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Poznejte Raye Klinginsmitha, stého prezidenta Rotary – Na stránkách

7-9 přinášíme postřehy a vyznání těch, kteří současného prezidenta RI

během jeho více jak třicetiletého působení v Rotary poznali nejlépe,

nebo kterým se stal vzorem: přátel ze střední školy, členů jeho mateř-

ského Rotary klubu, absolventky studijního programu nebo kolegů

z profese. Současné aktivity Raye Klinginsmitha můžete průběžně sle-

dovat na internetové adrese www.rotary.org/president. Na str. 10 v češ-

tině a na str. 24 v angličtině představujeme také současného guvernéra

našeho Rotary distriktu 2240 Martina Timra z RC České Budějovice,

jehož postřehy a názory budeme přinášet v rubrice „guvernérský glosář“.

(Foto: ROTARY IMAGES/ALYCE HENSON)

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

tímto vydáním našeho časopisu vstupujeme
do nového rotariánského roku 2010/2011.
V jeho samostatné příloze PRINCIPY RO-
TARY najdete jak ucelený přehled toho,
čím v současné době členové Rotary klubů
v našem distriktu žijí, tak aktuální organi-
zační schéma distriktního vedení. Tato pří-
loha jistě přijde vhod zejména adeptům na
členství v Rotary. V redakci se nám však
shromáždil velký počet zpráv, které bilancují
ještě závěr toho roku minulého. Skutečnost,
že jsme tentokrát museli časopis rozšířit
o dalších 8 stránek (!), svědčí o tom, že to byl
rok plodný a úspěšný.

S potěšením můžeme konstatovat, že mezi
avizovanými akcemi stále více přibývá těch,
které jsou určeny nejen nám, rotariánlm, ale
i široké veřejnosti a těch, k jejichž realizaci
spojily své síly členové více Rotary klubů.
V nejbližší době to bude druhý ročník Rota-
ry Tour de Labe – týdenní cyklistická akce
věnovaná tentokrát i handicapovaným, kte-
rou realizují Rotary kluby z Polabí. Pražské
kluby připravují v rámci slavnostního otev-
ření jedné z dalších částí dálničního okruhu
kolem Prahy sportovní den s charitativním
zaměřením. Náš redakční tým se těší na
osobní setkání nejen při nich, ale i při dal-
ších příležitostech.

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

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

Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATINAL, ROTARY, ROTARY KLUB
a ROTARIÁN jsou zákonem chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI.
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Rotary ve světě
Zajímavé události ze všech kontinentů
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Skoro
polovicu

pôvodného
obyvateľstva

tvoria mladí
ľudia vo veku
do 25 rokov.

Kanady

2 BELIZE
Když v červenci 2009 zasáhl Belize útok kmene chřipkového
viru H1N1, nebyly místní nemocnice na nával pacientů připra-
veny. Bob Haas, člen Rotary klubu v Galionu ve státě Ohio, USA,
slyšel zprávy o tom, jak namačkáni tam byli pacienti, včetně
příběhu tří z nich, kteří sdíleli jedno lůžko. Následně věnovalo

Ošetřovatelské a rehabilitační cen-
trum Olentangy Woods

v Galionu nemocniční
postele, jejichž dopravu
do Belize spolu s lékař-
ským vybavením, knihami

a dalšími školními pomůc-
kami zajistil v březnu 2010

Rotary klub Galion.

PÔVODNÉ OBYVATE�STVO
POD�A SČÍTANIA �UDU

V ROKOCH 2000 A 2001:
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Skupina účastníkov výmenného programu Group Study
Exchange z dištriktu 9550 (Austrália, Východotimorská demo-
kratická republika Timor-Leste), v ktorej boli aj dvaja aborigéni,
sa stretli s pôvodným obyvate�stvom Kanady v roku 2009. Tím
vydražil tradičný austrálsky hudobný nástroj didgeridoo na
konferencii RI dištriktu 5060 v Britskej Kolumbii. Dištrikt, ktorý
zahŕňa tiež čas	 amerického štátu Washington, použil získané
prostriedky vo výške 1 050 USD na založenie knižnice a vyškole-
nie dobrovo�níkov, ktorí neskôr viedli osvetový program na
škole zameranej na kultúrne štúdie v oblasti indiánskej rezervá-
cie Okanagan Indian Band. Tento projekt je súčas	ou
programu Junction Literacy Centre’s One
to One Program, ktorý
podporujú
viaceré kluby
v dištrikte.

Rotary klub v Daytone, Ohio, pomáha vychováva	 novú generá-
ciu lídrov v oblasti biznisu. Klubový výbor pre etiku v podnikaní
pracuje so študentmi University of Dayton School of Business
Administration v rámci špeciálneho programu, v
aka ktorému
majú účastníci možnos	 nieko�kokrát
za semester sa stretnú	
s rotariánmi a diskutova	
s nimi o etických dilemách.

Oděni v krásně ručně vyšívaných krojích
slavili rotariáni ze šesti klubů z Moravy –
oblasti pokrývající východní část České
republiky – jejich kulturní dědictví na
každoroční události, které říkají Návraty
ke kořenům a kterou organizuje RC
Uherský Brod. Rotariáni, včetně Františ-
ka Ryneše, tehdejšího guvernéra RI
distriktu 2240 (Česká
republika a Slovensko),
v tomto vinařském
regionu v okolí
vesnice Vlčnov,
strávili přátelský
večer užívajíce
dobrého jídla
a vína a tancujíce
k tradiční
dechové
a cimbálové
hudbě.
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Rotary klub v Bangalore věří, že přístroj o velikosti mobilního
telefonu může změnit životy dětí na indickém venkově. Klub
věnoval 30 takových přístrojů veřejné škole ve vesnici Sakalvara.
Přístroj napájený sluneční baterií a vyráběný v americké Kalifor-
nii umožňuje sledovat výuku ve školní třídě ve formátu videa,
což studentům poskytuje možnost učit se svým vlastním tem-
pem. Je to výrazná výhoda v případě školy, kde připadá jen
jeden učitel na 50 žáků.

Odkedy Rotary klub Raha Sulayman
v Manile minulý rok uviedol do praxe
špecializovaný program na poskytova-
nie rýchlej zdravotnej pomoci Raha
Advanced Life Support System, tím
pozostávajúci z osemdesiatich vyško-
lených členov Rotary a Rotaract klubu
ponúkal bezplatnú 24-hodinovú poho-
tovostnú službu. Klub na účely tohto
programu zakúpil sanitku v hodnote
52 000 USD, ktorá zaznamenala viac
ako 1 000 výjazdov, niekedy aj do
lokalít vzdialených od Manily skoro
200 km. Tento tím v rámci klubu
spolupracuje s tímom dobrovo�ných
hasičov, ktorý sa sformoval po tom,
ako klub v roku 2006 získal hasičské
auto.

Z anglicky psaných materiálů centrální redakce RWMP
do češtiny přeložil Petr J. Pajas, PDG, do slovenštiny Ivan Belan, PDG.

BILANCE NÁSLEDKŮ
SRÁŽEK AUTOMOBILŮ

V NOVÉM JIŽNÍM WALESU
ZA ROK 2008

BEZ ZRANĚNÍ
55,4 %

SMRTELNÉ ÚRAZY
0,8 %

SE ZRANĚNÍM
43,8 %

Počet osob
zabitých

při srážkách
automobilů

v
v Novém

Jižním Walesu
se v roce 2008
snížil o 14 %

oproti
předchozímu

roku.

AUSTRÁLII

Členovia Rotaract klubu v meste Masaka sa
usilujú podniknú	 kroky v oblasti ochrany
životného prostredia. Kvôli mimoriadnemu
suchu skoro 15 % obyvate�stva na území
dištriktu Masaka trpí nedostatkom potravín.
V snahe bojova	 s čoraz rozšírenejším odlesňo-
vaním územia, ktoré výrazným spôsobom
zhoršuje nepriaznivé poveternostné
podmienky, členovia Rotaract klubu
v septembri vysadili v danej oblasti
viac ako 100 stromov.

Program, ve kterém se učí
dospívající děti o tom,
jaká nebezpečí přináší
nedbalé řízení auto-
mobilů, nedávno
ukončil již pěti-
tisící absolvent.
Rotary klub v Moss
Vale začal pracovat
s tímto programem
nazvaným „Otáčej volan-
tem (U-Turn the Wheel)“
v roce 1999 poté, co syn
jednoho z rotariánů
zahynul při automo-
bilovém neštěstí.
Kurs odpověd-
ného řízení pro
studenty jedenác-
tého ročníku byl na-
tolik úspěšný, že i další
Rotary kluby v Novém Již-
ním Walesu začaly s podob-
nými programy.
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preklad: Ivan Belan, PDG

Aký je ten náš svet neuverite�ný! Pokroky v technológii, ktoré sa dnes dosa-
hujú tak neuverite�ne rýchlo, neustále prinášajú mnohé zmeny v našom pro-
fesionálnom aj osobnom živote. No na druhej strane asi jedna tretina
svetovej populácie ešte stále žije na úrovni životného minima a akéko�vek
zmeny k lepšiemu v životnej situácii týchto �udí sú v nedoh�adne. Ich svet je
absolútnym protikladom toho nášho. Táto skutočnos	 je znepokojujúca.

Tak ako sa Rotary môže opiera	 o úspechy z minulosti, môže ráta	 aj so svet-
lou budúcnos	ou. Mojou prvoradou úlohou vo funkcii prezidenta je zvýšenie
životaschopnosti a vitálnosti Rotary klubov a vytvorenie podmienok na to,
aby sa kluby úspešne realizovali aj napriek mnohým spoločenským zmenám.
Považujem to za dôležitú úlohu, pretože práve jednotlivé kluby sú subjekty,
ktoré poukazujú na problémy v spoločnosti a snažia sa ich zmierni	, a tým
zmeni	 svet k lepšiemu.

Slovné spojenie „Závan zmien“ bolo populárne a ve�mi frekventované, ke

som bol ako študent na štipendijnom pobyte Rotary v Južnej Afrike začiat-
kom šes	desiatych rokov minulého storočia. Znie to priam neuverite�ne, ale
výraz, ktorý sa po prvýkrát verejne použil práve v mieste môjho pobytu –
v Kapskom Meste, je aplikovate�ný pre Rotary práve v čase, ke
 sme svedka-
mi zmien v spoločnosti, ktoré určite podnietia niektoré zmeny aj v našej orga-
nizácii.

V súčasnosti sa v Rotary International už celkom udomácnila inovatívnos	.
Je v našich silách prehodnoti	 všetky naše programy a praktiky a nájs	 spôsob,
ako ich zlepši	 a zefektívni	 za podmienky, že budeme na
alej skalopevne vy-
znáva	 naše k�účové hodnoty. Verím, že mnohých rotariánov osloví možnos	
prináša	 podnety na zmeny a tiež zavádza	 zlepšenia v rámci klubov a dištrik-
tov.

Rotary žije a dýcha prostredníctvom viac ako 33 000 klubov. Práve v
aka
klubom sa nám darí skvalitňova	 život najmä tým, že BUDOVANÍM SPO-
LOČIENSTIEV PREMOSŤUJEME KONTINENTY. Ak dokážeme po-
môc	 klubom, aby boli budúci rok väčšie, lepšie a výraznejšie, potom má
Rotary najlepšie časy ešte len pred sebou. Máme š	astie, že sme rotariáni!
Spolu sa môžeme pričini	 o to, aby bol svet lepší!

překlad: Petr Jan Pajas, PDG

Nemálo rotariánů se mne ptalo, jak jsem vybíral tématické heslo Rotary pro
rok svého prezidentství. Tak mi dovolte to vysvětlit! Poté, co jsem si prošel
všechna předchozí hesla, rozhodl jsem se vyhledat několik slov, která by spl-
ňovala dvě kritéria – umožnit těm, kdo nás neznají, nahlédnout účel našeho
působení a současně dát rotariánům pocit hrdosti na jejich členství v Rotary.

Hledal jsem slova, která by popisovala ono zanícení, kreativitu a obětavost
rotariánů. A při hledání těch slov jsem měl na paměti, že Rotary znamená jak
oddanost službě, tak organizování Rotary klubů, a že potřebujeme sdílet s ji-
nými lidmi a organizacemi naše ústřední hodnoty služby, přátelství, rozmani-

tosti, osobnostní integrity a schopnosti k vedení. Zvažoval jsem mnoho slov
a frází. Nakonec jsem vybral čtyři slova, která vyjadřují současné poslání Ro-
tary, odrážejí naše úspěchy a popisují to, co rotariáni dělají nejlépe: POSI-
LOVÁNÍM SPOLEČENSTVÍ SPOJUJEME SVĚT (Building Communities
– Bridging Continents).

Doufám, že souhlasíte s tím, že tato čtyři slova vhodně vyjadřují to, kdo jsme
a co jako rotariáni činíme. Jsme jedinečnou organizací a jistě jednou z nej-
lepších na světě. Podílíme se významně na vytváření zdrojů i ducha našich
místních společenství, a máme významnou roli na světové scéně díky progra-
mu PolioPlus a našim projektům mezinárodní služby.

Rotary změnilo svět, a rotariáni jej budou i nadále měnit k lepšímu! Návod
jak na to je jednoduchý: Abychom uspěli, musíme své úsilí zaměřit na to, čím
jsou rotariáni tak zaujatí a v čem jsou na světě nejlepší – na posilování spole-
čenství spojující svět.

Ray Klinginsmith
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Více o aktivitách prezidenta RI Raye Klinginsmitha naleznete na

www.rotary.org/president
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Z materiálov ústrednej redakcie RWMP
Preklad: Ivan Belan, PDG
Foto: Rotary Images/Alyce Henson

Spoznajte bližšie rotariána z Missouri v�aka postre-
hom a vyznaniam jeho priate�ov zo strednej školy,
spoluúčastníčky na ročnom pobyte pre mladých šti-
pendistov v Južnej Afrike, kolegov z brandže a rota-
riánov, pre ktorých je vzorom.

Matthew Eichor, bývalý guvernér RI dištriktu 6040
a člen Rotary klubu v Kirksville, Missouri, USA.
Ray Klinginsmith, ktorý je rotariánom už 50 rokov,
sa stal členom Rotary klubu v Kirksville v roku
1974, predtým pôsobil v kluboch v Unionville a Ma-
cone v Missouri. Matthew Eichor je riadite� progra-
mu zameraného na justičné systémy na Truman
State University a úzko spolupracoval s Rayom
Klinginsmithom, ktorý na univerzite zastával viace-
ré významné funkcie.
Neviem o tom, že by Ray mal aj inú zá�ubu ako
Rotary, pochopite�ne okrem rodiny, ktorej sa
ve�mi rád venuje. Keby som ho však videl na gol-
fovom ihrisku, bol by som v šoku.

Ray sa vie zapáli	 pre vec, a ke
 treba niečo uro-
bi	, je ve�mi húževnatý. V
aka jeho angažova-
nosti má dnes náš vidiecky región svojho
prokurátora pracujúceho na plný úväzok. Je tiež
výborný rečník. Svojím zmyslom pre humor doká-
že zauja	 poslucháčov a zároveň oživi	 témy dis-
kusie. Ray je tým správnym človekom, ktorý
dokáže členov Rotary International presvedči	,
že zmien sa netreba obáva	. Mnoho prezidentov
RI sa totiž uspokojí so zaužívaným chodom vecí,
Ray však nie je ten prípad.

Elsie Gaber, prezidentka Rotary klubu v Kirksville-
Thousand Hills, pri zakladaní ktorého stál aj Ray
Klinginsmith
Nespomínam si, že by som za 33 rokov videla nie-
kedy Raya bez kravaty. Po neformálnej stránke
ho spoznáte, až ke
 si povolí kravatu a rozopne
vrchný gombík na košeli. Rád sa s kamarátmi po-
zhovára pri pive. Aj z bežnej konverzácie získava
podnety, ktoré následne �ahko pretransformuje
do rozvinutého strategického a taktického plánu,
realizácia ktorého nepočká ani do 
alšieho dňa.
Ke
 sa dozvie o vašich zručnostiach alebo zá�u-
bách, poklepe vás po pleci a nanominuje vás do
projektu či ve�kého dobrodružstva, ktoré má
prispie	 k pokroku a zlepšeniu kvality života.

Ralph Cupelli, prezident Rotary klubu v Kirksville

Ke
 Ray nemohol nájs	 adekvátne služby pre
svojho postihnutého syna, zasadil sa za zavedenie
príslušných zákonov a založil združenie Chariton
Valley Association, ktorého cie�om bolo posky-
tovanie pomoci �u
om v podobnej situácii. To je
jeho modus operandi: identifikova	 problém, na-
vrhnú	 aktivitu, ktorá by situáciu pomohla zlepši	
a túto aktivitu realizova	 v praxi, pokým sa prob-
lém nevyrieši. On nie je človek, ktorý sa iba pono-
suje, on je muž činu.
Ray má skúsenosti aj v medzinárodnom meradle.
Je absolventom štipendijného pobytu Nadácie
Rotary. Je ve�mi aktívni líder; neriadi sa zavede-
nými praktikami, nepodlieha rutine. Veci nevy-
konáva určitým spôsobom len preto, že sa tak
robili od nepamäti. Vždy h�adá nové nápady.
Myslím si, že sa mu v očiach širokej verejnosti po-
darí výrazne zvýši	 povedomie o Rotary a o zá-
služnej činnosti tejto organizácie.

Pauline Philman, absolventka štipendijného pobytu
pre mladých vyslancov v Južnej Afrike, ktorá v roku
1961 študovala na Univerzite v Kapskom Meste
spolu s Rayom Klinginsmithom. Žije v meste Bell
na Floride, už 36 rokov vykonáva učite�skú profe-
siu.
S Rayom som sa stretla v New Orleanse, kde sme
nastupovali na lo
 do Kapského Mesta. Bol to
ve�mi príjemný mladý muž. Nemala som víza,
pretože cestovná kancelária ma neupozornila, že
ich budem potrebova	. Práve Ray mi pomohol
s ich vybavením na britskom konzuláte.
Ray hne
 spomenul, že sa práve zasnúbil – bol
taký za�úbený. Počas plavby do Južnej Afriky trá-

Ray Klinginsmith, RI prezident 2010-11, sa chystá otvoriť Svetový kongres RI, na ktorom porušil tradíciu večerných príhovorov.

Najprv si svojím jedinečným zmyslom pre humor zís-
ka pozornos� poslucháčov a potom predostrie pod-
statu veci.

– Matthew Eichor
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vil ve�a času písaním listov svojej Judie. V Kap-
skom Meste sme sa spriatelili s hostite�skými ro-
dinami nás oboch. Objavili sme metodistický
kostol, kde sa hovorilo po anglicky. Chodievali
sme tam každú nede�u a sedávali ved�a seba.
Rayova prítomnos	 v Južnej Afrike mi ve�mi po-
máhala. Vedela som, že ak by som potrebovala
pomoc, môžem sa naňho spo�ahnú	.
Bol ve�mi aktívny v miestnom skautskom hnutí.
Ke
 dostal nový odznak, vždy ma poprosil, aby
som mu ho našila. Bol mi ako brat, tak som ho
vnímala. Vyznačoval sa inteligenciou, trpezlivos-
	ou a v�údnos	ou – kvalitami, ktoré by ho pod�a
mňa predurčovali na dráhu politika. Vedela som
však, že sa stane právnikom. Dnes ma vôbec ne-
prekvapuje, že je prezidentom Rotary – vždy mal
v sebe vodcovské vlohy. Predpokladala som, že sa
vyšvihne až na samý vrchol.
Ke
 sa dozvedel, že sa stane prezidentom Rota-
ry, zavolal mi a dlho sme sa zhovárali o tom, čo sa
v našich životoch udialo. Pre Rotary je to pocta,
že na jeho čele stojí práve Ray Klinginsmith. Pre
mňa je hrdinom.

Bill Gaines, predseda predstavenstva a prezident
spoločnosti Macon-Atlanta Bancorp. Klinginsmith,
advokát, ktorý je členom predstavenstva, nieko�ko
rokov žil v meste Macon v Missouri, pokým sa v ro-
ku 1974 nepres	ahoval do Kirksville.
Raya poznám už ve�mi dlho. Vždy bol výnimočný
muž. Má neobyčajný zmysel pre obchod a podni-
kanie, v
aka čomu sa stal tým, čím je dnes. Je to
mimoriadne čestný a spo�ahlivý človek, ve�mi po-

hotový so zmyslom pre systematickos	. Vie si zís-
ka	 a nadchnú	 �udí. Je to skutočne znamenitý lí-
der.

Karen Murr, tajomníčka spoločnosti Macon-Atlan-
ta State Bank
Hoci Ray a Judie ve�a cestujú, stále si nájdu čas
na návštevu Maconu, kde sa zúčastňujú na
rôznych spoločenských udalostiach, aby sa stretli
s �u
mi, s ktorými sa poznajú už desiatky rokov.
Ray je ve�mi spoločenský, vie by	 vtipný, je to
skvelý zabávač. Vždy sa potešíme, ke
 nám môže
konferova	 firemný večierok.

Rusty Neill, bývalý prezident Rotary klubu v Macon
County; prezident a generálny riadite� spoločnosti
Macon-Atlanta State Bank. Ray Klinginsmith bol
riadite�om tejto banky 38 rokov, v roku 2009 odišiel
do dôchodku.
Hoci Ray už nieko�ko rokov nežije v Macone, stá-
le je tu ve�mi uznávaný a má mnoho väzieb na ko-
munitu. Práve tým sú Ray a Judie špecifickí – ke

sa raz niečomu upíšu, vždy si nájdu čas na udržia-
vanie týchto väzieb. Ray sa neprestáva zaujíma	
o svoje pôvodné aktivity aj ke
 už pracuje na 
al-
ších projektoch.
Ray sa nezvykne uja	 slova ako prvý. Preňho je ty-
pické, že zareaguje slovami “toto mi pripomína

situáciu“ a potom povie nejakú úsmevnú
príhodu, čím dá veciam ten správny náh�ad a po-
slucháči si z toho sami vedia vyvodi	 záver, prí-
padne nájs	 riešenie.
Rotary vždy malo úžasne pozitívny vplyv na jeho
život a ak s ním strávite čo i len chví�ku času, ur-
čite ve�mi šikovne túto skutočnos	 vyzdvihne.
Ako ve�vyslanec Rotary odvádza obrovský kus
práce tým, že ideály a kvality, ktoré táto organizá-
cia vštepuje �u
om, sám zosobňuje. Konkrétne -
Ray zosobňuje princíp Služby nad vlastnými záuj-
mami (Service Above Self) vo všetkom, čo robí.
On sám nerozpráva o tom, čo v Rotary dosiahol.
Vždy hovorí o tom, čo mu Rotary dalo - a on to
vlastne Rotary iba spláca. Zároveň sa snaží, aby
táto organizácia stále napredovala. Určite by
chcel, aby sa v súvislosti s ním hovorilo o zaktivi-
zovaní klubov. Jeho odkaz znie, že kluby by mali
uplatňova	 silu, ktorú majú. Spoločne sa dajú do-
siahnu	 úplne neuverite�né veci.

Larry Wickless, prezident Americkej asociácie osteo-
patickej medicíny, gastroenterológ. O štyri roky mladší
absolvent rovnakej strednej školy ako Ray Klingin-
smith – Unionville High School, kde Ray bol prezi-
dentom triedy a členom školského futbalového tímu.
Vždy bol ve�mi rešpektovaný. Bol špičkový štu-
dent – robil samé správne veci. Ak ste chceli ma	
niekoho za vzor, tak Ray bol na to ako stvorený.
Všetko do čoho sa pustil, mu išlo od ruky. Tak
ako si zvolil profesiu právnika v malom meste,
mohol vykonáva	 firemné právo v ktoromko�vek
ve�komeste. Všetci sme naňho hrdí.

Klinginsmith víta guvernérov dištriktov pre rok 2010-11 a predstavuje motto, ktoré si zvolil: BUDOVANÍM SPOLOČENSTIEV - PREMOSŤUJEME KONTINENTY.

Rotary vždy malo úžasne pozitívny vplyv na jeho ži-
vot, a ak s ním strávite čo i len chví�ku času, určite
ve�mi šikovne túto skutočnos� vyzdvihne.

– Rusty Neill
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Terry Combs, bývalý prezident Rotary klubu
v Kirksville-Thousand Hills. Combs je tiež výkon-
ným riadite�om asociácie Chariton Valley Associa-
tion, založenej Rayom Klinginsmithom, ktorý bol jej
prezidentom v rokoch 1982 až 2008.
Ray má taký talent vyh�adáva	 a získava	 vhod-
ných adeptov na spoluprácu, s akým som sa ešte
nestretol. Každý človek pod�a neho musí ma	 prí-
ležitos	 niečím prispie	. V sobotný večer ho s naj-
väčšou pravdepodobnos	ou nájdete na pive s pria-
te�mi v hoteli DuKum Inn v Kirksville. Pochopi-
te�ne - pokia� práve nebojuje s detskou obrnou
v Indii, alebo nepredsedá celosvetovému zhro-
maždeniu Rotary v Kalifornii, alebo nie je na nej-
akej inej rotariánskej misii. Pod�a môjho názoru
bude Ray tým najústretovejším človekom, ktorý
kedy stál pri kormidle Rotary.

Darrell Krueger, dočasný prezident Truman State
University, člen Rotary klubu v Kirksville
Ray mal sen jedného dňa sa sta	 prezidentom Ro-
tary a teraz sa mu ten sen plní.
Šíri okolo seba pocit vrúcnosti. K �u
om sa sprá-
va zdvorilo, vie ich vypoču	. Skrátka je to typ člo-
veka, s ktorým sa cítite príjemne. Vie ve�mi dobre
načúva	 a o veci sa úprimne zaujíma. Má tiež
zmysel pre rodinu. Výrazne sa angažuje a celý sa
odovzdáva v prospech komunity. Tu v Missouri je
tvárou Rotary.

Tracy Hill, asistentka prezidenta Truman State
University
Nikoho si nevážim tak, ako Raya Klinginsmitha.
V práci sa riadi vysokými etickými princípmi
a všetku svoju prácu odvádza vo výnimočnej kva-
lite. Pri všetkých svojich aktivitách vystupuje čest-
ne a má dobré a ve�ké srdce. Na jeho
úspechoch sa vo ve�kej miere podie-
�ala aj Judie. Spolu tvoria zohraný
tím. Dôraz pripisuje organizovanosti,
rád si veci vopred plánuje. Je perfekci-
onista. Má však príšerný rukopis. Kaž-
dý svoj text nieko�kokrát prepisuje.
A všetky si odkladá, z čoho si často
u	ahujeme.

Ron Gaber, bývalý prezident Rotary klu-
bu v Kirksville a dlhoročný priate� rodi-
ny, ktorá pozostáva z manželky Judie,
syna a dcéry a troch vnúčat
Ray má vynikajúcu pamä	 a tiež
schopnos	 prira
ova	 mená a �udí
k príslušnej tematickej oblasti, k spo-
mienkam, vz	ahom a zážitkom, ktoré
zdie�ajú. Na základe tejto vlastnosti
vie �ahko nadväzova	 vz	ahy a vytvá-
ra	 celoživotné priate�stvá. Nové idey
sa snaží získava	 tak, že na to isté sa
pýta rôznymi spôsobmi a nesmierne
ve�a času trávi rozhovormi medzi štyr-
mi očami alebo diskusiami v malých
skupinkách. Dobre vychladené pivo
a pukance boli neraz svedkami zrodu

mnohých servisných projektov. Myslím si, že Ray
sa uvedie ako líder pôsobiaci ako katalyzátor
zmien, ktoré napokon vyústia do 
alšieho rozma-
chu Rotary klubov na celom svete.

Eileen Eckhouse, asistentka RI Prezidenta Raya
Klinginsmitha
Ray sa v mnohých veciach spolieha hlavne sám na
seba. Dosiahol v živote ve�mi ve�a. Neviem, či
vôbec niekedy spí. Do kancelárie prichádza me-
dzi 5. a 6. hodinou ráno a zvyčajne odchádza až
o 6. hodine večer. Z jeho kancelárie však často
poču	 smiech. Hoci je ve�mi zanietený, nikdy som
ho nevidela s niekým sa pochyti	. Vyznačuje sa tr-
pezlivos	ou svätca.
Pre mnohých �udí je inšpiratívny – dostávajú sa
mi do rúk záznamy z jeho prejavov či stretnutí
s mladými �u
mi. Práve spomedzi nich získal pre
Rotary mnoho prívržencov, ktorí prekypujú in-
špiráciami na zmeny.

Ed Futa, generálny tajomník Rotary International
Ke
 som tu pred 11 rokmi začal pracova	, už
vtedy som oceňoval jeho vodcovský štýl a obrov-
ský talent. Urobil na mňa dojem najmä tým, ako
dokázal uchopi	 určitú nepatrnú črtu každej si-
tuácie a zakomponova	 ju do širších rozmerov.
Jeho najdôležitejšou vlastnos	ou je, že dokáže
v �u
och navodi	 pocit pokoja a vyrovnanosti.
Pokladám to takmer za nevyhnutnú osobnostnú
črtu. Možno v
aka svojej nenútenej povahe
a prirodzenému správaniu vie by	 úžasne pria-
te�ský a prístupný. Rotariánom sa to isto bude
ráta	. �

„Rotary je svetovou jednotkou v spájaní ľudí dobrej vôle na celej zemeguli
a vo využívaní ich spolupráce a podpory v úsilí dosiahnuť, aby sa svet stal
o mnoho lepším a krajším“ – Ray Klinginsmith.

Pod�a môjho názoru bude Ray tým najústretovejším
človekom, ktorý kedy stál pri kormidle Rotary.

– Terry Combs

Neviem, či vôbec niekedy spí. Hoci je ve�mi zaniete-
ný, nikdy som ho nevidela s niekým sa pochyti�. Vy-
značuje sa trpezlivos�ou svätca.

– Eileen Eckhouse

Hledá se nový

generalní sekretář
pro Rotary International

Rotary International zahajuje výběrové řízení
na pozici generálního sekretáře, neboť dosa-
vadní generální sekretář Ed Futa odchází po
10 letech ve službě do důchodu ke 30. červnu
2011.

Generální sekretář je nejvyšším výkonným
činitelem Rotary International. Ze své funkce
je přímo odpovědný 19členné Radě ředitelů
Rotary International (RI) a 15členné Správní
radě Nadace Rotary (TRF). Zodpovídá za kaž-
dodenní operativní řízení jak RI, tak TRF,
k čemuž je mu k dispozici tým více než 600
profesionálních zaměstnanců.

RI a TRF mají společný rozpočet přesahující
100 milionů amerických dolarů (USD) a spra-
vují majetek v hodnotě převyšující 980 milionů
USD. Generální sekretář odpovídá za veškeré
záležitosti týkající se správy majetku, financí
a operativního řízení obou korporací a za koor-
dinaci práce týmu profesionálních zaměstnan-
ců s dobrovolným úsilím rotariánů – členů
Rotary klubů na celém světě. Zaměstnanci
obou korporací a dobrovolní rotariáni spolu-
pracují na posilování klubů, na cílené a účinné
humanitární službě a na aktivitách podporují-
cích dobrou pověst Rotary a na širokém pově-
domí o tomto mezinárodním hnutí v celosvě-
tovém měřítku.

Uchazeči o tuto pozici by měli disponovat vý-
znamnou zkušeností z oblasti výkonného říze-
ní, kterou mohou prokázat úspěšným řízením
organizace se srovnatelně velkým rozpočtem
a počtem zaměstnanců. K dosažení cílů a po-
slání RI a TRF při práci s dobrovolně působící-
mi vedoucími činiteli Rotary a s placenými
profesionálními zaměstnanci je rovněž třeba
mít vynikající komunikační schopnosti, a to
zejména v mezilidských vztazích. Podstatná je
schopnost pracovat v prostředích odlišných
kultur a předpisů společenského chování.
Předností jsou jak mezinárodní zkušenosti
z řízení obchodních společností, tak znalost
problematiky vztahů mezi členy statutárních
a správních orgánů na jedné straně a zaměst-
nanců na straně druhé. Nezbytná je schopnost
účinného užívání mluvené i psané angličtiny.
Od uchazečů se očekává hluboké zaujetí prog-
ramem a posláním jak Rotary International,
tak Nadace Rotary.

K zajištění tohoto významného výběrového
řízení uzavřelo Rotary International partner-
skou smlouvu se společností Korn/Ferry In-
ternational. Projevy zájmu o uvedenou pozici
nebo doporučení na potenciální kandidáty
budou drženy v přísné diskrétnosti a je třeba
je zasílat na adresu:
RotaryInternational@kornferry.com.

Z oficiální výzvy RI v angličtině
přeložil Petr J. Pajas, PDG
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: Petr Zikmund

MARTIN TIMR se narodil 4. října 1953 ve Stra-
konicích. Od roku 1955 žije trvale v Českých Bu-
dějovicích. Jeho otec byl lékařem a primářem
očního oddělení v krajské nemocnici. Matka uči-
la na střední škole češtinu a francouzštinu. Má tři
sourozence: starší sestra je primářkou Psychiat-
rické léčebny v pražských Bohnicích, mladší ses-
tra je zahradní architektka a bratr dětským
lékařem.

Profesní profil – Martin Timr vystudoval gymná-
zium v Českých Budějovicích v letech 1969-1973.
Ve studiu pokračoval na fakultě architektury
ČVUT v Praze, kde promoval v roce 1979. Po
roční vojenské základní službě, kterou absolvoval
v severních a západních Čechách, nastoupil do
Stavoprojektu České Budějovice. Zde pracoval
do roku 1990 jako vedoucí projektant. Bezpro-
středně po „sametové revoluci“ založil soukro-
mou architektonickou kancelář, kterou jako ne-
závislý architekt provozuje doposud. Je autorem
více než 50 realizací v architektonické tvorbě –
např. rekonstrukce teologické fakulty, vysoko-
školské menzy, vysokoškolských kolejí v Českých
Budějovicích, tří domů seniorů ve středočeském
kraji, školícího a rekrečního střediska a řady ro-
dinných domů a rekonstrukcí historických objek-
tů. Spolupracuje s Magistrátem města České
Budějovice na změnách územního plánu a vypra-
coval řadu analýz a studií pro rozvoj města. Jako

odborný konzultant intenzivně spolupracuje také
s českobudějovickým biskupstvím. Je autorem re-
konstrukce historického okolí českobudějovické
katedrály. Profesní úspěchy ho dovedly k členství
v České komoře architektů. Nebyl nikdy členem
žádné politické strany.

Rodinné zázemí – Martin Timr je ženatý od roku
1983. Manželka Hana vystudovala fakultu silno-
proudé elektrotechniky v Plzni, pracovala jako
projektantka MaR, po revoluci založila firmu za-
bývající se osvětlovací technikou, kterou úspěšně
10 let vedla. Nyní pracuje pro mezinárodní spedi-
ci. Syn Martin ukončil studium ekonomie, dcera
Barbora studuje ČVUT, fakultu biomedicínské-
ho inženýrství. Oba jsou svobodní.

Osobní záliby – Rád cestuje a fotografuje. Mezi
jeho oblíbené sporty patří lyžování a cykloturisti-
ka. V mládí se závodně věnoval sportovní gym-
nastice, hře na housle a dvanáct let navštěvoval
malířský ateliér v LŠU. V letech 1968-1970 byl
členem skautského oddílu, skauting měl silný vliv
nejen na jeho pozdější život, ale díky skautingu se
stal členem Rotary klubu. V současnosti věnuje
téměř veškerý svůj volný čas právě aktivitám
v Rotary.

ROTARY - Členem RC České Budějovice je od
roku 1992. V klubu prošel řadou funkcí. V letech
1995-1998 byl jeho sekretářem, v roce 2000-2001
prezidentem klubu a v letech 2004-2008 asisten-
tem guvernéra pro jižní Čechy. V roce 1995 se

zúčastnil pětitýdenního profesního pobytu
v USA v rámci programu International Intern-
ship for Business Development, který sponsoro-
val RC v Charlestonu v Jižní Karolíně. Obě jeho
děti se účastnily programu Rotary Exchange Stu-
dents a tak jeho rodina po dobu více než dvou let
poskytovala druhý domov výměnným studentům
ze zahraničí a aktivně se podílela na programu ce-
lého jejich pobytu u nás. Martin Timr se již dříve
účastnil mnoha distriktních akcí a přitom jeho
klubová účast byla vždy téměř stoprocentní. Prá-
ce Martina Timra pro Rotary byla oceněna čest-
ným odznakem PHF v roce 2005 a v roce 2009
obdržel Cenu Tomáše Jana Bati. �

Představujeme guvernéra

Odpověď na tyto čtyři otázky pomáhá

ověřit, zda naše úmysly a činy skutečně

přispívají k naplnění rotariánských zá-

sad, k zachování a rozvíjení etických

hodnot v mezilidských vztazích.

1. Je to PRAVDA?

2. Je to ČESTNÉ vůči všem,

jichž se to týká?

3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ

a vzájemnou DŮVĚRU?

4. Přinese to PROSPĚCH všem

zúčastněným?
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Dovolte mi, abych Vám jako nový guvernér Distrik-
tu 2240 popřál krásný zbytek letos tak žhavého léta.
Po zásluze sbíráte nové síly k osobním, pracovním i
rotariánským aktivitám v kruhu svých blízkých na
krásných místech doma i ve světě. Volný čas v rota-
riánském duchu neznamená uzavření se do sebe,
ale naopak otevření se novým výzvám. Právě doba
dovolených poskytuje prostor pro vytváření a obno-
vování komunit – rodinných, místních, ale i spole-
čenských. Víme z naší rotariánské zkušenosti, že
osobní vyrovnanost a dobré vztahy jsou nezbytné,
abychom mohli vykonávat smysluplně své poslání,
to je službu v různých potřebných oblastech místní
komunity, v níž po celý rok žijeme. Ve shonu pra-
covního roku naše vztahy často trpí „provozními“
šrámy, proto jim dopřejme letní čas, aby se mohly
zhojit.

Dobré mezilidské vztahy, úspěch a soudržnost ma-
lých společenství, jakým je náš distrikt, je předpo-
kladem úspěchu širších vztahů regionálních,
mezinárodních a spolu s novým prezidentem RI
řekněme i mezikontinentálních, světových. Mottem,
které nový prezident RI vybral pro nadcházející ro-
tariánský rok, je „BUILDING COMMUNITIES,
BRIDGING CONTINENTS“. Cíl Rotary tak vidí
ve spojování kontinentů prostřednictvím mostů,
které symbolizují naše veřejně prospěšné služby.
Můžeme zmínit například obecně známý a úspěšný
boj Rotary a jeho partnerských organizací s dětskou
obrnou, který se stal právě jedním z mostů, spojují-
cím méně rozvinuté oblasti s těmi ekonomicky sil-
nějšími. Na našich prázdninových zahraničních
cestách vidíme, jak jsou tyto mosty nezbytné. Aby-
chom však tuto potřebu zaregistrovali, nemusíme
jezdit jen do těch nejchudších oblastí světa, stačí mít
otevřené oči kdekoliv, i doma, všude se najde příle-
žitost k poskytnutí pomoci nebo podpory.

Mosty je potřeba budovat nejen mezi kontinenty, ale
i na místní úrovni. Vzpomeňme například širokou
rotariánskou pomoc českým oblastem zasaženým
povodní. Budování společenství a mostů je tedy pro
mne spjato se službou, proto jsem pro letošní rok
zvolil distriktní motto: „Ve službě je síla Rotary“.
Služba druhým totiž dle mého názoru stmeluje jaký-
koliv kolektiv a dává mu skutečný smysl a sílu ob-

stát v těžkých zkouškách. Chceme-li spolu s prezi-
dentem RI budovat mosty, musíme zpevnit vlastní
břehy - vlastní kluby i celý náš distrikt. „United we
stand, divided we fall“ je staré pravidlo, které je plat-
né i pro nás v této době a já k tomu za sebe dodá-
vám, že to, co nás stmeluje a dává nám sílu, je
hlavně služba druhým.

V uplynulém půlroce příprav rotariánského roku
2010/2011, který právě zahajujeme, jsem zaregistro-
val mnoho pozitivních názorů, postřehů i konkrét-
ních návrhů aktivit a příkladů poskytovaných
služeb, které připravují Rotary kluby. Bylo to při se-
mináři prezidentů a sekretářů klubů PETS, při dis-
triktním shromáždění, při distriktní konferenci i při
dalších komornějších příležitostech. Byly to zprávy,
které mě potěšily a staly se mi vzpruhou pro výkon
ne úplně snadné pozice guvernéra. To, jak mnoho
právě aktivity našich Rotary klubů souznějí s aktivi-
tami rotariánů v jiných regionech i se směrováním

celého společenství RI, jsem si plně uvědomil bě-
hem červnového Světového kongresu RI v Montrea-
lu. Je vidět, že věci jsou v běhu s dostatečným
předstihem a že začátek nového rotariánského roku
je mezníkem jen symbolickým, nikoli faktickým, ne-
bo	 naše aktivity z jednoho období do druhého pře-
cházejí naprosto přirozeně, kontinuálně. A hlavně,
neustále se vyvíjejí! V tomto rozvoji jsem spolu s čle-
ny řídícího výboru, guvernérské rady i distriktních
výborů připraven Vám být nápomocen dle našich
sil, zkušeností a možností.

Věřím, že společně budeme i oporou našim dvěma
past-guvernérům, kteří byli ústředím RI pověřeni
zodpovědnou a náročnou úlohou koordinátorů RI
(strategický plán, oblast public relations) v širším
regionu, zahrnujícím šest dalších distriktů z Rotary
zóny 19. Tato skutečnost naznačuje, že aktivity Ro-
tary klubů našeho distriktu jsou hodnotné, přínosné
a patrně mohou být i příkladné. Domnívám se, že
realizace našich projektů a aktivit přitáhne pozor-
nost i dalších zájemců a že naše společenství brzy
posílí i početně.

Jsem přesvědčen, že v květnu příštího roku budeme
mít na naší distriktní konferenci co bilancovat. Do
té doby se těším na mnohá osobní setkání - s členy
Rotary klubů při pracovních návštěvách v klubech,
s ostatními pak při aktivitách Rotary určených širo-
ké veřejnosti.

Váš

Martin Timr, PHF, Cena TJB
guvernér Distriktu 2240 pro období 2010/2011
člen RC České Budějovice

V průběhu letošního společného semináře guvernérů zvolených pro období 2010/2011 v San Diegu (Rotary International
Assembly) měl náš guvernér Martin Timr (druhý zleva) možnost jednat o další spolupráci se svými protějšky z distriktů, s ni-
miž máme tradičně kontakty nejužší – zleva: s guvernérem D-1880 (Německo) Sonnhardem Lungfielem, D-1840 (Němec-
ko) Rainerem Spaethem a D-1920 (Rakousko) Klausem Schredelsekerem. (foto: archiv redakce)

Vážené rotariánky,
vážení rotariáni,
milí přátelé Rotary!
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: autor textu a Petr Zikmund

Pro každý Rotary klub je skutečnost, že jeden z jeho členů byl na Světovém
kongresu RI zvolen guvernérem distriktu, tedy zástupcem prezidenta RI pro
daný region, nejen poctou, ale i závazkem a do jisté míry i oceněním dosavad-
ních klubových aktivit. Zatímco předání funkce odstupujícím guvernérem
tomu nastupujícímu je v průběhu distriktní konference vzhledem k termínu
jejího konání jen symbolické, faktické předání v posledních dnech června
nebo prvních dnech července se stalo již potřetí slavnostní událostí domov-
ského klubu nastupujícího guvernéra.

Tentokrát se tato komorní slavnost uskutečnila 30. června v Českých Budějo-
vicích. Předcházelo jí přijetí čestných hostů primátorem Statutárního města
České Budějovice doc. RNDr. Miroslavem Tetterem, CSc. v historických
prostorách radnice. Samotné slavnostní předání guvernérské funkce se usku-
tečnilo v českobudějovickém centru pro rehabilitaci osob se zdravotním posti-
žením ARPIDA, které od jeho zprovoznění v roce 1993 RC České Budějovice
dlouhodobě sponzoruje. Výsadní postavení českobudějovického Rotary klubu
mezi sponzory ocenil v úvodu setkání i ředitel centra Doc. PhDr. Jiří Jankov-
ský PhD. Slavnostní atmosféru navodilo svým vystoupením několik členů Bi-
gysboru, pěveckého sboru českobudějovického gymnázia J.N.Neumanna.

Mezi hosty byli členové RC Český Krumlov a RC Freistadt z Rakouska, dvě
zahraniční účastnice roční studentské výměny, nechyběl ani člen zastupitel-
stva Jihočeského kraje a jeho bývalý hejtman RNDr. Jan Zahradník. A pro-
tože mezi čestnými hosty byli i všichni členové obou řídících výborů
distriktu, předcházejícího i současného, včetně PDG Jozefy Polákové (RC
Košice), mohlo po předání funkcí mezi odstupujícím guvernérem Františ-
kem Rynešem (RC Třebíč) a nastupujícím Martinem Timrem (RC České
Budějovice) proběhnout postupné štafetové předávání dalších vrcholných
funkcí distriktu: Martin Timr předal svoji dřívější funkci DGE Tomáši Lan-
govi (RC Nové Zámky) a ten svoji funkci DGN Alexandru Turkovičovi (RC
Brno).

Ve finále se dostalo i na místní. Funkci prezidenta RC České Budějovice
předal dosavadní prezident Jan Trsek svému nástupci Pavlu Hanzlíkovi.
Zejména v proslovech obou rotariánů, kteří se vystřídali v prezidentské po-
zici klubu, bylo možné postřehnout výjimečnost a zodpovědnost, s níž čes-
kobudějovický Rotary klub vstupuje do nadcházejícího roku, v němž oslaví
dvacáté výročí obnovení své činnosti (poprvé založen 1927, podruhé 1946,
potřetí 1990). Připomenuli v nich i to, že chtějí poskytnout guvernérovi pev-
né zázemí pro výkon jeho nelehkého poslání a připravit na květen příštího
roku na vysoké úrovni distriktní konferenci. Už dnes jste na ni všichni sr-
dečně zváni. �

Účastníci setkání v historických prostorách českobudějovické radnice

Komorní slavnost se uskutečnila v příjemném prostředí českobudějovického centra pro re-
habilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA.

Primátor Statutárního města České Budějovice doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. (vlevo) po-
přál oběma protagonistům setkání mnoho úspěchů v dalších aktivitách.
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: Dobroslav Zeman, PDG

Myšlenka, že Rotary je společenstvím bez hranic,
kterou před časem uvedl do života PDG Otakar
Veselý, provází všechny mezidistriktní výbory pro
mezinárodní spolupráci, do kterých je náš distrikt
v současné době zapojen. Pracovní setkání těchto
sedmi výborů (ICC – Inter-Country Committees)
se uskutečnilo tradičně den před distriktní konfe-
rencí, tentokrát tedy v pátek 4. června v Třebíči.

Protože jednání probíhalo již od ranních hodin,
většina členů těchto výborů dorazila do hotelu už
předcházející večer. Hostitelský RC Třebíč pro
ně a další rotariány, kteří přijeli na distriktní kon-
ferenci, připravil příjemné posezení ve vinném
sklípku v památkově chráněné oblasti starého ži-
dovského města. Romantický nádech večera po-
sílili společně současný prezident místního klubu
Jaroslav Soukup a jeho PP Frank Spekhorst, kteří
přítomné zasvětili do jemných nuancí jihomorav-
ských vín.

Páteční společné jednání ICC zahájil PDG Ota-
kar Veselý z pozice koordinátora mezinárod-
ních aktivit našeho distriktu a současně zástupce
našeho distriktu v ICC CEEMA/RIBI (širším
mezinárodním výboru Rotary pro spolupráci
zemí Evropy a východního Středomoří). Mezi
hosty přivítal zejména vzácného zahraničního
hosta, PDG Tonyho Blacka, který přijel na dis-
triktní konferenci jako zástupce prezidenta RI
Johna Kennyho. Význam setkání ICC podtrhla
i přítomnost celého řídícího výboru distriktu pro
období 2010/2011, tedy všech aktuálně činných
guvernérů – IPDG Františka Ryneše, DG Marti-
na Timra a DGE Tomáše Langa. Ze všech mezi-
národních komisí, které pracují na základě
vícestrannosti (jsou to komise mezidistriktní, do
nichž jednotlivé distrikty podle příslušných zemí
delegují své zástupce), se zúčastnili nejen členo-
vé z ČR a SR, ale i z ostatních partnerských
zemí. Už jenom tato skutečnost napovídá, že
mezinárodní spolupráce je v zorném poli rotari-
ánů a je od počátku základním principem Rota-
ry.

Protože účelem setkání byla vzájemná výměna
zkušeností a stanovení dlouhodobějších cílů,
představil Otakar Veselý nejprve prostřednic-
tvím elektronické prezentace „Rotary bez hra-
nic“ činnost jednotlivých ICC. Předsedové jejich
česko-slovenských sekcí pak na tuto prezentaci
navázali svými detailnějšími příspěvky. Z dlouho-
letých tradic vycházejí zejména aktivity meziná-
rodních výborů pro spolupráci českých
a slovenských Rotary klubů s Rotary kluby v Ra-

kousku, Německu, Holandsku a USA. Zejména
výbor pro spolupráci s Rotary kluby v USA velmi
příznivě hodnotil dlouhodobou spolupráci s vel-
vyslanectvím USA v Praze při rozvíjení programu
mladých vyslanců, letos v podobě dvou Junior
Ambassadors Days. K organizační úpravě došlo
ve spolupráci se zeměmi na východě našeho dis-
triktu, kde původně jeden výbor byl rozdělen do
dvou, jejichž činnost bude pružnější a více sofisti-
kovaná. Vznikl tak jeden výbor pro spolupráci
mezi česko-slovenskými RC a RC na Ukrajině
a druhý pro RC v Ma
arsku - ten čeká nelehký
úkol rozvíjení partnerských vazeb. Letos také do-
šlo po několika letech k obnovení mezinárodního
výboru pro spolupráci s kluby v Izraeli. Nové
partnerství v tomto regionu navázal například již
RC Nové Zámky a to s izraelským RC Rehovot
(D-2490). Výbor naváže na stávající klubová
partnerství a rozšíří je o společné projekty věno-
vané především službě mládeži.

V závěru setkání za vedení distriktu ocenil práci
všech ICC guvernér Martin Timr a přislíbil po-
moc při realizaci konkrétních mezinárodních
projektů. K pozitivnímu hodnocení práce našich
ICC i přínosu této schůzky k mezinárodní spolu-
práci se připojil také přítomný zástupce preziden-
ta RI Tony Black, PDG, který celé jednání
pozorně sledoval. Poděkoval za angažovanou
práci v mezinárodních službách. Jak sám řekl, byl
nadšen mnohostrannými aktivitami, které všech-
ny mají za cíl „překračovat hranice“, tedy vést
k „lepšímu porozumění“ a „spolupráci“, což je
„prospěšné pro všechny“. �

ICC CZ-SK-A / RC Český Krumlov / mezinárodní spolupráce / zájmové aktivity / tenis – Tak jako každý rok i letos se v polovině června uskutečnil v Čes-
kém Krumlově mezinárodní tenisový turnaj. Na základě dlouhodobého plánu ho uspořádal mezidistriktní výbor pro spolupráci českých, slovenských a ra-
kouských Rotary klubů (ICC CZ-SK-A), organizačního zajištění se ujali přátele z RC Český Krumlov. Stali se tak hostiteli účastníků turnaje z dalších dvou

našich Rotary klubů (Jihlava, Třebíč) a jednoho klubu rakouského (RC Linz-Leonding). Cel-
kem hrálo pět dvojic. Někteří přihlášení účastníci těsně před turnajem zrušili svou účast
zřejmě i z předtuchy špatného počasí. Hrálo se chvíli v dešti, chvíli svítilo sluníčko, dost vel-
ká zima byla po celý den. Rotariáni jsou však otužilí a vydrželi hrát celý turnaj na venkov-
ních kurtech. První místo již poněkolikáté obsadila dvojice Dobrovolný a Cakl, druzí byli
Saitl a Pop a třetí místo obsadila dvojice Zagora a Man.
Kromě ocenění vítězům předal předseda ICC CZ-SK-A Otakar Veselý, PDG, úřadujícímu
sekretáři českokrumlovského klubu Rostislavovi Zagorovi výtěžek z turnaje ve výši 2000
korun jako příspěvek na podporu sociálního projektu tohoto klubu. Termín turnaje je po-
každé zvolen tak, aby jeho účastníci mohli v Českém Krumlově současně navštívit i víken-
dové Slavnosti pětilisté růže. Této možnosti i letos využili téměř všichni účastníci, včetně
těch, kteří je na sportovní klání doprovázeli.
(Text: Otakar Veselý, PDG, foto: archiv klubu)

PDG Otakar Veselý při zahájení pracovního semináře

Účastníci semináře mezinárodních výborů
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Text: Ivan Belan, PDG, delegát CoL
Foto: autor textu, Monika Lozinska-Lee a archiv

Council on Legislation (CoL) je rotariánsky
parlament, ktorý sa schádza každé tri roky, aby
prerokoval všetky podnety a uznesenia pred-
kladané klubmi a dištriktovými konferenciami
k platnej legislatíve Rotary International (RI).
Rotariánsky parlament (legislatívny orgán) je teda ve�mi dôležitá zložka
ústrednej organizácie a riadenia Rotary. Zatia� čo Správna rada pripravuje
taktiku a diplomaciu pre RI, parlament dáva Rotary klubom priestor presa-
dzova	 ich riadiaci vplyv v spojení so Správnou radou.
Každé tri roky vysielajú všetky dištrikty svojho reprezentanta na CoL. Všetky
kluby cestou dištriktovej konferencie a ňou zvoleného delegáta majú právo
predloži	 návrh zákona, alebo jeho úpravu na jednanie parlamentu. Všetky
najdôležitejšie rotariánske rozhodnutia a legislatíva boli výsledkami rokova-
nia CoL. Napríklad zákonom schváleným CoL v roku 1989 mohli by	 prijí-
mané do Rotary aj ženy, PolioPlus program vznikol ako výsledok jednania
parlamentu v roku 1986.
Hlasovacie právo počas zasadania CoL majú všetci delegáti vyslaní jednotli-
vými dištriktmi RI. Právo hlasova	 nemajú predseda CoL a jeho zástupca, sú-
časný prezident RI, prítomní členovia Správnej rady a past-prezidenti RI.
Posledné zasadnutie CoL sa uskutočnilo v dňoch 25. - 30. apríla 2010, ktoré-
ho som sa zúčastnil ako delegát nášho dištriktu 2240. Tesne pred jeho zaháje-
ním panovala ve�ká nervozita vedenia RI a delegátov CoL najmä z Európy
a Afriky. Hoci sa zasadanie náročne a zodpovedne pripravovalo celé 3 roky,
stačila jedna erupcia islandskej sopky a zasadanie CoL roku 2010 v pôvod-
nom termíne mohlo by	 úplne znemožnené. Naš	astie maximálnym úsilím
rotariánskej cestovnej agentúry zmeškalo zahájenie CoL len desa	 delegátov
a z 531 nominovaných delegátov sa zasadania nezúčastnili len štyria. Takže
CoL 2010 bol nakoniec pod�a plánu úspešne zahájený a uznášaniaschopný.
Parlamentné zhromaždenie malo na programe 220 bodov rokovania. Z toh-
to počtu bolo 128 ustanovení zákona (návrhov k doplneniu, alebo k zmene
ústavných textov RI) a 92 uznesení (návrhov, ktoré nevedú k zmene ústav-
ných textov). Z prerokovaných návrhov parlament prijal 47 zákonov a 19
uznesení. Spolu zo 66 prijatých návrhov bolo hne
 „v prvom kole“ prijatých
51 návrhov, zatia� čo 15 bolo prijatých s pozmeňovacími doplnkami a zmena-
mi názvu návrhov, aby správne reflektovali zmysel zákona. Parlament odpo-
ručil 3 návrhy na 
alšie riešenie Správnej rade RI. Parlament zamietol 101
návrhov a 50 návrhov bolo stiahnutých.
Maratón hlasovania bol ve�mi náročný, rokovalo sa a opakovane hlasovalo
doslova o každej čiarke v znení zákona, často ove�a dlhšie ako bola plánova-
ná dĺžka zasadania. Priebeh a výsledky hlasovania sú už na internete a záu-
jemcovia ich môžu nájs	 na doméne www.rotary.org pod heslom Council on
Legislation 2010. Podrobnejšie sa budeme prijatými zmenami zaobera	 na
PETS vo februári 2011 v Pieš	anoch.
Dnes len pre zaujímavos	 uvediem z výsledkov hlasovania niektoré „naj“:
-naj-tesnejšie – rozdielom len 8 hlasov bol prehlasovaný návrh požiada	
predsedníctvo Nadácie Rotary o zvýšenie vekového limitu účastníkov GSE
na 45 rokov (za 254/ proti 262).
-naj-väčší počet hlasov získal návrh zákona, aby v každoročnej správe Nadácie
Rotary boli vidite�ne vykazované náklady a platby každého člena predsedníc-
tva a nielen predsedu a budúceho predsedu Nadácie Rotary (za 504 / proti 13).
-naj-menší počet hlasov získal návrh zákona pozmeňujúceho dĺžku funkčné-
ho obdobia guvernéra dištriktu z jedného roku na dva roky (za 19 / proti 496).
Na spoločenské aktivity prakticky čas nebol. Jeden večer bola spoločná veče-
ra, na ktorej bol prítomný prezident RI John Kenny s manželkou. Príjemné
a bohaté na výmenu skúseností boli aj stretnutia kolegov PDG jednotlivých
funkčných období, najmä ak sa ich zúčastnili aj časovo príslušní past-prezi-
denti RI. �

Council on Legislation 2010 se uskutečnil v Chicagu.

Zástupci všech 531 distriktů jednali na jednom místě. Napomáhala jim při tom moderní
technika i zkušení překladatelé.

Materiály pro jednání se připravovaly po celý předcházející rok.

O projednávaných tématech delegáti diskutovali živě nejen v plénu, ale i mezi sebou.

Podrobnější informace a závěry z jednání CoL 2010 najdete na:
www.rotary.org/en/Members/PoliciesAndProcedures/CouncilOnLegislation
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Monitory signalizovaly čas vyhrazený pro spíkry (vlevo), probíraný a následující bod pro-
gramu (uprostřed) a výsledky hlasování.

Hlasování o návrzích probíhalo elektronicky, o ukončení diskuse k jednotlivým tématům
ale delegáti hlasovali klasicky – během tří dnů 220x.

Delegát našeho distriktu PDG Ivan Belan (vlevo) se také setkal s předsedou CoL 2010 Mar-
kem Danielem Maloneyem.

Frank Dewlyn (vlevo) a Ivan Belan sloužili společně věci Rotary v rot. roce 2000/2001 - ten
první jako prezident RI a ten druhý jako guvernér našeho distriktu.

V průběhu CoL měl PDG Ivan Belan (vpravo) možnost navštívit ústředí RI v Evanstonu
a setkat se se současným prezidentem RI Rayem Klinginsmithem. Našeho delegáta pře-
kvapily znalosti, které prezident RI měl o našem distriktu, i zájem o zkušenosti s organizací
distriktu zahrnujícího dvě země.

Ke každému ze dvou set dvaceti návrhů diskutovalo několik delegátů. Zelená karta nazna-
čovala kladné stanovisko, červená záporné, žlutou delegát naznačoval příspěvek procedu-
rálního charakteru.

Příští Council on Legislation se uskuteční v roce 2013. Připomínky a návrhy z klubů pro jeho jednání shromažďuje průběžně legislativní komise distriktu.
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Pro letošní uspořádání Světového kongresu RI
byl zvolen kanadský Montreal. Nebyla to náhoda.
V letošním roce si připomínáme 100. výročí pří-
chodu Rotary do Kanady (v listopadu 1910 byl ve
Winnipegu založen první RC v Kanadě a součas-
ně i první RC mimo území USA). Montreal je
také znám svým multikulturním prostředím.

Kongresu sloužila dvě místa vzdálená od sebe jen
dvě stanice metra, nebo několik minut jízdy spe-
ciálními autobusy. Vcelku příjemná byla i pěší
procházka. Ve víceúčelové sportovní hale Cen-
treBell Arena probíhaly úvodní a závěrečné cere-
moniály nebo každodenní dopolední plenární
zasedání. Expozice jednotlivých projektů a zá-
jmových skupin Rotary byly soustředěny v „hale
přátelství“ do rozsáhlého kongresového areálu
uprostřed historické části města. Každé odpoled-
ne se zde uskutečňovaly i dvě desítky menších
pracovních seminářů a workshopů.

Letošního kongresu se zúčastnilo 18 tisíc účastní-
ků ze 132 zemí. Kromě hostitelské Kanady (3059
účastníků) a geograficky nejbližších USA (7182)
bylo nejpočetněji zastoupeno Japonsko (1086).
Účast z osmi zemí se pohybovala řádově ve stov-

kách: Nigerie (849), Francie (462), Indie (396),
Taiwan (394), Anglie (367), Filipíny (365), Korea
(356), Brazílie (334). Dalších sedm zemí pak pře-
konalo v účasti stovkovou hranici (Austrálie,
Bangladéš, Itálie, Uganda, Německo, Ghana,
Mexiko). Řada zemí byla zastoupena jen dvěma
či třemi delegáty nebo se nezúčastnila vůbec.
Účast našeho distriktu, respektive našich dvou
států (celkem 10 účastníků), nebyla zanedbatel-
ná. Další postřehy z kongresového dění proto při-
nášíme právě od některých z nich.

František Ryneš (RC Třebíč) se Světového kon-
gresu RI zúčastnil jako v té době úřadující guver-
nér, dalo by se tedy říci, že jaksi „povinně“. Jeho
svědectví však nasvědčuje tomu, že se kongresu
zúčastnil nejen „z moci úřední“, ale i rád.

Každý muslim má povinnost jednou v životě navští-
vit svatá místa v Mekce. Pro rotariána by mělo platit
totéž o světové konferenci. Navštívit světovou kon-
ferenci Rotary International je opravdu obrovským
zážitkem. Nejde ani tak o informace, i když i těch
zde načerpáme velmi mnoho. Pro mne je vždy moti-
vující, když se potkám s lidmi, kteří jsou naladěni
na stejnou notu. A někdy se takové „souznění duší“

dostaví tam, kde bych je vůbec nečekal. Během
třetího plenárního jednání vystoupila Její Výsost
královna Jordánského království Nur. O této arab-
ské zemi toho víme málo, o způsobu myšlení jejích
představitelů ještě méně. Navíc si neseme zátěž
předsudků, danou neschopností rozlišovat mezi
fundamentalismem a islámem. A tak jsem byl velmi
zvědav na projev této nádherné ženy. „Poprvé v hi-
storii máme možnost propojit lidstvo a kultury celé-
ho světa, abychom budovali životní úroveň, toleran-
ci a mír,“ říká královna Nur. „Děkuji Rotary, že již
sto let ukazuje cestu ke skvělým partnerstvím a spo-
jenectvím, která mění myšlení lidí, spojuje je při prá-
ci, při navazování přátelství a prosazování
spravedlnosti ve světě. Věřím, že v budoucnosti pře-
svědčíme svět, aby se připojil k tomuto nasazení ve
jménu naděje“.

Martin Timr (RC České Budějovice) přijel do
Montrealu jako budoucí guvernér distriktu a ob-
dobně tak jako František Ryneš současně i jako
reprezentant několika našich Rotary klubů, které
jim předaly hlasovací právo pro plenární zasedání
RI (většina klubů však tuto možnost nevyužila
a ani své vlastní delegáty nevyslala). Martin Timr
nám zaslal následující postřeh.

Ačkoli je kapacita hokejové arény neuvěřitelná, na úvodní ceremoniál kongresu se všichni účastníci nevešli. Tradičně se
proto uskutečnil dvakrát - premiérově odpoledne a v „repríze“ večer.

Místem oficiálních ceremonií i každodenních dopoledních jednání byla víceúčelová spor-
tovní hala CentreBell Arena světově proslulá jako mekka hokejistů a jejich fanoušků.

K pracovní části kongresu patřily i semináře a workshopy. K jedné z nejmenších diskusních
skupin patřili zájemci o historii Rotary. Tentokrát diskutovali o tom, jak vstup žen do klubů
ovlivnil v uplynulých několika desetiletích rozvoj celého Rotary.

Postřehy z kongresu připravil a svými fotografiemi
opatřil: Svatopluk K. Jedlička (RC Praha Classic)
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Po měsíci od návratu trochu vše prchá. Jsem moc
rád, že jsem tam byl. Bylo to zase hodně jiné, než
jsem zažil v San Diegu při semináři budoucích guver-
nérů. Atmosféra setkání tolika rotariánů mě doslova
stále fascinuje. Myslím tím hlavně naplněnou hoke-
jovou halu. Všichni pozorně poslouchají a já věřím,
že tak jako já to prožívají. Co to je? To není hokej,
jak je hala zvyklá. Něco nás v Rotary spojuje a tady je
hmatatelný důkaz - tolik zemí a národností! Všude
kde jsem seděl, záměrně jsem místa střídal, jsem
mohl hovořit na společné téma. Rozuměli jsme si.
Nepřijeli jsme za zábavou, přijeli jsme se poznat. Vi-
dím Rotary mnohem větší, než jsem dříve měl před-
stavu. Cítím nyní ještě více tu velkou sílu, kterou
disponuje. V srdci mě hřeje dech přátelství, kdykoli si
vzpomenu na setkání s řadou účastníků, se kterými
jsem se setkal poprvé a bylo již hodně i těch, se který-
mi jsem se již seznámil v době mé přípravy na funkci
guvernéra. Měl jsem možnost nahlédnout do několi-
ka pracovních skupin, kde se formují cesty Rotary
a byl jsem opravdu překvapen, jak velké množství ro-
tariánů se aktivně zapojuje. Kongres jednoznačně
podporuje nadšení uvnitř Rotary, každý rok nabíjí
účastníky energií, která se jejich prostřednictvím pře-
náší do klubů. A na druhé straně toto shromáždění
ve své mohutnosti prezentuje myšlenky v místě koná-

ní, protože si nelze nevšimnout tohoto setkání. Pro
mne dalším významným okamžikem bylo vzájemné
setkávání s rotariány z našeho distriktu.

Zdeněk Michálek (RC Ostrava) se účastnil kongre-
su ve dvou rolích. Jednak jako koordinátor distriktu
v oblasti zájmových sdružení (tzv. fellowships) - pů-
sobil zde zejména při prezentaci Mezinárodního
sdružení skautujících rotariánů (IFSR). Před sa-
motným kongresem pak byl jedním z counsellorů
mezinárodního semináře RYLA (viz též článek na
str. 36). Je to člověk praktický a tak myšlenky, které
ho zaujaly při plenárních zasedáních a projevu úřa-
dujícího prezidenta RI Johna Kennyho, shrnul do
dvou stručných bodů:

1. Skončila éra velkých slov a velkých projektů.
Nyní jde o drobné činy, které každý z nás v životě
udělá pro zlepšení situace na místech, kde působí.
Jak v rámci Rotary, tak své rodiny či zaměstnání.

2. Každou velkou změnu či velký projekt začal něja-
ký konkrétní člověk. Člověk, který měl svou vizi
a touhu ji naplnit. Zaměřme se proto na jednotlivce
s určitým potenciálem a pomozme jim s realizací je-
jich skvělých myšlenek.

Mladí účastníci mezinárodního semináře RYLA
uskutečněného několik dnů před Světovým kon-
gresem RI se mohli zúčastnit i samotného kon-
gresu. Jedním z nich byl člen Rotaract klubu
Hradec Králové Radomír Tylš (nominovaný RC
Hradec Králové). Vstup do světa „velkého“ Ro-
tary nám popsal takto:

Na Světový kongres RI v Montrealu jsem přijel pět
dní předem, abych se zúčastnil letošního ročníku
semináře RYLA International. Hned po příletu
Rotary vítalo všechny cestující v Montrealu a upo-
zorňovalo na nadcházející konferenci. Cestou do
hotelu jsem ještě spatřil řadu nápisů, které před-
znamenávaly, že za pár dní bude Montreal patřit
rotariánům.Tak jak plynul čas a blížila se neděle,
den „D“,kdy vše vypukne, centrum města zaplňo-
valy desítky, stovky a nakonec tisíce osob s visač-
kou RI na krku. V neděli se už všichni místní
ztráceli v davu návštěvníků.

A konference vypukla velkolepě. Zahajovací slav-
nost se musela konat nadvakrát a i přesto byl největ-
ší stadion NHL po celou dobu úplně zaplněný.
Příspěvky na konferenci přednesla řada výjimeč-
ných osobností. Již před odletem jsem se těšil na pří-

O tom, že přechod z klasické na elektronickou komunikaci netrápí jenom naše kluby a ve-
dení distriktu, svědčilo několik specializovaných workshopů a prezentace různých softwa-
rových řešení. K zatím nejrozšířenějším patří komerční systém ClubRunner, který užívají
Rotary kluby v USA a Kanadě.

K výrazným tématům kongresu patřila spolupráce Rotary s mladými lidmi. Letos byl polo-
žen důraz na nejmladší generaci v Interact klubech. Zde je prezentoval distrikt 5170
z USA, který v 90 Interact klubech sdružuje 9 000 teenagerů.

Většina setkání zde byla neplánovaných. Tady se například delegáti našeho distriktu Mar-
tin Timr, Svatopluk K. Jedlička, František Ryneš, Jarmila Michálková (účastnice semináře
RYLA) a Zdeněk Michálek potkali s Jitkou Satori (dáma vlevo), Češkou, která od roku 1989
žije v Kanadě (prezidentka RC Kingston).

Součástí doprovodného programu byla letos i dvě vystoupení artistů s obdivuhodnými vý-
kony. V předvečer kongresu účastníci navštívili québeckou školu cirkusového umění, závě-
rečný kongresový ceremoniál pak zpestřili artisté ze souboru Cirque de Soleil.
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spěvek Grega Mortensona, autora světoznámé knížky Three Cups of Tea
a uznávaného odborníka na oblast Pákistánu a Afghánistánu. Greg hovořil
o svých zkušenostech, které nabyl praxí při stavbě škol v této oblasti a pro lepší
představivost pustil i video odsud. Paralelně s konferencí se v místním kongreso-
vém centru odehrávala řada tématických přednášek. Největší součástí byla prezen-
tace projektů jednotlivých klubů, tzv. House of Friendship. V této hale měly
jednotlivé kluby a distrikty stánky, kde informovaly návštěvníky o svých projektech.

Na závěr se Rotary rozloučilo s účastníky opět velkolepě. Úžasné představení
předvedl nejprve Russell Watson, který dokázal zatáhnout do své show konzerva-
tivní, věkově spíše starší publikum. Po představení nadcházejícího prezidenta
RI, Raye Klinginsmitha, se rozloučil i John Kenny. Celou akci uzavřelo akroba-
tické vystoupení světoznámého Cirque du Soleil.

Během kongresu jsem si uvědomil, jak ohromnou organizací Rotary je a jak vý-
znamné změny ve světě dělá. Největší přínos mé účasti myslím teprve přijde. Bě-
hem letošního ročníku RYLA a celé konference jsem poznal desítky lidí z celého
světa, se kterými jsem nyní v kontaktu přes Facebook. Věřím, že řadu z nich jsem
neviděl naposledy a v budoucnu budeme schopni vytvořit mezinárodní projekt.
Na závěr vás chci všechny pozvat příští rok do New Orleans, kde proběhne příští
kongres. Věřím, že to bude neopakovatelná příležitost, jak poznat toto výjimečné
místo s lidmi, o kterých dopředu víte, že jsou vaši přátelé. �

Na příští Světový kongres RI, který se uskuteč-
ní v květnu 2011 v New Orleansu (USA), po-
zval přítomné jeho organizační štáb příznačně
za doprovodu jazzu.

Účastníkům kongresu se představil také prezident RI pro období 2011/2012 Kalyan Baner-
jee (RC Vapi, Gujarat, Indie) s manželkou.

Nastupující prezident RI Ray Klinginsmith představil účastníkům kongresu i ty, kteří mu
k jeho práci poskytují klidné rodinné zázemí.

PERSPEKTIVY ROTARY

Vážení a milí rotariánski priatelia,

Využívam možnos	 na začiatku nového rotarián-

skeho roka prihovori	 sa vám všetkým rotariánom,

ktorým leží na srdci budúcnos	 Rotary. Budúcnos	

znamená plánovanie, plánovanie na úrovni každé-

ho jedného Rotary klubu, v každej oblasti, vo vše-

tkých sférach našej služby –

komunite, profesii, mládeži,

v medzinárodnom merítku.

Bigger – by	 väčší – je jedným

z hlavných cie�ov budúcnosti.

Týka sa to hlavne našich Ro-

tary klubov v Strednej Európe,

kde len v málo prípadoch presahuje počet členov 40

a je ve�a tých, kde je hlboko pod 20 členov. By	

väčší, je predpoklad by	 aj aktívnejší. Viac členov,

viac profesií, viac možností pozna	 potreby komu-

nity a viac ochotných zapoji	 sa do realizovania vy-

týčených projektov. Využite možnos	 pozva	 do

svojich radov mladších �udí z rôznych profesií, ne-

váhajte oslovi	 ženy. Nadišiel čas prehodnoti	 svoje

zaužívané stanoviská. Zamyslite sa nad tým, prečo

už nejazdíte vašim autom zo sedemdesiatych ro-

kov, ale dávate prednos	 tomu novému. Skúste po-

rozmýš�a	 o osude a budúcnosti vášho klubu z po-

h�adu 21. storočia a otvorte svoje brány mladým

a ženám. Nebojte sa založi	 vo svojom okolí �alší,

nový klub, otvorený pre všetkých. V každodennom

živote sa stretávame s �u�mi, ktorí sú rotariáni svoji-

mi skutkami, dajme im príležitos	 by	 našimi pria-

te�mi. Aj to je jedna z ciest, ako by	 väčší.

Som pripravená s vami všetkými vies	 dialóg, dis-

kutova	 a pomáha	.

Vaša

Jozefa Poláková, PDG

RI koordinátorka časti zóny 19

jpolakova@stonline.sk

Jozefa Poláková
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Dovolte mi nejdříve několik dotěrných otázek, tzv. „na tělo“:

• Umíte výborně zpívat?

• Chcete se zúčastnit pěvecké soutěže, kterou inicioval italský Rotary

distrikt 2030 na počest slavného pěvce Luciana Pavarottiho?

• Vejdete se v průběhu roku 2010 do věkové hranice mezi 18

a 28 lety?

Doplňme ještě, že tato soutěž nese oficiální označení „Luciano

Pavarotti Giovani International Competition“ a její závěrečné

kolo, spojené s videokonferencí a s předáním cen vítězům, proběhne

ve dnech 16. až 18. prosince 2010 v severoitalském městečku Vercelli,

rodném místě L. Pavarottiho.

Budete-li tedy moci odpovědět na všechny tyto tři otázky kladně, věříte-li si,
že v takovéto náročné soutěži můžete sami obstát nebo znáte-li ve svém okolí

skutečně talentovaného mladého zpěváka či zpěvačku, neváhejte a urychle-
ně si na internetu vyhledejte adresu: www.concorsoviotti.it nebo www.compe-
tition.pavarottigiovani.it. Tam najdete veškeré další podrobnosti.

Současně se co nejdříve spojte s některým blízkým Rotary klubem v našem
distriktu, který pak zprostředkuje – po splnění všech náležitostí – předložení
vaší přihlášky pořadatelům, tedy Rotary distriktu 2030 ve spolupráci s Me-
zinárodní hudební soutěží Gian Battista Viotti. Přihlášku spolu s hlasovou
nahrávkou na CD nebo DVD pro předběžný výběr soutěžících je třeba ode-
slat do 30. září 2010. Pro vítěze je připraveno stipendium ve výši 23 00 USD.

Za tuto mimořádnou nabídku, rozeslanou na mnoho adres rotariánského svě-
ta a tedy i našemu DG Martinu Timrovi, jsme velmi vděčni panu Gianni Mon-
talentimu, guvernérovi italského distriktu 2030 (regiony Piemonte, Liguria,
Valle d Aosta). Ten ve své pozvánce současně připomíná úzké kontakty ital-
ských rotariánů k tomuto světovému pěvci: L.Pavarotti uspořádal v Torinu
velmi ochotně jejich dva benefiční koncerty: ten první, uskutečněný 19.února
1981, byl určen ve prospěch hendikepovaných. Druhý proběhl 11.května 1986
a jeho výnosu se dostalo Italskému ústavu pro výzkum rakoviny.

Přeložil a redakčně upravil
Dobroslav Zeman, PDG

RC Znojmo – 6. srpna již počtvrté uctili členové klubu památku obětí
bombardování Hirošimy položením kytice květin u pomníčku obětí bom-
bardování města Znojma. Letos to bylo o to slavnostnější, že květiny byly
položeny u pomníku, jehož současná rekonstrukce a vztyčení kříže bylo
provedeno podle návrhu a za finančního přispění RC Znojmo.
(text: Lubor Veleba, foto: archiv klubu)
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Text: Szilvia Varagya
Foto: Petit Press, Miroslav Antony

Trianon, 4. júna 1920. Vznik mierovej zmluvy,
ktorá napriek jej pôvodnému poslaniu ešte aj 90
rokov po jej podpísaní vyvoláva polemiku medzi
štátmi i laickou verejnos	ou. Ako istý prostriedok
politických manipulácií v predvolebných kampa-
niach z času na čas ešte aj dnes prináša nepokoj
do každodenného života Slovákov i Ma
arov.
Pre Uhorsko – porazený štát prvej svetovej vojny
– táto zmluva znamenala potvrdenie straty dvoch
tretín jeho územia a tretiny obyvate�stva dodnes
neprebolenú traumu. Pre Slovensko ako súčas	
Československej republiky vzniklej 28. októbra
1918 je zmluva symbolom uplatnenia práva se-
baurčenia po boku bratského českého národa.
Preto pre Slovensko je dejinným medzníkom 28.

resp. 30. október 1918 a samotná trianonská zmlu-
va je potvrdením usporiadania stredoeurópskeho
priestoru po I. svetovej vojne. Historické poh�ady
založené na takto úplne sa vzájomne líšiacich per-
spektívach sa k sebe dajako dodnes nepribližujú.
Predovšetkým, ak na ne znovu a znovu vrhajú tie-
ne aj vedecky nepodložené stanoviská, podfarbe-
né rôznymi politickými tónmi.
Práve so zámerom objasnenia vedeckých po-
znatkov o tejto historickej udalosti sa skupina
slovenských a ma
arských historikov rozhodla,
že v rámci spoločnej konferencie sa usiluje o do-
teraz nevídané: zblíži	 odlišné prístupy jednotli-
vých národov k problematike Trianonu. Za
miesto konferencie „Rozpad Uhorska a Trianon
v slovenskej a ma
arskej historickej pamäti
1918 - 2010“ si symbolicky zvolila Nové Zámky –
mesto so zmiešaným obyvate�stvom a bohatou
históriou, počas ktorej za uplynulých 90 rokov
bolo mesto pripojené raz k jednému, raz k dru-
hému štátu.

Na júnovom dvojdňovom podujatí ve�vyslanec
Ma
arskej republiky na Slovensku, Antal Heizer
vyjadril vieru, že obe krajiny sa budú usilova	
o vedecké spracovanie tejto etapy histórie a spo-
lunažívania národov, napríklad vo forme spoloč-
ných učebníc. Peter Weis, ve�vyslanec SR
v Ma
arskej republike poukázal na to, že „Histó-
ria je v najlepších rukách vtedy, ke
 sa s ňou za-
oberajú historici.“
Organizátormi konferencie boli Historický ústav
Slovenskej akadémie vied a Slovensko-ma
arská
zmiešaná komisia historikov. Pozvaní odborníci
a záujemcovia si mohli vypoču	 prednášky o.i.
Štefana Šutaja, Bohumily Ferenčuhovej, Petra
Macha, Lucie Seg�ovej, Miroslava Michela a Vili-
ama Kratochvila, ako aj Lászlóa Szarku, Ignáca
Romsicsa, Balázsa Ablonczyho, Attilu Simona,
Miklósa Zeidlera.

Záštitu nad podujatím prevzal Rotary klub Nové
Zámky. „Našou hlavnou úlohou bolo zabezpeči	
miesto a umožni	, aby si – zapojením širokej ve-
rejnosti – obe strany vzájomným rešpektom a tr-
pezlivos	ou vypočuli svoje argumenty, aby
nachádzali spoločné črty v odlišných stanovis-
kách a tieto potom sprostredkovali obom spo-
ločnostiam“ – vyjadril sa Tomáš Lang, Past
President miestneho RC a Governor Elect diš-
triktu 2240.
Novozámockí rotariáni tak činili vo vedomí, že
vzh�adom k charakteru a aktuálnosti témy, ktorá
ešte aj po devä	desiatich rokoch je predmetom
diskusie, polemiky a niekedy aj zdrojom vášní
v širokej verejnosti oboch národných spoločen-
stiev, si dali predsavzatie vytvori	 podmienky pre
vzájomnú diskusiu a poznávanie stanovísk a ve-
deckých argumentov oboch strán.
„Myšlienkou, ktorá RC Nové Zámky viedla, je
presvedčenie, že obidva národy chcú ži	 a žijú vo
vzájomnom porozumení a úcte a nie pod�a želaní
tých politikov, ktorí si z vyvolávania ovzdušia
strachu a rozdúchavania nenávisti urobili nie raz
v histórii svoju živnos	. V súlade so vznešenými
princípmi rotariánskeho hnutia ich zámer vysla	
spoločenský odkaz o tom, že obe strany sú schop-
né a ochotné sa navzájom s trpezlivos	ou a so
vzájomným rešpektom vypoču	 a poskytnú	 
alší
impulz k vzájomnému zbližovaniu a budovania
mostov priate�stva, sa úspešne naplnil“ – dodáva
Tomáš Lang.
Dvojdňovú odbornú konferenciu sprevádzal
duch výroku z príhovoru ve�vyslanca Slovenskej
republiky v Budapešti: „Energie vynaložené do
nadbytočných konfliktov by sa radšej mali využi	
na spoluprácu.“ Konferenciu, ktorej zámerom
bolo priblíženie slovenskej a ma
arskej interpre-
tácie Trianonu, možno považova	 za prvú svojho
druhu. V tejto téme bola nepochybne vznešeným
pilotným projektom. �

Účastníkom bola k dispozícii aj odborná literatúra k danej téme.

Prítomných uvítal Ing. Tomáš Lang, DGE, z hostiteľského RC Nové Zámky. S referáty vystúpili (zľava): spolupredseda Komi-
sie historikov doc.László Szarka, veľvyslanec Maďarskej republiky v SR Antal Heizer, zástupkyňa riaditeľa Historického
ústavu SAV Dr. Edita Ivaničková, veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss, spolupredseda Komisie historikov prof. Štefan
Šutaj a koordinátorka RI Dr. Jozefa Poláková, PDG.
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Před více jak rokem, po distriktní konferenci v Košicích, nebylo kromě nápa-
du nic a dnes máme za sebou první ročník ROTARY GOVERNOR GOLF
TOUR (RGGT). Poslední míček letošního ročníku skončil v jamce na hřišti
v Telči. My, organizátoři, jsme byli ve finále trošku nesví, nebo	 při „ velké
smůle“ by celý turnaj mohla vyhrát ADG z pražské oblasti Martina Janovská
a musela by se obléci do předem připraveného guvernérského saka. Nevím,
jak by se vždy elegantní Martina popasovala s o hodně čísel větším sakem, ale
nakonec vše dopadlo k všeobecné spokojenosti. I když se Martině podařilo
zahrát velmi pěkně, tak na celkové vítězství tentokrát nedosáhla. Ale nepřed-
bíhejme a zrekapitulujme krátce všechno, co poslednímu míčku první RGGT
předcházelo.

První turnaj se hrál na hřišti Molitorov u Prahy. Jedná se o přírodní osmnáct-
ku a na rozjetí turnaje by byla ideální – byla by, kdyby…. Kdyby nám tak osm-
desát procent hrací doby nepropršelo. Tady patří uznání nejen hráčům za je-
jich výdrž, ale i Rotaractu Říčany, který se na organizaci podílel a na hřišti
v zimě a dešti nezmrzl. Počasí nás v roce 2009 vůbec nešetřilo. Termín druhé-
ho turnaje na Hluboké se musel v říjnu překládat kvůli SNĚHU! By	 v ná-
hradním termínu, nakonec dopadl na jedničku.

V zimě se nehrálo, ale první jarní kolo na Moravě na Kaskádách u Brna bylo
skvělé – krásné počasí se nám snažilo trochu vynahradit podzimní ústrky.
Dále nás pohostila Jaroměř, respektive Nová Amerika, na kterou se sice jelo
průtrží mračen, ale na hřišti samém bylo krásně. Posledním turnajem byl tur-
naj v Telči, v době krátce po povodních, ale opět nádherné počasí, které se
zlepšilo takřka v posledních několika hodinách před turnajem.

Všem hřištím bych chtěl poděkovat, proto-
že vyšla vstříc naší žádosti o poloviční fee -
druhá polovina z regulérního fee tak moh-
la jít na charitativní projekty dle určení ví-
tězů celé tour. Na všech hřištích jsme se
setkali s příznivým ohlasem a pochopením,
i když účast nebyla vždy masová. Povedlo
se nám vybrat rozdílná a vesměs zajímavá
hřiště. Nejtěžší byla asi Telč , ale já měl po-
tíže na Kaskádách, s mým hendikepem –
tím myslím svůj pupek – vyjít a sejít něko-
likrát po sobě na vrcholek velehor, mi dalo
co proto - a to jsem z Molitorova na převý-
šení přece jen zvyklý. Nová Amerika se mi
líbí již dlouho také proto, že mám východní
Čechy včetně jejich praktických a pohostin-

ných obyvatel rád, prožil jsem zde mnoho krásných chvil vzdáleného dětství.
Turnaje na Hluboké jsem se nemohl zúčastnit. S chřipkou, téměř prasečí,
jsem dlel v posteli, ale dle vyprávění účastníků dopadl také tento turnaj na vý-
tečnou. Také musím pochválit můj domovský Molitorov, zaslouží si to, nebo	
je vstřícný všem hráčským kategoriím. Jeho zdánlivá lehkost se při nedosta-
tečné koncentraci hráče nemusí při konečném účtování vůbec projevit. Na
všech jamkách je vidět kam hrát, ale otázka je, zda se to podaří.

Golf je však nejen o hřištích, ale, a to hlavně, o lidech a tak při hodnocení ce-
lého ročníku nesmím zapomenout na ty, bez kterých by RGGT nikdy nebyla.
Jsou to ti z rotariánů a jejich příznivců, kteří mi pomáhali nebo vlastně sami
zorganizovali turnaj ve své režii. Nechtěl bych nikoho opomenout, ale určitě
musím uvést jména spolutvůrců celé túry. Začnu Pavlem Frelichem z RC
Hluboká nad Vltavou - Golf, připomenu Pavla Klementa z RC Brna nebo
Pavla Horáka z RC Hradce Králové (ten zařídil již také další turnaj připravo-
vaný na září - ale to předbíhám) a nesmím zapomenout ani na Tibora Szabo
z RC Třebíč. Důležitým osnovatelem celé túry byl dnes již past-guvernér
František Ryneš. Celou RGGT jsme realizovali nejen zásluhou jeho počáteč-
ního vyhecování, ale i zásluhou jeho pozdější podpory. Ve finále obstaral
i ono zmiňované sako s nádherným emblémem, určené absolutnímu vítězi.
Osobně chci poděkovat Lence Zdobinské z firmy Blažek za překrásný skle-
něný putovní pohár, který by se měl stát nositelem tradice, a mé ženě Heleně
Hlaváčové za vítězné keramické poháry. Věcnými cenami rovněž přispěl pří-
tel Petr Řehák, jehož firma zhotovila všechny diplomy. Vše z toho jsme od
zhotovitelů obdrželi zcela zdarma.

Tihle všichni přátelé pomohli položit základy rotariánské golfové soutěži,
která jiným způsobem bude stmelovat naše řady. Ne jen formálně, ale oprav-
dově: přátelé a lidé, s kterými se začínáme rádi vídat tak, jako na klubových
schůzkách. Při hře přece jen trochu opadá ona strnulost, možná i ostych,

Zprávu o průběhu celé túry podal
Jan Hlaváč, RC Praha Classic, který
byl jejím iniciátorem a hlavním orga-
nizátorem.

Slavnostní vyhlášení výsledků RGGT 2009/2010 se uskutečnilo v průběhu červnové dis-
triktní konference na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Putovní skleněný pohár pro vítězný tým věnovala firma Blažek z Poděbrad.

Martina Jankovská z RC Praha City se stala nejlepší golfistkou túry.
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ostražitost či neochota se otevřít, a po pěti hodinách strávených na hřišti člo-
věk toho druhého zevrubně pozná. Rotary přece není jen charita, Rotary to
jsou kluby, to je snaha o zachování slušnosti ve společnosti, která své idoly
nyní hledá bohužel často tam, kam dříve slušný člověk nezavítal. Rotary
a golf mají společné kromě jiného i to, že nepoctivě získaná výhoda netěší.

Leč dosti filosofování a přejděme konečně k výsledkům celé túry. I když se
jednalo o první, tak trochu zkušební ročník, své účastníky si túra přece jen
našla. RGGT se účastnilo 39 aktivních hráčů, i když celkem se na greenech
objevilo na padesát členů a přátel Rotary. Vzhledem k svízelným dorozumí-
vacím schopnostem napříč Rotary – a to trvá stále – myslím, že je to počet vel-
mi slušný. Malinko bych chtěl vyhecovat také naše rotariánky a přátele
z Rotaractu - ti se v obou skupinách zúčastnili pouze se třemi zástupci. I když
nezapomeňme, že Martina Janovská svou účastí pokořila mnoho pánů
(a svým výsledkem ostatně také).

Je třeba vyzdvihnout, že
mezi golfisty jsou i tací, kte-
rým se podařilo zúčastnit se
všech pěti turnajů, jiným se
podařilo přijet jen jednou,
ale do konečného pořadí
mohl promluvit každý. Pra-
vidlem je, že se započítává
60 % nejlepších umístění,
počet turnajů se zaokrouh-
luje směrem nahoru. Pro
soutěž družstev je počet
bodovaných hráčů na utká-
ní zatím libovolný, čili kdo
se z klubu či rodinných pří-
slušníků dostaví, pomáhá
svým výkonem celému klu-
bu. Při případném nenadá-
lém nárůstu hráčů si výbor
vyhradil možnost počet bo-
dujících golfistů za jeden
klub omezit. Nicméně nic
podobného v skončeném
ročníku nenastalo, a tak

nebylo nutné nic a nikomu škrtat. Zejména však u klubové soutěže v několi-
ka případech by přítomnost jen jednoho jediného hráče navíc byla sto zvrátit
celkové pořadí a tím zajistit do klubové pokladny větší částku.

Na konci túry bylo k rozdělení celkem 29 800 Kč. Podle klíče 5-3-2 tak vítěz-
ný klub získal na své charitativní projekty příspěvek 14 900 Kč, za druhé mís-
to získal klub 8 940 Kč a za třetí 5 960 Kč. A které kluby obohatí svou
pokladnu? Prvním se stal RC Praha, druhým RC Praha Classic a třetím klu-
bem byl RC České Budějovice.

Vítězný klub obdržel rovněž reprezentativní putovní skleněný pohár, který
pro ROTARY GOVERNOR GOLF TOUR poskytla firma Blažek z Podě-
brad.

A jak dopadla soutěž v jednotlivcích? Často rozhodoval o umístění až pos-
lední turnaj, ale konečné pořadí je toto:

Na třetích místech se umístili David Křižák (HCP 54-28), Bohumír Puffer
(HCP 28 -0) a Marie Johanusová.
Druhé místo vybojovali Honza Čutka (HCP 54-28), shodně Pavel Frelich
s Honzou Trskem a v ženské kategorii Helena Pešátová.

Mezi jednotlivci kraloval Honza Holý z RC Praha (HCP 54-28), Martina
Jankovská z RC Praha City (společný HCP ženy) a Vojta Havránek z RC
Praha Classic (HCP 0-28). Vítězové obdrželi keramické originály z dílny
paní Heleny Hlaváčové.

Absolutním vítězem a š�astným majitelem nového saka zakoupeného panem
guvernérem Františkem Rynešem se stal Honza Holý, ADG z RC Praha.
Všem vítězům bych chtěl pogratulovat a těm ostatním, kterým vesměs vítěz-
ství uniklo o vlásek, poděkovat za účast a říci nic není ztraceno nebo	 startuje
II. ročník RGGT a to 26. 8. 2010 v Kravařích (www.golfkravare.cz). Pokra-
čujeme 29. 9. 2010 na hřišti Kunětická Hora (www.gckh.cz) a v říjnu bychom
se měli sejít na Slovensku.

Přeji tedy všem příjemné prožití zbytku prázdnin, dovolených a léta obecně
a na odpališti v Kravařích se při startu dalšího ročníku ROTARY GUVER-
NOR GOLF TOUR těším na osobní setkání

Honza Hlaváč,
RC Praha Classic
Foto: Svatopluk K. Jedlička a archiv

Putovní pohár putoval tentokrát do RC Praha, s radostí ho převzal jeho člen Jan Holý,
ADG.

Klubové sako věnované guvernérem distriktu absolut-
nímu vítězi RGGT 2009/2010.

Klubové sako si nakonec oblékl Jan Holý z RC Praha.

ROTARY GOVERNOR
GOLF TOUR
2010/2011

startuje

26. 8. 2010
Zámecký golf klub
Kravaře
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Text: Szilvia Varagya
PHOTO: Petit Press, Miroslav Antony

Trianon, 4 June 1920: a peace treaty is signed, which continues to invite
polemic between states and citizens 90 years on, in spite of its original
purpose. To this day, Trianon has been causing tensions between Slovaks and
Hungarians, especially in frequent election campaigns.

For Hungary as a defeated nation in World War I, it sealed the loss of two
thirds of national territory and a third of its population. For Slovakia as part
of the Czechoslovak Republic, founded on 28 October 1918, Trianon is a
symbol of self-determination and coexistence with the Czech nation. For
Slovakia, 28 and 30 October 1918 were historical milestones and the Treaty
of Trianon meant confirmation of new conditions in Central Europe after
the First World War. Historical views, based on diametrically opposed
platforms, are nowhere near consensus. History is full of scientifically
baseless tenets, tinged by various political hues.
In an effort to shed an expert light on the historical fact, a group of Slovak
and Hungarian historians met to help narrow the gap, dividing both peoples
on the issue of Trianon. Symbolically, their conference, "Hungary's collapse
and Trianon in Slovak and Hungarian historical memory 1918-2010", was
held in Nové Zámky – an ethnically mixed town that has been alternately
ceded to either nation in the past 90 years.
The two-day conference in June was organized by the Historical Institute of
the Slovak Academy of Sciences and a mixed Slovak-Hungarian commission
of historians, under the auspices of RC Nové Zámky. "We were asked to find
a venue and make both sides and general public to listen to one another with
due respect and patience to find out where we stand united and to
communicate their views to both camps", said Tomáš Lang, Past President of
RC Nové Zámky and Governor Elect of District 2240. The conference was
the first of its kind, and doubtless also a worthy pilot project.

Tomáš Lang, DGE, from hosting RC Nové Zámky welcomed the participants. Reports were
presented by (left to right): Commission co-chairman László Szarka, Hungarian Ambassa-
dor to Slovakia Antal Heizer, Slovak Academy of Sciences' Edita Ivaničková, Slovak Am-
bassador to Hungary Peter Weiss, Commission co-chairman Štefan Šutaj, and RI
Coordinator Jozefa Poláková, PDG.

Ray Klinginsmith (Kirksville, Missouri, U.S.A.) has been President of Rotary International
since the start of July. Find more about him on www.rotary.org/president. (Photo: ROTARY
IMAGES/ALYCE HENSON)
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Dear RotarianFriends:
I would like to use my opportunity at the start of the
new Rotary Year to address all of you, who cherish the
future of our movement. Future is in planning – in
every Rotary Club, in every field, and in all spheres of

our service: community,
profession, youth, and
international.
Bigger is one of our
main future challenges.
"Bigger" is imperative to
the Central European

Rotary Clubs, few of which have
more than 40 members, while
most have less than 20. Bigger
means more active: more
members, more professions,
more opportunities to know
what the community needs, and
more people prepared to help

realize project goals. Seize every opportunity to
recruit young professionals, don't hesitate to address
women. Time has come to review our set ways.
Time has come to consider why you have long
traded in your car from the 'seventies for a new
model. Try to think about your club's future from
the 21st century vantage point and open your doors

to young people and women. Don't be afraid and
open a universal new club in your neighborhood.
Every day we meet people, who are Rotarians by
virtue of their deeds: let's give them an opportunity
to become our friends. Surely, this must be a way to
grow Bigger.
I will be happy to engage in a dialog with all of you,
talk to you, and help you.

Yours sincerely,

Jozefa Poláková, PDG
RI Coordinator for part of Zone 19
jpolakova@stonline.sk

Martin Timr was born on 4 October 1953 in Strakonice. He has lived in
České Budějovice since 1955. His father was physician and head of an ORL
department at a regional hospital. His mother taught Czech and French to
high school students. His older sister is head of the Prague-Bohnice
Psychiatric Hospital, his younger sister is a garden architect, and his brother
is a pediatrician.
Professional profile – Martin Timr studied at a České Budějovice grammar
school in 1970-1973. He graduated at the Faculty of Architecture of
Prague's Technical University in 1979. Having served a one-year
conscription duty in Northern and Western Bohemia he landed a job with
the Stavoprojekt firm in České Budějovice, where he worked as a chief
designer until 1990. Shortly after the "velvet revolution" he opened a
private architectural design bureau and has been the company's
independent architect since that time. He is the author of more than fifty
projects, including a reconstruction of the local Theological Faculty,
university cafeteria, students' dormitories in České Budějovice, three
seniors' homes in Central Bohemia, rest and recreation centre and many
family houses and historical buildings. He has worked with the České
Budějovice City Hall to introduce changes to a territorial plan and he has
provided analytical inputs and studies geared towards the city's
development. He is an expert consultant to the Bishopric of České
Budějovice. He is the author of reconstruction of the historical ambience of
the České Budějovice Cathedral. He is a member of the Czech Chamber of
Architects. He has never been associated with any political party.

Family background – Martin Timr has been married since 1983. His wife,
Hana, has studied high-voltage technologies at the Plzeň Faculty of
Electrical Engineering and worked as an M&R designer; after the "velvet
revolution" she founded a lighting equipment company, which she headed
for 10 years. Now she works for an international shipping company. Their
son, Martin, has finished economic studies; their daughter Barbora is a
student of biomedical engineering at the Czech Technical University. Both
children are single.
Personal preferences – Martin Timr likes travel, skiing and cycling. As a
young man he engaged in sports gymnastics in addition to playing the violin
and attending a painter studio for 12 years. He was a Boy Scout in 1968-1970
and scouting traditions had a major impact on his life and eventually also
membership of a Rotary club. Today he devotes virtually all his spare time to
work for Rotary.
ROTARY – Martin Timr has been a member of RC České Budějovice since
1992. He has filled many positions in his club. He was his club's secretary in
1995-1998, president in 2000-2001 and South Bohemian assistant to the
governor in 2004-2008. In 1995 he spent five weeks in the United States as a
participant of the International Internship for Business Development
program, sponsored by a Rotary Club in Charleston, South Carolina. His two
children were Rotary Exchange students and his family provided a second
home for more than two years to exchange students from abroad and helped
to fill their stay with a content and mission. Martin Timr has participated in
many District events and his club attendance record neared 100 percent. He
earned his PHF in 2005 and a Tomáš Ba	a Prize in 2009.
(Text: Svatopluk K. Jedlička, photo: Photo: Petr Zikmund)

Jozefa Poláková
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Rotary without Borders, the idea introduced by
PDG Otakar Veselý a few years ago, has been
embraced by all Inter-Country Committees our
District participates in at present. As tradition
dictates, the seven ICCs met one day before the
District Conference, on Friday, 4 June in Třebíč.
The rationale was to swap experience and set
longer-time goals. Otakar Veselý, in his current
capacity of coordinator of our District's
international activities and representative to ICC
CEEMA/RBI (a broader Rotary International
committee for cooperation in Europe and Eastern
Mediterranean), staged an electronic presentation
of "Rotary without Borders" to highlight the
activities of individual ICCs. Heads of their Czech
and Slovak sections then presented more detailed
accounts. The activities of ICCs for interaction
between Czech and Slovak Rotary Clubs with
their counterparts in Austria, Germany, the
Netherlands and the U.S.A. enjoy an especially
long, time-honoured tradition. In
particular, the ICC/U.S. very
positively evaluated our long-term
cooperation with the U.S. embassy
in Prague in promoting the Junior
Ambassador Program, which has
seen two Junior Ambassadors
Days this year alone. We have
reorganized our eastern section
into two committees instead of one
to provide for more intensive and
sophisticated response. Thus we
have an ICC to interact with
Czecho-Slovak and Ukrainian

RCs, and an ICC for interaction with Hungary,
empowered to carry out the difficult job of
promoting mutual relations. After a several-year
hiatus, an ICC for Israeli clubs has resumed its
activities. A new partnership in this region was
established between RC Nové Zámky and Israel's
RC Rehovot (D-2490). This ICC will use existing
club partnering schemes to embark on new joint
projects, primarily devoted to Youth Service.
In his concluding speech, Governor Martin Timr
praised the performance of all ICCs and
undertook to assist the implementation of
specific international projects. RI President's
Representative Tony Black, PDG, who carefully
monitored the proceedings, thanked the District
for its commitment to international services. He
said he was elated to see all the many-faceted
activities, the shared goal of which is to "cross
borders," and lead to "better understanding" and
"cooperation", which is "beneficial to all."
(Text: Svatopluk K. Jedlička, Photo: Dobroslav Ze-
man, PDG)

The turn of June and July last year brought together riders for the ROTARY TOUR OF ELBE tour
from the origins of the river Labe (Elbe) in the Giant Mountains to Hřensko, assisted by all en-route
Rotary Clubs. A second annual ride in early July was from Děčín to Magdeburg. Guests from G-1880
German RC's negotiated the 380 km route in just six days.
The second Inter-City and Inter-Country cycling meet was organized by RC Riesa (Sabine Gueffroy)
and RC Jičín (Jan Ritter) with advice from the civic association Labská stezka Nymburk, assisted by RC
Poděbrady's assistant car driver Jan Bílek and German Rotary Clubs on the route (Pirna, Dresden,
Radebeul, Meissen, Torgau, Wittenberg and Dessau). Many cyclists came from the Partnership
Foundation that provided the vehicle, helped organize the process and shared grant money from the EU
cross-border cooperation fund. Regional officials pedaled on, in the Elbe peloton, all the way along.
ROTARY TOUR OF ELBE offered ample opportunities, prepared mainly by Germany's RC's.
Departing from Děčín, the tour visited the Sonnenstein Palace in Dresden for a Rotary lunch, joined by
cyclists from RC Riesa. In Dresden, the party dined in style on board of an Elbe barge, and notable
governors turned out at a Kempinski Hotel meal –
our PDG František Ryneš (2009-10) and DG Martin
Timr with spouses spent the remaining four days on
bikes. Governor Sonnhard Lungfield (2010-11)
greeted the bikers on behalf of District 1880.
Next day the bikers met their colleagues from RC
Radebeul, admired ancient Meissen and had lunch
with RC Meissen in an ancient cellar. On Saturday
they were joined by reinforcements from RC Jičín and
Riesa for a barbecue party, followed in the morning by
a guided tour of the city, courtesy of Rotarian mayor of Riesa, Frau Töpfer. Torgau, Wittenberg and
Dessau were savored thanks to expert guides and meeting members of local Rotary Clubs. Six days and 380
km later the party reached its cherished destination – a Magdeburg of Magnificent People.
(Text: Jan Ritter, RC Jičín, Photo: Archive)

Participants of seminar of InterCountry Committees
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In support of scouting
At June's District Conference in Třebíč, RC
Karlovy Vary's President Jiří Harastej issued
the following appeal to the other Rotary Clubs
of our District:
"In accordance with the Agreement on Partnership
between RI District 2240 – Czech Republic and
Slovak Republic and Junák – Association of
Scouts and Guides of the Czech Republic, signed in
May 2006 in Český Krumlov, and the Agreement
on Partnership between RI District 2240 – Czech
Republic and Slovak Republic and the Scouting
Slovakia civic association, signed in May 2009 in
Košice, we hereby invite all RCs of our District 2240
to actively support the participation of young
representatives of the Czech and Slovak Scouting
Movement at the 22nd World Scout Jamboree, to
be held in 2011 in Sweden as a top-level meeting of
Scouts from all over the world. We also ask the
future District Governor, our friend Martin Timr, to
uphold this appeal and to offer his personal
auspices to the project."
World Scout Jamboree 2011 – the
twenty-second in the movement's history – will
be held from 27 July to 7 August next year near
Kristianstad in the south of Sweden. Up to
30,000 participants are expected to arrive. The
program of 22WSJ Sweden will be "Simply
Scouting!" The focus is on various forms of

scouting around the world, and three main
topics will be highlighted – Meetings, Nature,
and Solidarity, duly projecting into an agenda
intended not only for the 14-17-year-old
delegates but also for members of the
International Service Team. As a novelty,
Scouts will leave the main campsite for a few
days to form groups of 100-200 people
camping out in various areas of the Nordic
country. Junák plans to send out a national
contingent that stands comparison with the
previous expedition of 284 Scouts and Guides,
well representative of both Junák and the
Czech Republic. Scouting Slovakia has been
busy for months, preparing for the Jamboree.
Service teams have been formed and
contingent leaders selected in both countries.
Participant registration starts now and will run
through the end of 2010.
Edited by: Svatopluk K. Jedlička,
Photo: RGN Archive
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General Secretary Search

––––––––––
Rotary International is launching a

search for a new General Secretary. The

current General Secretary, Ed Futa, is

retiring on 30 June 2011 after 10 years of

service.

The General Secretary is the chief

operating officer, who reports directly to

the 19-member Board of Directors for

Rotary International (RI) and the

15-member Board of Trustees for The

Rotary Foundation (TRF), and is respon-

sible for the day-to-day management of

the operations for both RI and TRF with a

staff of over 600 professionals.

RI and TRF have a combined budget of

over US$100 million and assets of $980

million. The General Secretary has

responsibility for all fiduciary and

management issues of both corporations

and for coordinating the work of the

professional staff with the volunteer

efforts of Rotarians. The staff and

volunteers work together to support and

strengthen the clubs, focus and increase

humanitarian service, and enhance the

public image and awareness of Rotary

International on a global scale.

Candidates should have significant

executive experience and demonstrated

success in management of an organiza-

tion with a comparable operational

budget and employee base. Excellent

interpersonal and communication skills

are needed to work with both the

volunteer Rotarian leaders and paid

professional staff in carrying out the

goals and objectives of RI and TRF. The

ability to work across varying cultures

and global protocols is essential.

International business experience and

knowledge of board/staff relationships

are both preferred. Proficiency in the

English language is a requirement.

Candidates should have a deep passion

for the programs and mission of both

Rotary International and The Rotary

Foundation.

Rotary International is partnering with

Korn/Ferry International for this

important global search. Expressions of

interest or recommendations of potential

candidates will be held in strict

confidence and should be sent to

RotaryInternational@kornferry.com.

Find more on:
www.worldscoutjamboree.se
www.krizovatka.skaut.cz/mezinarodni-skauting/
projekty-a-akce/jamboree-2011
www.skauting.sk/scouting/aktuality/2361
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Preklad: Ivan Belan, PDG
Výh�adový plán Nadácie Rotary (The Future Visi-
on Plan) vstupuje do skúšobnej fázy 1. júla. Nadácia
Rotary tomuto projektu venovala mimoriadnu po-
zornos	 a vynaložila ve�ké úsilie na jeho realizáciu.
Členovia komisie pre výh�adový plán a správcovia
nadácie zostavovali projekt na základe zistení
dvoch konzultačných spoločností a odpovedí 10 000
rotariánov, ktorí svoje názory prezentovali v po-
drobných dotazníkoch.
Nadácia Rotary počas svojej existencie zazname-
náva mnohé úspechy. Svet sa však mení a naša
nadácia musí drža	 krok s týmito zmenami. Bu-

dúcnos	 je v spolupráci s inými organizáciami
a Nadácia Rotary si nemôže dovoli	 zmeška	
vlak. Musíme si presnejšie zadefinova	 svoju víziu
a rozšíri	 ambície. Dnes �udí neláka vstup do or-
ganizácie – aktivizujú sa však, ak majú skutočnú
motiváciu. Je na čase zúroči	, čo sme sa naučili
z programu boja proti detskej obrne: musíme
myslie	 vo ve�kom.
Ke
 sme získali obrovský objem finančných pro-
striedkov od Nadácie Billa & Melindy Gatesových,
vedeli sme s nimi bez problémov disponova	, preto-
že za viac ako 20 rokov trvania projektu PolioPlus
sme dokázali vybudova	 fundovaný administratívny
aparát. Ak však máme získava	 granty porovnate�-
ných objemov aj na iné programy, nie je isté, či sú
kluby a dištrikty dostatočne pripravené na naklada-
nie a čerpanie zdrojov, prípadne či administratíva,
ktorú má nadácia v súčasnosti k dispozícii, dokáže
efektívne spravova	 takéto finančné dary.
V rámci Výh�adového plánu sa počíta s presu-
nom väčšej zodpovednosti, kontroly a flexibility
na dištrikty a kluby, ktoré si tak budú môc	 sledo-
va	 vlastné zdroje. Ke
 sa jednotlivé dištrikty
a kluby chopia tejto príležitosti, pracovníci nadá-
cie vo všetkých častiach sveta získajú priestor na
to, aby sa viac venovali iným oblastiam, ktoré tiež
posilnia budúcnos	 Nadácie Rotary.

Překlad: Petr j. Pajas, PDG
Síla Nadace Rotary spočívá na počtu členů Rota-

ry, rozšiřování působnosti Rotary a na výši
příspěvků věnovaných Nadaci.
Stojí za poznámku, že ve třech státech – Indii, Ja-
ponsku a Spojených státech amerických – působí
46 procent celosvětového počtu rotariánů. Spolu
s Korejskou republikou a Taiwanem také tyto
země patří mezi největší přispěvatele Nadaci Ro-
tary.
Pro Nadaci Rotary to má samozřejmě velký vý-
znam, nebo	 jí to umožňuje podporovat nejrůz-
nější programy nezávisle na příspěvcích od
rotariánů, Rotary klubů a RI distriktů. Jsem rád,
že bez ohledu na světovou finanční krizi byli rota-
riáni ke své Nadaci velmi štědří a podporovali ji.
Na to nikdy nezapomeneme: Nadace Rotary pat-
ří rotariánům.
Avšak členský stav se, bohužel, po mnoho let pod-
statně nemění. Proto je snaha udržet členy v klu-
bech jednou z cest, jak počet členů Rotary
zvyšovat, nebo alespoň jak zamezit jeho zmenšo-
vání. Další z cest je zakládání nových klubů a rozši-
řování působnosti Rotary vůbec. Například si
myslím, že nastal čas se seriózně zabývat možností
vrátit se na Kubu a znova to zkusit ve větším měřít-
ku v Číně. Jsem si jist, že to bude možné, pokud se
o to opravdu pokusíme. Když pro to nic neudělá-
me, nestane se to nikdy. Uvádím jen dva příklady,
ale takových by se našlo více.
Je tedy zřejmé, že členství, rozšiřování působ-
nosti a výše shromážděných příspěvků Nadaci
Rotary spolu souvisí. Je tudíž otázkou odpověd-
nosti a cti každého rotariána zaměřit se na tyto
cíle, nebo	 jen posilováním společenství spojuje-
me svět (Building Communities – Bridging Con-
tinents) v souladu s naší službou bez ohledu na
sebe (Service Above Self). �

Carl-Wilhelm Stenhammar,
předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary

Carl-Wilhelm Stenhammar, předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary

Nový předseda Rady zmocněnců (od 1. 7. 2010) Carl-Wilhelm Stenhammar navštívil náš distrikt na podzim
2005 v pozici prezidenta RI. Při této příležitosti například předal vysoké ocenění RI, „Cenu Cliffa Dochter-
mana“ Zdenkovi Michálkovi z RC Ostrava za rozvoj spolupráce mezi rotariány a skauty (na snímku zleva:
C-W.Stenhammar, Zdeněk Michálek a Otakar Veselý, tehdejší guvernér distriktu). Ve foyeru pražského
paláce Savarin také odhalil pamětní desku k 80. výročí založení RC Praha, prvního Rotary klubu v bývalém
Československu (na snímku dole).
Carl-Wilhelm Stenhammar se narodil v roce 1935 ve švédském přístavním městě Göteborgu na západním
pobřeží země. Jeho otec působil v prosperující potravinářské burze a byl po řadu let také rotariánem. Když
Carl-Wilhelm ukončil svá studia, úspěšně se zapojil do rodinného podniku. V roce 1957 byl poprvé vyslán

na služební cestu do kalifornského Fresna, kde pracoval pro různé potravinářské firmy a přitom sbíral v americkém obchodním světě své první zkušenosti.
Po ročním působení v Kalifornii se vrátil do Švédska, kde pracoval po 12 let pro firmu Gust F.Bratt AB, kterou pak v roce 1972 koupil. Jeho obchodní zku-
šenosti z USA mu umožnily vybudovat obchodní sí	 po celém Švédsku – včetně rotariánů. „Je krásné být mezi rotariány a mluvit s nimi o tom, co děláme –
vždy	 nabízíme skvělé výrobky... Nikdy bych nenabízel špatné zboží. Prodávat kvalitu není zdaleka tak nesnadné,“ podotknul kdysi Carl-Wilhelm Sten-
hammar při jednom rozhovoru. Oženil se s Monikou, ortopédkou a sportovní lékařkou, která zdědila svou lásku k přírodě po svém otci veterináři. Oba mi-
lují plachtění na své plachetnici dlouhé 34 stop podél západního pobřeží Švédska, stejně tak jako jízdu na
kole, turistku a v zimě běžky. V roce 1974 je do světa Rotary přivedla další společná láska – tenis. Na kur-
tech v blízkosti jejich bydliště Carlu-Wilhelmovi tehdy nabídl členství předseda téhož Rotary klubu, v němž
před 30 lety působil i jeho otec jako prezident. Hned se zapojil do klubových projektů a už příští rok se stal
sekretářem klubu. Patnáct let se zabýval archivy švédských klubů a přitom objevil dvouminutový film, který
kdysi pořídil Victor Hasselblad (ve světě se proslavil svými skvělými fotoaparáty). Film dokumentoval náv-
štěvu Paula Harrise ve Švédsku v roce 1930. Carl-Wilhelm proto pořídil přepis filmu na videozáznam a ten
věnoval ústředí RI v Evanstonu. Stejnou energií se vyznačuje i celá jeho 36letá rotariánská kariéra při výko-
nu mnoha funkcí až po funkci ředitele RI, člena ústřední správní rady a v období 2005/2006 prezidenta RI.
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Je to jen několik týdnů, co
jsme si na letišti řekli pos-
lední „Goodbye“ s Edem,
Nickem, Danielem a Chri-
sem (Marci si v tu dobu
protahovala pobyt o týden
cestou po Evropě). Asi mi
jako člověku, který „za to
všechno může“, přísluší,
abych bilancoval uplynulou
výměnu (GSE - Group Stu-
dy Exchange) mezi naším
distriktem a distriktem 7620
(Maryland a Washington –
DC, USA). Když tak o tom
přemýšlím, možná by každý
budoucí guvernér měl mít
za sebou zkušenost jako ve-
doucí výměnného GSE
týmu. Já z informací, které

mám od kolegů ve Washingtonu, musím říci, že náš tým zanechal za sebou
velice dobrou vzpomínku a hromadu nových přátel. Na druhé straně si ame-
rický tým odváží spoustu zajímavých zážitků, započatá přátelství, která mají
šanci přetrvat celý život, ale i o něco tvrdší játra. A ještě golfové boty Martiny
Jankovské. Věřte mi, když říkám, že se jim od nás nechtělo a že na drsných
amerických tvářích se objevila i rychle zatlačená slza dojetí. A za toto jejich
štěstí a spokojenost musím poděkovat ještě jednou všem, kteří se o tým na-
šich hostů starali. Jelikož nemám prostor vyjmenovat všechny jménem, i když
by si to zasloužili, tak alespoň děkuji Rotary klubům Praha – Staré Město,
Praha – City, Praha – Classic, Prague International, Prag Bohemia, Brno, Pl-
zeň, Žilina, Tábor, Český Krumlov, Třebič a Rotaract klubům Praha a Říča-
ny za to, že mají mezi sebou tak obětavé členy, kteří bez řečí přiložili ruce
k dílu a pomohli celou tuto akci zorganizovat. Je mi opravdovou ctí spolupra-
covat s lidmi, kteří s naprostou grácií ukazují, co to znamená být obětavý a zá-
roveň rotarián.

Jak ale říká klasik: „Král je mrtev, a	 žije král“, což jsem si dovolil parafrázo-
vat v titulku jako připomenutí koloběhu GSE. Zatímco jeden tým opouští náš
region, už je načase začít s přípravou dalšího turnusu. Tentokrát máme roz-
jednanou výměnu s brazilským distriktem 4600, který je mezi městy Sao Pau-
lo a Rio de Janeiro. Je to poměrně industriálně založená část Brazílie,

S bilancí roku 2009/2010 přichází i příprava na Brazílii 2011

GSE tým s prezidentem RC Žilina (vpravo)

Oba GSE týmy se účastnily i distriktní konference v Třebíči. Vedoucí týmu z USA Edward
O´Brien poděkoval všem za mnoho zajímavých profesních i osobních zážitků.

Mezi profesní setkání patřila diskuse s redaktorem domácího zpravodajství České televize
Richardem Samkem o životním stylu romské populace.

Snad nejsilnější zážitek ze sportovních aktivit si GSE tým odvezl ze závodu Dračích lodí,
kterého se zásluhou RC Praha Staré Město aktivně účastnil v Praze na Vltavě.

Jeden z členů GSE týmu si za svoji aktivní účast v distriktní golfové túře odvezl cenu nejlep-
šího zahraničního účastníka.

Tým z USA u nás (10. 5. – 6.6.)

Předseda komise pro GSE našeho distriktu
George J. Podzimek seznámil s průběhem
letošních výměn účastníky distriktní konference
v Třebíči.
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GSE BRAZÍLIE 2011 – DISTRIKT 4600
Bližší informace: George J. Podzimek

předseda komise GSE D-2240
mobil: +420 602 343 314

e-mail: george.podzimek@quick.cz

v mnoha částech podobná našim zemím. Tentokráte je situace trošičku
zvláštní, protože RI se z finančních důvodů rozhodlo rozložit příští GSE do
dvou rotariánských let. Je téměř jisté, že zjara 2011 přijede tým z Brazílie
k nám. Co se našeho týmu týká, tak v současné době vyjednávám o tom, aby
náš tým do Brazílie nejel až na jaře 2012, jak bylo původně zamýšleno, ale již
na podzim 2011. A	 tak nebo tak, hledáme opět šéfa týmu. Takže vy všichni,
kdo máte ambice vidět překrásnou Brazílii, dejte o sobě vědět. Jsem přesvěd-
čený, že spolu s vámi uskutečníme budoucí výměnu týmů minimálně tak dob-
rou, jako byla ta právě uplynulá.

George J. Podzimek
předseda komise GSE D-2240

Jedno z mnoha setkání našeho týmu s rotariány - tentokrát s členy RC Frederick (uprostřed
s knírkem guvernér hostitelského D-7620 Paul Frey)

Při ranním meetingu v RC Capitol Hill se vedoucí týmu Saša Turkovič (vpravo) setkal s ge-
nerálním sekretářem RI Edem Futou

Česká specialita, bramboráčky, chutnala nejen členům GSE týmu, ale i jejich hostitelům

Jeden z obědů, tentokrát na přístavním molu v Annapolis

Tým si členové hostitelských klubů předávali každé 4 dny na parkovištích hotelů, obchod-
ních center a obdobných objektů

Náš tým v USA (19.4. – 16.5.)
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Text: Jan Ritter, RC Jičín
Foto: archiv

Na přelomu června a července loňského roku se
uskutečnil první ročník mezinárodní jízdy spor-
tovních cyklistů ROTARY TOUR de LABE od
labských pramenů v Krkonoších do Dráž
an, při
níž asistovaly všechny „nácestné“ Rotary kluby.
Letos na tuto jízdu navázal začátkem července
druhý ročník, jehož trasa vedla z Děčína do Mag-
deburgu. Účastníci, kteří byli tentokrát hosty ně-
meckých Rotary klubů (D-1880), zvládli tuto
trasu dlouhou 380 km během 6 dnů.

Tento druhý cyklistický putovní intercity a inter-
country meeting připravili členové RC Riesa (Sa-
bine Guefrroy), RC Jičín (Jan Ritter) za odborné
spolupráce občanského sdružení Labská stezka
o.s. Nymburk. Do organizace se zapojily i RC Po-
děbrady (Jan Bílek jako řidič doprovodného vo-
zidla) a německé Rotary Cluby na trase ( Pirna,
Drážd any, Radebul, Míšeň, Torgau, Wittenberg,
Dessau). Početnou skupinou cyklistů byla zastou-
pena Nadace Partnerství která dala k dispozici
doprovodné vozidlo, pomohla při organizaci bě-
hem cesty a přispěla na náklady z grantu přeshra-
niční spolupráce EU. V pelotonu byli i zástupci
krajů a měst ležících na březích Labe.

ROTARY ELBETOUR se vyznačovala perfekt-
ně připraveným poznávacím a společenským
programem, který připravily hlavně německé Ro-
tary kluby. Po startu z Děčína (2. 7. 2010 v 7:30)
se po prvních čtyřiceti kilometrech uskutečnila
v Pirně prohlídka zámku Sonnenstein a oběd
s členy místního klubu. Tady se k účastníkům při-
dala skupina cyklistů z RC Riesa. V Dráž
anech
bylo připraveno stylové ubytování přímo na Labi,
na lodi Die Koje. Večerní program byl významný,
protože do restaurace Sophienkeller v hotelovém
komplexu Kempinski - Taschbergpalais dorazili
hned tři guvernéři. Náš PDG František Ryneš
(2009-10) a DG Martin Timr (2010-11) s manžel-
kami dokonce absolvovali následující čtyřdenní
program společně s ostatními na kolech. Za ně-
mecký Rotary distrikt 1880 pozdravil účastníky
jeho guvernér Sonnhard Lungfiel (2010-11).

Na následující den, to byla sobota, byl opět při-
praven zajímavý poznávací program a setkaní
s RC Radebul, prohlídka historické Míšně a po ní
oběd s RC Míšeň v historickém sklepení. Na ce-
lou sobotní jízdu i program dorazili další zástupci
RC Jičín a večer bylo hlavní setkání partnerských
klubů Jičín a Riesa s barbeque. Ráno nás čekalo
přijetí na radnici rotariánkou a starostkou města
Riesa paní Töpfer, která se sama ujala výkladu
během prohlídky centra města s klášterem. Pelo-

ton v počtu asi 35 cyklistů dorazil do penzionu
v Torgau. I ve Wittenbergu a Dessau byl scénář
obdobný: prohlídka nejzajímavějších pamětihod-
ností s perfektním výkladem a setkání s místními
Rotary kluby. Po šesti dnech a 380 km v nohou
dorazili do cílového města, Magdeburgu, všichni
plni dojmů, poznání a zážitků z mnoha setkání
s příjemnými lidmi. Akce byla přínosná také pro
popularizaci Rotary distriktů 1880 a 2240 a spole-
čenství Rotary International jako celku směrem
k ostatním zúčastněným a veřejnosti všeobecně.

Další akce z dlouhodobého projektu ROTARY
TOUR de LABE se uskuteční v druhé polovině
září a bude zaměřena na zlepšení podmínek pro po-
hyb vozíčkářů a těch, kterým vadí bariéry na Labské
stezce – více informací v pozvánce na str. 37. �

Druhá cyklistická byla úspěšná

Ti, kteří dorazili až do cíle v Magdeburgu.

K jízdě patřil nejen sportovní výkon, ale i návštěva zajíma-
vých míst – zde účastníci při prohlídce galerie kláštera
v Riese.

Podstatnou část trasy absolvoval i současný guvernér Mar-
tin Timr (uprostřed na kole), který je aktivním cykloturistou.

Při setkání v Drážďanech potvrdili guvernéři obou distriktů
Sonnhard Lungfiel, D-1880 (vlevo) a František Ryneš,
D-2240 spolupráci i v příštích letech.

Připravuje se Tour de Labe HANDICAP 13. - 22. 9. 2010
Skončila Tour de Labe II a v plném proudu jsou přípravy na Tour de Labe HANDICAP (13. - 22. 9. 2010). Jejím dlouhodobým cílem bude odstraňování ba-
riér na Labské stezce. Tato zářijová jízda s účastí vozíčkářů bude mapovat bariéry na Labské stezce. Z jízdy vznikne dokumentární film, který zobrazí ba-
riéry a ukáže jak byly, za pomoci ostatních účastníků, překonávány. Dokument bude nejprve vodítkem pro odstraňování bariér a posléze i jako časosběrný
archiv vývoje a stavu stezky s bariérami a bez nich.
Do loňské úspěšné jízdy TdL se na výzvu RC Jičín zapojily RC Vrchlabí, Liberec, Trutnov, Hradec Králové, Pardubice, Brandýs a Poděbrady včetně Rotar-
actu Poděbrady. Letošní Tour de Labe HANDICAP bude organizačně náročnější. Vyzýváme tentokrát všechny kluby v rámci jejich možností k zapojení do
akce Tour de Labe HANDICAP.

Hledáme zejména:
• doprovodná vozidla pro přepravu bagáže, pořadatelů, případně vozíčkářů (13. - 22. 9. 2010)
• firmu pro tisk triček, plakátů, letáků (ihned)
• zajištění cateringu během jízdy, na úvodní večer na Labské boudě a na sobotu 18. 9. 2010
• fotografy a filmaře pro natočení dokumentu, hlavně překonávání bariér nejen na cestě, ale

během akce, např. při ubytování, v restauracích apod.
• spolupráci při přípravách a organizaci jízdy
• spolupráci při kompletaci pasportu bariér
• spolupráci pro přípravu podkladů pro průvodce „Na vozíčku po Labské stezce“
Průběžně aktualizovaný itinerář akce najdete na webu www.labskastezka.cz, informace a před-
běžné přihlášky posílejte na e-mail: jan.ritter@tiscali.cz nebo na tel. + 420 777 55 66 90.

K účasti zveme příznivce cyklistiky ze všech
klubů. Zajímavé budou krkonošské etapy:
13. 9. Labským dolem a ze Špindlerova

Mlýna na Labskou boudu
14. 9. Start u pramene Labe
18. 9. Hlavní sobotní etapa

z Velkého Oseka do Nymburka

www.labskastezka.cz
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Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG

... se místní obyvatelé maličkého Ostrovce na se-
verním Plzeňsku i jejich vzdálení hosté mohli sejít
v sobotu 26. června na POUTNÍ SLAVNOSTI,
kterou zorganizoval obětavý ing. Jan Moravec
společně s paní starostkou z Velečína Marcelou
Zápotockou. Připravili program nejen pro dospě-
lé, ale i pro mnoho dětí v místním kostelíku. Tato
kulturní památka, jejíž původní podoba byla do-
konce gotická, doslova povstává v posledních čty-

řech letech z trosek – především díky
iniciativě německých i českých rotariá-
nů. (O tom jsme naše čtenáře již infor-
movali v článku „Jak oslavit 160. naro-
zeniny?“ v č. 6/2009 našeho časopisu).
Na poutní slavnosti tentokrát vystoupil
nejen chrámový sbor z Prahy-Stodůlek,
ale i pěvecký sbor GESHEM s velmi
hodnotným programem, sestaveným
z afroamerických spirituálů. Pro děti
byl určen veselý maňáskový program di-

vadelního spolku Tyl
z Čisté u Rakovníka.
Při této příležitosti
předal do rukou paní
starostky iniciátor
celého záchranného
projektu prof. Jo-
hannes Geisenhof,
bývalý prezident ně-
meckého Rotary klu-
bu Weissenburg, svůj další šek
v hodnotě 3 800 Euro, urče-
ných tentokrát na nová okna
tohoto kostelíka.
Význam a smysl této hodnot-
né spolupráce podtrhl svou
účastí i biskup plzeňské diecé-
ze Msgr. František Radkov-

ský, který po své promluvě a zamyšlení nad ži-
votem a posláním sv. Jana Křtitele, jemuž je
kostelík zasvěcen, požehnal všem přítomným
i těm, kteří se o znovuvzkříšení této kulturní
památky zasloužili. Těší nás, že mezi ně patří
i rotariáni z Weissenburgu a z Plzně, jejichž
spolupráce i na mezinárodní úrovni je skutečně
příkladná. �

Nová okna jsou již vsazena, ovšem mnoho práce zbývá ještě vykonat ...

Biskup Frant. Radkovský v přátelském rozhovoru s prof. J. Geisenhofem

Text: Roman Sládek
Foto: mladí účastníci tábora

Na již tradičním táboře Rotary klubu Brno pro handicapovanou mládež bylo
letos 19 klientů, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí. Přímo přes Rotary se přihlá-
sili klienti z Izraele, Turecka a Slovenska, z ČR se prostřednictvím Rotary
přihlásil jeden účastník z Prostějova.
Tábor proběhl od 3. 7. do 16. 7., zahraniční účastníky přivezli rotariáni z letiš-
tě Praha. Náplní tábora byl především sport, výtvarné práce, poznávací výle-
ty, hry, hippoterapie (většina z klientů seděla po úraze poprvé na koni - velké
díky Martě Kotasové!!), rehabilitace a bazén. Tábor trval 13 dní v Dětském
středisku Březejc u Velkého Meziříčí. Na výletech jsem byli ve Velkém Mezi-
říčí, Třebíči, Jihlavě, Praze, Brně.

Samozřejmostí, jako na každém obdobném táboře, byly táboráky a opékání
špekáčků. Všem se to moc líbilo, někteří odjížděli se slzami v očích.
Asistentům, kteří odvedli kus poctivé práce, patří velké poděkování, stejně
jako UPSM Kociánka, odkud jsme měli půjčené veškeré zvířectvo, personál
ke koním a hlavně autobus. �
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Na slavnosti ROTARIÁLES 2010 – Zabíjačka s ochutnávkou, sa stretli účastníci spriaznených Rotary
klubov z Košického kraja a spoločenských klubov z Košíc, s túžbou zabavi	 sa, zaspieva	, zatancova	 aj
stretnú	 sa s priate�mi.
Úvodný príhovor mal prezident RC Košice-Country, kde bolo stretnutie spojené s kontinuálnou ochut-
návkou výrobkov zo zabíjačky, ako napríklad tlačenka, škvarky s drienkovicou, gulášová polievka, brav-
čový paprikáš a ve�a 
alších dobrôt.
V kultúrnom programe so spevom a tancom vystúpili: Jaroslav Dvorský, manželia Anna a Slavko Ben-
kovci, folklórny súbor Fortuna z Poproča, kapela Nyíriovci, ženský spevácky zbor Živena a zmiešaný
spevácky zbor z Pédera, ktorých hostia obdarili vrúcnym potleskom.
V neskoršom pozabíjačkovom programe sa v prírode piekli a podávali 
alšie zabíjačkové pochutiny.
Neskôr nasledovala vo�ná zábava so živou hudbou, kde bola možnos	 občerstvenia sa pri švédskom stole
z výrobkov zo zabíjačky.
Pozitívna energia, príjemná, priam rodinná atmosféra a úsmev, ktorý sa zrkadlil na tvárach prítomných
nám dávajú podnet k uskutočneniu aj 
alšieho ročníka „Rotariálesu“.

Tešíme sa na 
alšie spoločné chvíle strávené s vami.

ROTARY KLUB KOŠICE - COUNTRY

K novinářské praxi bohužel patří přinášet

nejen zprávy dobré, ale i ty méně dobré.

Naštěstí těch prvních máme více. Přesto

jsme do redakce dostali před uzávěrkou

nemilé oznámení z dnes již bývalého Rotar-

act klubu Brandýs-Boleslav. Jeho zakláda-

jící prezident a pozdější aktivní činovník

Eduard Petiška nám poslal zprávu o záni-

ku tohoto klubu, který během své dvouleté

existence uskutečnil několik zajímavých

akcí a sdružoval mladé lidi ze severový-

chodního okraje Prahy. Původní členové

klubu, většinou studenti, se postupně roz-

ptýlili, zavázaly je jiné povinnosti či je zlá-

kaly jiné zájmy. Členskou základnu se

nepodařilo úměrně obnovovat a tak zbylo

jen několik zájemců, jejichž časové mož-

nosti však pro systematickou činnost klubu

také nedostačovaly.

Může-li být na takové situaci něco potěši-

telného, pak je to ta skutečnost, že činnost

klubu byla ukončena s vypořádáním všech

závazků plynoucích z ukončení činnosti,

tedy po všech stránkách řádně. Součástí

zprávy bylo i poděkování všem, kteří po

dva roky členům klubu pomáhali v jejich

aktivitách – zejména členům patronátních

Rotary klubů Brandýs – Boleslav a Praga

Ekumena, ADG Martině Jankovské nebo

i paní Heleně Markusové z Velvyslanectví

USA v Praze, která koordinuje projekt Ju-

nior Ambassador, díky jemuž byl vlastně

RAC před dvěma roky založen. Snad prá-

vě proto, abychom mohli tato poděkování

tlumočit na našich stránkách, přinášíme

o zániku klubu tak obšírnou zprávu.

Úlohu neformálního pokračovatele bran-

dýsko-boleslavského RAC na sebe převzal

Rotaract klub Poděbrady, který mezi sebe

přijal ty, kteří přeci jen o další aktivity to-

hoto druhu mají zájem.

Všichni, kteří mladým z dnes již bývalého

RAC Brandýs-Boleslav fandili, věří, že zá-

nik klubu není definitivní a že jeho činnost

bude snad někdy obnovena.

(Text: Svatopluk K. Jedlička)
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Text: Stanislav Knotek
Foto: Jena Richtarová a Jan Sebera

Více než stovka účastníků se o víkendu od 18. do
20. června zúčastnila již V. ročníku „Návratů ke
kořenům“, jež se tentokrát odehrály pod taktov-
kou zlínského Rotary klubu. Jen pro malé připo-
menutí je vhodné poznamenat, že „Návraty ke
kořenům“ představují akci pořádanou dosud stří-
davě kluby z Uherského Brodu, Zlína a Kroměří-
že, jejímž smyslem a posláním je připomenout si
odkaz našich předků a poučit se z jejich moudros-
ti.

Pořadatelé, kteří rozeslali pozvánky do všech klu-
bů a všem rotariánům, avizovali, že se tentokrát
bude jednat o „distriktní kořeny“ - a měli pravdu.
Účast rotariánů z celkem deseti klubů distriktní
formát akce jednoznačně potvrdila. A že se ti, co
neváhali absolvovat cestu do Velkých Karlovic
nenudili, o tom svědčí více než bohatý program,
rozvržený na celý víkend.

Začínalo se v pátek podvečer, již tradiční „rotari-
ánskou“ mší svatou, slouženou přítelem Petrem
Kopřivou z Rotary klubu Zlín v kouzelném dře-
věném kostelíku ve Velkých Karlovicích, vyrobe-
ném našimi předky bez použití jediného hřebíku,
již před více než 250 lety. Pokračovalo se spole-
čenským večerem v prostorách hotelu Horal.
Vedle mistrně připraveného menu provázela
všechny přítomné dobrá nálada, pohoda a hlavně
společná touha užít si do sytosti vzájemné přátel-
ské pospolitosti. Průběh večera byl ozvláštněn
dvěma mimořádnými počiny, když manželé Sta-
nislav a Eva Knotkovi věnovali zlínskému klubu
darem slavnostní prezidentský řetěz a Čestmír
Vančura věnoval témuž klubu nádhernou kroni-
ku „kořenů“ vázanou v kůži. K dobré náladě při-
spěla i teoretická příprava na ranní kosení

valašských lúk, kterou zasvěceně a s vervou vedl
Libor Láznička. Po rozdání startovních čísel se
všichni přítomní odebrali na kutě, protože sobot-
ní budíček byl nastaven velmi brzy.

Totiž v sobotu, již na půl šesté, bylo naplánováno
soutěžní kosení valašských lúk a pro ženy pak
sběr bylin, které zvláště při slunovratu mají ma-
gickou sílu a moc. Tato část programu byla nazvá-
na „Mám ja kosu, kosenku...“. Jestliže měli
organizátoři poněkud obavu, jak to bude s účastí
sekáčů, skutečnost předčila všechna očekávání.
Šestadvacet sekáčů obojího pohlaví se pustilo do
boje s mokrou trávou na jednom ze svahů poblíž
hotelu Horal. Ani drobný déš	, který střídavě sílil,
nemohl ohrozit dobrou náladu a pohodu všech
soutěžících, vylepšovanou vynikající slivovicí.
Když svatý Petr viděl, že déš	 nikomu nevadí, ba

právě naopak, nechal jej zastavit a naordinoval
nové počasí, které se v průběhu dne již jen zlepšo-
valo až do úplné dokonalosti. Po skončení společ-
ného klání na svahu valašského kopce byli
nejlepší sekáči po zásluze odměněni a na všechny
pak čekala opulentní snídaně složená z čerstvých
domácích produktů, jako byly čerstvě upečený
chléb, ovčí a kozí sýry, podmáslí, velká hrouda
čerstvě stlučeného žlu	oučkého másla a kotlíková
smaženice z vajíček apod. Zkrátka úžasná snída-
ně v trávě. Ještě i při ní se diskutovalo o sportov-
ních výkonech s kosou a léčivých a kouzelných
účincích nasbíraných bylin. Nikdo z přítomných
ani na chvíli nezalitoval brzkého vstávání.
Po hodnotných ranních výkonech následoval
krátký odpočinek a pak společný přesun dvěma
autobusy do nedalekého Rožnova pod Radhoš-
těm, do světoznámého Valašského muzea v pří-

Broďané v akci

Poznáváme stará řemesla Kroj z moravsko-slovenského pomezí a středních Čech
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rodě (skanzen), kde se odehrávala další část
programu s názvem „Takto žili, pracovali a bavili
se Valaši...“. Tam se všech rotariánů a dalších
účastníků „kořenů“ ujali odborní průvodci, kteří
je seznámili s historií budování muzea a v rámci
společné prohlídky s nejzajímavějšími exponáty
v rámci valašské dědiny. Bylo se na co dívat a zá-
roveň obdivovat moudrost a dovednost našich
předků, u nichž každá používaná věc měla svůj vý-
znam a své místo. Po dvou a půl hodinách vstře-
bávání nových informací a dojmů se všichni
přesunuli zpět do náruče hotelu Horal, kde je če-
kal zasloužený odpočinek a příprava krojů na od-
polední hlavní program, který se nesl pod
označením „Moudrost našich předků v příslovích
a jejich krása v krojích“. V prostředí Valašského
muzea ve Velkých Karlovicích se postupně schá-
zeli rotariáni a jejich přátelé a hosté, aby náležitě
povzbuzeni štamprlkou slivovice shlédli hlavní
program. Ten začal stylově, hraním slovenské,
české a rotariánské hymny. Po vystoupení dětské-
ho souboru Valášek, jež okouzlilo všechny pří-
tomné svou bezprostředností a hravostí,
pokračoval program nevážnou promluvou na
vážné téma; v ní člen zlínského klubu, Stanislav
Knotek, glosoval některá známá přísloví a ko-
mentoval jejich nadčasovost. Poněkud odlehče-
něji pojednal toto téma jiný člen zlínského klubu,
Josef Gába a v humorném tónu pokračoval i pre-
zident uherskobrodského klubu František Lux,
zástupce nejpočetněji zastoupeného klubu hned
po klubu pořádajícím. Prezentace krojů a jednot-
livých klubů byla prokládána cimbálovou muzi-
kou, zpěvem a tancem přítomných. Opět se
potvrdilo, že krása lidových krojů je bezmezná,
stejně jako radost těch, kteří si je oblékli a i tímto
způsobem si připomněli své kořeny a předky.
K obvyklým krojům slováckým, valašským a ha-
náckým tentokrát přibyl i půvabný kroj středo-
český, který zdobil Martinu Jankovskou z klubu
Praha City. A není daleko doba, kdy bezpochyby
přibudou i kroje slovenské, jak to vyplynulo z pří-
slibů přátel ze slovenských klubů. K dobré náladě
a pohodě přispěl i bohatý raut založený na tradič-

ních valašských jídlech a dobrotách. A bylo třeba
se dobře najíst, protože v rámci doprovodných
programů čekala všechny přítomné mimo jiné de-
gustace slivovice s rekordním počtem 33 vzorků.
Soutěž s názvem „Čí je najlepší...“ byla náročná,
ale voňavá a hřála. Vítězi byli nakonec nejen tři
ocenění, tj. Lubica Harakalová z Trenčína a Zde-
něk Pikner a Pavel Bělohlávek ze Zlína, ale všich-
ni, kdo své vzorky do soutěže předložili a také ti,
co náročné koštování bez újmy na zdraví přežili.
Ale nejen slivovicí živ je člověk; hned vedle vzor-
ků slivovic byla ojedinělá výstava chlebů s názvem
„Chléb náš vezdejší, gořalka veselejší...“, kde bylo
možné ochutnat více než dvacet vzorků všech
druhů chlebů z různých míst. K poučení a potěše
pak sloužil „Mini jarmark řemesel“, kde na deseti
pracovištích předváděli mistři svého oboru lidová
řemesla. K vidění byla například výroba šindelů,
dřevořezba, malování obrázků, zdobení skla, drá-
teník a pod. Hlavní program, vtipně moderovaný
Martinou Dlabajovou a Liborem Lázničkou ze
zlínského klubu, krásně běžel ve znamení sluneč-

ného počasí, dobré zábavy, zpěvu a ponaučení až
do jednadvacáté hodiny, kdy nastal poslední pře-
sun sobotního dne, zpět do blízkosti hotelu Ho-
ral, kde byla připravena „Noční vatra k oslavě
letního slunovratu“. Po nezbytném převlečení,
zejména u krojovaných, se všichni shromáždili
v příjemném údolíčku, kde byla vystavena obrov-
ská hranice, jež byla před jedenáctou hodinou za-
pálena ze tří stran zástupci tří zakladatelských
klubů. Bylo to nádherné vyvrcholení celého so-
botního programu. Nad hlavami „kořenářů“ sví-
tily myriády hvězd, do toho praskal oheň vatry
přátelství, na stolech lákalo dobré jídlo a pití
a zněly tóny hudecké kapely posílené gajdami.
Jedním z vrcholů této slunovratové noci bylo vy-
stoupení místního hudebníka a výrobce píš	al
všech možných druhů a velikostí, který nejenže
bravurně předvedl hru od největší fujary až po ti-
těrného slavíka, ale nádavkem nechal všechny zá-
jemce, aby si sami hru na tyto lidové nástroje
vyzkoušeli. Kakofonii zvuků, jež se linula valaš-
ským údolím, nelze jakkoliv popsat, to bylo třeba
slyšet na vlastní uši a na vlastní riziko. Noční vatra
umocnila dojem z celého dne a zpečetila rotari-
ánská přátelství a rotariánskou pospolitost. Ulé-
halo se tu noc s hvězdami nad hlavou a se srdcem
plným přátelství a nevšedních zážitků.
V neděli nikdo z postele nespěchal. Jednak pro-
gram byl volnější, individuální, jednak se obloha
opětovně zatáhla, po nádherné slunné sobotě při-
šla poněkud plačtivější neděle. Ale to již nikomu
nevadilo. Neděle byla příležitostí pro uskutečně-
ní individuálních programů, počínaje hotelovým
welness, cyklo a pěší turistikou, případně návra-
tem do rožnovského skanzenu.

Co k tomu dodat na závěr? Snad jen to, že každý
z účastníků si mohl přijít na své, každý se mohl
potěšit dle libosti. A pořadatelé? Ti byli nejvíce
potěšeni spokojeností hostů a hlavně tím, že více
klubů projevilo spontánně zájem rozšířit kořeny
i do jejich prostředí. A nic víc si zakladatelé této
tradice nemohou přát, než aby kořeny sílily a raši-
ly po celém česko-slovenském distriktu. �

Čí bude ta najlepší? Toš Lubice Harakalové z Trenčína

Pohoda u večerní vatry přátelství
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: Dominik David

Letošní seminář RYLA pořádaný naším distriktem se uskutečnil od 28. dubna
do 2. května. Přesunul se z rekreačního areálu RETASO v Prostřední Bečvě,
kde byl v minulých letech pořádán, do místa, kde tato tradice před jedenácti
roky začala, do Kopřivnice. Organizátoři z RC Ostrava využili možnosti, kte-
rou nabízí dlouhodobá smlouva o spolupráci mezi naším Rotary distriktem
a Junákem – svazem skautů a skautek ČR a jeho nabídky, aby seminář RYLA
byl pořádán v nově otevřeném skautském středisku VANAIVAN v Kopřivni-
ci. Přípravy na straně organizátorů začaly již na podzim minulého roku výbě-
rem hlavního tématu letošního semináře a zajištěním erudovaných lektorů.
Tou dobou začaly Rotary kluby vybírat vhodné kandidáty, které pak do konce
února přihlásily k účasti. Seminář RYLA vyžaduje výběrové řízení zájemců
a delší dobu k přípravě, protože program je sestavován i s ohledem na osobní
charakteristiky účastníků. Z velké míry individuální zaměření programu pak
limituje i počet účastníků, kterých je každoročně dvacet.

Letošního ročníku distriktního semináře RYLA se účastnilo třináct zájemců
z devíti českých Rotary klubů a sedm zájemců z pěti slovenských Rotary klu-
bů. Poměr počtu děvčat a chlapců byl přitom 1:1. Seminář byl vedle tradiční-

ho Leadershipu zaměřen na vyrovnávání se s rasovými rozdíly a utváření multi-
kulturního prostředí. Do programu semináře se velmi zajímavým způsobem
zapojilo i několik zahraničních studentů, kteří byli tou dobou na ročním vý-
měnném pobytu v našem distriktu. Hostem jednoho z večerů byl Jaromír Rad-
kovský, který má v české pobočce korejské automobilky HYUNDAI na
starosti řízení lidských zdrojů. Besedoval s účastníky semináře o rozdílech
evropské a asijské kultury, sociálních vazbách a pracovních návycích. O sou-
žití rodiny, jejímiž členy jsou příslušníci jiných národností, hovořila Japonka
paní Masako Nakajima a její manžel Jan Snítil, dirigent orchestru Slezského
divadla v Opavě. Radek Maňásek ze společnosti Franklin Covey Czech
účastníkům předvedl sedm návyků vysoce efektivních lidí a Pavel Motyčka
z Etického fóra ČR hovořil o principech etiky v životě a podnikání. Největší
zájem však vyvolaly outdoorové aktivity pod vedením lektorů ze společnosti
Česká cesta a zejména motivační hra Labyrint světa a ráj srdce. Tu letos při-
pravil společně se skautským týmem Michal Podžorný, za vydatné podpory
dlouholeté lektorky RYLA seminářů, psycholožky Stanislavy Podžorné.
Účastníci při ní během několika hodin projdou všechny základní životní situ-
ace od svého narození až po odchod z tohoto světa. Letos se hry účastnil se
svou manželkou Hankou i Martin Timr, guvernér našeho distriktu pro obdo-
bí 2010/2011. O atmosféře a zážitcích nejlépe hovoří ohlasy, které organizá-
torům po skončení semináře zaslali jeho účastníci. O několik nejzajíma-
vějších se s vámi podělíme.

Semináře RYLA (Rotary Youth Leadership Award), které jsou zaměřeny na rozvoj osobních vlastnosti a manažerských doved-
ností mladých lidí ve věku od 18 do 30 let, patří každoročně k výrazným aktivitám našeho distriktu. Pro zájemce vybrané z obou
našich zemí prostřednictvím jednotlivých Rotary klubů je pořádán jeden seminář RYLA na úrovni distriktu a současně náš dis-
trikt vysílá několik účastníků na mezinárodní seminář, který je součástí doprovodného programu Světového kongresu Rotary In-
ternational. V průběhu roku navštíví několik mladých lidí také semináře RYLA pořádané jinými distrikty.

Nestor seminářů RYLA Zdeněk Michálek z RC Ostrava (vlevo) s guvernérem našeho dis-
triktu pro období 2009/2010 Františkem Rynešem při zahájení letošního semináře

Osvědčený lektor Pavel Motyčka moderuje workshop k Etice

Psycholožka Stanislava Podžorná v akci

Účastníci na semináři získali nejen nové zkušenosti, ale navázali i nová přátelství
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Kornélie Gronská, Olomouc: RYLA seminář byl pro mě velmi obohacující!
Nejenže jsem získala spoustu velmi užitečných informací o leadershipu, ko-
munikaci, multikultuře a ostatních rasách, ale také jsem měla mnoho skvě-
lých a dobrodružných zážitků. Poznala jsem nejen spoustu inteligentních
a sympatických lidí, ale také jsem více poznala samu sebe. Poznala jsem své
dobré a špatné stránky a te
 mohu pracovat na zlepšování těch špatných.
Chtěla bych tedy mockrát poděkovat všem, kteří uskutečnili tento seminář
a také všem, kteří se účastnili! Bylo to fantastické! Mějte se moc krásně!

Michal Koža, Nitra: Bolo to velmi naplnených 5 dní, a aj ke
 som to od ostat-
ných počul aspoň 20 krát, tak mi bohužial neostáva nič iné ako potvrdit, že mi
naozaj dali vela. Už sa neviem dočka	 na nasledujúcich pár dní, ako budem
vstrebáva	 nové informácie, a ako mi snad „doklapnu“ 
alšie a 
alšie súvis-
losti a fakty. Už som to napisal aj do feedback papiera, ale musim poveda	, že
organizácia bola zvladnutá na jedničku. Škoda, že si človek neuvedomí všet-
ku tu mravenčiu prácu prednašajúcich, organizátorov, skautov, a vlastne všet-
kých, ktori sa podujali na príprave. Bolo to úžasné. Naozaj. Pokial by sa na
budúci rok našlo jedno volné miesto pre counsellora, tak viete, kde hlada	.

Martina Saitlová, Třebíč: RYLA 2010 pro mne byla velkým přínosem. Nejen-
že jsem více poznala sama sebe, ale i další mladé lidi s velkým potenciálem.
Pět dní plných přednášek a zajímavých debat mě donutilo přemýšlet, jak dál
naložit se svým životem. Velice mě zaujaly přednášky z oblasti leadership,
komunikace a etiky. Nabyté znalosti a zkušenosti bych chtěla plně využít jak
na výměnném pobytu, tak při studiu i zaměstnání. Těchto pár dní pro mě moc
znamenalo a těším se na další takové.

Vyvrcholením semináře je pokaždé závěrečný večer s táborákem, na nějž přijíždějí i další
hosté

Guvernér distriktu 2010/2011 Martin Timr byl aktivním účastníkem celého semináře. Na
závěr předal všem účastnické certifikáty.

Štěpán Skořepa je Monikou Kočiovou připravován na outdoorovou hru

Téma:

Bližší informace:

Zdeněk Michálek, předseda komise RYLA

mobil: +420 606 760 130

e-mail: zmichalek@hmpartners.cz

Při jednotlivých akcích vládla uvolněná a přátelská atmosféra

Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: autor textu, Zdeněk Michálek, archiv

Letošní ročník mezinárodního semináře RYLA se uskutečnil tradičně ve čty-
řech dnech předcházejících bezprostředně Světovému kongresu RI. Tento-
krát to bylo ve dne 17. - 20. června v Montrealu (Quebeck, Kanada). Zázemí
semináři poskytl romantický kampus jedné ze sedmi montrealských univer-
zit, McGill University (pojmenovaná po významném filantropovi Jamesu
McGillovi), vybudovaný během 19. století (již tehdy zde studovaly ženy)
a rozprostírající se na svahu nejvyššího místa ve městě Mount Royal (233 m.
n. m.) Od vzniku mezinárodního semináře RYLA v roce 2001 (na distriktní
úrovni tyto semináře běží již od roku 1960) se ho účastní každoročně i zástup-
ci vyslaní našimi Rotary kluby. Zaměření letošního ročníku naznačovalo jeho

Zdeněk Michálek z RC Ostrava (vpravo) byl jedním z counselorů semináře. Vlevo v popře-
dí Debi Dockins, s níž vedl jednu ze skupin.
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motto volně přeložené do češtiny jako „Naše budoucnost závisí na
všestranném porozumění“.

Více než stovka mladých lidí ze třiceti zemí světa tak měla možnost se po čtyři
dny formou diskusí, workshopů i motivačních her zamýšlet nad vizí tohoto
světa v roce 2030. Symbolem se při tom stal míč, snad proto, že nemá ani hra-
ny, ani rohy, snad proto, že je kulatý jako naše planeta, snad proto, že je spo-
jován s hrou a kreativitou. Vymýšlení nových míčových her podněcovalo
účastníky k odbourávání stereotypů, ke kreativnímu přístupu k životu a utvá-
ření pozitivních mezilidských vztahů. Jiným směrem se ubíraly workshopy za-
měřené na trvale udržitelný rozvoj na naší planetě, zejména na problematiku
zdrojů vody a hospodaření s ní. Ačkoli oficiálním jazykem semináře byla an-
gličtina, nakonec se účastníci semináře dokázali dohovořit i jinými jazyky
nebo i prostředky neverbální komunikace. Bylo vidět, že porozumění, a to
nejen jazykové, má u mladé generace šanci.

Z pohledu našeho distriktu byl letošní mezinárodní seminář RYLA pozoru-
hodný hned dvěma fakty. Zdeněk Michálek z RC Ostrava působil díky svým
mnohaletým zkušenostem v práci s mladými lidmi jako jeden z deseti in-
struktorů na přípravě semináře a v jeho samotném průběhu pak i jako vedou-
cí jedné z pěti skupin, do nichž byli účastníci rozděleni. Druhým
pozoruhodným faktem byla ta skutečnost, že se letos podařilo za podpory
Nadace Rotary vyslat na seminář RYLA neobvykle vysoký počet účastníků
vybraných Rotary kluby našeho distriktu. Celkem bylo nakonec z ČR a SR na
seminář pozváno šest mladých lidí, kteří měli současně výjimečnou možnost
účastnit se následně i celého Světového kongresu RI. Věřme, že stejnou
možnost k aktivní účasti dostane náš distrikt i v příštím roce, kdy bude mezi-
národní seminář RYLA jubilejní, desátý. �Jádrem semináře byly skupinové diskuse, věnované aktuálním problémům dnešního světa

Mezi více než stovkou účastníků byste při podrobnějším pohledu našli jistě i šestici z naše-
ho distriktu

Týmová výroba součástek zařízení na dekontaminaci vody byla jednou ze zajímavých akti-
vit

Sami účastníci semináře byli překvapeni, kolik nových her s míčem se jim podařilo vymyslet

Prezident RI 2009/2010 John Kenny (uprostřed) s šesticí účastníků z našeho distriktu – zle-
va: Vierka Doničová (vyslaná RC Košice), Radovan Kočvara (vyslán RC Martin), Kateřina
Radová (vyslaná RC Trutnov), Zuzana Košabková (vyslaná RC Martin), Jarmila Michálková
(vyslaná RC Ostrava). V pozadí vykukuje Radomír Tylš (vyslaný RC Hradec Králové) a nám
neznámá účastnice semináře.

Kampus montrealské McGill University poskytl účastníkům semináře volný prostor i kvalit-
ní zázemí



38

Text: Lucie Kolářová
Foto: archiv klubu

Ve dnech od 18. do 24. 7. 2010 proběhl v areálu nového skautského centra
VANAIVAN v Kopřivnici 14. ročník skautského tábora s protidrogovou
prevencí, který finančně podpořila společnost BIOCEL PASKOV a.s.

V neděli, v den příjezdu, se děti nastěhovaly a ubytovaly v nových podsado-
vých stanech, které byly rozestavěny na prostranství před skautským cen-
trem. Večer proběhlo zahájení a po zbytek dne měly děti možnost poznávat
se prostřednictvím seznamovacích her.

Přestože tématem tábora byl Asterix a Obelix, část programu se tedy odehrá-
vala v nasimulovaných tajích dávné Galské vesnice, nešlo o hlavní cíl tábora.

Hlavním účelem bylo především nechat děti přivonět ke světu skautingu, ne-
chat je vyzkoušet si věci, které jsou na jakémkoli skautském táboře denně
běžné. Děti si mohly vyzkoušet typické tábornické činnosti, jakými jsou např.
sekání a řezání dřeva, rozdělávání ohně, střelba z luku a ze vzduchovky.
Všichni prošli výcvikem uzlování, lasování, výukou zvířat a rostlin. Taky pro-
šli krátkou zdravovědou, kde jim byly podány informace o první pomoci
a děti si mohly na simulační panně vyzkoušet resuscitaci.

Závěrem týdne se konal velký slavnostní táborák plný ceremonií, které po
krátké generálce zvládli zastat samotní účastníci tábora, plný udělování tábo-
rových poct a samozřejmě i vyhlášení výsledků táborové hry.

Skauti jsou vzhledem k úspěchům a relativně snadné organizaci tohoto tábo-
ra rozhodnuti pro jeho pořádání i v dalších letech.

Mimo jiné skauti děkují Rotary klubu Ostrava, který přispěl na nákup podsa-
dových stanů a na samotný provoz příměstského tábora. �

Český Krumlov / služba mládeži / dlouhodobé
výměnné pobyty studentů - Na první červnový
víkend přijeli do Českého Krumlova středoškolá-
ci, které české Rotary kluby vybraly pro příští
školní rok k výměnným pobytům v zahraničí. Cí-
lem setkání, které připravil distriktní výbor pro
službu mládeži ve spolupráci s RC Český Krum-
lov, bylo proškolit je a připravit na jejich roční po-
byt mimo domácí prostředí. Zároveň se sešli se
svými vrstevníky, kteří před rokem přijeli z jiných
zemí do Česka a svůj výměnný pobyt u nás právě
završili. Výměna zkušeností a poznatků byla živá,
dotazy a odpovědi na sebe nedaly čekat. Vše pro-
běhlo v příjemné atmosféře také díky obrovské-
mu pochopení a pomoci ředitelky gymnázia
v Českém Krumlově Mgr. Jany Cipínové, členky
zdejšího RC, která našim i zahraničním studen-
tům přiblížila i zajímavé historky a střípky z boha-
té historie jednoho z nejkrásnějších měst České
republiky. (Text a foto: Miroslava Žižková)
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Text a foto: Petr Hanzlík, Rotex CZ

Ve dnech 30. 5. – 4. 6. 2010 byl uspořádán pro zahraniční výměnné studenty
(inbounds) z české části distriktu výlet do dvou sousedních zemí – Polska
a Slovenska. S dvaceti dvěma studenty jsme vyjeli v neděli dopoledne auto-
busem z Českého Krumlova, kde jsme se o víkendu zúčastnili Orientation
Meetingu II pro studenty, kteří budou vysláni z ČR na výměnu příští školní
rok. Studenty na výletě doprovázeli distriktní YEO Mirek Barák (RC Tře-
bíč), Mirka Žižková z RC Písek a čtyři členové českého Rotexu: Petr Han-
zlík, Martin Ježek, Míra Kolář a Bára Sedláková.

Po několika delších či kratších zastávkách jsme k večeru dorazili do místa
ubytování v Kalwarii Zebrzydowske. Ubytováni jsme byli v areálu kláštera
v pokojích určených zejména pro církevní turisty, takže to pro výměnné stu-
denty byla jistě zajímavá zkušenost. V pondělí dopoledne jsme navštívili sol-
ný důl Wieliczka nedaleko Krakowa, kde jsme se pak i naobědvali.
Odpoledne jsme pak viděli koncentrační tábory Březinka a Osvětim, což byl
poněkud deprimující zážitek, nicméně studenti si oba tábory s velkým zá-
jmem prohlédli. V úterý jsme jeli do Krakowa, bývalého sídelního města pol-
ských králů. Zde jsme si například dopřáli pohled na Hlavní náměstí z výšky
věže katedrály, prošli jsme se historickým jádrem města a neopomněli jsme
ani hrad Wawel, kde leží ostatky mnohých polských králů.

Ve středu jsme opustili naše první ubytování a vydali se směrem ke sloven-
ským hranicím. Ještě jsme se ale zastavili v Zakopanem, nejvýznamnějším
zimním středisku Polska. Krátce po překročení hranic jsme se zastavili na
oběd. Většina si dala typické slovenské jídlo - brynzové halušky. Dalšími za-
stávkami byly Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso. Navečer jsme dorazili do
našeho druhého ubytování – hotelu Čingov na okraji Slovenského ráje.

Ve čtvrtek jsme vyrazili na túru do Slovenského ráje. Šlo o poměrně náročný
terén, kdy se chodilo místy po železných stupačkách připevněných na skály
a v jednom úseku se dokonce šlo proti vodopádu. Často se muselo skákat po
kamenech a kládách a chvílemi jsme lezli po žebřících. Náročný terén jsme
ale zvládli a všem se výlet líbil. Odpoledne jsme pak navštívili Dobšinskou �a-
dovou jaskyni. V pátek jsme brzy ráno vyrazili a po asi pětihodinové jízdě do-
jeli do Bratislavy. Po obědě ve Slovak Pubu se k nám připojila průvodkyně,
která nám ukázala historické jádro města. Nakonec nás vyzvedl autobus a od-
vezl nás do Třebíče na distriktní konferenci.

Myslím, že se výlet velmi povedl a byl to určitě dobrý nápad, kam vzít výměn-
né studenty. Mnoho z nás bylo v Polsku poprvé a určitě se nám tam moc líbi-
lo. Eli Cadwallader z USA označil výlet jako nejlepší akci Rotary během
celého roku, jež byla odlišná od všech ostatních. Největší zážitek mu přinesla
návštěva Osvětimi a také se mu líbila túra ve Slovenském ráji. V podobném
duchu mluvili i další inboundi, kteří rovněž pozitivně hodnotili účast Rotexu.
Celou dobu vládla přátelská atmosféra, jak mezi studenty, tak mezi námi ro-
texáky a rotariány. Máme tedy všichni nač vzpomínat a budou to zajisté samé
příjemné vzpomínky. �

Čekání na prohlídku patří k obvyklým turistickým rituálům. Tady jsou studenti v Polsku při
čekání na prohlídku solného dolu Wieliczka nedaleko od Krakova, který patří k nejstarším
na světě a je zapsán v Seznamu UNESCO.

Na studenty hluboce zapůsobila prohlídka koncentračního tábora Osvětim.

Kouzelná babička, která prodávala sýry na trhu v polském Zakopaném se nestačila divit,
odkud jsou všichni ti mladí lidé. Její tržba ten den byla jistě nadprůměrná.
Sýr si u ní koupil skoro každý! A byl výborný!

Prohlíka Bratislavy - konečně přestalo pršet!!!
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Připravil: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv redakce

V průběhu červnové distriktní konference v Tře-
bíči vystoupil prezident RC Karlovy Vary Jiří Ha-
rastej s následující výzvou ostatním Rotary
klubům našeho distriktu:

„V návaznosti na Dohodu o partnerské spolupráci
mezi RI Distriktem 2240 – Česká republika a Slo-
venská republika a Junákem – svazem skautů
a skautek ČR, uzavřenou v květnu 2006 v Českém
Krumlově a v další návaznosti na Dohodu o part-
nerské spolupráci mezi RI Distriktem 2240 – Čes-
ká republika a Slovenská republika a občanským
sdružením Slovenský skauting, uzavřenou v květ-
nu 2009 v Košicích, vyzýváme všechny RC našeho
di- striktu 2240 k aktivní podpoře účasti mladých
zástupců českého a slovenského skautského hnutí
na připravovaném 22. světovém Jamboree, které se
uskuteční v roce 2011 ve Švédsku, jako vrcholné
setkání skautů z celého světa. Současně žádáme
příštího guvernéra distriktu, přítele Martina Tim-
ra o podporu naší výzvy a převzetí osobní záštity
nad její realizací.“

Bezprostředně po vystoupení jsme se prezidenta
karlovarského klubu zeptali, čím je tato výzva
motivována a jak konkrétně k jejímu naplnění
přispěje sám vyzývající klub:

„Náš klub k tomuto kroku inspiroval svými životní-
mi postoji zakládající člen našeho klubu architekt
Ivo Slavíček, ve svých více jak osmdesáti letech stále
ještě skautující rotarián“, uvedl Jiří Harastej. „Byl to
právě on, kdo nás uvedl do skautského prostředí
a přesvědčil nás, že účast na takovém výjimečném
mezinárodním setkání, které se koná jednou za čtyři
roky, je pro mladé lidi nesmírným přínosem. Neza-
pomeňme, že národní skautské organizace v sou-
časné době sdružují celkem více než 40 milionů
mladých lidí a skautskou výchovou prošlo od vzni-
ku skautingu v r. 1907 již více jak čtvrt miliardy
chlapců a dívek. Účast na jamboree je praktickým
poznáním světového skautského bratrství a přináší
nezapomenutelné zážitky i poznání, která výrazně
ovlivní každého mladého člověka. Své hluboké do-
jmy přenášejí účastníci jamboree do svého osobní-
ho života i do svých mateřských oddílů
a zhodnocují tak trvale jeho výchovné působení.
Bohužel účastnický poplatek (cca 20 000 Kč) je pro
mladé zájemce značně vysoký, i když logický
a úměrný - zahrnuje dopravu, táboření, stravu,
program, zdravotní dohled, pojištění a balíček po-
vinných krojových doplňků. Náš Rotary klub se roz-
hodl založit zvláštní nadační fond určený jen na
podporu skautingu a to nejen při této příležitosti.
Věřím, že do konce letošního kalendářního roku,
kdy je uzávěrka přihlášek, se nám podaří shromáž-
dit finanční prostředky na podporu více než jedno-
ho účastníka z našeho regionu.“ �

Při minulém světovém jamboree skautů, které se konalo v roce 2007 v Anglii k připomenutí 100. výročí založení
skautingu, podpořilo účast českého kontingentu čtrnáct RC: Brno (45 000), Brno City (5 000), Frýdek-Místek
(5 000), Olomouc (7 500), Ostrava (25 000), Ostrava International (25 000), Praha City (12 000), Praha Classic
(12 000), Praha Staré Město (9 000), Prostějov (26 000), Přerov (10 000), Tábor (10 000), Třebíč (5 000), Zlín
(12 500) a individuálním příspěvkem Zdeněk Michálek (100 000) a Tomáš Baťa (25 000). Celková podpora tehdy či-
nila 334 000 Kč. Dosáhneme letos alespoň stejného objemu, nebo ho překročíme?

Bližší info na:

www.worldscoutjamboree.se

www.krizovatka.skaut.cz/mezinarodni-skauting/projekty-a-akce/jamboree-2011

www.skauting.sk/scouting/aktuality/2361

Světové skautské jamboree 2011 (World Scout Jamboree - WSJ) se jako v pořadí již dvaadvacáté

uskuteční na přelomu od 27. července do 7. srpna příštího roku u města Kristianstad na jihu Švéd-

ska. Předpokládá se příjezd až třiceti tisíc účastníků. Program se ponese v duchu motta „Simply

Scouting“ a bude zaměřen na rozličné podoby skautingu ve všech zemích světa. Zvláště pak budou

akcentována tři hlavní témata: Setkání, Příroda a Sounáležitost, která se nejvýrazněji promítnou

do skladby programu určeného nejen účastníkům mezi 14 a 17 lety, ale i členům mezinárodního

servistýmu. Novinkou oproti minulým ročníkům se stanou i „menší“ tábory v rámci jamboree, kdy

účastníci opustí na pár dní hlavní tábořiště a ve skupinách o 100 až 200 lidí budou tábořit i na ji-

ných místech severského státu. Junák plánuje vyslat do Švédska národní kontingent, který by

mohl být srovnatelný s minulým kontingentem, který čítal 284 skautů a skautek a dobře reprezen-

toval Junáka i Českou republiku. Stejně tak svoji účast již několik měsíců připravuje Slovenský

skauting. V obou zemích jsou již utvořeny servisní týmy a vybráni vedoucí kontingentů. V současné

době začíná registrace účastníků, která potrvá do konce roku 2010.

Koordinátor

pro D-2240 (ČR a SR):

Zdeněk Michálek - Šakal

tel.: +420 606 760 130

e-mail: zmichalek@hmpartners.cz
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V polovině května uspořádala Jihočeská hospodářská komora a společnost
Flying Training Center s.r.o. na Jihočeském letišti České Budějovice víken-
dový den pro zájemce o sportovní i profesionální létání. Uskutečnil se pod
záštitou 1. náměstka hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a za
hojné účasti členů několika jihočeských Rotary klubů. Účast rotariánů byla
pochopitelná, protože iniciátorem tohoto zajímavého setkání byl místopřed-
seda představenstva JHK a člen RC Český Krumlov PDG Otakar Veselý,
sám dnes již zkušený pilot. Ostatně, v Jihočeském kraji je spolupráce ob-
chodní komory a Rotary klubů běžná i při jiných příležitostech. V průběhu
dvou dnů se několik desítek účastníků seznámilo s přestavbou, modernizací
a zejména provozem českobudějovického vnitrostátního veřejného a mezi-
národního neveřejného letiště (v provozu od roku 1937), na němž se v sou-
časné době uskuteční měsíčně v průměru přes tisícovku vzletů a přistání.
Účastníky zaujala zejména právě zmodernizovaná řídící věž, srdce celého
areálu, a výklad ředitele Ing. Ladislava Ondřicha o dalším rozvoji letiště.
Chce být otevřeným mezinárodním leteckým přístavem, kam budou létat le-
tadla typu Boeing 737 či Airbus A320. Za přispění evropských strukturálních
fondů tak bude zrekonstruována vzletová a přistávací dráha a vystavěn nový
terminál s centrální stojánkou. Atraktivní byly pro účastníky pochopitelně
ukázky letecké techniky a zejména zhruba půlhodinové seznamovací lety nad
okolím Českých Budějovic.
Text a foto: Svatopluk K. Jedlička

Vpravo od řídící věže zanedlouho vyroste nová hala terminálu

V přátelském rozhovoru (zleva): senátor PČR Tomáš Jirsa (RC Hluboká n/Vlt.-Golf), ředitel
Jihočeského letiště České Budějovice Ladislav Ondřich a českokrumlovský starosta Luboš
Jedlička s manželkou

Účastníky přivítali (zleva): iniciátor projektu Otakar Veselý, ředitel letiště Ladislav Ondřich,
jednatel Flying Training Center Jan Šťastný a generál letectva Armády ČR ve výslužbě Jiří
Zábranský

Pro laiky byla překvapením letka dravých ptáků,
která přirozeným způsobem zajišťuje ochranu le-
teckého provozu před zvěří nebo ptactvem

Návštěvníci si mohli v areálu letiště
vyzkoušet i jízdu na čtyřkolkách

Pro rotariány byl letecký den nevšedním zážitkem. Pro syna jednoho z nich, Honzu Marka
(v kokpitu), to byl zážitek především profesní – studuje střední odbornou školu civilního le-
tectví.

Otakar Veselý, jeden ze čtyř pilotů, kteří po dva dny létali s návštěvníky nad zajímavými
místy jižních Čech



ZÁŽITKY

POUČENÍ

ZÁBAVA

•
•
•

•
•

•

Příjemně prožitý den s blízkými.

Možnost prohlídky míst, která už nikdy pěšky neprojdete!
Procházka po nejdelším mostě v ČR. Nové zajímavé pohledy na
krajinu okolo Prahy, údolíVltavy a Berounky z ptačí perspektivy.
Prezentace zajímavých míst Středočeského kraje a dalších
regionů ČR.

Předváděníatraktivníchstrojů pro dopravnístavby.Ukázky z čin-
nosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému
ČR, kurzy první pomoci pro děti. Prezentace dopravních projek-
tů v ČR financovaných z prostředků EU (OPD) a expozice histo-
rických bicyklů.

Sportovních soutěží se účastní široká veřejnost, profesionální
sportovci, iVIP celebrity a možná přijde i… (nechte se překvapit)

(na dálničním mostě
poprvé na světě!)

Běh na 5 km
Běh na 10 km
Závody na kolečkových
židlích

Závod na koloběžkách
Prezentace Pražské
organizace vozíčkářů
(soutěže, jízdy zručnosti)
in-line bruslení

SPOLEČNÝ PROJEKT ROTARY KLUBŮ
Intenzivní vzájemná spolupráce osmi pražských Rotary
klubů se začala rozvíjet před několika roky. Společné
uspořádání doprovodného programu u příležitosti otevře-

ní další části dálničního okruhu kolem Prahy je pak jen logickým pokra-
čovánímtohoto trendu.

říká iniciátor projektu Birger Husted,
člen jednoho z pořádajících klubů, který do Prahy přesídlil před téměř
dvaceti roky z Dánska a založil si zde nový domov.

dodává Aleš Boháč, jeden z hlav-
níchorganizátorů.

„Pořádání obdobných sportovních událostí s charitativním zaměřením
je všude na světě běžným jevem. Právě otevírání neobvyklých doprav-
ních staveb, zejména extrémně dlouhých nebo vysokých mostů je
u veřejnosti velmi populární. Uvedu například jen běh po mostě The
Sound v roce 2000, který spojuje dánskou Kodaň a švédské Malmö za
účasti 80 000 běžců a 35 000 cyklistů nebo Tacoma Narrows Bridge
v USA, jehož znovuotevření po celkové rekonstrukci se v roce 2007
účastnilo téměř 50 000 návštěvníků.Uspořádání doprovodného progra-
mu spojeného s realizací konkrétního charitativního projektu je pak
nejen příjemné, ale i užitečné,“

„Pro rotariány je uskutečňování
obdobných benefičních projektů
jednou z možností, jak trávit kul-
tivovanou a přitom užitečnou
formou volný čas. Při takto roz-
sáhlých projektech nás musí spo-
lupracovat větší množství a tak se
navzájem i lépe poznáváme a na-
vazujeme kontakty. Je-li projekt
zajímavý, pak k aktivní účasti
přiláká i ty, kteří se jindy klubové-
ho života účastní jen v nejnutnější
míře.Meziklubová spolupráce má
navíc pozitivní synergický náboj,“

ZAKOUPENÍM PAMĚTNÍ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY
přispějete na pořízení ultrazvukového diagnostického pří-
stroje pro dětské oddělení Fakultní nemocnice v Praze Motole
– v případě, že bude získáno více finančních prostředků, bu-
dou podpořeny další humanitární projekty pražských Rotary
klubů.

CHARITA NA NOVÉM DÁLNIČNÍM MOSTĚ - ROZVÍJENÍ CEST K BUDOUCNOSTI

Aktuální informace a registrace
do závodů na www.okruhprahy.cz

ULTRASONOGRAF PRO DĚTSKÉ PACIENTY
Výtěžek z prodeje suvenýrů – upomínkových
dálničních známek – bude věnován především
dětskému oddělení ve Fakultní nemocnici
Motol na pořízení ultrazvukového diagnostic-
kého přístroje – část výtěžku bude rozdělena
i mezi další z 26 charitativních projektů urče-
ných mládeži, hendikepovaným nebo senio-
rům, které mají pražské kluby připraveny
k realizaci.V oblasti dětského lékařství je ultra-

zvuk nejčastěji používán k diagnostice vývoje mozku, kloubů, ledvin
a jiných měkkých orgánů dutiny břišní i k diagnostice funkce srdce.
Ultrazvukový přístrojnalezne uplatnění již od prvníchhodin života novo-
rozence, kdy se provádínapř.diagnostika mozku přes ještě neuzavřené
kostní struktury lebky až po např. kardiologická nebo somatická vyše-
tření v postpubertálním věku, která se provádějí třeba v souvislosti se
sportovní aktivitou dítěte.Vyšetření ultrazvukem je nebolestivé, pro dítě
i příjemné, neboť je během celého vyšetření v kontaktu s vyšetřujícím
lékařem a je-li to účelné i s doprovázejícím rodičem. Z odborného hle-
diska je nespornou výhodou absolutní neškodnost tohoto vyšetření
a tudíž i možnost jeho násobného opakování nebo prodloužení při
funkčním testu. Přes tyto výhody není dostupnost tohoto přístroje vždy
zcela samozřejmá a vyšetření je zpravidla spojeno s transportem paci-
enta na specializované oddělení, což může být v některých případech
velmi nežádoucí nebo komplikované (nedonošenci v inkubátoru). Proto
je možnost využití vlastního přístroje pro každé dětské oddělení velkou
předností a zároveň významnou pomocí v diagnostice i terapeutickém
úsilí pediatrů.

Na akci vás zvou a ostatní partneři
projektu:

PRAŽSKÉ ROTARY KLUBY
• Ředitelství silnic a dálnic ČR • Ministerstvo dopravy ČR

• Primátor hl. města Prahy • Hlavní město Praha • Dopravní podnik
hl. města Prahy • Stavební firmy, které dálnici stavěly



UNIKÁTY PRAŽSKÉHO OKRUHU
Jihozápadní segment Silničního okruhu kolem Prahy v délce přes 23 km bude uveden do provozu 20. září 2010. U Slivence naváže na již
provozovanou část Pražského okruhu Slivenec-Ruzyně, čímž budou komunikací dálničního typu spojeny dálnice D1 (směr Brno), dálnice
D5 (směr Plzeň), rychlostnísilnice R6 (směr KarlovyVary) a rychlostnísilnice R7 (směr Chomutov).

říkágenerální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.
Pražský okruh bude unikátní nejen tím, že estakáda u Zbraslavi přes Berounku a Vltavu je v současnosti nejdelším mostem v České
republice, ale i komplexním systémem řízení dopravy, který nemá u nás zatím obdobu. Na jednotlivých úsecích okruhu budou proměnné
dopravní značky, světelné signály, informační tabule, meteostanice, detekce dopravního proudu a další součásti, se kterými se řidiči mohli
doposud setkat jen v zahraničí.
Pražský okruh bude po svém dokončení důležitou součástí silniční sítě a to jak v kontextu propojení dálnic a rychlostních silnic ČR, tak
i dopravních vazeb v rámci celé střední a východní Evropy. Tomu odpovídá předpokládaná intenzita dopravy na jednotlivých stavbách,
pohybující se od 60 do 90 tisíc vozů za 24 hodin. Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a plynulosti provozu je na takto důležité dopravní
stavbě samozřejmostí.
Na Pražském okruhu vznikne telematický systém řízení provozu, který bude přenášet do provozu aktuální dopravní informace a regulovat
plynulost dopravy. Bude jedním z prvků pro zvýšení bezpečnosti provozu při standardním provozním stavu a dále bude umožňovat
efektivnější řešení nestandardních provozních stavů, jakými jsou například nehody, odstavená vozidla, problematické situace v tunelech
a podobně.
Systém bude fungovat automaticky.Dispečer na něj bude dohlížet.Možný bude i individuálnízásah dispečera v případěnepředpokládaných
událostí.Rychlost je možno omezovat v kroku po 20 km/h. Zároveň bude možné zakázat vjezd nákladních vozidel nad určitou hmotnost do
levého (rychlého) pruhu dálnice a varovat řidiče o nebezpečínámrazy, smyku,
nehody, kolony, práce na silnici apod. Systém vyhodnocuje on-line data
z detektorů dopravy, které jsou na Pražském okruhu rozmístěny v pravi-
delných intervalech. Po překročení zadané hodnoty intenzity dopravy, kdy
hrozíkolaps a kongesce, dojde k postupnému omezenírychlosti dopravy.
Zařízení bude fungovat na celém úseku Pražského okruhu mezi brněnskou
dálnicí D1 až po plzeňskou D5 a dále ještě na D1 v úseku od Mirošovic ve
směru do Prahy.

doplňuje Alfred Brunclík.
V Česku obdobné zařízení není dosud nainstalováno. Pražský okruh tedy
bude po této stránce unikátem. Řidiči se s ním mohou setkat například na
obchvatu Mnichova při cestách do Alp.

„Otevření této stavby je nejvýznamnější dopravní počin posledních let. Úsek příznivě ovlivní dopravní situaci nejen v jižní části Prahy,
protože urychlí provoz a značně uleví od tranzitního provozu Jižní spojce a Barrandovské spojce, ale i v celém středočeském regionu díky
propojení plzeňské a brněnské dálnice,“

„I zde totiž očekáváme intenzivní provoz, který dosahuje
kapacitních limitů dálnice a v případě problémů na novém okruhu budou řidiči
včas upozorněni, aby mohli jet po objízdné trase,“

Dvoustranu připravil: Mgr. Svatopluk K. Jedlička, foto: archiv

Základní fakta o stavbě:

23 km novostavby Slivenec-Lahovice-Vestec-Modletice

komplexní rekonstrukce 7 km dlouhého úseku
Třebonice-Slivenec

2,5 km dlouhá estakáda přes Berounku a Vltavu

1,7 km dlouhý tunel Lochkov

1,9 km dlouhý tunel Cholupice

425 m dlouhý most přes Lochkovské údolí

moderní liniové řízení dopravy

dvě rozsáhlá mimoúrovňová křížení
– u Modletic (D1) a Zbraslavi

•

•

•

•

•

•

•

•
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Milí rotariáni a rotariánky, moji přátelé

Dovoluji si vás oslovit se žádostí o pomoc!

Nikomu jistě neuniklo, že znova na území našeho distriktu
udeřily plnou silou povodně, jejichž následky jsou katastro-
fální. Každý vnímavý člověk, když vidí neštěstí druhého,
musí pociťovat velkou sounáležitost a touhu pomoci. Nám
rotariánům je tento altruismus vlastní.

Teď je ta pravá chvíle. Pomozme!

Vyzývám všechny, aby naše pomoc byla směrována přede-
vším na Rotary klub Liberec – Jablonec, který je přímo v cen-
tru událostí. Tento klub se ujal organizování pomoci
postižené obci Višňová. Prezident klubu Stanislav Vohlídal
je v kontaktu se starostkou této obce paní V. Matuškovou,
která bude určovat konkrétní místa pomoci. Na pondělní
schůzce klubu bylo dohodnuto zřízení samostatného účtu

klubu, na který je možné posílat finanční pomoc. Finanční
prostředky budou použity k nákupu většího množství vy-
soušečů, případně dalších nejpotřebnějších věcí. S prezi-
dentem klubu je samozřejmě možné dohodnout i jiný
způsob pomoci. Jistě právě ti z vás, kteří prošli již v minu-
losti, zejména v roce 2002, kalvárií povodní, budete vě-
dět, jaká konkrétní věcná pomoc je třeba.
Telefonní číslo na prezidenta klubu pana Stanislava Vohlí-
dala: +420 739 550 091

Číslo účtu: 238943236/0300

Za každou i malou pomoc postiženým vám co nejupřím-
něji děkuji. Děkuji také našemu spřátelenému Rotary dis-
triktu 1920, jehož PDG Peter Morawek nabídnul pomoc
jménem rakouských klubů našemu distriktu již při první
fázi letošních povodní.
Váš
Martin Timr
guvernér

Bezprostředně po prvních zprávách o rozsahu
škod, které napáchaly nedávné povodně v severo-
českém trojmezí, jsme začali do redakce dostávat
první signály o pomoci realizované Rotary kluby
z nepostižených oblastí.
Mezi prvními dorazila zpráva z RC Praha, jehož
členové se na své schůzce 9. srpna rozhodli k bles-
kovému činu. Obvolali několik městských úřadů

v postižené oblasti s dotazem na potřebnou
formu pomoci. Zjistili, že to, co zde lidé akutně
potřebují, jsou mimo jiné trvanlivé potraviny –
nejen pro vlastní obyvatele, ale i pro ty, kteří jim
z blízkého i širšího okolí přijeli pomáhat s likvida-
cí povodňových škod.
A protože RC Praha má mezi stabilními sponzory
společnost pana Zdeňka Nováka „Zámecká výro-
ba uzenin“, nebyl problém, aby hned druhý den
vyjela z Prahy do tří postižených míst v severních
Čech dodávka s „proviantem“ pro obyvatele i po-

máhající dobrovolníky, přesahující hodnotu
padesáti tisíc korun.
V každém z míst – Chrastavě, Raspenavě a Hej-
nicí – předali pražští rotariáni po 186 kg trvanli-
vých masných výrobků, tedy zásluhou zmíněné
firmy dvakrát víc, než na kolik měli finančních
prostředků.
O aktivitách dalších Rotary klubů spojených s po-
mocí povodněmi postiženým oblastem přinese-
me podrobnější informace v příštím čísle RGN.
Text: skj, foto: Jan Hladký

Výzva guvernéra Distriktu 2240
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datum pořadatel akce místo konání

26. 8. IFGR Rotary Governor Golf Tour – 1. turnaj Kravaře, CZ

28. 8. RC Praha City Rotary International Family Golf Open Praha, CZ

29. 8. RC Praha Classic Sportovní odpoledne handicapovaných ve Hvězdě Praha, CZ

31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/5 (vychází 1. 10.) všeobecná aktivita

10. – 12. 9 RC Enns The 26th Rotary Cycling Championship Rakousko

11. 9. ICC CZ/SK-A Tradiční výstup na Třístoličník Šumava, CZ

12. 9. IFGR Mezinárodní mistrovství Slovenska RI v golfu Gray Bear Tále, SK

13. – 22. 9. RFCS Tour de Labe – HANDICAP 2010 cyklovýlet Povodí Labe, CZ

17. – 19. 9. D-2240 Setkání zahraničních studentů a klubových YEO Strečno, SK

18. 9. Pražské RC Highway to Charity – sportovní den na nově otevřené dálnici Praha, CZ

29. 9. IFGR Rotary Governor Golf Tour – 2. turnaj Kunětická Hora, CZ

30. 9. D-2030 Pěvecká soutěž pro mladé talenty – uzávěrka přihlášek všeobecná aktivita

1. – 2. 10. RC Třebíč Oslava 15. výročí založení klubu Dalešický pivovar, CZ

8. – 9. 10. RC Praha Classic Rotary Golf Charity – golfový turnaj Praha, CZ

16. 10. RC Č.Budějovice Setkání k 20. výročí obnovení činnosti klubu Č.Budějovice, CZ

31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/6 (vychází 1. 12.) všeobecná aktivita

2. 11. RC Praha Classic setkání k 10. výročí založení klubu Praha, CZ

4. 11. RI Den spolupráce Rotary a OSN všeobecná aktivita

26. – 28. 11. Pražské RC Adventní víkend Praha, CZ

16. – 18. 12. D-2030 Pěvecká soutěž pro mladé talenty Itálie

31. 12. IFSR Uzávěrka registrací na Světové skautské jamboree 2011 všeobecná aktivita

31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2011/1 (vychází 1. 2.) všeobecná aktivita

16. – 22. 1 RI International Assembly – seminář pro guvernéry 2011/2012 San Diego, USA

5. 2. RC Ostrava Inter Reprezentační ples Rotary Ostrava, CZ

11. 2. D-2240 PETS – seminář klubových činovníků pro 2011/2012 Piešťany, SK

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

28. 2. D-2240 Seminář RYLA 2011 – uzávěrka přihlášek všeobecná aktivita

28. 2. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2011/2 (vychází 1. 4.) všeobecná aktivita

19. 4. RI Výročí narození Paula Harrise (1868 – Wisconsin) všeobecná aktivita

30. 4. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2011/3 (vychází 1. 6.) všeobecná aktivita

květen D-2240 Seminář RYLA 2011 Kopřivnice, CZ

květen D-2240 GSE tým z Brazílie (D-4600) u nás více míst

13. – 15. 5. D-2240 Distriktní konference Č.Budějovice, CZ

18. – 21. 5. RI Mezinárodní seminář RYLA New Orleans, USA

21. – 25. 5. RI Světový kongres RI New Orleans, USA

30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 2011/4 (vychází 1. 8.) všeobecná aktivita

27. 7. – 7. 8. IFSR Světové skautské jamboree 2011 Kristianstad, Švédsko

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

PRINCIPY ROTARY – aktuální vydání pro rotariánský rok 2010/2011 vychází jako příloha tohoto
čísla dvouměsíčníku ROTARY GOOD NEWS. Dvanáctistránková publikace, která je shrnuje na
str. 2-7 základní informace o společenství ROTARY INTERNATIONAL. Tato část je připrave-
na centrální redakcí časopisů RI (RWMP). Na str. 8-11 jsou uvedeny aktuální informace o organi-
zační struktuře našeho distriktu a aktivitách, které jsou pro něj
charakteristické. Publikace je určena široké veřejnosti, adeptům na
členství v Rotary klubech, novým členům, partnerům Rotary klubů,
prostě všem, kteří chtějí mít základní představu o tom, co je a na ja-
kých principech funguje Rotary. Vzhledem k zájmu, s nímž se setkala
předcházející vydání, je tentokrát publikace v tištěné podobě k dispo-
zici ve zvýšeném nákladu 15 tisíc kusů. O její zaslání mimo obvyklý
distribuční okruh časopisu RGN můžete požádat na adrese naší re-
dakce: goodnews@rotary2240.org. Její elektronickou podobu (for-
mát pdf) si můžete stáhnout z distriktního webového portálu
www.rotary2240.org (záložka DISTRIKT 2240).

INTERNETOVÝ PORTÁL

www.rotary2240.org
VÁŠ KOMUNIKAČNÍ PROSTOR

• seznamte se
s možnostmi portálu •

• osvojte si redakční systém
a administraci portálu •

• sledujte nové komunikační
nástroje •

• aktualizujte údaje
o svých klubech •

• vkládejte na stránky nové
a zajímavé informace •

• dejte vědět o svých akcích
s dostatečným předstihem •

• veďte si zde klubovou kroniku •
• udržujte osobní stránky

v aktuálním stavu •
• využívejte svojí

e-mailovou adresu •
• ulehčete si vzájemnou

kominkaci •

Tým softwarových specialistů
je připraven zdarma pomoci

všem zájemcům při naplňování
a aktualizaci obsahu
jednotlivých stránek.

Dotazy, připomínky a návrhy na nová
softwarová řešení směrujte:

webmaster@rotary2240.org

PODOBU PORTÁLU
OVLIVŇUJE KAŽDÝ
Z NÁS, KAŽDÝ DEN

„Vše, co potřebuji, mám ve svém iPhonu“,
zdůraznil generální sekretář RI Ed Futa
při setkání s redaktory časopisů Rotary

během letošního Světového kongresu RI
v Montrealu. Podtrhnul tím strategický
význam elektronické komunikace pro

další rozvoj našeho společenství.
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Rotary kluby jsou samostatnými právními sub-
jekty založenými na základě českých nebo slo-
venských právních norem v souladu s jednotný-
mi zásadami ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to
většinou ve formě občanských sdružení. Jejich
členy jsou muži i ženy. Své různorodé humani-
tární, vzdělávací a kulturně-společenské aktivity
rozvíjejí v rámci územního celku zvaného dis-
trikt. V našem případě má distrikt evidenční
označení 2240. Právní subjektivitu získal podle
zákona ČR číslo 116/1985 Sb., a to ve formě me-
zinárodní nevládní organizace s působností na
území České republiky a Slovenské republiky.
Členy Rotary distriktu jsou výhradně Rotary klu-
by, a to všechny, které byly v obou státech přija-
ty za členy společenství ROTARY INTERNA- TIO-
NAL (členem distriktu nemůže být jednotlivec).
Rotary kluby se na vedení organizace (distriktu)
podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a předsta-
vitel RI guvernér, který plní úlohu koordinátora
činností jednotlivých klubů a zprostředkovatele
kontaktu s vyššími organizačními složkami
a společenstvím RI. Při plnění jeho úkolů mu na-
pomáhá řídící výbor distriktu, regionální asisten-
ti a členové tématicky zaměřených distriktních
výborů a komisí. Pod patronátem jednotlivých
Rotary klubů rozvíjejí svoji činnost mladí lidé
v ROTARACT klubech, absolventi studentských
výměnných pobytů se sdružují v klubu ROTEX.
Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu
má roční cyklus – rotariánský rok začíná 1. čer-
vence a končí 30. června.

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

ROTARY KLUBY SLOVENSKO
• Banská Bystrica • Bratislava
• Bratislava Danube • Bratislava International
• Humenné • Košice • Košice Classic
• Košice Country • Levice – v zakl.
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra Harmony • Nové Zámky • Piešťany
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trebišov – v zakl. • Trenčín • Zvolen • Žilina

ROTARACT – ČESKO
• Brno • Hradec Králové • Ostrava
• Ostrava International • Plzeň • Poděbrady
• Praha • Říčany

ROTARACT – SLOVENSKO
• Bratislava–Danube • Liptovský Mikuláš
• Nitra • Trenčín • Žilina

INTERACT – ČESKO
• Praha – v zakl.

ROTEX (společně pro ČR a SR)

Dignitatis memores ad optima intenti

svět
celkem

členů 983 543 1 526 1 224 384

Rotary klubů 46 22 68 33 855

RAC klubů 8 5 13 8 126

ROTEX 1 neznáme

Interact 1 1 12 559

distriktů 1 531

zemí/regionů 2 200

(Celosvětové údaje k datu 1. 5. 2010)
goodnews@rotary2240.org

internetový portál provozuje:
Ybhosting, s.r.o.
Plovární 3, 301 00 Plzeň

webmaster distriktu:
Jan Vaněček, RC Plzeň
tel: +420 605 247 020

webmaster@rotary2240.org

časopis vyznamenaný Cenou T. J. Bati

aktuální informace na
www.rotary2240.org
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