Rotaract kl ub ů.
•

Obecn í sbory a ktivistů Rotory

(RCC- Ro tory Commu nity Corps)
Rotory kluby organ izují a sponzorují
skupiny nerotariánů, které svou prací
přispívají ke zlepšení života v obci.
V 74 zemích působí více než 5 300 RCC.
•

Zájmová sd ružení přáte l

(Rotory Fe llowships)
Ve světě pů sob í 75 mezinárodních
zájmových, profesních a zdravotnických
sdružení; jejich členy se může stát kterýkoliv rotarián či jeho manželka (partner),
sdílející stejné zájmy.
•
Přátelské vým ěny v rámci Rotory
Rotariáni a jejich rodiny z různých zemí
se navzájem navštěvují, pobývají v jejich
domovech a bezprostředně poznávají
odlišné kulturní prostředí.
•

Rotariánská výměna mládeže

•
lnteract kluby
Rotory kluby řídí a sponzorují tyto
servisní kluby, určené pro mládež ve věku
od 14 do 18 let. Ve 114 zemích působí
již více než 9 300 lnteract klubů.

Dobrovolníci Rotory

Přestože je již každý rotarián dobrovolníkem, mnozí z nich poskytují každoročně
po krátké časové období své dovednosti
a zkušenosti ve prospěch druhých v rámci

Kluby a distrikty sponzorují a hostí každoročně na 7 000 studentů ve věku 15 až
19 let, kteří cestují na jeden akademický
rok nebo na prázdninový pobyt v zahra•

Sem i náře RYLA (Rotory Youth

Leadership Awards)
Kluby a distrikty sponzorují semináře
s cílem podnítit a rozvinout vůdčí schopnosti mladých ve věku 14 až 30 let.
Služba světovému společenství
•
(World Communi ty Service)
Rotory kluby a distrikty ze dvou rozdílných zemí navazují mezinárodní partnerské vztahy, umožňující pomoc v rámci
servisního projektu klubu nebo distriktu
v jiné zemi. Mnoho takových projektů je
dotováno účelovými dotacemi z humanitá rních programů N adace Rotory.
•
N abídka příležitostí ke službě
a pomoci
Klubům, které chystají nové aktivity služby
a pomoci, doporu čuje Rl zaměřit se na
ně kterou z devíti hlavních o blastí, kd e
je pomoci především zapotřebí: ohrožené
děti; postižené osoby; zdravotní péče;
mezinárodní porozumění a dobrá vůle;
zá kladní vzdělání; populač ní problematika; boj proti chudobě a hladu; zachování Planety Ze mě; problematika
lidských sídlišť.

zahraničních projektů .

Buáme hrdí na své členství v Rotory
Propagujme mezinárodní
po rozumě n í a mír
Jde-li o zajišťování míru, přistup ují
k něm u rota riáni různým způsobem :
ne jzřete l ně j i se to pro jevuje ve
zřízení Center mezinárodních stud ií pro udržení míru a řešen í konfliktů . Desítky sti pendistů se v nich
učí, jak konflikty ve světě řešit
a jak jim předcházet. Díky p rogramům ve lvysla neckýc h sti pendií
nebo výměny studijních skup in
usilují rotariáni o vzájem né porozuměn í mezi lidmi, doslova od
jed no ho č lově ka k dru hému.
Rotory kluby se obracejí s pomocnou
rukou k uprch líků m nebo k ji ným
o bětem vále k ve snaze stabilizovat
jejich život. Jeden takový náročný

p rog ram probíhá v Afganistanu,
kde američtí a pákistánští rotarián i
vyhlásili p rojekt v hodnotě
250 000 dola rů, zamě řený na
školn í výchovu 1 000 studentů,
z nichž je více než polovina dívek,
ve východ ní části této země.
Američtí rota riáni ta m vyb udovali
počítačové centrum a zajisti li uče b
nice p ro univerzitu v Nangarharu,
jednu z ne jvětš ích v Afganistanu,

"0DZNAK ROTARY NA VAŠÍ KLOPĚ JE PASEM K NOVÝM PŘÁTELSTVÍM
A PŘÍLEŽITOSTEM . "

která dříve n e měla pro potřeby
- EDILBERTO UICHANCO, FILIPÍNY

studentů žádné počítače

a ni uče b n ice.

1968-69
Byl vyhlá šen program
Ro toract klubů .

\

1979-80

\

Dotace Nadace Rotory
s cílem imunizovat šest
milio nů filipínských dětí proti
dě tské o brn ě př ipravuje půdu

pro Polio Pius.

1984-85

'

Rotory zahajuje program
PolioPius. Touto kampaní chce
získat 120 milionů US d olarů,
které poslo uží k imunizaci
všech dětí na celém světě .

1986-87
Vyhlášen p rogram M ístních
(nyní obecních) sb orů a kti vi stů
Rotory

ADACE

OTARY

Nadace Rotory Rl je neziskovou organizací, jejímž posláním je podporovat
úsilí Rl při plnění cílů Rotory a jeho poslání, zaměřené na vzájemné porozumění
v celém světě, a to realizací místních, národních i mezinárodních humanitárních, vzdělávacích a kulturních programů.

Finanční podpora

Dotace na humanitární projekty

V roce 2002/03 získalo Nodoce Rotory
no příspěvcích 133 milionů US dolarů.
No podporu humanitárních nebo vzdě
lávacích programů, realizovaných kluby
o distrikty, vynaložilo více než 94 milionů .
Příspěvky

všech

rotariánů

plynou

do Fondu ročních programů Nodoce, který uděluje dotace o odměny prostřednictvím svých nadočních program ů
do Stálého fondu. Z tohoto trvale
uloženého kapitálu se no podporu programů Nodoce věnují pouze jeho výnosy (úroky), čímž se zojišt'uje dlouhodobá
životaschopnost Nodoce.
Každý dolar, který rotoriáni věnují, přispívá
no humanitární o vzdělávací programy.
Je jim tok umožněno, aby rozvíjeli své
služby o pomoci no mezinárodní úrovni.
Pokud o to kluby o distrikty požádají,
mohou od Nodoce získat účelovou dotaci
o uskutečnit tok mnoho hodnotných projektů kdekoliv no světě. Ve snaze zajistit
dostatečné prostředky potřebné k financování svých programů vyhlásilo Nodoce
iniciativu "Každý rotorián - ka ždým
rokem", vyzývající všechny členy, aby
do nadace přispívali částkou alespoň
100 dolarů nejen v roce 100. výročí
Rotory· 2004/05, ale i nadále.

Dotace no humanitární projekty umožňu jí
rotoriánům zvýšit jejich podporu meziná-

rodním servisním projektům, zaměřeným
např. no zřizování studní no vodu, no
lékařskou péči, no výuku odstraňující
negramotnost o no další nezbytnou
pomoc lidem v nouzi. Rotoriánská účast
je klíčem k úspěchu při realizaci těchto
projektů.

l 1ednoJušene dotace v odpov
umožňují, aby Rotory distrikty využily určité
části z prostředků fondu

tj. těch, o jejichž účelo
vém použití distrikt sám předem rozhodl,
k podpoře servisních nebo humanitárních
činností, které jsou prospěšné v místním
či mezinárodním měřítku. Individuálními
dotacemi se přispívá no cestovné rotoriánů,
jejich manželek, členů Rotoroct klubů
a kvalifikovaných stipendistů nadace,
kteří plánují nebo uskutečňují humanitární servisní projekty v zahraničí.
pomáhají Rotory klubům o distriktům
uskutečňovat humanitární projekty společně s kluby v jiných zemích.
se poskytují
pouze americkým Rotory klubům
o distriktům ve výši do 1 000 US dolarů,
o to no jejich projekty, zaměřené no
imunizaci obcí.

,,PO HVBL,JI, !')A E Vv~EC M

PolioPius
Program PolioPius zojišt'uje prostředky
no nákup vakcíny o její dopravu až
no místo její aplikace v rámci masových
imunizačních kampaní o podporuje
osobní zapojen í rotoriánů, jejich
dozor o také provoz laboratoří.
Za tím účelem poskytli rotoriáni již
600 m ilionů US do larů. Rotory lnternotionol je tok v úsilí o cel osvětové
vymýcení dětské obrny ke 100. výročí
Rl jedním z rozhodujících partnerů
společně se Světovou zdravotnickou
organizací, UN ICEF o s Centrem
U.S. pro prevenci o kontrolu nad
chorobami (CDC).

NE DOKUME.NTOVAT '(()!SAJ-< TOHO MNOŽ TV

PROGRAMU NADAU ROTARY, K ER~ PR INESLY NA

o TO AU!>
1987-88
V kampani nazvané PolioPiu s
soustředili rotoriáni 247 milionů US dolarů.

1988-89
Do Rotory vstupují první ženy.
Rotory se vrací do Maďarsko,
Polsko i Československo.

L

L \.1. SVfTE TOL K POZ

VNIHO

USA

1994-95
Západní polokoule je vyhlášeno oblostí bez dětské
obrny.

1

1998-99

Zřizují se Středisko Rotory pro

mezinárodn í studium udržení
míru o řešení ko nfl i ktů . Inaugurován samostatn ý distrikt
22 40 Č R o SR.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Vzdělávací programy jsou určeny

k podpoře mezinárodního porozumění
tím, že umožní setkání lidí z různých
zemí a ku ltur.
· Vyslanecká stipendia, představující
nejrozsáhlejší stipendijní program financovaný ze soukromých zdrojů, jsou
každoročně udělována 1000 studentů,
aby během svého studia v zahraničí
sloužili jako vyslanci dobré vůle.
· Rotariánská stipendia pro udržení
světového míru jsou udělována jednot·
livcům, kteří studují po dva roky v pro·
gramech završených akademickým titulem
"magistr" v Centrech Rotory pro meziná-

rodní studia zaměřená na udržení míru
a řešení konfliktů.

Buďme hrdí na své členství v Rotory
Celosvětové

· V rámci kulturního a vzdělávacího pro·
gramu výměny studijních skupin si distrikty z různých zemí vyměňují týmy
mužů či žen ve věku od 25 do 40 let,
působících v různých profesích.
· Dotace Rotory pro univerzitní učitele
jsou udělovány osobám s vyššími vzdě
lávacími schopnostmi, aby vyučovali
v zemích s nižšími příjmy sice na akademické úrovni, ale s praktickým zaměřením
výuky.

dětské

vymýcení
obrny

Závazek Rotory na vymýcení dětské
obrny byl vyh lášen v roce 1979
pětiletým pro jektem na očkován í
šesti milionů dětí p roti této zhoubné chorobě na Filipínách. V roce
1985 jej Rotory přijalo ja ko svůj

p rvn í celospolečens ký projekt a
zahájilo ná ročno u kampaň za z ís·
kání finančn ích prostředků, která
vyneslo do roku 1988 247 mil. US
dolarů. Poté, co se zjistilo, že jich
stále není dostatek k tomu, aby
byla obrna vymýcena ke stému
výročí, tedy do roku

rotariáni da lších

SETKÁVÁNÍ ROTARIÁNŮ

2005, vybrali

119

mi l. v roce

2002/03. Do doby, než bude

Rotariáni se setkávají na řadě významných shromáždění, aby si vyměnili své zkušenosti,
oslavili své úspěchy, potěšili se přátelskou atmosférou a stanovili si výhledy do budouc·
nosti.

Světový kongres Rl je největším z těchto setkání. Koná se každým rokem v květnu
nebo červnu v různých částech rotariánského světa. Na tomto čtyřdenním rušném shro·
máždění zaznívají referáty světových i rotariánských vůdčích osobností a probíhá řada
velkolepých společenských akcí v duchu místních kulturních tradic. Účastníc i tak mají
neopakovatelnou příležitost vychutnávat rotoriánské přátelství v mezinárodním měřítku.

Prezidentské konference, zabýva·
jící se tématikou stanovenou prezidentem
Rl, se konají každoročně v různých čás·
tech světa. Obecně se jejich pozornost
upírá na oblast, v níž konference probíhá. Vytváří se tak prostor pro velmi živé
diskuse a pro navázání mezinárod ního
partnerství pro servisní projekty.

celosvětová era dikace skuteč ně
ce rtifikována, překročí příspěvek
rotariá nů částku

600

milionů .

Ste jně důležitá je však i armáda
rota riánských do brovolníků pod íle-

jících se na N árodních imunizačních
d nech {NID). Cestují na velbloudech
či v helikoptérách, aby dopravili
vakcínu i do nejvzdá l e nějších
oblastí a v zemích postižených
válkou vyjednávají klid zb ra ní,
aby se N ID mohly uskutečnit.

Od roku 1985 byly už proti dětské
obrně očkovány více než dvě
miliardy dětí, takže se její výskyt
snížil o více než 99 procent.

Výroční konference distriktu by
se měli zúčastnit všichni rotariáni. Jsou
podnětným setkáním, hodnotícím aktivity klubů a distriktu. Za účasti svých rodinných
přís lušníků se rotorián i těší z atmosféry přátelství, obohacují se o nové poznatky
a přímo se zapojují do plánování budoucnosti svého distriktu.

2000-01
Oblast západního Pacifiku
je vyhlášena oblastí bez
dětské obrny.

2001-02
Evropa je vyhlášena oblastí
bez dětské obrny.

2002-03
Rotariáni přispívají částkou
119 milionů US dola rů k úpl·
nému vymýcení dětské obrny
na ce lém světě d o roku 2005 .

2003-04
Kluby vyhlašu jí projekty ve
prospěch svých obcí a u příle
žitosti 100. výročí navazují
mezinárodní přátelské vztahy.
Byla vydána publikace o stoleté
historii Rotory.

ENICI SE TVAR

LA JOLLA GDLDEN TRIANGLE
Génius Roto ry spočívá ve
schopnosti reagovat na každodenní potřeby, počínaje péčí
o děti, přes pomoc běžencům,
rozvoj venkova až po imunizaci
proti dětské obrně . Tato hojnost
projektů také odpovídá rostoucí
rozličnosti členské základny
Rotory, ať jde o pohlaví, věk či
národnost. Přestože původní
americké Rotory kluby byly pánské, jsou přijímány do řad rotoriánů také ženy jako vůdčí osobnosti v podnikatelské i odborné
sféře . Dvě třetiny rotoriánů žijí
dnes mimo USA o představují
pestrou škálu různých kultur.
Rotory kluby mění čas o místo
svých schůzek, aby lépe vyhověly náročným profesním
o osobním povinnostem členů,
o využívají moderních informač
ních technologií k propagaci
svých činností o své angažovanosti. Webové stránky Rl umož·
ňují členům řídit záležitosti Rotory on-l ine a stejným způsobem
objednávat publikace, zoregist·
rovot se no schůzky, dozvídat se
o historii Rotory, o jeho programech o jednotlivých akcích .

Chcete-li z ískat a ktuá lní informace, navštěvujte pravidelně
w e bové strá nky
www.rotary.org .

RDTARY CLUB

"WZNAMNÝM DŮVODEM K MÉMU ČlENSTVÍ V ROTARY JSOU MÉ DĚTI. PŘEJI Sl, ABY
SE NAUČILY NEZIŠTNOSTI A DUCHU SlUŽBY A POMOCI."
- GINA BROUSSEAU, KANADA

Vyšlo jako samostatnó příloha č. 4/04 dvouměsíčníku ROTARY GOOD NEWS
- oficiólního časopisu distriktu 2240- Českó republika a Slovenskó republika.

