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Dobré zprávy
ze Srí Lanky
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Foto: Ladislav Šeiner

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,
od vydání minulého čísla našeho časopisu
uplynuly opět dva měsíce. Aktivitám našeho
distriktu v tomto období dominovala distriktní konference, kterou organizačně připravily rukou společnou a nerozdílnou kluby
RC Ostrava a RC Ostrava International za
vydatné pomoci mladých členů obou ostravských Rotaract klubů. Atmosféru konference vám přiblíží fotoreportáž na úvodních
stránkách tohoto čísla.
Třetí číslo RGN v každém ročníku je tradičně věnováno „výměně stráží“ související
s přelomem rotariánského roku jak na úrovni nejvyšší, v ústředí RI, tak na úrovni vedení
našeho distriktu. Snažili jsme se zachytit
alespoň ty nejvýraznější změny. Z časopisu
The Rotarian přebíráme rozhovor s novým
prezidentem RI Wilfridem J. Wilkinsonem,
jeho zajímavé názory na praktické stránky
rotariánského života stojí za přečtení. Představujeme alespoň krátce i nového předsedu
Rady zmocněnců Nadace Rotary Bhichaie
Rattakula. Na naší „domácí scéně“ většina
distriktních činovníků zůstává na svých dosavadních pozicích i pro další období, není
třeba je představovat (životopis nového guvernéra jsme přinesli již v minulém čísle).
Podstatné je rozšíření počtu regionálních
asistentů guvernéra a změny v jejich personálním obsazení, změny se týkají také výborů pro mezinárodní spolupráci. Proto
alespoň v těchto dvou případech přinášíme
podrobný seznam jejich představitelů.
V minulém editorálu jsem si pochvaloval,
kolik pozoruhodných materiálů dostáváme
do redakce. Platí to stále, jen mě mrzí, že
tentokrát dorazilo minimum materiálů
z klubů působících na Slovensku. Na červen
je anoncována právě ze Slovenska celá řada
zajímavých rotariánských setkání a tak doufám, že nám o nich jejich aktéři nezapomenou poslat reference do dalšího vydání
časopisu.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS

dobré zprávy dobrým lidem

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je společenství s celosvětovou působností, které
sdružuje na základě předem daných zásad erudované odborníky a odbornice nejrozmanitějších
profesí. Rotariánské společenství je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje
rozvoj země (státu), v němž působí. Svým členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY pozitivně
ovlivňuje své okolí nezištným poskytováním tzv. „služeb“ (programy určené mládeži, stipendia,
pracovní stáže, pomoc handicapovaným, humanitární projekty apod.).
O uspořádání ROTARY v ČR a SR více na str. 38.
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Dobré zprávy ze Srí Lanky nejsou ojedinělé a nejsou jen z této
země. Za dva roky od přírodní katastrofy, která postihla jihovýchodní Asii v podobě tsunami, bychom obdobných příkladů, jakým je pomoc rotariánů z Chebu, našli stovky, možná
tisíce. Pomoc přicházela v podstatě z celého světa, ani naše
kluby nezůstaly pozadu. Také letošní léto a období dovolených
bude pro některé z nás příležitostí posoudit na vlastní oči, jak
rychle se v oblasti jihovýchodní Asie zacelují rány způsobené
touto přírodní katastrofou. O zážitky výpravy členů RC
Cheb/Eger se s vámi podělíme na str. 26 a 27 v českém jazyce
a na str. 19 v kratší anglické verzi.
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hodobé projekty pomoci sirotkům RC Prag Bohemia, nebo již 14 let fungující projekt pomoci
postiženým dětem Stružielka RC Ostrava, 17 let
fungující projekt Jašidielňa RC Žilina, ale i další
projekty v Mostě, Poděbradech, Martině, Liptovském Mikuláši a mohl bych snad jmenovat téměř
všech 63 našich klubů.

Roman Gronský,
guvernér distriktu 2240 pro období 2006/2007
Jedním ze základních cílů tohoto rotariánského
roku 2006/07 byl další rozvoj členské základny.
Zejména kluby s 15 aktivními členy se na tento cíl
měly zaměřit tak, aby dosáhly vyššího počtu členů. Pro rozvoj členské základny je důležité i zakládání nových klubů, a to nejen v místech, kde
kdysi v 30. letech 20. století působily, ale také v
místech k jejich vzniku vhodných, vzhledem k lidskému, k průmyslovému a intelektuálnímu potenciálu a to i v působnosti dosavadních klubů.
Jestliže v minulém rotariánském roce bylo nově
charterováno 6 klubů: Plzeň - Beseda, Uherský
Brod, Hluboká n. Vltavou - Golf, Telč, Martin a
Rožňava, pak v tomto rotariánském roce jsem
měl tu čest předat, anebo jim v nejbližších dnech
chartrovací listinu předám - dalším 4 novým klubům Praga Ekumena, Bratislava Danube, Košice
Country a Nové Zámky. Celkový počet klubů tak
vzrostl na 63 (44 v ČR, 19 v SR), ale hned na začátku nového rotariánského roku 2007/08 bude s
největší pravděpodobností chartrován druhý olomoucký klub Olomouc-City, takže počet klubů v
našem D2240 dosáhne v září 2007 počtu 64. Je
zde navíc předpoklad, že v blízké době vzniknou
nové kluby v Opavě, Českém Těšíně, Vsetíně,
Šumperku a v dalších místech.
Letošní rotariánský rok byl ale nejen ve znamení
růstu počtu klubů, ale také ve znamení dalšího
růstu aktivity našich rotariánů. Aktivita klubů
byla úměrně závislá na entusiasmu prezidentů
klubů a jejich představenstev, ale mnohde také
závisela na spolupráci asistentů guvernéra a distriktních komisí s kluby, což vedlo k realizaci zda-

řilých projektů, benefičních akcí, společných setkání a tím i k šíření rotariánských myšlenek do
podvědomí občanů o obecné prospěšnosti našeho hnutí.
Prezident Rotary International pro r. 2006/07
Novozélanan William Boyd si zvolil za své motto Lead the Way/Ukazuj cestu, které nejen velmi
stručně a všeobecně zdůrazňuje životní roli každého rotariána, ale věřím tomu, že nás bude provázet celým životem. Také mé motto Pomáhat je
naše poslání/Help is our Mission vycházelo ze základních rotariánských etických zásad a jsem rád,
že si rotariáni našeho distriktu tato motta osvojili
a své činy a skutky konali v jejich duchu. Naši rotariáni pochopili, že naše činnost musí být především službou konanou v duchu partnerství
vycházejícího z přání pomoci. Svým vstupem do
Rotary jsme se dobrovolně zavázali být nejen členy této největší světové servisní organizace, ale
zejména ctít a prohlubovat ideje Rotary v osobním i v profesním životě. Nestačí být „jen“ členem
Rotary klubu, ale BÝT ROTARIÁNEM. Nestačí
mít jen 100% docházku na pravidelných schůzkách, ale podílet se svou aktivitou na činnosti klubu, na jeho projektech, na přátelské spolupráci
mezi kluby a tuto činnost neustále prohlubovat.

Na začátku tohoto rotariánského roku bylo mým
předsevzetím nejen zaktivizovat činnost klubů,
ale také zvýšit povědomí veřejnosti o činnosti rotariánů u nás.
Každý klub je svébytným a samostatným subjektem, který ve své činnosti vychází především
z místních podmínek
i potřeb, ale díky své
příslušnosti k Rotary
International řada klubů využívá meziklubového a mezinárodního
partnerství k realizaci
velmi hodnotných projektů, z nichž namátkou jmenuji účelový
projekt koordinovaný
RC Znojmo na zakoupení autobusu pro
Ústav mentálně postižených v Břežanech,
mimořádný vklad RC
V průběhu Distriktní konference poděkoval F. Ronald (Ron) Denham, Ph.D (vlevo) jménem Pieš any Nadaci Rotaprezidenta RI Romanu Gronskému (vpravo) za jeho aktivity při výkonu funkce distriktního
ry ve prospěch boje
guvernéra v uplynulém rotariánském roce.
proti obrně nebo dlou4

Naším dlouhodobým společným úkolem je prohloubení informovanosti široké veřejnosti o Rotary, protože se stále setkáváme s tím, že lidé
vůbec netuší, co to je Rotary. Rotariánské kolečko je pro řadu lidí stále záhadou a je především na
každém z nás, abychom stále trpělivě vysvětlovali
„co to vlastně Rotary je a kdo v něm je“. Právě
v naší klubové činnosti, při organizaci dlouhodobých i krátkodobých mládežnických výměn, při
realizaci našich projektů i ve spolupráci s obcí je
široký prostor pro předávání rotariánských ideí
všem, kteří se o nás zajímají.
Jedním ze stěžejních distriktních projektů k prohloubení informovanosti o Rotary bylo dokončení dokumentárního filmu pro uvedení Českou
televizí, který s využitím distriktních filmových
a dalších materiálů pomůže vysvětlit principy
a cíle Rotary na konkrétních příkladech činnosti
v obou zemích našeho distriktu. Je reálný předpoklad, že ještě letos bude dokončena jeho zkrácená verze zaměřená na základní problematiku
Rotary o vymýcení obrny a odvysílána jak českou,
tak i slovenskou veřejnoprávní televizí.
Na naší distriktní konferenci byl organizátory
opět dán prostor k prezentaci projektů klubů, podobně jak to bylo na tak úspěšné a svou atmosférou těžko opakovatelné loňské konferenci
v Českém Krumlově, ale ne všichni této ojedinělé
příležitosti svou práci prezentovat využili.
Milí rotariánští přátelé, naši rotariánskou činnost
chápejme jako službu a mějme stále na paměti, že
jde o činnost dobrovolnou. Záleží pouze na nás,
jaký způsob a jakou formu si zvolíme ke splnění
našich cílů, přičemž svůj čas podle svého uvážení
musíme nutně proporcionálně rozdělit mezi zaměstnání, rodinu a naši rotariánskou práci. Mějme stále na paměti, aby veškeré naše počínání
obstálo ve zkoušce čtyř základních otázek Rotary
- Je to pravda - Je to čestné vůči všem, jichž se to
týká - Podpoří to přátelství a vzájemnou důvěru Přinese to prospěch všem zúčastněným? Tyto
otázky by měly všechny z nás každé ráno provázet
při ranním pohledu do zrcadla, před každým naším osobním či profesním jednáním. Při stejném
ranním pohledu do zrcadla bychom si měli položit ještě dvě další otázky - Co jsem dosud pro Rotary udělal a Co dnes pro Rotary udělat mohu.
Dovolte mi, abych vám všem popřál mnoho sil ve
vaší profesní i v rotariánské činnosti. Děkuji za
spolupráci s vámi všemi, děkuji za vlídná přijetí
při mých návštěvách vašich klubů a těším se, že se
s vámi budu i nadále setkávat na dalších akcích
i v dalších letech po skončení výkonu mé guvernérské funkce.
n

Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv
Vrcholná setkání zástupců Rotary klubů působících
v našem distriktu, každoročně pořádané distriktní
konference, mohou nezasvěcenému připadat podobné jedna druhé jako vejce vejci. Standardní

program jednání, standardní počet židlí za
předsednickým stolem, většinou i standardní průběh diskuse. Pravidelný účastník těchto setkání
však potvrdí, že přesto každá z konferencí byla v minulosti něčím výjimečná. Záleží na výběru místa pro
její konání, pozvaných hostech a především nápaditosti v doprovodném programu. Letošní distriktní
konference se uskutečnila v sobotu 12. května v Ostravě. Oproti předcházejícím by ji bylo možné
označit za „střídmou“. Snad k tomuto pocitu napomohla i neokázalá stavba nové auly ostravské Vysoké školy báňské - Technické Univerzity, kde se
uskutečnil hlavní konferenční program. Setkání
bylo výjimečné zejména početnou účastí hostů ze

zahraničí, počínaje představiteli velvyslanectví pěti
zemí až po účastníky několika druhů studijních pobytů, které byly u nás v uplynulém roce realizovány.
Oba kluby, RC Ostrava International a RC Ostrava, které společně konferenci připravily, hostitelskou úlohu zvládly na výtečnou. V doprovodném
programu nechyběl golfový turnaj, návštěvy zajímavých historických objektů, prohlídka města, prezentace několika rotariánských projektů i společenský
večer. Ostravští rotariáni účastníkům dokázali, že
Ostrava už není „černá“, jak jsme ji označovali v minulém století, ale že je perspektivním, rychle rozkvétajícím městem nejen v oblasti životního
prostředí, ale i kultury a podnikání.
n

Pozvání na konferenci přijaly velvyslankyně a velvyslanci Filipín, Číny, Kazachstánu a Indie.

Konference se v zastoupení prezidenta RI zúčastnil F.Ronald (Ron) Denham, Ph.D., kanadský rotarián z Toronta (rotariánem je již 40 let, od roku 1994 se věnuje velmi aktivně rotariánskému hnutí na úrovni ústředí v několika různých pozicích, zejména se
angažuje v projektech týkajících se životního prostředí).

Význam konference podtrhl slavnostní podpis partnerské dohody mezi RC Ostrava International a polským RC Katovice (D 2230).

Zástupkyně velvyslanectví USA Sarah Peck představila zajímavou prezentací čerstvě odstartovaný projekt pro mladé středoškoláky Junior Ambassador
(o projektu více viz RGN 2007/2).

Výsledky svého několikaměsíčního studijního pobytu u nás představili ve svých prezentacích dva ze čtyř letošních účastníků stipendijního projektu Nadace RI, Chrissy Gilder a
Alexander Jackson, oba z USA.

O zkušenosti z právě končícího pobytu v našem distriktu se podělili účastníci programu
GSE z distriktu 5470 (USA, Colorado)
5

Členové GSE týmu z našeho distriktu, kteří navštívili na podzim minulého roku Colorado, resp. distrikt 5470, krátce zavzpomínali na zážitky z této měsíční cesty.

Guvernér distriktu Roman Gronský (vpravo) přivítal nový GSE tým, tentokrát z distriktu
1950 (Německo), který na konferenci zahájil svůj měsíční pobyt u nás.

Trpělivým a neúnavným překladatelem i moderátorem vystoupení zahraničních účastníků se stal Geoge J. Podzimek z RC Praha Staré Město.

Tradičně atraktivní bylo vystoupení šesti desítek zahraničních středoškoláků, kteří končí
roční pobyt v rodinách našich rotariánů - několik z nich pozdravilo účastníky konference
v češtině a slovenštině.

Guvernér distriktu předal třem desítkám rotariánů a zástupcům Rotary klubů čestná
uznání za aktivity, které odvedli ve prospěch Rotary. Mezi udělenými poctami nechyběly
ani ty nejvyšší, od loňského roku udělované Ceny Tomáše J. Bati a ocenění Paul Harris
Fellow.

Vyvrcholením oficiální části programu distriktní konference bylo předání funkce guvernéra odstupujícím Romanem Gronským (vlevo) jeho nástupci Petru J. Pajasovi.

Také tentokrát se konference zúčastnilo několik novinářů a zástupců médií. Zpravodajství České televize mělo pochopitelně zájem především o rozhovor s guvernérem distriktu a zástupcem prezidenta RI.

Delegáti klubů si z konference kromě pěkných zážitků odvezli i členské seznamy pro rotariánský rok 2007/2008. O jejich včasné vytištění se zasloužil dobrou koordinací v přípravné fázi Libor Ferda z RC Jihlava. Dlužno podotknout, že mu v tom byli vydatně
nápomocni i všichni, kteří měli přípravu seznamů na starosti v jednotlivých klubech.

6

Tradičně byli v průběhu celé konference
obětavými pomocníky organizátorů mladí
členové obou ostravských Rotaract klubů mnohdy i v neobvyklých úlohách.

Pro partnerky a partnery rotariánů a rotariánek účastnících se jednání konference
uspořádali organizátoři výlet do půvabného Štramberka s prohlídkou zříceniny hradu a návštěvou muzea Zdeňka Buriana.

Ohlas sklidil MUDr. Stanilav Kusý (na snímku vpravo společně se Standou Berkovcem, oba
RC Praha), který dokázal vybudovat českou kliniku v Zambii (o projektu více viz RGN 2007/2)
a kromě toho realizovat i několik dílčích projektů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání.

Podvečerní program byl pro účastníky připraven v hornickém muzeu vznikajícím
v areálu bývalé důlní šachty na Landeku.

Účastníci konference měli také unikátní příležitost navštívit Dolní oblasti Vítkovic, tzv.
„Ocelové město“, národní technickou památku čekající na zápis do seznamu
UNESCO.

Závěrečný společenský večer se uskutečnil v netradičním prostředí - v hale bývalé důlní
kompresorovny, dnes součásti hornického muzea na Landeku.

REGIONÁLNÍ ASISTENTI GUVERNÉRA

K nejvýraznějším změnám ve vedení distriktu dojde
v novém rotariánském roce 2007/2008 ve složení týmu
asistentů guvernéra (rozdělení moravské části distriktu do tří oblastí namísto stávajících dvou, celkem tedy
deset asistentů v distriktu) a v oblasti distriktních výborů pro mezinárodní spolupráci (ICC). K stávajícím výborům pro spolupráci Rotary klubů v našem distriktu
s Rotary kluby v Německu, Rakousku a Holandsku
přibude výbor pro spolupráci s kluby v USA a společný
výbor pro spolupráci s kluby v Maarsku, Polsku a na
Ukrajině. Činnost těchto výborů bude koordinovat
Dobroslav Zeman, PDG, člen RC Plzeň. Představitelem distriktu v evropských rotariánských strukturách
(ICCC CEEMA a RIBI) zůstává Augustin Čermák
z RC Hradec Králové.
n
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Distriktní koordinátor
mezinárodní spolupráce
Dobroslav Zeman, PDG
RC Plzeň

Představitel distriktu
v evropských strukturách
(ICC CEEMA a RIBI)
Augustin Čermák
RC Hradec Králové

Praha a blízké okolí
Martina Jankovská
RC Praha City

Čechy - jižní
Martin Timr
RC České Budějovice

Čechy - západní
Stanislav Srnka
RC Karlovy Vary

Čechy-severní, východní
Libor Kičmer
RC Hradec Králové

Morava - severní
Jan Ženatý
RC Ostrava

Morava - střední
Eduard Richtar
RC Zlín

Morava - jižní
František Ryneš
RC Třebíč

Slovensko-jihozápadní
Robert Bečica
RC Nitra Harmony

Slovensko - střední
Vladislav Tamáši
RC Žilina

Slovensko - východní
Jozef Klíma
RC Košice

Distriktní výbor pro spolupráci s Rakouskem
Otakar Veselý, PDG
RC Český Krumlov

Distriktní výbor pro
spolupráci s Německem
Peter K. Appelt
RC Praha Classic

Distriktní výbor pro spolupráci s Holandskem
Frank Spekhorst
RC Třebíč

Distriktní výbor pro
spolupráci s USA
Roman Gronský, PDG
RC Olomouc - City

Distriktní výbor pro spolupráci s Maďarskem,
Polskem a Ukrajinou
Dionýz Doboš
RC Rožňava
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překlad mr
Když oslovuji své rotariánské přátele, často zjiš uji, že cituji slova někoho jiného. A i když tyto citáty jen zřídka pocházejí z rotariánských zdrojů, týkají se
univerzálních cílů Rotary a našich rotariánských úkolů. Khalil Gibran neměl
na mysli Rotary, když napsal: „Pokud dáváte něco ze svého majetku, dáváte
jen málo. Skutečným darem je, když dáváte kus sebe sama.“ Jsou to však slova, plně vystihující radost, kterou poci ujeme, když podporujeme Nadaci Rotary a uskutečňujeme naši rotariánskou činnost.
Často se setkávám s citátem Eleonor Rooseveltové, která řekla: „Budoucnost
patří těm, kteří věří v krásu svých snů.“ Je to pravda, protože svět potřebuje lidi
s vizí, lidi, kteří jsou schopni snít. V Rotary každodenně vidíme, jak sny ovlivňují naši činnost. Nestačí však jen snít, je třeba naše sny uskutečňovat.
Loni v Kodani jsem zahajoval projev citátem ze slunečních hodin, které stojí
před nádražím v historickém centru Los Angeles. Nápis na nich zní: „Je třeba
mít vizi, abychom viděli, víru, abychom věřili a odvahu, abychom konali.“
Tento citát pro mne představuje dokonalý návod k tomu, abychom byli v Rotary úspěšní. Musíme vidět, co je kolem nás třeba udělat, věřit, že to můžeme
změnit a potom se pustit do práce.
V průběhu roku jsme Lorna i já viděli rotariány, kteří toto vše uskutečňovali.
Měli vizi, se kterou se dívali na svou komunitu, ale i dále na komunitu celého
světa. Samotná vize však nestačí. Je nutné, abychom my rotariáni skutečně
věřili, že věci lze změnit. Setkáváme se s mnoha statistikami, jejichž čísla nás
děsí: tolik lidí hladoví, tolik lidí je negramotných, tolik lidí nemá přístup k nezávadné vodě. Bylo by snadné říci, že problémy jsou tak velké, že naše síly nemohou stačit k jejich řešení.
Jako rotariáni však neutíkáme ani před tak velkými výzvami. Nejenom věříme, že věci můžeme změnit, ale máme také odvahu k činům. Odvaha je to, co
odlišuje snění od uskutečňování snů.
Při našich cestách jsme Lorna i já viděli projekty, které postupně mění svět.
Jsou úspěšné, protože rotariáni mají odvahu je uskutečňovat. Byl jsem vždy
hrdý na to, že jsem rotariánem. Když se však stále více seznamuji s tím, čeho
Rotary dosáhlo, cítím se opravdu poctěn tím, že jsem členem prvního a největšího servisního klubu na světě.

preklad ib
Uplynul už skoro rok odvtedy, čo som vo svojom príhovore uviedol, že my,
rotariáni, „sa neuspokojíme s tým, že niektoré veci v kluboch alebo komunitách, v ktorých žijeme, ostanú fungova dlhodobo bez potrebných zmien. My
sme tí, ktorí si kladieme otázku ,Prečo by sme práve my nemali iniciova
zmeny’?“
V priebehu tohto roku som mal tú čes stretnú sa s rotariánmi, ktorí si položili práve túto otázku a prijali tak nové výzvy. Oboznámil som sa s projektmi,
ktoré ma úplne ohromili svojou kreativitou a ambíciami a s projektmi, ktoré
vzišli zo skvelej myšlienky a ich realizácia bola možná iba vaka dôkladnému
naplánovaniu a znalosti problematiky. Navštívil som kluby, ktoré museli prekona rozličné bariéry, aby mohli rieši skutočné problémy sužujúce ich komunity. Videl som, že celé toto úsilie rotariánov sprevádzala srdečnos ,
dôstojnos a znalos lokálnych pomerov, a v mnohých prípadoch aj podpora
našej Nadácie Rotary.
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Projevy a zprávy prezidenta RI Billa Boyda na www.rotary.org/jum/boyd
Každý projekt, ktorý som mal možnos bližšie spozna , na mňa zapôsobil osobitým spôsobom. Najviac však na mňa zapôsobili projekty zameriavajúce sa
na riešenie problémov v oblastiach, v ktorých sa doposia nezaznamenali výraznejšie pokroky či už z dôvodu nedostatku zdrojov, nedostatočných schopností alebo z dôvodu nedostatočného povedomia o problematike.
V niektorých prípadoch išlo o evidentný a všeobecne známy problém, ako
napríklad nedostatočne vybavená klinika či znečistený zdroj pitnej vody.
V iných prípadoch sa riešil problém, o ktorom sa nikdy otvorene nehovorilo,
ako napríklad dilema, ktorej každý mesiac čelia dievčatá navštevujúce školu
bez toaliet. V priebehu tohto roka som si uvedomil, že či ide o vodné filtre,
krvné banky, liečbu HIV, latríny alebo o šírenie gramotnosti, rotariáni sa zaujímajú o to, čo treba v danej veci podniknú - a napokon to zrealizujú.
Projekty, ktoré v mojej mysli najviac vystupujú do popredia, sú tie, ktoré sa
zameriavajú na riešenie reálnych potrieb a pozvo na menia život udí. Nikdy
nezabudnem na projekt Rotary klubu, prostredníctvom ktorého sa zabezpečovali jednoduché, lacné, ale ve mi efektívne protézy rúk pre udí s amputovanou hornou končatinou a následne sa tak umožnilo ich prinavrátenie do
pracovného procesu a nadobudnutie sebestačnosti; navždy si budem pamäta na knižnicu v Hsinchu na Taiwane podporovanú Rotary klubom,
v rámci ktorej získalo ove a viac detí prístup ku knihám; na učebňu sponzorovanú Rotary klubom, v ktorej sa učia deti hospitalizované na tuberkulóznom
oddelení istej africkej nemocnice; a na školu vybudovanú Rotary klubom pre
autistické deti, ktorým v danej lokalite nebola poskytovaná žiadna starostlivos .
Vymenoval som len nieko ko z ve kého množstva projektov, ktoré skutočne
dosiahli významnú zmenu. Nejde o žiadne zveličovanie či hyperbolu, ke poviem, že tieto projekty doslova zasiahli do života udí a zmenili ich životné
smerovanie tým, že im poskytli vzdelanie, zlepšili ich zdravotný stav a dali im
reálnu šancu na lepšiu budúcnos . V niektorých prípadoch rotariáni investovali obrovské množstvo času, energie a aj vlastných prostriedkov. V iných prípadoch postačili ich vedomosti či angažovanos týchto správne zanietených
udí s patričným rozh adom, ktorí urobia, čo je potrebné.
Nesmierne zaujímavé bolo pre mňa v priebehu roka pozorova , ako sa rotariáni na celom svete snažia RAZIŤ CESTU (Lead the Way). Teším sa, že budem môc spolu s vami pokračova v tomto ohromnom úsilí ešte mnoho
rokov. Spolu s Lornou vám akujeme za prejavenú v údnos a láskavos .
Tento rok totiž zmenil aj tie naše životy.

William Boyd
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

text: Vince Aversano
foto: Alyce Henson a Monika Lozinska-Lee
překlad: Dobroslav Zeman, PDG

Zmínil jste se o tom, že se na dobu jednoho roku stanete veřejnou osobností za RI. Znamená to, že se role prezidenta v posledním desetiletí změnila?

Když se v roce 1962 stal Wilfrid J. Wilkinson rotariánem, zaměřoval se jeho kanadský Rotary klub Trenton, Ontario, na běžnou službu a pomoc místním potřebám. Wolf se však brzy nato zúčastnil Světového kongresu RI, který ho inspiroval
svou mezinárodní orientací. O čtyři desetiletí později, když mezitím prošel mnoha
funkcemi v ústředí RI i v Nadaci Rotary, se ujímá funkce nejvyšší - prezidenta RI.
V rozhovoru s šéfredaktorem ústředního časopisu THE ROTARIAN Vincem
Aversano vysvětluje, co jej vedlo k volbě hesla „ROTARY SHARES“, které převádíme do češtiny jako „SDÍLEJME HODNOTY ROTARY“ a do slovenštiny
„PODELME SA O HODNOTY ROTARY“.

Nemyslím si, že by se změnily jeho odpovědnosti. Je ovšem potřeba být v pevnějším spojení s médii, protože se Rotary - a právem ! - rozhodlo, že je třeba
změnit jeho veřejný obraz. Je proto správné, aby se prezident s tímto záměrem identifikoval a pokusil se zvýšit obecné povědomí o Rotary v celém světě.

Prezidentem RI se stáváte po 45 letech členství v tomto společenství. Jaké to
má přednosti?
Především jsem společně se svou manželkou Joan vždy udržoval kontakt
s mnoha přáteli doma i v zahraničí. Zadostiučiněním mě také naplňuje vědomí, jakých změn se nám podařilo dosáhnout - jak v osobním životě, tak i společně s naším klubem i v Rotary jako celku. Můžeme dosáhnout
fantastických cílů, jakým je třeba program na vymýcení dětské obrny. Jsme
na to hrdi.

V čem sám spatřujete tento veřejný obraz Rotary a co je třeba podle Vašeho
názoru zlepšit v příštích pěti či deseti letech?
V posledních letech došlo k ohromným změnám. Když jsem se stal rotariánem, staral se můj klub v malém městě Ontaria především o fyzicky handicapované děti. Sloužili jsme klidně, nežádali jsme o žádné zvláštní příspěvky
a nechtěli jsme nikoho rušit. Dnes však musíme vysvětlovat perspektivním
osobám, proč by se každý(á) z nich měl stát rotariánem. K tomu potřebujeme
také doložit, co jsme již pro naši obec vykonali a publikovat to, čím se zabýváme. Veřejnost je každodenně bombardována zpravodajstvím televize, mobilů či e-mailů. Tomu se musíme přizpůsobit, jinak v té záplavě informací
zapadneme.

Po 50 letech jste opět prvním prezidentem RI, přicházejícím z Kanady. Liší se podle Vašeho názoru kanadští
rotariáni od amerických?
Ano, ovšem tak, že jen doplňujeme identitu těch amerických tím, že se těšíme naší mezinárodností. Zdá se,
že mnozí kanadští rotariáni chtějí patřit do stejného
distriktu společně s Američany, i když to způsobuje určité administrativní problémy. Z 23 kanadských Rotary
distriktů je šestnáct mezinárodních. Existují přinejmenším tři kluby, které se pravidelně setkávají jeden týden
v USA a druhý týden na území Kanady.

Co Vás nejlépe připravilo na funkci prezidenta RI?
Byla to má služba pro Rotary. Nejlépe se učíte při práci.
Měl jsem štěstí, že jsem hned v prvních dvou letech navštívil společně se svou ženou Světový kongres RI, a tak
jsme viděli, jaké příležitosti toto společenství nabízí.
Každého uchvátí jeho mezinárodnost.

Wilfrid J. Wilkinson byl zvolen prezidentem RI pro období 2007/2008 delegáty loňského
Světového kongresu RI v Kodani.

Jak vnímáte svou úlohu jako prezidenta RI?
Spočívá v tom, abych zajistil řízení a současně i propojení mezi Správní radou
ředitelů RI a administrativou RI. Jsem ovšem po dobu jednoho roku také
mluvčím tohoto společenství, musím se proto seznámit se všemi rozhodnutími i se směrnicemi.

Na Světovém kongresu v Kodani hovořil bývalý prezident RI C.W.Stenhammar o nutných změnách v našem společenství. Které z nich jsou podle Vašeho názoru důležité?
To je pro nově nastupujícího prezidenta obtížná otázka, protože jeho úkolem
je řídit se politikou a ustanoveními, schválenými Správní radou ředitelů. Cítím však, že nejvíce změn spočívá v každém členovi Rotary. Jsou mezi námi
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i ženy, které tvoří podle mého názoru vůdčí složku. Poprvé máme ženu ve
funkci zmocněnce TRF, brzy bude zastávat funkci ředitele RI také žena
a doufejme, že žena brzy převezme i funkci prezidenta RI.
Došlo i k řadě jiných významných změn. Např. v mém bývalém klubu, jehož
návštěvnost se pohybovala vždy kolem 90 %, byl považován za ulejváka ten,
kdo si svou nepřítomnost nedokázal nahradit jinak („make-up“). Pravidla,
týkající se účasti na schůzkách klubu, byla mezitím upravena, abychom se přizpůsobili rozsáhlejším povinnostem našich mladších členů. Omluvenky nepřítomnosti byly za mých časů jen vzácné. Chápeme, že dnes cestují naši
členové za prací mnohem častěji a že tráví se svými rostoucími rodinami více
času. V Rotary jde především o přátelské vztahy. Pokud členové nenavštěvují
schůzky pravidelně, přátelské vztahy se vytrácejí.

Nač by se mělo naše společenství zaměřit v oblasti vztahů k veřejnosti, aby
přesvědčilo veřejnost o hodnotách Rotary?
Název naší kampaně „Humanity in Motion“ je výborný, stejně tak jako náš
nejnovější slogan - „Peace Is Possible“. Budeme-li je sdílet s nejširší veřejností, přinese nám to jen uznání. Po celém světě toho konáme mnoho zajímavého. Je proto naší povinností, abychom tato pozitivní sdělení vnesli do médií,
přeplněných negativními zprávami. Je naším úkolem prohlubovat dosah našich myšlenek a vést lidi k tomu, aby se stali našimi členy.

Co se Vašim synům na Rotary líbí?
Díky mé manželce Joan vyrůstali naši čtyři synové s myšlenkou Rotary. Mohli by samozřejmě vyprávět, co se jim na Rotary nelíbilo, jako třeba to, že jsem
je v létě posílal pomáhat při sklizni okurek u jednoho mého přítele - spoluzakladatele našeho klubu. Mohli by Vám však vyprávět mnoho krásných zážitků ze Světových kongresů Rotary - každý z nich se zúčastnil alespoň
jednoho. V roce 1976 jsme jeli do New Orleansu všichni - a sejde-li se naše
rodina dnes, nemůžeme na tento zážitek nevzpomenout. Nyní jsou dva mí synové rotariány, jeden z nich je členem klubu Kiwanis.
Čím se Rotary liší od jiných servisních a humanitárních organizací?
Naší předností je naše mezinárodnost. Našich 1,2 mil. členů z 200 zemí a geografických oblastí podporuje mír a vzájemné porozumění mezi lidmi a vede
je k tomu, aby pomáhali druhým. Mosty do kritických oblastí tak můžeme
stavět rychleji než kterákoliv jiná servisní organizace.

Co podle Vašeho názoru spojuje všechny rotariány?
Myslím, že je to naše „Zkouška pomocí čtyř otázek“ stejně tak jako naše
orientace na službu obci a na etické chování, zejména v podnikatelském světě. Také naše orientace na profesní službu patřila vždy mezi nejdůležitější
cíle Rotary. O to významnější bude právě tato služba v mém roce 2007-08.
Rotary spojuje lidi, kterým je úcta k těmto hodnotám vlastní.

Znamená Rotary stále něco pozitivního i pro mladší podnikatelskou generaci?
Když jsem se stal rotariánem, bylo mi něco přes 30 let, jako druhý nejmladší
člen klubu jsem patřil mezi jeho „děti“. V minulém roce se dvěma našim
členům narodily děti - jsme tedy opět klubem mladých. Někdy začne klub
vymírat, protože se nepostaral o mladší generaci. Budeme-li však stále zakládat nové kluby, můžeme toto nebezpečí překonat. Nemohu si představit
pro mladé lidi nic lepšího, než aby se stali rotariány. Jsem proto š asten,
stávají-li se rotariány i mí synové. Myslím si, že naše společenství je pro mladé lidi skutečně lákavé. Dává jim takové příležitosti, které nenajdete nikde
jinde.

Ve své nové iniciativě při vytváření obrazu Rotary ve společnosti bychom se
tedy měli zaměřit na zkoušku čtyřmi otázkami?
Jsem o tom přesvědčen. Samozřejmě se chceme zaměřit na všechny naše humanitární aktivity. Avšak musíme stále zdůrazňovat, že etické normy jsou
stejně důležité.

Bylo tedy toto zaměření na zvyšování etických norem v podnikání tím, co Vás
přivedlo k Rotary?
Ne tak docela. Stal jsem se rotariánem, když jsem se
přistěhoval do malého města, a zapojil se do služeb této
obci jako skaut, stejně jako několik jiných tamních rotariánů. Nikdy jsem si nemyslel, že by se členstvím v Rotary mohla zlepšit má profesní kariéra, ale přesto se tak
stalo. Když jsem později hovořil s potenciálními členy
našeho Rotary klubu, připomínal jsem jim, že když
jsem byl jeho prezidentem, neměl můj podnik žádné
partnery. Když jsem vykonával funkci guvernéra distriktu, měl jsem partnery tři. A když jsem se stal ředitelem RI, bylo jich už čtrnáct. Má firma expandovala do
tří dalších míst. Zjistil jsem, že si lidé vyhledávají za své
obchodní partnery ty, které znají a jimž důvěřují - a kdo
vám může důvěřovat více než ten, jenž vyznává stejné
etické normy? Je přirozené, že se zakázky rodí z takovýchto vztahů. Rád jsem svým partnerům říkal, aby se
stali členy teprve tehdy, až se sami zapojí a poskytnou
někomu svou službu a pomoc. Poskytnete-li ji, nepřinese Vám to jen uspokojení, ale zjistíte, že se rozroste
i Vaše firma.

Jaký je Váš vztah k právě odstupujícímu prezidentovi
Billu Boydovi?

Prezident RI Wilfrid J. Wilkinson při inauguračním proslovu.
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Doufám, že dobrý, protože Bill dělá fantastickou práci.
Ve Spojených národech přednesl - v předepsaném ča-

sovém limitu! - výbornou přednášku, bez jakýchkoliv
poznámek. Neznám jediného PDG, který by nemluvil
alespoň půl hodiny, dostane-li se mu do ruky mikrofon
a nemá-li připravenou žádnou poznámku. Bill tedy dokáže mluvit přesně a srozumitelně, v časovém limitu.
Neměli bychom si proto snad ověřit, zda vůbec byl guvernérem (směje se)?

Za své roční heslo jste si zvolil „ROTARY SHARES“ co Vás k tomu inspirovalo?
Toto heslo bylo vždy mou rotariánskou zásadou. Po celou dobu mého členství v Rotary jsem poci oval, že se
naše společenství RI podílelo na pomoci ostatním zcela
mimořádným způsobem. Se stejnou účinností se podílí
na spolupráci i s jinými subjekty, např. s Easter Seals,
ovšem i s mezinárodními organizacemi, jako např.
s OSN nebo s UNESCO. Největší podíl na službě a pomoci je samozřejmě vyjádřen v našem celosvětovém
programu PolioPlus. Vždy naše společenství je právě
založeno na takovémto „podílení se“. Je toho ovšem
daleko víc - a proto jsem si také toto heslo zvolil: za prvé Prezident RI Wilfrid J. Wilkinson společně s proslulou misionářkou Sister Ethel Normoyle (uprostřed) a se svou
je vyjádřením našeho poslání; za druhé předkládá ideál manželkou Joan.
našim novým, mladým členům; a za třetí je výzvou těm
růst. Doufám, že si každý klub přizpůsobí tyto cíle podle svých možností. Za
klubům, které se dosud nepodílejí na službě a pomoci tak, jak by mohly. Mám
pomoci mých poradců nabídneme také nové myšlenky. Spoustu práce můpocit, že heslo „ROTARY SHARES“ dokonale charakterizuje naši organižeme vykonat v oblasti gramotnosti, například soustředěním na znalost jazaci: co by měla podniknout, co můžeme dokázat právě te, i to, co chceme
zyka. Je překvapivé, kolik lidí se nám podařilo naučit číst a psát dokázat v budoucnosti.
samozřejmě v rozvojových zemích.
V čem spočívají podle Vašeho názoru hlavní cíle Rotary v příštím roce?
Ovšem negramotnost zůstává vážným problémem i v Severní Americe. Doufám proto, že za pomoci kanadských výchovných programů využívajících
Když jsem si přečetl strategický plán RI, na jehož přípravě jsem se také poslovníků na počítačích se můžeme s tímto problémem vyrovnat efektivněji.
dílel v roce 2001/02, nabyl jsem přesvědčení, že se RI musí zaměřit na konDoufám také, že propagací mikrokreditů pomůžeme pozdvihnout lidi z chuzistentní cíl: proto budu i já vycházet ze stejného cíle, jako mí předchůdci.
doby, zejména v Africe. Budeme proto předkládat našim klubům vhodné náMusíme se starat o pitnou vodu, o zdraví a odstraňování hladu, o gramotměty. Je ovšem zapotřebí, aby se na těchto cílech podílel s námi celý svět.
nost. Chceme, aby se naše rotariánská rodina stále rozrůstala a zaměřovala
Vedoucí silou mohou přitom být právě rotariáni.
se zejména na mladé. Právě mladé považuji za velmi důležitý zdroj pro náš
Hlavní ovšem je růst členské základny.
Nemůžete zkoumat, co dělají rotariáni
dnes, aniž byste měl na mysli, kdo to bude
dělat i zítra. Jsem přesvědčen, že hlavní
odpovědností každého rotariána by mělo
být získání alespoň jednoho nového člena, jemuž bude rádcem, aby se z něho stal
zanícený rotarián. I to je naplněním hesla
„ROTARY SHARES“.

Prezident RI Wilfrid J. Wilkinson na jednom z rotariánských kongresů.

A co k chystanému Světovému kongresu
v Los Angeles 2008?
Těším se na něj? V Kalifornii je asi 18 tisíc
rotariánů, kteří jsou potěšeni tím, že mohou být jeho pořadateli. Chceme do přípravy zapojit všechny jejich kluby. Budou
se na ní podílet vynikající osobnosti, jako
např. bývalý ředitel RI a člen rady zmocněnců Nadace Rotary Ray Klinginsmith
v čele organizačního výboru, nebo Gerry
Turner, který se bude starat o program
Kongresu. Hlavní důraz budou klást na
péči o gramotnost. Společně s Los Angeles
Times chtějí vytvořit stoh 250 tisíců knih.
Jsou přesvědčeni, že jejich projekt bude
mít velký úspěch.
n
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ústředí RI

Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG
Sobota 21. dubna byla pro mne jedním z nejdelších dnů mého života – byla o 7 hodin delší díky
časovému rozdílu mezi Prahou a Chicagem. Do
tohoto výstavného velkoměsta státu Illinois se na
jeden týden sjeli – nebo lépe: sletěli – delegáti
všech 530 Rotary distriktů doslova z celého světa
– od Aljašky až po Jižní Ameriku, od Skandinávie
přes celou Evropu a Blízký východ až po Jižní Afriku, ale také z Indie, Japonska, či Jižní Koreje,
z Austrálie i Nového Zélandu. Jejich úkolem bylo
bu doporučit nebo naopak zamítnout návrhy na
změny či doplňky základních legislativních norem, podle nichž se ve své činnosti všichni řídíme
– nejen Ústavy (RI Constitution) a Stanov (RI
Bylaws) našeho celosvětového společenství RI,
ale také Ústavy každého Rotary klubu (Rotary
Club Constitution) – my říkáme jednotných Stanov klubu, i jeho vzorových Stanov (Recommended RC Bylaws) – my říkáme Jednacího řádu klubu.
Jak a o čem delegáti jednali
Tato Legislativní rada RI (RI Council on Legislation - CoL), která se již po několikáté schází
v ohromném hotelu s dlouhým jménem
MARRIOTT
CHICAGO
DOWNTOWN
MAGNIFICENT MILE, je svolávána jen jednou
za tři roky. O to náročnější je pak posoudit během
krátkých pěti jednacích dnů všechny návrhy, které se mezitím nahromadí. I když jich letos bylo
k projednání „jenom“ 336 (oproti více než 1400
před třemi roky), byla i tak jednání o nich složitá,
nekonečná a často únavná – jen si představte, že
na každý den jich připadlo k prodiskutování a odhlasování na sedmdesát! A aby si všichni delegáti
lépe rozuměli, byly při jednáních všechny příspěv-

Bývalý prezident RI Jonathan B. Majiyagbe z Nigerie
v rozhovoru s delegátem našeho distriktu Dobroslavem
Zemanem, PDG.
12

ky simultánně tlumočeny do všech oficiálních jazyků Rotary, tedy do angličtiny, francouzštiny,
španělštiny, portugalštiny, italštiny, ale i japonštiny a korejštiny (nikoliv němčiny). Proces projednávání je velmi složitý – i jakékoliv pozměňovací
návrhy v textu těch „amendments“ nebo „resolutions“ musí být projednány a prohlasovány (z časových důvodů byli k mikrofonům připuštěni vždy
max. tři řečníci pro, tři proti).
Pár slov o delegátech
Vedle oficiálních delegátů, po jednom z každého
Rotary distriktu, byli letošnímu zasedání CoL
přítomni také – ovšem bez hlasovacího práva –
četní „members-in-large“, tedy pracovníci ústředí
RI, nebo pozorovatelé – odhadem dalších asi 120
osob. Osobně bylo přítomno dokonce dvanáct bývalých prezidentů RI: Charles (Chuck) Keller
z USA, Cliff Dochtermann z Kalifornie, Luís Vicente Giay z Argentiny, James Lacy z USA, Carlo
Ravizza z Itálie, Frank Devlyn z Mexika, Rajendra Saboo z Indie, Glenn Estess z USA – Alabamy, Bhichai Rattakul z Thajska, Jonathan
Majiyagbe z Nigérie, Richard King opět z USA,
Carl Wilhelm Stenhammar ze Švédska. Pochopitelně nechyběl současný prezident RI Bill Boyd
z Nového Zélandu a ani jeho nástupce od

V sále vládla pracovní atmosféra i v průběhu přestávek.
představitel obce, jenž prokázal svým osobním
zapojením do obecních záležitostí svou ochotu
poskytovat službu a pomoc i odhodlání dbát zásad a cílů Rotary.
Celkem bylo předloženo návrhů

336

z toho
adopted (přijato s případnými úpravami)

84

adopted as amended
(tedy beze změny navrženého textu)

12

rejected (hlasováním odmítnutých)

152

withdrawn (stažených z programu jednání)

50

considered as withdrawn
(považovaných za stažené - k jejich obhajobě
se během jednání nikdo nepřihlásil)

24

referred to the RI Board
(postoupených Správní radě RI)
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Rovněž byla pozměněna pravidla týkající se nominace a volby nového prezidenta RI. Musí to být
ten nejkvalifikovanější rotarián, který ovšem nesmí v žádném případě podnikat jakoukoliv předvolební agitaci.

K průběhu doprovodnému programu patřila i neformální
setkání, jako například setkání řady bývalých guvernérů ročníku 1999/2000 s bývalým prezidentem RI Carlo Ravizzou.
1. 7. 2007 Wilfrid Wilkinson z Kanady. S řadou
z nich jsem se znal osobně již z minulých let, a tak
byla tato nová setkání vždy velmi přátelská a srdečná.
Co bylo předmětem jednání CoL
Všichni účastníci jednali společně o všech návrzích,
které již před rokem předložily příslušné distrikty
dle vlastního pečlivého uvážení a po schválení jejich
distriktní konferencí. Jednalo se jednak
o PROPOSED ENACTMENTS (nově navržená
nařízení nebo ustanovení) a o AMENDMENTS
(návrhy na změnu dosavadních formulací) nebo
o PROPOSED RESOLUTIONS (návrhy na usnesení, předkládané k úvaze a rozhodnutí RI Boardu).
V čem se legislativní normy RI pozmění
Jednou ze zásadních změn, která může přispět
k rozvoji členské základny, je doplnění ústavy RI.
Do jejího článku 5, odst. 2, bude vložen bod 4,
podle něhož se může členem klubu stát také

Byl přijat návrh na zvýšení členských příspěvků
pro RI o jeden dolar ročně a to na tři rotariánská
období počínaje rokem 2008/9. S tím ovšem souvisí i zvýšená fiskální odpovědnost na všech úrov-

Autor příspěvku JUDr. Dobroslav Zeman, PDG, člen
RC Plzeň, byl letos na zasedání CoL Chicago vyslán
jako oficiální delegát našeho
distriktu již potřetí. Problematice rotariánské legislativy se věnuje od devadesátých let minulého století, kdy se
postupně začala obnovovat činnost Rotary klubů na území bývalého Československa. V té
době zajiš oval první překlady zásad a metodiky rotariánské činnosti z anglicky, francouzsky
nebo německy psaných originálů. Významně
přispěl k založení našeho distriktu 2240 v roce
1999, byl jeho prvním guvernérem.

ních RI. Je třeba zrevidovat úroveň všeobecných
přebytků. Ústředí bylo zmocněno pozastavit činnosti klubu, který neplní své platební povinnosti
vůči RI nebo vůči fondům jeho distriktu a zrevidovat také požadavky na finanční výkazy distriktu.

a priority výhledového plánu Nadace Rotary pro
příští roky.
Konečnou textovou podobu všech legislativních
norem RI, platnou pro další tři roky, najdou
všichni rotariáni ve známé „Příručce pracovního
postupu“, kterou tiskem vydá ústředí RI brzy po
skončení CoL a rozešle ji na adresy všech více než
32.000 Rotary klubů na celém světě ve všech oficiálních jazykových verzích RI. Předběžnou informaci o detailních výsledcích letošní CoL
získají zájemci na internetových stránkách našeho distriktu www.rotary.cz nebo www.rotary.sk,
kde najdou – samozřejmě v původním anglickém
znění – jednak kompletní přehled všech 336
předložených návrhů na změny a úpravy Ústavy
a Stanov, jednak seznam všech oněch Amendments a Resolutions, které byly na CoL přijaty
a nabývají účinnosti 1. červencem 2007.

Chicago je právem označováno za živé muzeum
mrakodrapové architektury. Je to takový skutečně vertikální svět, který vás nutí chodit po ulicích
s hlavou zakloněnou, až bolí za krkem, abyste dohlédli k vrcholům oněch „věží“, jak jsou také ty
nejvyšší označovány – Sears Tower či Hancock
Tower, obě se sto poschodími. Centrum Chicaga,
v němž jsme se mohli dle omezených časových
možností pohybovat, je velmi výstavné a překvapivě čisté. Jeho severojižní osu tvoří velmi dlouhá
Michigan Avenue, sledující břeh Michiganského
jezera, nazývaná Magnificent Mile – tedy nádherná, skutečně „skvělá míle“, při níž leží také „náš“
hotel Marriott. A nové mrakodrapy v její blízkosti
stále přibývají.
Přestože prý 14 dní před naším příletem zažili
obyvatelé Chicaga těžký blizzard s teplotou minus 20°C, bylo nedělní dopoledne hned po našem
příletu překvapivě slunečné a teplé. Mohli jsme
se tedy jít podívat na Navy Pier, poloostrov, odkud vyjíždějí krásné výletní lodě na jezero Michigan, nebo se z 98. poschodí Hancock Tower
rozhlédnout jak po městě, tak do jeho dalekého
okolí, do států Illinois, Wisconsin a Indiana, na
jejichž rozhraní Chicago leží. Působivá je i nekonečná hladina Michiganského jezera. Jaro se tedy
v tomto WINDY CITY, jak se Chicagu také právem říká, teprve začíná ozývat. Však také hned od
pondělka bylo zase po celý týden zataženo a deštivo, takže vrcholy mrakodrapů byly schovány
v mracích. Nám to ovšem nevadilo, protože jsme
stejně seděli od rána do večera v jednacím sále

Prosadit se bohužel nepodařilo zvýšení věku pro
členy klubů Rotaract na 35 let (jen 19 % delegátů
bylo pro). Na tomto návrhu měl zájem i náš distrikt. Při jeho projednávání jsem se ani nedostal
ke slovu. K jeho obhajobě byl povolen jen jeden
hlas pro a jeden proti.
Několik námětů se týkalo také zavedení hindštiny
a ruštiny jako oficiálních jazyků RI. Správní rada
ředitelů RI tak bude muset ještě posoudit, zda je
možné tomuto požadavku vyhovět z hlediska finančních nároků na průběžné překlady. Návrh na
zavedení turečtiny, užívané v řadě zemí Střední
Asie, byl zamítnut.
Legislativní rada však podpořila dvě významné
iniciativy RI: Program PolioPlus zaměřený na vymýcení dětské obrny zůstává nejvyšší prioritou RI
a RI bude i nadále podporovat poslání, cíle

vil pro všechny zájemce ve formě PowerPointové
prezentace, kterou si mohu prohlédnout na webových stránkách našeho distriktu.

Hodnocení CoL úřadujícím prezidentem RI
Jak prohlásil na závěr letošního CoL 2007 současný prezident RI Bill Boyd, byl hlavním rysem celého pětidenního zasedání jeho demokratický
průběh. Bill výslovně uvedl: „Jednání byli přítomni členové Správní rady ředitelů RI (RI Board)
stejně tak jako zmocněnci Nadace Rotary, aby si
vyslechli názory delegátů všech 530 distriktů, aniž
by do diskuse sami zasahovali. Ne všichni delegáti
získali pro svůj návrh dostatek hlasů, ale právě
v tom spočívá smysl demokratického principu.“
S jeho názorem souhlasil i jeho nástupce ve funkci prezidenta RI Wilfrid J. Wilkinson, který řekl:
„Tento týden byl dalším příkladem mezinárodnosti Rotary a výborným příkladem demokracie
v praxi.“
A jaké je Chicago?
Na závěr alespoň pár slov o něm. I když jsme měli
během jednoho týdne našeho pobytu jen dva necelé půldny, případně i večery, volné k tomu, abychom se s městem aspoň trochu seznámili, bylo by
mnoho co vyprávět či ukazovat především na fotografiích. Výběr z nich jsem připravím proto připra-

Průběh části jednání a zejména jeho závěry pozorně sledovali jako pozorovatelé i zástupci rotariánských médií zleva: člen naší redakce Dobroslav Zeman, PDG, šéfredaktor celosvětového měsíčníku The Rotarian Vnce Aversano a Noriko Futagami z Japonska, šéfredaktorka
měsíčníku No Tomo.
hotelu. Sluníčko se s námi naštěstí přišlo rozloučit až v sobotu dopoledne, v den odletu z onoho
světa betonu, oceli a skla do našich domovů.
A tak jsem se s potěšením díval na naši krásnou
zazelenalou krajinu, když jsme v neděli 29. dubna
ráno v Ruzyni přistávali a když jsem se pak, zcela
nevyspalý a jako v mrákotách, vracel autem z Prahy zpátky do Plzně.
n
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Evropská centrála RI

Text: Augustin Čermák, RC Hradec Králové
Foto: archiv
Poslední březnový víkend se konalo celoevropské
(EEMA) setkání zástupců výborů pro mezinárodní spolupráci (ICC / CIP), tentokráte ve Štrasburku. V pátek odpoledne zasedala výkonná
rada, což jsou kromě předsedy (Portugalsko),
dvou místopředsedů (Francie, Itálie), sekretáře
(Anglie) a pokladníka (Francie) národní koordinátoři těchto výborů z téměř všech zemí rotariánských zón 10 - 18. Scházeli jenom zástupci RIBI,
Švédska a Holandska.

Navíc ale přijel také zástupce USA Jon Eiche
(vysl. Eikí) a Ruska. Tím je ale Ital, dlouhodobě
působící v Moskvě jako obchodník. Ti dva totiž
připravují založení výboru pro mezinárodní spo-

lupráci mezi USA a západní částí Ruska (po
Ural). Další pozoruhodný příklad mezinárodní
služby v Rotary: když Američan mluví rusky a zástupce Ruska anglicky.
Celá sobota byla věnována rokování zástupců výborů v počtu asi šedesáti na různá témata, jako
zakládání výborů, jejich postavení v RI, prezentování jejich práce na internetu a podobně. Nejvíce
zástupců bylo pochopitelně z Francie a Německa.
Turecký zástupce předložil návrh webové stránky
pro www.rotacip.org, na které by se prezentovaly
jednotlivé výbory v rámci svých zemí. Doufám, že
se mně podaří v krátké době tuto stránku otevřít
i na našem rotary.cz/sk.
Se zástupcem Francie i Polska jsem se dohodl, že
zjistíme zájem našich klubů o spolupráci při zakládání příslušných mezinárodních výborů. Podle zatímních ohlasů se zdá, že je tomu situace nakloněná.
O dalším postupu budu kluby informovat v rámci některého z příštích guvernérských dopisů.
n

Text a foto: Svatopluk K. Jedlička
Na konci dubna využila třicetičlenná skupina rotariánů ze San Rema (D 2030) slunného počasí
k víkendovému výletu Prahy. Pod patronátem nastupující asistentky guvernéra Martiny Jankovské
(na snímku vpravo) se italští rotariáni v pátek
27. dubna setkali se zástupci téměř všech pražských Rotary klubů v kavárně ADRIA. Průvodcem společenského večera a současně i tlumočníkem byl člen RC Praha Roberto Trevisan, původem Ital žijící v Praze. S jeho uměním uvařit
kávu exkluzivní chutě a vůně se setkáváme už několik let nejen na rotariánských akcích.
n
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ICC A-CZ-SK

Text: Harald Marschner, PDG
(překlad a redakční úprava skj)
V polovině dubna se ke svému pracovnímu jednání sešli v Telči členové distriktních výborů pro česko-slovensko-rakouskou spolupráci z jednotlivých
zemí. Účastnili se ho zástupci distriktů 2240, 1910 a 1920. Při jednodenním
setkání zhodnotili dosavadní spolupráci. Velká chvála zazněla především na
lyžařský kurz, který uspořádal v březnu RC Lungau v Mauterndorfu (viz
www.rotary.at/1920/news) a kterého se zúčastnili i lyžaři vyslaní českými a slovenskými kluby. Předpokládá se, že na základě dobrých zkušeností z letošního roku bude tato akce uspořádána i v příští lyžařské sezóně. V průběhu
jednání byly upřesněny podmínky pro návštěvu rotariánů z distriktu 2240
v rakouském Kremsu a Wachau (první víkend v červnu) a rakouských rotariánů na jižní Moravě v Lednicko-Valtickém areálu (polovina října). Jistá je již
také účast hráčů ze všech tří zemí na tradičním turnaji Rotary Intercountry
Tennis Cup v Českém Krumlově (9. června). Mladí lidé z distriktu 2240 byli
vyzváni k účasti na letním jazykovém campu němčiny, který tradičně v čer-

RC Klatovy

Text: Ing. Vladimír Růžička
Foto: archiv
Ve dnech 17. - 24.3.2007 uspořádal RC Lungau
v rakouském Mauterndorfu týden na sněhu, určený pro mladé z České republiky a Slovenské republiky, nepočítáme-li jednu mladou dívku
z Mexika, účastnici studentského výměnného
programu, pro kterou šlo o zcela výjimečný zážitek prvního setkání se sněhem, použitelným k lyžování. Hned v úvodu se mohu podělit o radost
z jejích pokroků: výuka lyžování je mým dlouholetým koníčkem, nicméně tak talentované děvče
jsem nepotkal ani u nás na Šumavě.

Pracovního zasedání se zúčastnili (zleva): Kurt Deutsch, František Ryneš, Miroslav Vodňanský, Otakar Veselý, Karl Peterlik, Harald Marschner a Martin Saitl. (foto: archiv)
venci pořádá RC Zwettl. Na polovinu října je připravován víkendový poznávací zájezd po zámcích v Liechtenštejnsku Jednání pracovní skupiny se velmi
podrobně věnovalo také podílu na benefičním koncertu „Děti dětem“, který
pořádá RC Třebíč, a na sympoziu o rakousko-českých vztazích. Účastníci se
také navzájem informovali o tom, jaké osobnosti budou vykonávat pozici guvernérů v jednotlivých distriktech v období 2007/08 a 2008/09. Všichni účastníci se již těší do Českého Krumlova, kde se začátkem září uskuteční
společné zasedání distriktních výborů pro spolupráci klubů v Čechách na
Slovensku, v Rakousku, Německu a Holandsku s bohatým doprovodným
kulturním programem.
n

a stejně letmo zachycených poznámek těchto
společně bydlících jsem celkem jednoduše nabyl
dojmu, že ač tato generace není nikterak zatížená
různými stíny z minulosti vzájemných vztahů, je
tu až nepochopitelně zřetelná vzájemná animozita, zřejmá při běžném kontaktu. Tady se zejména
pro rotariány otevírá doslova pole neorané a je
zcela zřejmé, že cestu k lepšímu porozumění musí
připravit především jazyková vybavenost. Ideální,
jak se ukázalo při návštěvě odborné školy v St.
Margareten, je nalézt společnou komunikaci v jazyce třetí země. Zřejmá je zde naprostá výhoda
angličtiny, nebo tak se česky mluvící děti jaksi vymaňují z nepříjemného komplexu, že jsou to oni,
kteří musí používat jazyk „těch druhých“. A zejména ve spojení s další jazykově bezbariérovou

aktivitou, jíž je kromě sportu hudba, byl večer
v této škole velmi podnětným. Závěrečná diskotéka toto mé přesvědčení jen potvrdila.
Jsem rád, že jsem mohl s našimi mladými tento týden absolvovat, a to bez zjevných šrámů na tělech
a troufám si tvrdit i bez šrámů na duších. Nabyl
jsem dojmu, že v oblasti práce s mládeží je pro nás
tolik prostoru a oblastí, že by bylo zapotřebí naše
úsilí znásobit, nikoliv jen navýšit. Zejména proto,
že se jedná o doslova mravenčí práci, jejíž výsledky budou snad sklízet jednou ti, jimž se dnes snažíme potřebné poznání sousedů zprostředkovat
a usnadnit. Prostě, neměl jsem pocit promarněného týdne dovolené. Velmi rád se v případě zájmu podělím o další dojmy.
n

Chtěl bych se ale zamyslet nad něčím jiným, aniž
bych opomíjel zcela příkladnou přípravu akce jak
ze strany českých RC, jmenovitě přátel Martina
Saitla (RC Třebíč) a Jirky Šípa (RC Tábor), tak
zejména rakouských, kde osobní angažovanost
Dr. Wolfganga Rohringera a presidenta RC Lungau Heinricha Tilla zřetelně překračovala obvyklý zdvořilostní rámec. Smyslem a cílem pobytu
bylo napomoci vzájemnému porozumění mezi
našimi po staletí sousedícími národy, jak koneckonců vyplývá i z písemného příspěvku rakouských přátel.
A byl k tomu zvolen ideální prostředek: zimní
sport v prostředí sousední země. Byli jsme ubytováni společně s o něco mladšími rakouskými školáky a jejich pedagogy. Z letmo utrousených
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Text: Martin Král, Plzeň, Junior Ambassador
Foto: Svatopluk K. Jedlička
Poznat, co se skrývá pod pojmem „velvyslanec“,
seznámit se s náplní velvyslancovy každodenní
práce a mít možnost poznat americké vlivy přímo
u zdroje, to je neobyčejná zkušenost. Právě ta mě
velmi poznamenala a dala mi mnohem větší rozhled, mnohem více informací, ukázala mi klady
i zápory politiky, o kterých jsem dříve nevěděl,
a povzbudila mě do další diplomatické činnosti.
A fakt, že všechny přednášky byly v angličtině, mě
utvrdil v tom, že angličtina je v dnešní době nezbytná a že by se jí měl člověk věnovat s větší vášní, protože, jak jsem na vlastní kůži poznal,
chcete-li uspět ve světě, bez znalosti cizího jazyka
to nejde. Naštěstí všichni přednášející mluvili
přehlednou a srozumitelnou angličtinou, takže
jsem neměl velké problémy porozumět daným tématům.
Ráno jsme přijeli do rezidence velvyslance, kde
nás Jeho Excelence Richard W. Graber přivítal
a se kterým jsme měli možnost hned v zápětí pohovořit. Následoval slavnostní ceremoniál, při
kterém o nás veřejně četli kladné reference a při
kterém jsem obdržel čestný diplom Junior Ambassador, přičemž nás oficiálně fotili s panem velvyslancem Grabrem. Po ambasadorově řeči

K pohodě setkání přispěly i příjemné prostory rezidence amerického velvyslanectví v Praze, kde se uskutečnila větší část
setkání.
o mezinárodních vztazích jsem se mohl nechat
s ním soukromě vyfotografovat a mohl jsem se ho
optat na pár otázek, které mě zajímaly. Během
rozhovoru mi ukazoval část jeho residence a popisoval některé vzácné obrazy. Také jsem se ještě
před obědem seznámil s paní Alexandrou
McKnightovou a paní Helenou Markusovou, což
jsou Graberovy asistentky. Při obědě jsem seděl
vedle paní Heleny Markusové a pana Jeffrey Holacheka (zástupce obrany), tudíž jsem měl možnost klást jim otázky a pohovořit si s nimi. Oba mi
vyprávěli různé zajímavosti týkající se jejich práce, což bylo velmi působivé a zajímavé. Po obědě
měl přednášku opět pan velvyslanec spolu s Michael Dodmanem (politicko-ekonomický poradce), který hovořil o ekonomických vztazích USA
a ČR. Jeffrey Holachek přednášel například

o obraně proti raketovým střelám nebo o lidských
právech. Pan Petr Pajas (nastupující guvernér našeho Rotary distriktu) přednášel o osvobození
Plzně a Čech americkou armádou, což pro mě
bylo nesmírně zajímavé, protože jsem se dozvěděl věci, o kterých jsem dříve vůbec nevěděl. Následně nás odvezli na pražskou Americkou
ambasádu, kde Alexandra McKnightová hovořila o poslání Amerického centra. Vysvětlila nám
konkrétní údaje při výměnných programech studentů a dostali jsme také informace o aktivitách

Zajímavé informace se účastníci dozvěděli i v pražském
Americkém centru, které má pobočky v Plzni a Brně a
slouží nejširší veřejnosti.

Oficiální fotografie nových českých Junior Ambassadorů s panem velvyslancem.
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Při návštěvě nebyla nouze ani o nečekané zápletky, tentokrát bylo zatčení delikventa ochrankou jen tak na
efekt.

Tentokrát připravil setkání mladých středoškoláků s velvyslancem USA v ČR Richardem W.
Graberem (vpravo) regionální asistent guvernéra distriktu Stanislav Srnka z RC Karlovy Vary.
Amerického centra nejen v Praze, ale i Brně a
Plzni.
Následovaly přednášky ambasádní ochranky,
(například americký mariňák byl velmi vtipný,
když uzamknul jednoho z nás do pout a poté je
nemohl otevřít - začali jsme mu proto říkat
,,showman''). Také jsme se dozvěděli od šéfa
ochranky něco o opatřeních a kontrolních způsobech ambasádní ochranky. Projev o amerických
vízech byl velmi příjemný, ani dlouhý, ani krátký,
a proto jsme všichni bedlivě poslouchali, kdy a při
jakých událostech nám může být uděleno vízum
do Spojených Států a kdy se o ně radši nemáme
pokoušet žádat. Po přestávce nás velvyslanec pozval do své kanceláře, kde měl závěrečný a srdeč-

Autor příspěvku Martin Král (vpravo) v živém rozhovoru s Alexandrou McKnightovou
z pražského Amerického centra (vlevo) a kolegyní Magdalenou Karvayovou.

ný projev k nám jako k Junior Ambassadorům.
Zde jsme se s ním oficiálně rozloučili. Ještě nás
pozvali na vyhlídku a malé občerstvení na Glorietu, kde jsem měl snad ten nejhezčí pohled na Prahu. Závěrečná focení završila tento neobyčejný
den a my jsme se pomalu rozloučili se všemi
zúčastněnými.
Mé pocity z této události jsou velmi dobré. Získal jsem nové kontakty, seznámil se s vysoce
postavenými úředníky, a to především zahraničními, a získal mnoho nových a určitě do budoucna užitečných poznatků, kontaktů a informací. Ke všemu jsem měl příležitost zdokonalit se v angličtině a získat v ní více
sebedůvěry.
n

Společný projekt našeho Rotary distriktu
2240 a Velvyslanectví USA v ČR pokračoval
17. dubna dalším setkáním a udělením čestných titulů Junior Ambassador druhé skupině středoškoláků. Tentokrát na americkou
ambasádu v Praze přijelo dvanáct mladých
lidí z jižních a západních Čech. Doprovázeli
je jejich patroni, zástupci Rotary klubů, které je pro účast na projektu vybraly. V příspěvku přinášíme autentické poznatky
jednoho z mladých účastníků tohoto setkání. Projekt Junior Ambassador bude pokračovat na podzim setkáním pracovníků
Velvyslanectví USA s mladými lidmi z některého z moravských regionů.

Text: Stanislav Berkovec
Foto: Topí Pigula

který přijel ze sídla svého úřadu v Berlíně. Seminární část setkání byla zakončena předpremiérou filmu producenta Tomáše Kauckého, natočeného na
sklonku minulého roku právě v Zambii. Má příznačný název: „Kolik šancí,
tolik životů“. V atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pak byla také
otevřena výstava fotografií Petra Slavíka, který patří k nemnoha prestižním
a známým fotografům ceněným pro autentické fotografie přírody a divokých
zvířat v jejich přirozeném prostředí. Bylo příznačné, že symbolický hudební
pozdrav zambijským dětem poslal právě dětský flétnový soubor ZUŠ Klecany. Na závěr celého dne zambijský student Stanley Kadantu, který u nás získal stipendium, zazpíval svoji vlastní píseň s českým textem „Děkuji“.
n

Moje zpráva je tentokrát z Poslanecké sněmovny PČR, z konce května. Ze
semináře, který byl podle mého soudu velmi zajímavý a prospěšný, protože
v konečné fázi pomáhá dětem. Tento seminář, na jehož přípravě se podílel
RC Praha, měl název „Zambie - rozvojová spolupráce České republiky“ a sešli se na něm moudří lidé, kteří v nejrůznějších profesích pracují v oblasti zahraniční politiky a pomoci, týkající se Afriky a Zambie. Veškerá tato práce je
podporována vládou ČR a jmenovitě ministerstvy zdravotnictví a zahraničí.
Celý seminář se konal pod záštitou paní poslankyně Anny Čurdové. Sdružení
Eurosolar zde prezentovalo zajímavý projekt elektrifikace a rozvodu vody
v jedné zambijské vesnici. Profesor Ing. Svatopluk Matula CSc. přednášel
o velmi zajímavých vzdělávacích projektech připravených pro Zambii, které
bohužel váznou na úřednících. Nikoliv zambijských. Účastníci semináře se
dozvěděli i o průběhu praxe studentek sociálně zdravotní fakulty Jihočeské
univerzity na klinice v Zambii. Přednáška MUDr. Stanislava Kusého z RC
Praha přiblížila dva z mnoha projektů kliniky - „Děti ulice“ a „Mobilní porodnice“ (podrobněji jsme o klinice psali v minulém čísle RGN). Důkazem
toho, jak velký význam připisuje Zambie těmto českým aktivitám, byla i účast
zambijského velvyslance pro ČR J.E. pana Godwina Kingsley Chinkuliho,

Na snímku zleva: Svatopluk K. Jedlička, šéfredaktor časopisu RGN, zambijský velvyslance pro ČR J.E. pan Godwin Kingsley Chinkuli, Stanislav Berkovec, moderátor semináře
a fotograf Petr Slavík.

RC Praha
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RI v roce 2006 všechny rotariány o spolupráci.
„Jsme v historii našeho světa první generací, která realisticky říká, že ještě za našeho života můžeme extrémní chudobu vymýtit.“

text: M. Kathleen Pratt
překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG
foto: archiv RWMP
převzato z časopisu The Rotarian 2007/5
Představte si, jak byste mohli žít za méně než jeden dolar na den. Pak se rozhlédněte po členech
svého Rotary klubu: představovali-li by mikrokosmos dnešního světa, jeden z pěti by žil v mimořádné chudobě a jeden ze sedmi by trpěl
chronicky hladem. Odstranění chudoby a hladu,
a je chápeme jen v tom nejjednodušším smyslu
nebo je vnímáme ze zpráv z médií, se zdá být neuskutečnitelné. Do roku 2015 bychom se podle
ambiciózních plánů OSN (Millenium Villages
Project) měli zaměřit na dvě skupiny lidstva: na
víc než miliardu lidí rozvojového světa, kteří žijí
za méně než jeden dolar na den, a na více než 800
miliónů těch, kteří trpí hladem. Ekonom Jeffrey
D. Sachs, ředitel Earth Institute a autor knihy
Konec chudoby, požádal na Světovém kongresu

Bradley Jenkins, představitel RI při OSN, uvádí,
že bychom se mohli tohoto problému chopit s větším nadšením, pokud bychom byli správně informováni o globální situaci, a říká: „Mám zkušenost
ze svého vlastního klubu, že rotariáni sice vědí, co
se děje v jejich vlastní obci, ale nevědí, čím se Rotary zabývá ve světovém měřítku.“ Proto také jeho
RC Bernardsville, N.J., USA, zorganizoval informační kampaň o výhledech OSN v našem tisíciletí
a vyzývá i ostatní kluby a distrikty k tomu, aby dělaly totéž. Vhodným počátkem je vybavovat například vesnice v Africe praktickým zařízením
a jednoduchou technikou, jež by vedla k odstranění chudoby. Lidé žijící v těchto obcích se musí začít
starat sami o sebe, stejně jako tomu bylo v mnoha
částech Asie, kde lze vidět obce budující svůj vlastní kapitál, zvyšující hodnotu svého majetku a skutečně využívající svých vlastních
schopností
k pozdvižení se z chudoby. Ve smyslu tohoto prohlášení se RC Bernardsville spojil s RC Channel
Islands a zaměřuje se na vrtání studní v Keni; podobný projekt chtějí tyto kluby uskutečnit i v Nepálu. Přispějí tak nejen ke snížení nemocnosti
a zlepšení životního prostředí, ale místním obyvatelům zbude víc času, protože nebudou muset donášet vodu z velkých vzdáleností a budou věnovat
více času na činnosti, zvyšující jejich příjem.
Shifarraw Bizuneh z Etiopie, představitel Rotary
při Africké unii a při Hospodářské komisi OSN

pro Afriku, říká, že i když si není jistý, zda se jeho
zemi podaří snížit chudobu na polovinu do roku
2015, posiluje jeho naději spolupráce mezi vládními orgány, neziskovými organizacemi a dárcovskými subjekty. Bizuneh, člen RC Addis Abeba,
doporučuje všem rotariánům, kteří chtějí bojovat
proti hladu v Africe, aby své síly spojili s jinými
kluby. Tamní kluby spolupracují s RC v USA
a prostřednictvím neziskové organizace Hunger
Plus, financované rotariány, budují závod na dehydrataci potravin, který tak uchovává nadbytečnou úrodu a odvrací nedostatek potravin.
Jiné snahy, například o rostoucí přístup ke vzdělání, nejsou tak přímé. Eric Krumm, představitel
Rotary při Hospodářské komisi OSN pro Latinskou Ameriku a oblast Karibiku, uvádí, že příčinou poklesu podílu lidí, žijících v této oblasti za
méně než jeden dolar na den, z 11,3% (1990) na
8,9% (2002) je vzdělávání. Jeho RC Vitacura
v Chile obstaral počítače a další vybavení pro školy ve venkovských oblastech mimo hlavní město
Santiago. Zvládnutí nových technologií připraví
mladé lidi, aby mohli nalézt zaměstnání a vyhnout se tak chudobě. K podobným projektům
vybízí i ostatní kluby.
Tento „Millenium Villages Project“ však běží teprve necelé tři roky, je proto zatím těžké dělat
příznivější výhledy do budoucna. Přesto však naznačil správnou cestu, jak přerušit bludný kruh
chudoby. Do terénu se dostávají odborníci na
otázky zdraví, vzdělání, zemědělství i správné
hospodaření a jednají s místními správními orgány. Naznačuje to také, jak se může zapojit soukromý sektor, který je hlavní silou k rozvoji
tržních vztahů. Avšak nejdůležitější je, aby se posílilo sebevědomí místního obyvatelstva, aby se
demystifikoval pojem chudoby a prolomily se
překážky, na které lidé dennodenně narážejí.

Rozvojové cíle OSN pro třetí tisíciletí (Millenium Villages Project):
1. Vymýcení extrémní chudoby a hladu
2. Dosažení všeobecného základního vzdělání
3. Propagování rovnosti pohlaví
a zrovnoprávnění žen
4. Snížení dětské úmrtnosti
5. Zlepšení zdravotního stavu matek
6. Boj proti AIDS, malárii a jiným nemocem
7. Zajištění udržitelnosti životního prostředí
8. Rozvoj partnerství světového rozvoje

Každý z těchto cílů vytčený v roce 2000 na Summitu tisíciletí má své specifické, měřitelné hodnoty stanovené až do roku 2015. Pro
vyhodnocení jejich úspěšnosti využívá OSN 48
indikátorů, od stupně vzdělanosti až po společné
vlastnictví. Také všechny časopisy RI budou průběžně doporučovat Rotary klubům způsoby, jak
pomoci při uskutečňování těchto cílů. Další zajímavé informace naleznete na adrese:
www.un.org/millenniumgoals,
příp. www.millenniumcampaign.org.
n
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Text: Vince Aversano
Foto: Alyce Henson /edited by skj
When Wilfrid J. Wilkinson joined the Rotary
Club of Trenton, Ont., Canada, in 1962, his club
focused on quietly serving the local community. But he soon attended his
first RI Convention, where he was inspired by Rotary's international scope.
Four decades and numerous RI and Foundation positions later, he's poised
to take on his biggest job yet: RI president. Wilf unveils the theme he's
chosen, Rotary Shares, in this chat with Editor in Chief Vince Aversano.
„That's always been my concept of Rotary. I have felt throughout my years as
a member that Rotary International has shared with others in extraordinary
ways. It shares with equal efficiency with other community organizations, like
Easter Seals, and international organizations, like UNESCO and the UN.
The ultimate sharing, of course, has been with the entire world through
projects like the PolioPlus program. We're an organization founded on
sharing. Certainly, there's more sharing to do. That's why I chose this theme:
first, as a mission statement; second, as an ideal for prospective new
members; and third, as a challenge to clubs that may not be sharing as much
as they could. I feel Rotary Shares typifies our organization perfectly: what
we should be doing and what we can do right now, and what we hope to do in
the future.
We have to look at water, at health and hunger, at literacy. We want to keep
expanding the family of Rotary, with a special emphasis on youth. We're
doing a tremendous job in literacy with the concentrated language encounter
method. It's amazing how many people we've taught [to read and write]. But
that's primarily in developing countries. Yet, right here in North America,
illiteracy remains a huge problem. So, I'm hoping that with computer-as-

RC Cheb/Eger

Written by: Pavel Šebesta
Photo by: Zbyněk Illek
Our friend Štěpán de Wolf of RC Cheb/Eger has business contacts with Sri
Lanka. We have previously followed his business trips with a little envy. Then
our blood ran cold at Christmas 2004. He had just escaped a disaster that
shocked the whole world. The catastrophe that coincidentally struck, on the
Feast of Stephen (December 26), all islands and the entire Indian Ocean
coastline left no one indifferent. The global wave of solidarity with and help

sisted literacy programs, we can tackle that problem more effectively with
dictionary projects and the Canadian computer literacy system. Also, I hope
to see us promoting microcredit programs to help lift more people from
poverty, particularly in Africa. Overall, the emphasis will be on providing our
clubs with more suggestions on how to deliver [relief]. The whole world
needs to participate in that. But Rotary can be a leader.“

to those who survived was more powerful than the devastating tsunami. The
Prithipura Children's Home near Colombo, Sri Lanka's capital, had
sustained enormous damage. We worked with the Naše dítě (Our Child)
Foundation to compile and publish a calendar with pictures painted by Sri
Lanka's child survivors. The proceeds, amounting to USD 1,500 from sales
and another USD 5,000 produced by an RC fundraiser went to Prithipura.
Late last year, seventeen friends from RC Cheb/Eger embarked on a ten-day
fact-finding mission to Sri Lanka, to find out what the situation was, two
years after the natural disaster. The Mt. Lavinia Hotel, where we stayed, is
the seat of the local Rotary Club. We had barely missed their meeting day but
left our greetings and flag at the reception desk. Nor did we manage to visit
"our" orphanage. It had meantime been converted to a home for physically
and mentally disabled patients and we were not advised to make a visit.
However, we were told that our help two years earlier was both significant
and timely.
The evergreen, enormously fertile tropical island left deep impressions on
us. The indelible marks left behind by the British colonial administration are
still readily apparent. Britain built railways and roads for left-side driving,
and local hotels still have British-type wall electricity sockets. But most
importantly, everybody speaks English in Sri Lanka! English instruction
continued in all schools after Ceylon gained independence on February 2,
1948. We strongly appreciated Sri Lankan hospitality when our travel agency
assigned us with travel guide Bandula Samarasekare, who studied at Charles
University in Prague in 1970-1975 and still speaks a wonderful Czech today.
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Written by: Svatopluk K. Jedlička
Photo by: Libor Mrázek
In mid-April, our District Governor in Rotary
2005/2006, Otakar Veselý, holder of the Tomáš J.
Ba a Award, Sapphire Paul Harris Fellow, and
holder of two Rotary Foundation District Service
Awards, and a member of RC Český Krumlov,
marked his sixtieth birthday.
Otakar is a diehard South Bohemian patriot.
Preoccupied with mineral resource mining all his
life, he is the co-owner of two mining companies and
primarily concentrates on business in Southeastern
Europe. As the President of the Czech Stone
Industry Association he represents his country in
specialist sections of the European Union.
He entered Rotary's annals shortly after joining
RC Český Krumlov in 1995. He was awarded the
Gold Medal of the Sovereign Order of the
Knights of Malta in 1999 for supporting one of his
club's social projects - a minibus specially adapted
for transportation of handicapped children. He
established the tradition of September's annual
Rotary meetings on Mount Třístoličník in the
Bohemian Forest (Šumava) on the borders of
Bohemia, Austria, and Germany. He was at the
cradle of RC Český Krumlov's popular
Inter-Country Tennis Cup, held every June. In
Rotary 2004/2005 he coordinated all the many
activities associated with the celebration of the
Rotary International Centennial and 80 years of
Rotary ideals in Czechoslovakia.
Ota Veselý was significantly active in favor of the
Rotary Community while serving as District
Governor in 2005/2006. He introduced new
elements
into
the
management
and
administration of the district. He welcomed
distinguished guests to the country - then-acting
RI President Carl-Wilhelm Stenhammar and his
successor, William Boyd. Ota Veselý introduced
the Tomáš J. Ba a Award as a new Rotary
International prize for the best promoters of our
district. He was the first to use new insignia - the
Governor's Chain. He actually donated the
insignia to our district. He was instrumental in
the first publication ever of rare musical scores by
W. A. Mozart, discovered by one of our members

District Management. The most profound
changes in the District Management in Rotary
2007/2008 will concern the team of Assistant
Governors (the Moravian part of the District will
be split in three regions instead of the existing two
regions, and there will be 10 Assistant
Governors), and the District Committees for
International Cooperation. Added to the
District's RC's for cooperation with RC's in
Germany (chaired by Peter K. Appelt, RC Praha
Classic), Austria (Otakar Veselý, PDG, RC
Český Krumlov) and The Netherlands (Frank
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in the archives of the Český Krumlov Chateau.
Ota Veselý tirelessly popularized the Rotary
Community. In addition to granting many
interviews to the media he also stood at the birth
of a publication on Rotary's history in former
Czechoslovakia, and a TV documentary mapping
the work of our district. Another lasting reminder
of not only the achievements of our Rotary Club
but also Ota's exceptionally fruitful governorship
are the Rotary Memorial Stones planted at the
entrance to the Lidice Memorial (a symbol of
understanding among nations) and the Rotary
International Forest in the High Tatras (a project
to restore forest in a locality destroyed by a
windstorm in 2004). As a past-governor, he has
lost nothing of his interest in the district's
activities and he actually takes part in its
management, in his capacity of member of the
Governor's Council. The idea of restoring Rotary
Clubs in other localities where Rotary was active
in Czechoslovakia before World War II came as a
new challenge to him.
There are a few Rotarians in our district who Ota
Veselý has not met in person. All of them surely
would like to celebrate his jubilee. How to go
about it? The best advice for them is to live by his
Governor Motto:
"Wherever you go, walk the distance in full
bloom, for many more years."

Spekhorst, RC Třebíč) will be a committee on
cooperation with U.S. clubs (chaired by Roman
Gronský, PDG, RC Olomouc City) and a joint
committee on cooperation with Hungary, Poland
and Ukraine (Dionýz Dobos, RC Rožňava).
These committees, especially their interaction
with the RI Headquarters, will be coordinated by
Dobroslav Zeman, PDG, of RC Plzeň. Augustin
Čermák from RC Hradec Králové will continue
to represent our District in the European Rotary
structures (ICCC CEEMA and RIBI)
(skj)

RI European Headquarters - On the last
weekend of March, Strasbourg played host to
an all-European Meeting (EEMA) of
Representatives
of
Committees
for
International Cooperation (ICC/CIP) from
the various districts. Initially, there was a
session of the executive council of national
coordinators of these committees from
virtually all countries of Europe and Africa
(Zones 10-18). The meeting was attended
also by the U.S. representative Jon Eiche and
a Russian emissary (an Italian businessman
resident in Moscow). The two officials have
been working to prepare the establishment of
a committee for cooperation between the
United States and the European part of
Russia (up to the Urals). A whole day, about
sixty committee representatives (most of
them from France and Germany) discussed
various topics. I agreed with the French and
Polish delegates to probe the situation
regarding out clubs' interest in founding the
appropriate international committees. The
Turkish delegate proposed a website,
www.rotacip.org, to present the work of the
various committees within their countries.
Augustin Čermák, RC Hradec Králové,
Representative of D 2240 in ICC CEEMA and
RIBI

Junior Ambassador Program. A joint
project of Rotary District 2240 and the
United States Embassy in the Czech
Republic continued on April 17 with
another get-together when honorary Junior
Ambassador Titles were awarded to a
second group of high school students.
Twelve teenagers from South and West
Bohemia arrived in the embassy building in
Prague. They were chaperoned by their
patrons from the Rotary Clubs that selected
them for the project. Summing up the day’s
schedule, Martin Král from Plzeň noted: “I
have established new contacts, met senior
officials, most of them international, and
collected many new findings, contacts and
information that will serve me in good stead
in future. On top of that, I could perfect my
English
and
build
my
linguistic
self-confidence.” The Junior Ambassador
Program will continue next fall by meetings
with young people from Moravia.
(av)

Written by: Andrea Vernerová
Photo by: Archives
In the middle of April, the clients of the Břežany
Chateau Institute of Social Care received a
Rotary gift of a new coach bus. The new bus
replaces the old one, the service life of which had
expired after fifteen years of road plodding. The
travel option of the clients would have been
severely restricted if no vehicle had not been
provided. The institution gets many foreign
holiday offers but the old bus failed to comply
with the EU standards and frequent repairs
added to the maintenance bill. The members of
RC Znojmo embraced the idea of helping the
town’s handicapped citizens as early as 2005.
“We have discussed our project with our partner

RC Clubs in Germany’s Eichstätt Altmühltal
and Austria’s RC Geras Waldviertel,” says RC
Znojmo President Jaromír Krček. “We wanted
our project to be financially based on the relief
efforts organized by our club. We have a
tradition of organizing annual fundraising dance
balls in the splendid ambience of the Louka
Monastery in Znojmo. Many companies from
Znojmo itself and Břežany Chateau actively
participated in the other projects organized by
our club.” The project and its funding, the
choice of bus and its adapting to suit the needs of
the handicapped – all this was both a challenge
and task for the presidents of the two
cooperating clubs, Eichstätt and Znojmo. In
addition to Austria’s Geras, also Olten-West in
Switzerland was involved in the project. Its total
value is almost 1.7 billion crowns and it is one of
the major projects conducted by our District this
year.

Written by: Dobroslav Zeman, PDG, Col Delegate
Photo by: Dobroslav Zeman
The session of the Council on Legislation (CoL) is
an important event for the entire Rotary
International Community. Its debate concerns
changes and amendments of the core legislative
standards for all the Rotary Clubs to go by, i.e. not
only the RI Constitution and Bylaws of the RI
Global Community but also the Rotary Club
Constitutions and their Recommended RC
Bylaws. This session convenes once every three
years and is attended by delegates of all Rotary
Districts. This time, it was held during the last
week of April in Chicago, Illinois. One of the
official delegates for our District 2240 was
Dobroslav Zeman, PDG, a lawyer by profession
and a member of RC Plzeň, who has devoted
himself to Rotary legislation matters ever since
Rotary began to slowly restore its clubs in the

territory of former
Czechoslovakia,
seventeen years ago.
Unlike the previous
session of the RI
Council on Legislation
three years ago, when about 1,400 proposals were
submitted by the various districts, this year the
delegates debated "only" 336 proposals (the
complete list is available in English at
www.rotary.cs or www.rotary.sk). The meeting
accepted 96 proposals, submitting another 14
proposals to the RI Board to decide. Rotarians
will find the full text of all RI legislative standards,
applicable as from July 1, 2007 and valid for
another three years, in the famous Manual of
Procedures to be released in print by the RI
Headquarters soon after the completion of CoL
and distributed to more than 32,000 Rotary Clubs
all around the world, in all the official RI
languages.

RC Znojmo
District Conference. District 2240 held its
conference on Saturday, May 12, 2007, in
Ostrava. It was organized by members of
both local clubs - RC Ostrava and RC
Ostrava International. There were many
foreign guests. On behalf of the RI
President, there was F. Ronald (Ron)
Denham, Ph.D. from Toronto (who has
been in Rotary for 40 years and holds
several positions on the HQ level). There
were envoys from China, The Philippines,
India and Kazakhstan. Sarah Peck from the
U.S. Embassy in Prague presented the
Junior Ambassador Program - a new project
for high school students (see RGN 2007/2).
GSE participants from District 5470
(Colorado, U.S.A.) and District 1950
(Germany, EU) shared their experience
from their present stay in our District. Two
of the four participants in this year's RI
Foundation Scholarship Project, Chrissy
Gilder and Alexander Jackson from the
United States, summed up the outcome of
several months of stay in the Czech
Republic. Sixty high school students, hosted
by Czech and Slovak Rotarian families for
one year, were also in attendance and some
of them greeted the conference in Czech
and Slovak. The importance of the
conference was underscored by the signing
of a partnership agreement between RC
Ostrava International and Poland's RC
Katowice (D 2230). The fairly standard
conference schedule was enriched by several
side events, including a golf tournament,
several Rotary project presentations,
theater nights, sightseeing in Ostrava, a trip
to Štramberk Castle with a guided tour of its
ruins, and a visit to the Zdeněk Burian
Museum. The conference participants were
taken to the Vítkovice mining area, the
"Steel City" national technical monument
waiting to be put on the UNESCO list, and
an unlikely zither museum. The final formal
evening was held in the exotic premises of a
former compressor hall of the Landek
Mining Museum. Ostrava proved that it is
not any more the "black city" of the 20th
century but a blooming, prosperous city,
friendly to the environment, cultural life,
and business.
(skj)
World Water Day - Rotarians around the
world celebrated World Water Day on 22
March by calling attention to water issues
that affect some 2.6 billion people
worldwide. It also will enhance networking
and collaboration between Rotary clubs and
districts working on water initiatives as well
as foster cooperative water projects with
other organizations. Visit www.wasrag.org
to learn more and sign up for the action
group.
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Story by: Stanislav Berkovec
Photo by: Topí Pigula
This time, my report is from the Czech House of
Deputies, circa late May. The seminar I covered
was quite interesting and helpful as it helps the
children in the end. The seminar, cosponsored
by RC Praha, passed under the key "Zambia Czechs help development", and wise people
were present that help us help in various parts of
the world, including Zambia. The project gets
government support, notably from the Czech
ministries of health and foreign affairs. The
seminar was held under the auspices of Anna
Čurdová, MP. It presented a project of
electrification and drinking water supply in one
Zambian village, and the talk was also about
Zambia education projects that got stuck on the
official red tape that is not Zambian at all. The
seminar was briefed on the professional stint of
students of students of the South Bohemian
University School of Social and Health Studies
at a clinic in Zambia. Dr. Stanislav Kusý of RC
Praha lectured on two of his clinic's any projects
- "Children of the Street" and "Mobile Delivery
Unit" (see story in last RGN). The seminar saw

Třístoličník meet. Rotary's traditional fall
meeting on the top of Šumava's Mount Třístoličník will be held on Sunday, September 9.
The Inter-Country Meeting organized before
by the RC Český Krumlov in this wonderful
medieval city will bring together Czech and
Slovak District Rotarians with their friends
from Austria, Germany and the Netherlands.

From left to right: Svatopluk K. Jedlička, RGN Editor-in-Chief; Zambian Ambassador Goodwin Kingsley Chinkuli;
seminar anchor Stanislav Berkovec (RC Praha) and photographer Petr Slavík
the unofficial first showing of a movie shot late
last year by Tomáš Kaucký in Zambia. Its title is
"As many chances, as many lives". The Atrium of
the House of Deputies hosted an exhibition of

We will sit in for a discussion organized by our
international affairs coordinator, Dobroslav
Zeman, PDG. Having gone through the official program, all participants will walk to the Třístoličník,where the borderlines between the
Czech Republic, Germany and Austria meet.
(skj)

photographs of Zambian scenic and animal life
by Petr Slavík. To round off the day, our
Zambian scholar Stanley Kadantu sang his song
with a Czech "Děkuji" (Thank You).

These four pages contain
English-language highlights of the
content of the Czech and Slovak
magazine ROTARY GOOD NEWS 3/2007.
Translation: Libor Trejdl
Editorial Board: +420 602 432 751
e-mail: goodnews@rotary.cz

Microcredits in Honduras. The May issue of The Rotarian highlighted an interesting project to help cope with poverty in economically weak countries. Vanessa N.
Glavinskas reports from Honduras, the second poorest nation of Central America. In 1997, the Rotary Foundation granted a 500,000-dollar subsidy to the 3 H
(Health, Hunger, and Humanity) Program of providing microcredits to small-scale traders and craftspeople in five Central American countries. Two years later,
Honduran Rotarians, assisted by 11 local clubs and 19 North American clubs established the Uniendo América Foundation (NUA), which currently runs 12
minibanks. Each minibank has 6-8 members. All members press one another to pay credit installments in time. If any member lags behind, the others cannot
obtain a new loan. "If we only gave money to people and tolerated deferred
payments, we would not be educating them for life," says Julio
Villalta, a member of RC Real de Minas-Tegucigalpa, the very
first chairman of the NUA board. He also says some applicant
were credible enough to receive credits from traditional banks.
"Giving out money as handouts will not help. We must teach
smallholders to assume fiscal responsibility," explains Raul
Bonilla,
NUA
treasurer
and
member
of
RC
Tegucigalpa-Kaputzihil. To date, NUA has granted loans to
about one thousand families. If other
clubs around the world want to help,
they should know they will always find
reliable partners among the local
Rotarians. For more information
please contact:
www.geocities.com/uniendo_america.

Learn more about ROTARY INTERNATIONAL on www.rotary.org

preklad: (ib)

překlad: (mr)
Pomoc druhým je úsilí založené na třech principech: filantropii, solidaritě a službě.
Filantropie je činnost, založená na vnitřní potřebě člověka, který ji vykonává, aniž by očekával odměnu. Naproti tomu solidarita je pocit, který
motivuje lidi, aby věnovali svůj čas a své zdroje na
podporu činnosti, blízké jejich srdci. Konečně
ideál služby byl kdysi popsán Paulem Harrisem
jako princip trvalé a intenzivní péče o legitimní
zájmy druhých.
Filantropie, solidarita i služba sdílí společné prvky a v průběhu historie vydláždily cestu pro velké
cíle. Služba zahrnuje také filantropii a solidaritu,
avšak její uskutečňování vyžaduje trvalé osobní
nasazení a pevné etické normy.
Jako rotariáni si osvojujeme všechny tyto ideje,
protože jsme se zavázali k uskutečňování ideálu
služby jako trvalého prostředku podpory etických
a morálních norem v našich povoláních i našich
podnicích. Naším cílem je především trvalé zajištění zdrojů na podporu lepší kvality života a trvalého sociálního pokroku pro všechny. Činíme tak
již 102 roky a určitě to zůstane naším charakteristickým znakem i do budoucna.
n

Tento mesiac uplynie 90 rokov odvtedy, čo Arch
Klumph prišiel s návrhom vytvori fond, ktorý
bude pomáha Rotary „kona dobro vo svete“.
Počet aj rozsah našich aktivít ustavične narastal
a v súčasnosti Nadácia Rotary je jednou z najdôležitejších inštitúcií svojho druhu na svete. Niet
divu, ve stačí spomenú rozmanitos projektov
nadácie, poukáza na medzinárodnos jej úsilí, na
tisícky dobrovo níkov ktorí ju podporujú, na vynikajúci manažment nadačných programov a na
objem jej finančných zdrojov.
Každý rotarián pozná dosiahnuté úspechy našej
nadácie. Ako sa však pripravujeme na nové výzvy,
ktorým budeme čeli v budúcnosti? Svet sa mení
ve mi rýchlo a nadácia bude o 5, 10, či 15 rokov
fungova inak ako dnes. Musíme preto zavies výrazné inovácie. Nato, aby Rotary bolo úspešné vo
svojej druhej storočnici, potrebujeme nadáciu,
ktorá bude kona činorodo, odvážne a bude
schopná spĺňa požiadavky rotariánov a klubov.
To, s čím musíme prís , aby sme vo svete vyvolali
zmenu, máme na dosah - potrebujeme iba víziu
a vizionárov!
Nadačný výbor pre víziu budúcnosti pracuje na jej
definovaní. Výbor po uskutočnení konzultácií
s odborníkmi, realizácií prieskumu medzi 20 000
rotariánmi a zozbieraní najlepších myšlienok vynaložil obrovské úsilie na vytvorenie plánu vízie
budúcnosti. Odviedol sa ve ký kus práce a plán
napreduje ve mi dobre. Budúcnos našej nadácie
vyzerá ve mi s ubne.

Dnes sa teda s vami delím o obrovský optimizmus
a rozosievam pozitívne myslenie. Sme strážcovia
našej Nadácie Rotary, ktorú sme doposia hojne
využívali ako skvelý nástroj na poskytovanie pomoci. Nadácia pre nás predstavuje premostenie,
prostredníctvom ktorého sa bezpečne prenesieme do budúcnosti, jej stabilita a životnos však
bude závisie od nás. Vykročme teda vpred!
Luis Vincente Giay
Predseda Správnej rady Nadácie Rotary

podle materiálů RI zpracoval: (mr)
Od 1. července převezme pozici předsedy Rady zmocněnců Nadace Rotary zkušený
a obětavý rotariánský činovník Bhichai Rattakul, jehož mateřským Rotary klubem je
Dhonburi, součást Bangkoku, hlavního města Thajského království. Bhichai Rattakul studoval na univerzitách v Bangkoku a v Hong Kongu a je doktorem politických
věd. Od roku 1969 byl po devět volebních období poslancem thajského parlamentu
a zastával mimo jiné funkce ministra zahraničí, náměstka předsedy vlády a předsedy
parlamentu. Vedl rovněž několikrát delegaci Thajského království na zasedání Organizace spojených národů. Pracoval též jako předseda protikorupční komise, protidrogové komise a komise státního auditu. Je nositelem státních vyznamenání
Thajska, Japonska, Filipín, Koreje, Rakouska a Nikaraguy. Bhichai Rattakul je členem Rotary od roku 1958. Zastával funkci guvernéra distriktu a celou řadu funkcí
v ústředí Rotary International a Rotary Foundation. V rotariánském roce 2002/2003
zastával pozici prezidenta RI, pro níž si zvolil motto „SOW THE SEEDS OF
LOVE“, které jsme tehdy do češtiny převáděli ve znění „ROZDÁVEJME
LASKAVOST“. Tímto předsevzetím nás bude jistě ovlivňovat i v nové pozici.
n
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text: Vanessa N. Glavinskas
foto: archiv RWMP
překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG
převzato z časopisu The Rotarian 2007/5
Leslie Yaneth Rodríguez obnovila svůj stánek s občerstvením.
Devět let po hurikánu Mitch
Každou neděli naloží Leslie Yaneth Rodríguez společně se svým manželem
své litinové hrnce a pánve do zrezivělé dodávky a odjede k prašnému fotbalovému hřišti. Tam si rozbalí svůj stánek a ze dřeva rozdělá oheň.
Vůně z pečených „empandas“ se začne linout do okolí, až se hladovým fanouškům, kteří přišli v honduraském městečku Zarabanda povzbudit své oblíbené týmy, začínají sbíhat sliny. Stavějí se do fronty, aby si koupili tyto
chutné placky nebo „churros“ (doma smažené koblihy) či různé nápoje a další drobnosti. Jejich prodejem si Leslie úspěšně vydělává na své živobytí.
Před deseti lety si Leslie přivydělávala v podobném stánku, ale když se v roce
1998 přehnal přes Honduras svou ničivou silou hurikán Mitch, zničil vše, co
mu stálo v cestě, tedy i její stánek a dokonce i jejich domov. Po celý následující rok nemohla ani ona ani její manžel najít vhodnou práci. „Sousedé nám dávali oblečení, žili jsme u příbuzných. Naši čtyři synové, nyní teenageři,
zameškali celý školní rok, protože jsme za ně neměli čím zaplatit.“
Avšak po roce se mohla ke svému podnikání vrátit, protože jí NUA poskytla půjčku s nízkým úrokem. Tento program mikrokreditů řídí rotariáni v Hondurasu.
Díky půjčce ve výši 2.000 lempira (cca 105 amerických dolarů) si Leslie koupila materiál na stavbu nového stánku. Dnes vydělá za jedinou neděli 40 dolarů. To je stejná částka, kterou přinese její manžel jako zedník za celý týden
práce. Výnos z potravinářského stánku umožnil této rodině postavit si znovu
dům a přistavět k němu novou hliněnou pec a taky záchod.
Díky tomuto úspěšnému podnikání si Leslie otevřela - poprvé ve svém životě
- v místní bance účet. Ostatně jeho existence je také podmínkou každého
účastníka programu NUA. Každých 14 dnů pozve k sobě Leslie všech šest
členů své minibanky, splatí jednu osminu své půjčky a malou částku uloží na
svůj účet jako úsporu. Z měsíčních úroků ve výši asi 3% lze pak poskytnout
účastníkům další půjčky.
Devět let po hurikánu Mitch, který ji připravil o domov i o zaměstnání, si Leslie,
která vykonává funkci pokladníka své minibanky, dělá velké plány: chtěla by si
otevřít své nové pekařství a těší se na den, až se i její děti budou moci stát klienty
této obecní minibanky, aby si s její pomocí otevřeli své vlastní živnosti. „Jsem na to
hrdá a jsem š astná“, říká, „mám te naději do budoucnosti a to i pro své děti.“

Mariana Ponce připravuje spojové produkty v kuchyni, která nepřetržitě postrádá vodu.
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Poskytujeme vhodnou příležitost
V roce 1997 přiznala Nadace Rotary dotaci 500.000 dolarů v rámci programu
3 H (Health, Hunger, Humanity), aby bylo možné v pěti zemích Střední
Ameriky poskytovat mikrokredity. O dva roky později založili rotariáni
v Hondurasu za účasti 11 zdejších klubů a 19 ze Severní Ameriky Nadaci Uniendo América (NUA).
„Na počátku nám společnost CARE International poradila, jak se mikrokredity poskytují“, říká Julio Villalta, člen RC Real de Minas-Tegucigalpa, který
se stal hned od samého počátku předsedou správní rady UNA. „Společně
jsme založili již 12 minibank.“
Každá minibanka má 6 až 8 členů, a na každých deset minibank zaměstnává
tato nadace jednoho místního koordinátora, který po proškolení vede záznamy o půjčkách a jejich splátkách. Koordinátor je placen částkou ve výši 0,5 %
z vybraných úroků, což je pobídkou pro každého účastníka.
Všichni členové minibanky také na každého tlačí, aby splácel včas, protože
zůstane-li kdokoliv z nich pozadu, ostatní si nemohou vzít novou půjčku. Pokud někdo nesplatí splátku dvakrát, je požádán, aby z minibanky vystoupil.
Ti, kteří zaplatí včas, dostanou „prémii“, jako např. obnošené šaty nebo hračky pro děti, které často obstarají členové Rotary klubů. „Kdybychom lidem
jen dali peníze a trpěli jejich opožděné splátky, nevychovávali bychom je pro
skutečný život,“ říká Villalta. Současně uvádí, že někteří z účastníků byli natolik důvěryhodní, že jim úvěr poskytly i tradiční bankovní instituce.
Zásluhou kreditů z minibanky NUA vzrostl příjem Mariany Ponce (uprostřed)
ze čtyř na deset dolarů denně a zvýšila se tak životní úroveň
členů celé její rodiny.

Rotariáni pomáhají v projektu malých půjček i s vyřizováním administrativy.
Mnoho půjček je určeno na pomoc již existujícím živnostem a rotariáni
jim radí, jak se živnost má správně vést. Svůj zisk pak mohou zvýšit až na
80 %.
Protože minibanky spravované nadací NUA jsou soběstačné, využívají peníze, které obvykle pocházejí z účelových dotací TRF, k založení nových minibank a platí si dokonce dva zaměstnance na plný úvazek. Všech sedm členů
správní rady NUA jsou rotariáni.
Přestože NUA přijímá za členy minibanky jak muže, tak i ženy, tvoří 96% členů ženy, protože každý cent, který žena vydělá, je určen pro její děti, pro její
domov. „Ženy nás kontaktují nejčastěji,“ říká Villalta.
„Jsou to lidé, kteří nikdy neměli přístup k úvěrům“, říká Raul Bonilla, pokladník NUA a člen RC Tegucigalpa-Kaputzihil. „Rozdávat jim peníze jako
dary, to nepomáhá. Musíme je učit fiskální odpovědnosti. Rotariáni odhadují, že 90% členů minibanky jsou osamoceně žijící matky, které jejich manželé
opustili, takže nemají stálý zdroj příjmů.“
NUA dosud poskytla půjčky asi tisíci rodinám. V zemi, kde 66% obyvatelstva musí vyjít s částkou méně než 2 dolary na osobu a den, se to zdá být
odrazující, ale rotariáni to chápou jako motivaci k tomu, aby lidé při práci
vydrželi. „V Hondurasu je toho k usnadnění života tolik zapotřebí, že rotariáni jsou velmi aktivní. Chtěli-li by pomáhat i jiné kluby kdekoliv na
světě, měly by vědět, že najdou mezi místními rotariány vždy spolehlivé
partnery.

Pick-upy slouží malým obchodníkům nejen pro dopravu, ale i jako stánky.
Jak pomoci
Když kolem zchátralého domu při strmé, nedlážděné ulici přejede auto,
zdvihne se nad ním hustý mrak červeného prachu.V domě žije Mariana Ponce se svými čtyřmi dětmi. Pro kašel nemůže svá slova ani dokončit, její nejstarší syn Kevin (22) má už astma. Protože je sklo drahé, jsou okna zabedněna jen prkny, takže uvnitř je tísnivá tma.
Se svým pravidelným příjmem asi 4 dolary na den nemá Mariana snadný život, ale bylo to ještě horší, než se stala členkou minibanky NUA. Aby si
mohla koupit, co pro svůj krámek potřebovala, musela si vypůjčovat od lichvářů. Přímo na ulici prodávala sóju, mléko a sýry. Protože platila vysoké
úroky, sotva jí něco zbylo jako zisk. Nyní pracuje na plný úvazek v místní nemocnici, kde si vydělá 50 centů na hodinu. Podomním způsobem prodává
také kosmetiku a obnošené oblečení. Peněz se ale pořád nedostává. Její
druhý nejstarší syn Merlin (17) dokončil nedávno školu a pomáhá jako číšník v restauraci. Za den si vydělá 5 dolarů. Manžel Mariany rodinu opustil
v roce 2001.
V roce 2003 se od jednoho přítele dozvěděla o minibance NUA. Na informační schůzce, kterou uspořádali rotariáni, ji velmi zaujalo, že může získat
půjčku za pouhá 3% měsíčně. Téhož dne se stala členkou jedné minibanky.
„Půjčky za tak nízký úrok mi pomohly bídu překonat,“ říká. Za první půjčku
nakoupila sóju, a protože už nemusela platit vysoké úroky, začala pomalu vydělávat. Své výrobky prodávala všude, kde mohla - od domu k domu, na ulici,
na místním tržišti.
Včas splatila svou první půjčku asi 140 dolarů, takže mohla získat druhou.
Te si bere každoročně dvě až tři po cca 265 dolarech, aby nakoupila surovou sóju. Ze svého čistého zisku 10 dolarů denně zaplatí školu pro své děti.
Půjčku splácí každých 14 dní a současně vydělá asi 90 dolarů. Doufá te, že si
vydělá dost peněz, aby mohla rozšířit svůj krámek, aniž by se spoléhala na
půjčky.
I když se situace Mariany zlepšuje, má přesto starostí dost. Každý měsíc musí
vydat 50 dolarů na předepsané léky, které potřebuje na léčbu svých srdečních
potíží. Tuto Chagasovu chorobu způsobuje hmyz, který žije ve zdech postavených z hliněných cihel, z nichž jsou většinou stavěny domy ve Střední a Jižní
Americe. Její syn Kevin má mentální potíže jako důsledek meningitidy, kterou prodělal v dětství, nemůže proto pracovat. Aby to bylo ještě horší, minulý
rok upadl, zlomil si kotník, který však nesprávně srostl v důsledku zanedbané
léčby. Protože je neschopen dojít do města vzdáleného 45 minut, musí zůstat
celý den doma.
Místní rotariáni se o osudu Mariany prostřednictvím NUA dozvěděli a často jí přinesou obnošené oblečení. RC Tegucigalpa-Kaputzihil jako jeden ze
zakládajících klubů NUA doufá, že se mu podaří sehnat peníze nebo získat
účelovou dotaci, aby jí pomohli opravit četné škody na jejím domě. Když
te Mariana ví, že tu je někdo, kdo jí pomůže, je přece jen optimističtější,
a říká: „Před minibankou jsem byla stále zoufalá, te mám aspoň trochu jistoty“.
Jak navázat spojení
Více informací získáte na adrese www.geocities.com/uniendo_america.
Chce-li kterýkoliv klub pomoci, nech se obrátí na Julio Villalta (RC Real de
Minas-Tegucigalpa - juliovillalta@hotmail.com) nebo na Raul Bonilla (RC
Tegucigalpa-Kaputzihil - litobonilla46@yahoo.com).
n
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RC Cheb/Eger

text: Pavel Šebesta, PP
Přítel Štěpán de Wolf z RC Cheb/Eger má obchodní styky se Srí
Lankou. Nic divného, dnes je možné cokoliv. S trochou tiché závisti
jsme sledovali jeho obchodní cesty. Až předloni nám zamrazilo,
když těsně unikl události, která ohromila celý svět. Vánoční katastrofa, která se odehrála v roce 2004 shodou okolností právě na Štěpána (26. prosince) a postihla všechny ostrovy a celé pobřeží
Indického oceánu, nenechala nikoho lhostejným. Mocněji než ničivá vlna tsunami se zvedla vlna celosvětové solidární pomoci těm,
kdo přežili.

Sigiria - chebští rotariáni u lví tlapy před výstupem na skalní pevnost ze 4. století po Kristu.
Foto Zbyněk Illek

Nedaleko Colomba, hlavního města Srí Lanky, poničila voda dětský domov Prithipura Home. Díky Štěpánovým přátelům jsme
mohli svou pomoc ve výši 5000 USD směrovat konkrétně sem. Dále
jsme ve spolupráci s nadací Naše dítě iniciovali vydání kalendáře
s obrázky, které namalovaly cejlonské děti, které tsunami přežily.
Částka 1500 USD z jeho prodeje byla také předána do rukou vedoucího Prithipura Home.
Ke konci minulého roku se skupina sedmnácti přátel z RC
Cheb/Eger vypravila na Srí Lanku zjistit, jak to tam vypadá po dvou
letech od přírodní katastrofy. Naše desetidenní cesta vedla i po jižním pobřeží ostrova, oblastí nejhůře postiženou. Ani při pohledu
na zbytky domů si nelze udělat úplnou představu o hrůze z vodní
stěny vysoké dvacet metrů, jako tomu bylo například v Galle, kde
odolala snad jen holandská barokní pevnost. Nejrychleji se vzpamatovala příroda. Ohnuté palmy se zvedly a dál rodí kokosové ořechy. Všude opět bují tropická zeleň. Také lidé se do zničeného
území vrátili. V Kasgodě znovu sbírají na pláži nakladená želví vajíčka a ukládají je do líhně, aby se vylíhly alespoň nějaké karety. Nedaleko Matary zase těží a rýžují drahokamy a loupají skořici. Jen
množství naplavených plastových lahví a pytlů stále nemá kdo
a kam uklidit.
Kvůli ještě neodklizeným sesuvům půdy, k nimž došlo během nedávného období deš ů, jsme museli jet z Hambantoty do Kandy jinou cestou, prý méně romantickou, ale pro nás stejně exotickou.
Setkání se slonem nebo se stádem krav na silnici berete brzy jako
normální záležitost.

Půvabná průvodkyně v úpravně čaje firmy Pussellawa Plantations Ltd Sri Lankaf.
Foto Zbyněk Illek

Polonnaruwa - chrám ve středověkém hlavním městě archeologicky odkrytém v džungli.
Foto Pavel Šebesta

V bývalém hlavním městě království Kandy, které se díky své poloze v horách ubránilo všem kolonizátorům od Portugalců v 16. století přes Španěly a Holanany až do roku 1815, kdy se vzdalo Britům,
jsme potkali jak místní folklór při průvodu městem, tak nádherné
divy přírody v botanické zahradě Peradenyia. V chrámu Buddhova
zubu Dalada Maligawa jsme obdivovali nesmírně bohatou a pestrou květinovou výzdobu stejně jako vytrvalost bubeníků, jejichž
strhující rytmus je slyšet stále a téměř všude. Těžko se dá pochopit
nesmyslný útok tamilského nákladního auta naloženého výbušninou na nádherné kultovní a kulturní centrum buddhistického náboženství v roce 1998.
Při další cestě na sever jsme navštívili skalní buddhistický chrám
v Dambule, kde nad vchodem bdí ohromná zlatá socha sedícího
boha a uvnitř pod skalním převisem je mnohokrát přítomen stojící,
sedící, spící. Dva dny jsme pak věnovali Sigirii - Lví hoře. Na 50 m
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Skalní buddhistický klášter Dambula. Foto Pavel Šebesta

vysoké skále se zachovaly zbytky úžasné pevnosti, kterou postavil
král Kasyapa (čti Kchašava) v 5. stol. po Kristu. Na vrcholu skály
jsou dodnes cisterny plné vody a pod úpatím funkční vodní kaskády
a zavlažovací kanály královských zahrad. Zde jsme také pochopili,
jak dostávali a dodnes dostávají místní stavitelé nahoru stavební
materiál. V rámci opravy tohoto objektu světového kulturního dědictví a osmého divu světa si právě při naší návštěvě podával cihly
řetěz 150 mužů. Při výstupu jsme mohli pod skalními převisy obdivovat fresky polonahých žen, jejichž vnadami se ukájeli v dávné minulosti osamělí vojáci střežící pevnost. Překvapením při sestupu po
úzkých schodech bylo setkání s bičovkou nosatou, nedobře vypadajícím, nicméně lhostejně se tvářícím zeleným jedovatým hadem.
Způsob pěstování rýže se po staletí nemění.
Foto Pavel Šebesta

Dohady se slonem o uvolnění průjezdu.
Foto Zbyněk Illek

Nevšedním zážitkem byla návštěva středověkého hlavního města
sinhálského království Polonnaruwa z 11. - 13. století po Kristu. Archeologicky odkryté kamenné paláce a chrámy s nádhernou reliéfní
výzdobou spolu s nálezy v místním archeologickém muzeu ukazují,
jak vyspělá kultura byla v Asii za současníků císaře římského Fridricha Barbarossy. Hned za plotem se odehrává dnešní všední život.
V poklidně tekoucí řece si místní ženy myjí vlasy a perou prádlo.
Vedle nich se bezstarostně koupají muži, zatímco jejich synové neúnavně projíždějí na motocyklech archeologickým parkem a obtěžují návštěvníky nabízením předražených suvenýrů. To je ostatně
obvyklé všude, kde se vyskytují turisté.
Zpáteční cesta do Colomba vedla m.j. kolem rýžových polí. Žádná
moderní technika nenahradila při jejich obdělávání ani buvoly při
orání, ani ženy, které krok za krokem zapichují sazenice do bahna.
Poslední zastávka byla u sloního sirotčince Pinnawela právě při poledním koupání slonů v řece. Slon indický, dříve nepostradatelný
pomocník a pracant v celé jihovýchodní Asii, je dnes na ostrově silně ohroženým druhem. Tato stanice se dosti zoufale snaží o jeho
záchranu.
Hotel Mt. Lavinia, kde jsme byli ubytováni, vznikl rozšířením
a zmodernizováním dvě stě let starého rezidenčního domu na východním břehu ostrova na dohled od hlavního města a je sídlem
místního Rotary klubu. Netrefili jsme se sice do dne mítinku, ale
pozdrav s vlaječkou jsme mu v recepci zanechali. Stejně tak se nám
nepodařilo navštívit „náš“ dětský domov. Mezitím se totiž proměnil
v ústav pro tělesně a duševně postižené, takže nám jeho návštěva
nebyla doporučena. Byli jsme však ujištěni, že naše pomoc byla významná a včasná.

Přítel Doucha v obležení prodejců koření a jiných suvenýrů.
Foto Zbyněk Illek

V den našich posledních toulek po Colombu došlo k naštěstí neúspěšnému atentátu na srílanského ministra zahraničí. V obchodní
čtvrti kolem nás prošel průvod demonstrantů ke Dni AIDS. Všude
byla vánoční výzdoba, místy i s „Dědou Mrázem“, zde asi Santa
Klausem. V šíleně rušném globálně civilizovaném městě jsme se
najednou všichni začali těšit domů.
Věčně zelený, nesmírně úrodný tropický ostrov na nás udělal hluboký dojem. Dodnes je cítit, že zde sto padesát let trvající britská
kolonizační správa zanechala výrazné stopy. Britové postavili železnice a silnice, po kterých se jezdí vlevo, a hotely, ve kterých jsou
elektrické zásuvky anglického typu, ale většinou již kombinované
s evropskými. A hlavně tam každý umí anglicky! Ani po nabytí svobody 2. února 1948 se totiž angličtina nepřestala vyučovat i na základních školách. Anglická štědrost v udělování bakšišů přerostla
v nepsanou povinnost platit za každou službičku nebo i úsměv. Nicméně pohoda a klid, vyzařující z převážné většiny lidí, nás provázela
celou cestu a bez nadsázky se dá říci, že nás nakazila. Srílanskou pohostinnost jsme nejvíce ocenili, když nám byl cestovní kanceláří přidělen průvodce Bandula Samarasekare, který v letech 1970-1975
studoval v Praze na Karlově univerzitě a zachoval si kouzelnou znalost češtiny.
n

Betonový skelet domu u Kasgody je jediné, co tsunami nechala. Foto Pavel Šebesta
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RC Ostrava International

Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv
V minulém čísle našeho časopisu jsme přinesli obsáhlou reportáž z II. benefičního reprezentačního plesu RC Ostrava International. Zmínili jsme se
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také o nemalém výtěžku, který přinesl ve prospěch humanitárních projektů
tohoto klubu. Jedním z nich je i podpora Dětského ranče - Hypoterapeutického centra pro děti v Hlučíně. Ve čtvrtek 12. dubna přijeli na ranč členové
a členky RC Ostrava International společně s rotariány a rotariánkami z několika dalších klubů, aby strávili příjemné odpoledne v tomto prospěšném
zařízení a seznámili se s novinkami, které pro své klienty připravilo. Současně
vedení ranče předali finanční dar ve výši 120 tisíc Kč. Slavnostní program
umocnila hudební produkce Josefa Meleckého, Luboše Vavroše, Zdeňky
Friedelové, přidali se i někteří další hosté. Kulinářský zážitek zajistila firma
A.T.Y.P. group formou pochoutek pravé moravské zabíjačky a selátka na
rožni. Atmosféru setkání přibližuje někok fotografií, které jistě nepotřebují
komentář.
n

RC Uherský Brod

Text: Kateřina Kubínová
Foto: MgA. František Chrástek
Členové uherskobrodského Rotary klubu oslavili
v polovině dubna první výročí přijetí do celosvětového společenství Rotary International. S jejich činností se v důstojném prostředí sloupové
síně Muzea J.A.Komenského seznámili mimo
jiné poslanci parlamentu PS ČR ing. J. Plachý
a ing. L. Hovorka, náměstek hejtmana
Mgr. J. Slovák, i regionální politici měst a obcí
Zlínského kraje a další významné osobnosti.
K čestným hostům se přidali asistenti guvernéra
našeho distriktu František Ryneš a Eduard
Richtár. Blahopřát přijeli také rotariánští kolegové ze Zlína, Kroměříže a Přerova.
„Naše sdružení se ubírá v přátelské atmosféře.
Jeho hlavním cílem je udělat něco dobrého pro
region, pomoci či něčím přispět jeho obyvatelům“, zdůraznil v úvodu setkání stávající prezident klubu ing. Jiří Rosenfeld. Poděkování,
projevy, kulturní vystoupení dětského pěveckého
souboru „COMENIUS“, cimbálová muzika
„STRÝCI“ ze Strání - to byla atmosféra setkání,
které bilancovalo aktivity uherskobrodských rotariánů za uplynulých dvanáct měsíců. Významné
okamžiky uplynulého rotariánského roku si

Milé překvapení pro zakládajícího prezidenta klubu ing. Jiřího Rosenfelda (druhý zleva) připravili členky klubu, když mu
darovaly velké perníkové srdce a dva skleněné upomínkové talíře s výtvarnými motivy.
účastníci setkání mohli připomenout prostřednictvím výstavy fotografií MgA. Františka Chrástka.Ve smyslu hesla „Pomáhat je naše poslání“
klademe důraz především na oblast humanitární,
nezapomínáme však ani na ochranu životního
prostředí, služby obcím a mládeži, mezinárodní
vztahy - podporu celosvětovým projektům.
Prostřednictvím druhého ročníku literární soutěže
„JARO V REGIONU“, tentokrát s podtitulem
„JAK JSEM POTKAL J.A.KOMENSKÉHO“,
jsme se snažili prohloubit vztah mladých lidí k regionu, ve kterém se narodili a podnítit je k zamyšlení nad životem významných rodáků a histo-

rickými událostmi. Soutěž je určena žákům osmých až devátých tříd základních škol z Uherskobrodska a studentům gymnázia. Nejlepší
práce byly vydány ve zvláštním sborníku. Letošním tématem soutěže bude lidový kroj a folklorní
tradice. Také podporujeme mezi mladými lidmi
oblíbený memoriál Mgr. Lásky v košíkové. Ve
spolupráci se zahraničními Rotary kluby bychom
se rádi zapojili do pořádání prázdninových kempů i dlouhodobých výměnných pobytů pro mladé
studenty.
Členové našeho klubu, klubů z Kroměříže a Zlína
i mnoho našich dalších přátel rádo vzpomíná na
podzimní setkání, které jsme s názvem
„NÁVRAT KE KOŘENŮM“ (viz reportáž v
RGN 2006/6) uspořádali na chalupě rodiny Kubínů ve Vyškovci. Na sto padesát účastníků zde
mělo možnost blahopřát Tomáši Ba ovi k jeho
92. narozeninám.
V průběhu prvního roku existence našeho klubu
se nám podařilo zrealizovat ještě několik menších
soutěží, sportovních turnajů, zájezdů a setkání.
V těchto aktivitách chceme pokračovat i do budoucna. Čekají nás benefiční koncerty, máme
v plánu obdarovat děti v MŠ hračkami, chceme
poskytovat finanční prostředky pro postižené děti
v ústavech. V červnu se tříčlenná skupina rotariánů z našeho klubu připojí k výpravě do Itálie, kterou organizují přátelé ze zlínského Rotary klubu.

Uherskobrodský klub se rozrostl o pětici nově přijatých členů - Mgr. Josefa Talaše, ing. Petra Kovaříka, ing. Josefa Rosinu, ing. Petra Zábojníka a Petra Bilavčíka.

Oficiální část setkání ukončil úder na klubový
zvon s přáním, aby každé další zazvonění symbolizovalo šíření ušlechtilých rotariánských myšlenek
a zásad, které - stejně tak jako hudba a přátelství neznají hranic. Navažme na slova našeho věhlasného předchůdce J.A.Komenského, který nabádal k tomu "aby všichni, když se narodili, byli
vedení ke všemu lidskému".
n
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Do povědomí rotariánů začal vstupovat už krátce
po svém příchodu do RC Český Krumlov (1995).
Za podporu jednoho ze sociálních projektů realizovaných tímto klubem (mikrobus speciálně
upravený pro dopravu handicapovaných dětí) mu
Suverénní řád Maltézských rytířů v roce 1999
udělil významné ocenění, Zlatou medaili. Mnohým byl už tehdy znám svými aktivitami v rámci
distriktního výboru pro mezinárodní spolupráci
českých, slovenských a rakouských klubů. Založil
například tradici každoročních zářijových setkání
rotariánů na šumavském Třístoličníku, v místech,
kde se odpradávna setkávají hranice Čech, Rakouska a Německa. Pod jeho vedením byly v našem distriktu během rotariánského roku
2004/2005 připravovány, koordinovány a realizovány všechny rozsáhlé aktivity spojené s připo-

RC Český Krumlov

60
Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv
Začátkem dubna se rozdrnčel redakční mobil
a v emailové schránce začala naskakovat jedna
zpráva za druhou. Každý chtěl prostřednictvím
našeho časopisu vyjádřit blahopřání rotariánskému příteli Otovi Veselému k jeho významnému,
kulatému životnímu jubileu, k šedesátinám. Bylo
by těžké z gratulací vybrat tu nejvýstižnější,
upřednostnit jednu před ostatními. Situace nebyla o nic jednodušší ani při oslavě, kterou Ota
uspořádal pro široký okruh přátel, spolupracovníků a obchodních partnerů 12. dubna v Jezuitském sále českokrumlovského hotelu Růže.
Hostů z tuzemska i zahraničí se tu během odpoledne a večera vystřídalo nespočetně.
Ota, jako rodák z Nového Vráta u Českých Budějovic a člověk, který spojil život s Českým Krumlovem, je neochvějný jihočeský patriot. Působí
jako člen představenstva Jihočeské hospodářské
komory a předseda Oblastní hospodářské komory v Českém Krumlově. Profesně je po celý svůj

Ing. Otakar Veselý, guvernér distriktu 2240 v období
2005/06, držitel Ceny Tomáše J. Bati, nositel čestného
odznaku Paul Harris Fellow se safírem a dvakrát vyznamenání „The Rotary Foundation District Service Award“,
je členem RC Český Krumlov od roku 1995.
život zaměřen na těžbu nerostných surovin.
V současné době je spolumajitelem firem Kámen
a písek, s.r.o. a ČR Beton Bohemia, zásluhou svého oblíbeného sportu také Tenis-centra Český
Krumlov. Rozvíjí četné podnikatelské aktivity
v zahraničí - v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku,
Chorvatsku a Turecku. Jako prezident Asociace
kamenoprůmyslu České republiky je reprezentantem v odborných sekcích Evropské unie.

Ing. Veselý je nositelem několika profesních a resortních
ocenění. Na snímku přebírá pamětní plaketu z rukou
předsedy Českého báňského úřadu Doc. JUDr. Ing.
Romana Makariuse CSc. (vpravo).
mínkou a oslavami 100. výročí vzniku Rotary
International a 80. výročí příchodu rotariánských
ideálů do tehdejšího Československa.

Rotariánští přátelé z celého distriktu měli možnost poznat blíže Otovu milou manželku Marii v průběhu minulého rotariánského roku, kdy Otu doprovázela při jeho guvernérských návštěvách v klubech a při mnoha dalších společenských
událostech.
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Aktivity ve prospěch rotariánského společenství
Ota Veselý ještě více rozvinul v rotariánském
roce 2005/2006, kdy vykonával s neobvyklým nasazením pozici guvernéra distriktu. Podařilo se
mu vnést nové prvky do vedení a správy distriktu.
Měl příležitost přivítat u nás výjimečně vzácné
hosty - tehdy úřadujícího prezidenta RI
Carl-Wilhelma Stenhammara a o něco později
i jeho nástupce Williama Billa Boyda. Ota Veselý
zavedl do praxe i nové ocenění těch, kteří se výrazně podílejí na rozvoji distriktu. Cena Tomáše
J. Bati se stala součástí systému oficiálních uznání
Rotary International. Byl také prvním guvernérem našeho distriktu, který užíval novou insignii guvernérský řetěz. Ostatně právě on jej z vlastních prostředků distriktu věnoval. Z jeho iniciativy byly při koncertním vystoupení a v nahrávce na
CD poprvé zveřejněny unikátní skladby
W.A.Mozarta, které objevil jeden z našich rotariánů v archivu českokrumlovského zámku. Ota
Veselý se velmi intenzivně účastnil i popularizace
rotariánského společenství na širší veřejností.
Kromě řady interwiev, která poskytl médiím, se
podílel například na vzniku publikace o historii
Rotary na území bývalého Československa a ini-

„Lesa Rotary International“ ve Vysokých Tatrách
(projekt na obnovu lesních porostů v lokalitě postižené větrnou smrští v roce 2004). Ani v současné
době jako past-guvernér neztrácí zájem o činnost
distriktu a v pozici člena guvernérské rady se podílí
na jeho vedení. Novou výzvou se pro něho stala
myšlenka na obnovení činnosti Rotary klubů v dalších z těch míst, kde rotariáni působili v období prvorepublikového Československa.
Přítel Ota Veselý je stále aktivním tenistou. Z jeho podnětu pořádá RC Český Krumlov každoročně v červnu
mezi rotariány oblíbený Inter-Country Tenis Cup.
cioval natáčení televizního filmu o činnosti našeho distriktu. Trvalou připomínkou nejen skutků
rotariánů našeho distriktu, ale i Otova výjimečně

Ota Veselý patří mezi rotariány, které spojuje mimo jiné
i aktivní zájem o myslivost a lovecká vášeň.
plodného guvernérského období, zůstanou pamětní kameny Rotary, které byly jeho zásluhou
osazeny ve vstupním prostoru Památníku Lidice
(symbol porozumění mezi národy) a na hranici

Dnes je jen málo rotariánů v našem distriktu, s nimiž by se Ota Veselý osobně nesetkal. Jistě by mu
rádi k životnímu jubileu popřáli všichni. A jak?
Nejlépe modifikací jeho vlastního motta, které
užíval ve svém guvernérském období:
„Kamkoli jdeš, jdi v plné svěžesti ještě mnoho dalších
let“.
n

V průběhu května měli čeští senátoři a jejich
hosté možnost shlédnout fotografickou tvorbu
mosteckého rotariána Stanislava Štýse (na snímku v popředí). Jeho soubor fotografií „Proměny
měsíční krajiny v srdci Evropy“ byl vystaven ve
foyeru jednacího sálu Senátu PČR. Stanislav
Štýs (*1930, Litvínov) celý svůj profesionální život věnoval léčbě těžbou devastovaných krajin
jako erudovaný lesník, zemědělec, krajinný architekt, ekolog a pedagog. Již přes půl století rekultivace nejen provádí, ale současně i probíhající změny citlivě zachycuje na svých fotografiích. Až dosud měla tato putovní výstava za podpory jeho mateřského RC Most třicet instalací
a to nejen u nás, ale i v Nizozemí, Rakousku
a Německu.
n

Ve dnech distriktní konference začal štáb vedený
zkušeným režisérem Jaroslavem Bařinkou (na
snímku sedící) natáčet první část třídílného televizního dokumentu o aktivitách rotariánů.
V tomto případě se jedná o zhruba dvacetiminutový snímek, který bude vyprávět o postupném
odstranění dětské obrny, tedy o projektu
Polio-Plus, v kontextu prostředí našeho distriktu.
Jedná se tak o naplnění projektu, který začal
v roce 2005 připravovat tehdejší guvernér distriktu Otakar Veselý a v němž dnes pokračuje jeho
nástupce Roman Gronský. Další části původně
zamýšleného hodinového dokumentu budou realizovány postupně v dalších letech. Dokument
vzniká na základě scénáře zkušeného televizního
dramaturga Milana Švihálka. Na projektu se podílí kameraman Juraj Fandli (na snímku za kamerou) a producent Ivan Červenka (na snímku v roli
zvukaře). K průběhu realizace se na stránkách
našeho časopisu vrátíme později.
n
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RC Plzeň

Přípravil: Dobroslav Zeman, PDG
Foto: archiv
Znáte výborné křimické zelí? Jistěže ano: je to
stejně slavný pojem jako třeba pardubický perník, karlovarské oplatky nebo třeba hořické trubičky. Víte však, u koho a jak se tato pochoutka
vyrábí a kde vlastně Křimice leží?
Rádi vám prozradíme, že výrobcem křimického
zelí je pan inženýr Jaroslav Lobkowicz, dlouholetý člen Rotary klubu Plzeň, bývalý člen poslanecké sněmovny (dokonce po dvě funkční období)
a také úspěšný podnikatel. Avšak další otázky
jsme raději položili k zodpovězení přímo jemu:
Jak ses vlastně, milý Jaroslave, k této profesi
dostal?
A nejen k této: jsem výrobcem nejen chutného
kyselého zelí, ale i kvalitního lístkového a plundrového zmrazeného pečiva. Vedle toho se starám o rozsáhlé zahradnictví, kde pěstujeme
okrasné stromy a keře, a o rozsáhlou zemědělskou rostlinnou výrobu.
Jsem původně elektroinženýr. Dlouhá léta 1968 až 1992 - jsem žil se svou rodinou v Mnichově a pracoval ve vývoji počítačů u firmy
Siemens-Nixdorf. V rámci restitucí po roce
1989 se do majetku naší rodiny Lobkowiczů

Ing. Jaroslav Lobkowicz
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Lahodné křimické zelí připravené k expedici
vrátil veliký, ovšem těžce zanedbaný zámek
v Křimicích, obci, která dnes tvoří západní
předměstí Plzně. Naše rodina mi jej také po restituci svěřila do správy, protože jsem se hned
po revoluci vrátil i se svou rodinou z Mnichova
přímo do Křimic.
To Ti ovšem muselo přinést spoustu starostí ?!
Celý objekt byl zanedbaný natolik, že jsem nevěděl, kde vůbec s jeho záchranou začít. A tak jsem
nejdřív opravil rodinnou hrobku, ležící na kopečku nad Křimicemi, protože jsem si řekl, že
tam asi pobudu v budoucnosti nejdéle. Nové měděné okapní roury mi však hned první noc po jejich instalaci v roce 1992 nějaké dobré duše
ukradly.

Jaký byl osud Křimického zámku a ostatního
majetku?
Posledním majitelem Křimického panství byl můj
dědeček. Jeho majetek byl však v rámci revize
první pozemkové reformy již v březnu 1948 částečně vyvlastněn. O zbytek majetku - včetně zámku - jej pak připravili k 1. lednu 1950. Pozemky
převzaly Státní statky, lesy Státní lesy, sladovnu
a německou vnucenou správou demontovaný pivovar převzaly Drůbežářské závody a Lihovary
a konzervárny.
Zámek bez hospodářského zázemí převzala Národní kulturní komise. V roce 1951 se jeho majitelem stala plzeňská Škodovka, která v něm po
přestavbách zřídila učňovský domov. V polovině
sedmdesátých let se zámek dostal do správy Západočeského muzea, jež mi jej v roce 1994 v rámci
restitucí vrátilo, ovšem ve zcela zdevastovaném
stavu.
V bývalém pivovaru se dnes vyrábí kyselé zelí. To
se vyrábělo již za mého dědečka, ale v jiném, dnes
již zbořeném objektu. Zelárnu mi předalo v roce
1994 Západočeské Liko. V druhé části objektu
zařídili drůbežáři výrobu zmrazeného těsta a těstových polotovarů, kterou jsem také převzal.
Státní statky zase zřídily na našich nejlepších polích skleníky, původně na pěstování zeleniny,
později se přeorientovaly na pěstování květin.
V létě 1993 jsem převzal skleníky od končícího
statku.
S těmito činnostmi jsem do té doby samozřejmě
neměl nic společného. Spolehl jsem se proto na
zkušenosti starých pracovníků, které jsem převzal
i s podniky. Uvedli mne do tajů jednotlivých výrob a technologií. Každou práci jsem si také sám
vyzkoušel.
Zřejmě však úspěšně, protože si na Tvých produktech pochutnávají desetitisíce našich spoluobčanů! Ale můžeš nám alespoň naznačit, v čem
spočívá tajemství jejich chuti?
Zelí vyrábíme tradiční metodou v modřínových
kádích. Ve sklepích bývalého pivovaru jich máme

šedesát: jsou dva metry hluboké, v průměru mají
též dva metry. Každá hlávka se musí ručně vyčistit, zbavit koš álu a dát do krouhačky, pozůstávající ze sta rotujících nožů. Nakrouhané zelí padá
do kádí, kde se tradičně šlape. Během tří neděl
zelí dozraje. Určitou roli hraje druh zelí stejně
jako klimatické podmínky: podzimní mlhy před
sklizní napomáhají jeho růstu.
Takže jsi se stal vedle všech svých ostatních odborností i specialistou na kyselé zelí - a jak je
tomu u lístkového těsta?
Abych si jako elektroinženýr přiblížil také tento
obor, představil jsem si nejdřív, že jednotlivé vrstvy těsta, oddělené vrstvou tuku, aby pak tak krásně lístkovalo, jsou něco podobného jako mnohovrstvá deska s tištěnými spoji, kde se střídají
roviny s vodiči, roviny napě ové oddělené izolační
vrstvou a zase vodič a izolant atd. - a hned mi byla
tato problematika bližší!
Jenže tady šlo o jiné materiály!
Jistěže, práce v potravinářském průmyslu se dá
těžko srovnávat s prací v jiných oborech. Hlavní
roli hraje hygiena, kterou naši zaměstnanci zpočátku neměli nijak zažitou. Dále je zapotřebí sehnat opravdu kvalitní suroviny (te už vím, že
není mouka jako mouka). A v silném konkurenčním boji je třeba prosadit se na trzích. Naše výrobky jsou z padesáti procent vyváženy do
západní ciziny, do Anglie, Belgie, Francie, Itálie
a dalších zemí. Prodej v našich obchodních řetězcích je velmi těžký a dá se říct, že je pro nás neren-

tabilní. Přesto se již objevily naše výrobky v jednom řetězci jako dovoz z Anglie. Ale jak vidíš, dá
se i to zvládnout!
Moc Ti děkuji, milý Jaroslave, za Tvá zajímavá
vysvětlení. Je vidět, že i kníže Jaroslav Lobkowicz
- předpokládám, že se nemýlím ve Tvém šlechtickém titulu, který by Ti náležel! - se umí úspěšně
vyrovnat s mnoha obory: jako inženýr s oborem
počítačů, jejichž výzkum jsi po několik let zajišoval u firmy Siemens, jako zkušený politik s náročnou prací poslance, ovšem i s výrobou
zajímavých potravin, jakými je právě lístkové
těsto, nebo pravé křimické kyselé zelí.
Na závěr nám prosím ještě pověz, jak se Ti daří
rekonstrukce Tvého rodinného sídla, křimického
zámku - kdo Ti s ní pomáhá? Budeš mít na tyto
náročné i nákladné práce te , kdy Tě už neváží
Tvé poslanecké povinnosti, trochu víc času a také prostředků?
Do opravy zámku jsem se pustil až po konsolidaci
podniků poté, co začaly vynášet. Zámek je však ve
velmi zuboženém stavu. Nejprve je třeba jej staticky zajistit. V sedmdesátých letech bylo jedno
koryto řeky Mže, které se dotýkalo přímo zámeckých zdí, na dva roky vysušeno, protože je chtěl
Státní statek zúrodnit. Došlo tím ke statickému
narušení zámku, v jeho zdivu vznikly trhliny od
sklepa až na věž. Na statice se také podepsala
Škodovka, která odstranila některé nosné zdi pod
klenbami. Tlakem klenby se vnější zdi začaly rozjíždět. Dnes musíme vše stahovat ocelovými táhly
a doplňovat betonovými injekcemi. Začátkem le-

Členové RC Plzeň (asi v roce 1993) na brigádě v krouhárně zelí u Lobkowiczů v Křimicích.
tošního roku jsme dodělali věž, koncem března se
už opět rozběhly věžní hodiny a začaly odbíjet
čas. Opravená je už také velká část střechy. Bylo
ovšem zapotřebí vyměnit mnoho krovních trámů
a latí a položit nové tašky „bobrovky“.
Finančně je vše velmi náročné, věřím ale, že se
ještě za mého života přiblížím alespoň částečně
k cíli a že zámek bude alespoň trochu vypadat...
Děkuji Ti za Tvé zajímavé povídání i jménem
všech našich čtenářů a současně je všechny zvu,
aby si pravé křimické zelí od Lobkowiczů a také
velmi chutné, krásně lístkující těsto přijeli ochutnat rovnou do Plzně-Křimic - doveze je tam autobus městské dopravy č.33 přímo z plzeňského
náměstí Republiky. Do té doby bude už možná fasáda křimického zámku také pěkně opravená. n

Oprava zámku v Křimicích
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RC Rožňava

Text: MUDr. Jaroslav Bolfík,Ing. Gabriel Vjeszt
Foto: archiv
Rotariáni v Rožňave hodnotili prednedávnom na
spoločnom posedení s rodinami svoju činnos za
uplynulé obdobie. Bolo všeobecne konštatované,
že prvý rok bol úspešný. Prelomovým dňom bol
22. apríl 2006, kedy z rúk guvernéra dištriktu
prevzal klub Chartu RI. Na dlho pripravovanom
slávnostnom akte s kultúrnym programom, recepciou a neformálnou spoločenskou zábavou

Spomienka na „Charter“ RC Rožňava 22. apríl 2006
Naši členovia sa v hojnom počte - pä párov zúčastnili 10. februára 2007 medzinárodného
plesu rotiaránov v Miškolci, ktorý bol organizovaný na podporu pripravovaného letného tábora
v ma arskom meste Mátészalka.

Prezident RC Rožňava Ing. Dobos (v strede) medzi
prezidentmi klubov zo Slovenska, Maďarska, Poľska,
Ukrajiny na plese v Miškolci
bola bohatá účas nie len pozvaných rotariánov,
ale aj popredných osobností regiónu a sympatizantov.
Stručne o najvýznamnejších aktualitách a činnosti, na ktoré sa zameriavajú aktivity klubu:
• Z iniciatívy RC Rožňava a RC Miškolc (Maarsko) sa úspešne rozvíja cezhraničná spolupráca prihraničných klubov z Maarska,
Ukrajiny, Po ska a Slovenska. Uskutočnilo sa
už nieko ko stretnutí lídrov, bol vytvorený koordinačný výbor, vypracovaný štatút. Predmetom je organizovanie spoločných podujatí
v oblasti kultúrnej, spoločenskej, športovej.
Osobitný záujem je o organizovanie krátkodobých výmenných pobytov mládeže, na ktoré
boli už vypracované kritériá. Prvý pobyt
v dvoch turnusoch organizuje v roku 2007 RC
Miškolc.
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Rotariáni z Rožňavy na plese v maďarskom Miškolci

• Klub sa zapojil do systému: „Rotariánska výmena mládeže“. Zaviazal sa plni kritériá určené dištriktom.
• Bol spracovaný orientačný plán aktivít a činnosti až do konca rotariánskeho roku. Na každý mesiac jednotlivo sú stanovené úlohy
a plánované podujatia.
• Vytvorili sa záujmové skupiny, ktoré budú ma
na starosti aktivity v jednotlivých sférach činnosti, budú ich organizova , aj za ne zodpoveda .
• Jedna z hlavných úloh bude naalej charita.
Podpora finančná aj materiálna: Domu humanity, nadácii „Amália“, Domom sociálnych služieb. V decembri bola najviac pozornosti
venovaná spoluorganizácii a finančnej výpomoci regionálnej humanitárnej akcii „Charitánia“ pre hendikepovaných.
• V rámci rotácie prevzal slávnostne funkciu prezidenta Ing. Dionýz Dobos po Ing. Rezso Zorkovi, ktorý doviedol klub do „chartra“.
• Definitívne sa vyriešil problém stabilného sídla
klubu. Je ním penzión s reštauračným zariadením „REBEKA“ na sídlisku P.J.Šafárika , ktorý je pred kolaudáciou a stavbu realizovala
firma úradujúceho prezidenta klubu.
n

Připravil: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv RTC
Členové a členky Rotaract klubů z našeho distriktu se čas
od času vzájemně navštěvují a pořádají společná setkání.
Většinou jsou spojena i s pracovními schůzkami, na nichž
jednají o zájmech spojujících činnost klubů v jednotlivých
místech. V letošním rotariánském roce mají dostat pravidelný charakter a na pracovní část setkání mají navázat
sportovní aktivity blízké mladým lidem. Zeptali jsme dvou
z nich, jaké jsou jejich konkrétní představy.
Robert Havránek, RTC Praha:
V tomto rotariánském roce vznikla myšlenka na celodistriktní projekt Rotaract klubů, který má za cíl podpořit
spolupráci a komunikaci mezi kluby a jejich členy zábavnou a soutěživou formou. Již samotný název projektu Rotaract Sport Cup napovídá, že základem jsou sportovní
aktivity. Rotaract Sport Cup by se měl konat každý rotariánský rok, v jehož průběhu několik vybraných Rotaract
klubů uspořádá turnaje v odlišných disciplínách pro ostatní
Rotaracty v distriktu. Výsledky (body) z těchto turnajů se
budou v průběhu roku sčítat v rámci celkového žebříčku
a na konci roku bude vyhlášen celkový vítěz z řad klubů
i jednotlivců. Jméno vítězného klubu bude zvěčněno na
putovním poháru, který klub získá na rok do užívání. Projekt byl odstartován v březnu turnajem v badmintonu, který skvěle pořádal Rotaract klub Brno. Druhý a závěrečný
turnaj v tomto roce se uskuteční v červnu v Praze.
Šárka Pólová, RTC Brno
Poslední letošní zimní víkend uspořádal brněnský Rotaract ve sportovní hale Sportmax už popáté badmingtonový
turnaj. Vzhledem k tomu, že ze strany mnoha pravidelných
účastníků se už tradičně jedná o s příjemným napětím očekávanou (nejen) sportovní akci, padl i v tomto roce rekord
v počtu účastníků. Celkem 28 hráčů se rekrutovalo nejen
z distriktních Rotary a Rotaract klubů, ale i z řad jejich přátel a sympatizantů. Vyhlášení konečného pořadí po společné večeři přineslo naprosto všem hráčům hodnotné dary
od četných sponzorů a těm, kteří vybojovali příčky nejvyšší,
i medaile a pamětní diplomy. Letos k těmto zaslouženým
trofejím přibyla pro členy Rotaractu díky novému sportovnímu distriktnímu projektu novinka. Jak hráči, tak jednotlivé kluby, byly dle svých výsledků obodováni a ty pak
budou přičteny k těm dalším, které si hráči v průběhu roku
vybojují na příštích společných sportovních akcích.

Jarnímu turnaji poskytla zázemí brněnská sportovní hala Sportmax.

Rotaract Sport Cupu se zúčastnilo i několik rotariánů

Průběžné pořadí jednotlivců:
1. Dan Smrček, RTC Brno (20 bodů)
2. Michal Samek, RTC Praha (16 bodů)
3. Pavol Šalátek, RTC Liptovský Mikuláš (14 bodů)
Průběžné pořadí klubů:
1. RTC Brno (39 bodů)
2. RTC Praha (19 bodů)
3. RTC Hradec Králové (16 bodů)

n

Zahrát si přišel i jihomoravský asistent
guvernéra František Ryneš z RC Třebíč.

Putovní pohár čeká na vítěze.
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GSE tým z Německa (D 1950) - Od poloviny května v našem distriktu sbírají zkušenosti členové
GSE týmu z Německa (D 1950). V týmu je právnička, která se specializuje na trestní řízení a výkon trestu, účetní s praxí v univerzitní
nemocnici, elektroinženýr pro silnoproud, maji-

tel rodinné firmy a dva bankéři. Kdo by se s nimi
chtěl setkat, má možnost do 6. června. Snímek je
z jejich návštěvy Písku, kde se společně s píseckými a táborskými rotariány zastavili v Palackého sadech u lípy připomínající zde 100. výročí
RI.
n

Krásnohorské renesančné dni. Rotary club Rožňava Vás srdečne pozýva na Medzinárodné stretnutie rotariánov a II. Krásnohorské renesančné
dni pod heslom: „Stretávajme a spoznávajme sa“
v sobotu a nede u 9.-10.júna 2007. Otvárací ceremoniál sa odohraje za účasti krá a a krá ovnej,
uvidíte dobové tance, rytierske súboje, jazdy na
koňoch, vystúpenia renesančných, folklórnych,
rockových, tanečných a speváckych skupín. Pre
rotariánov je zaistená špeciálna prehliadka hradu. Možte navštívit aj kaštie Betliar, potěšit sa
vyhliadkou zo Strážnej veže v Rožňave, návštevit
Mauzóleum Andrássyovcov a Galériu Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. Vyvrcholením
sa stane ohňostroj pod hradom.
Podrobnějšie informácie podá Július Ferenc mobil: +421 905 154 290, email: jferenc@sny.sk n

Setkání na Třístoličníku. Tradiční podzimní setkání rotariánů na šumavském Třístoličníku se
letos uskuteční v neděli 9. září. Zúčastní se ho
tentokrát i členové distriktních výborů pro mezinárodní spolupráci mezi našimi zeměmi, Rakouskem, Německem a Holandskem. Výstupu
bude totiž předcházet jejich několikadenní pracovní zasedání v Českém Krumlově organizované koordinátorem mezinárodních vztahů
našeho distriktu Dobroslavem Zemanem,
PDG. Pro naše zahraniční hosty je připraven
i zajímavý doprovodný kulturní a společenský
program. Na závěr svého jednání se všichni připojí k výstupu na Třístoličník, kde se spojuje
tradiční historická hranice Čech. Rakouska
a Německa.
n
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Operafest Carlsbad 2007 - Pod záštitou primátorky města Karlovy Vary JUDr. Veroniky Vlkové a RC Praga Ekumena se v Karlových Varech
uskuteční operní festival Operafest Carlsbad
2007. Festival bude slavnostně zahájen 5. 6. 2007
a ukončen 24. 6. 2007. Bude obsahovat celkem 15
představení následujících oper: Don Giovanni, Il
Barbiere di Siviglia (Lazebník Sevillský), Rigoletto, La Traviata a Un Ballo in Maschera (Maškarní ples). V mezinárodním uměleckém obsazení je
zastoupeno deset zemí. Vystoupí zde devět proslulých sopránistek a čtyři mezzosopránistky, deset tonorů a devět barytonů. Za dirigentským
pultem se vytřídají čtyři dirigenti (Barbieri Ruggero, Drs František, Štych Jan, Šumník Petr).
Hrát bude Bohemian Symphony Orchestra Prague (umělecký ředitel Štefan Britvík) a jako doprovod vystoupí Komorní sbor Českého rozhlasu
(sbormistr Štefan Britvík). Festivalovým operním
představením bude předcházet a doprovázet je
bude bohatý program kulturních a společenských
akcí na dalších místech v Karlových Varech a bude
uvedena i světová premiera kantáty Davida Lukáše na texty Veroniky Vlachové „Pověsti“.
n

Návštěva prezidenta RI 2008/09. Ve dnech
26. a 27. června se při své cestě do Budapešti na
inauguraci nového distriktu 1911 (Maarsko)
zastaví v Praze prezident RI zvolený pro rotariánský rok 2008/09 Dong Kum Lee s choti Young
Ja. Podrobněji jsme ho představili v našem časopise RGN 2006/6 str. 8. Vzhledem k tomu, že se

datum

jedná o mimořádnou, předem neplánovanou
návštěvu, kterou zprostředkoval Peter Krön, bývalý guvernér distriktu 1920, program návštěvy
se v době uzávěrky našeho časopisu teprve utváří. Je téměř jisté, že v průběhu návštěvy bude
uspořádán Inter-City meeting, kterého by se
měli zúčastnit především činovníci distriktu
a klubů, kteří budou aktivní v rotariánském roce
2008/09.
Sledujte aktuální zpravodajství na našich webových stránkách www.rotary.cz a www.rotary.sk. n

Ničivé tornádo v USA - Ještě v pátek 4. května večer protínala od jihu na sever kansasský Greensburg, městečko s osmnácti sty obyvateli, jedna
z hlavních tříd - Main Street. Na ní byla kavárna

Main Street Café a v ní se každé úterý scházelo
k obědu šestnáct místních rotariánů. Jejich klub
existoval od roku 1936 až do osudné noci, kdy
městem prolétlo rychlostí 266 km v hodině tornádo srovnatelné s hurikánem Katrina. Podle očitých svědků se vzdušný vír tornáda choval jako
obrovský vysavač. Vytrhával dřevěné domy od
země, vyzdvihoval je do výšky a teprve tam jakoby
explodovaly a rozpadaly se. Prakticky celé město
bylo srovnáno se zemí, devět lidí zahynulo šest
desítek bylo zraněno. „Je to jedna z nejhorších
přírodních katastrof v dějinách našeho státu,“
prohlásila guvernérka Kansasu Kathleen Sebeliusová a dodala: „Ve městě už neexistuje žádná
škola, žádná nemocnice, nejsou žádné obchody.“
Státní orgány vyhlásily v oblasti stav nouze. Místně příslušný Rotary distrikt 5690 zřídil nadační
fond na pomoc postiženým, který spravuje RC
Wichita. Na konfrenci našeho distriktu v Ostravě
zazněly úvahy o možné pomoci. Situace v té době
ani v době uzávěrky tohoto čísla RGN není jasná.
Jsme ve spojení se zástupci distriktu 5690, případné zájemce o konkrétní pomoc můžeme zkontaktovat.
n

pořadatel

akce

12. 5. – 10. 6

D 2240 – výbor TRF

Náš GSE tým do Německa (D 1950)

místo konání
Německo, Weimar a okolí

10. 5. – 6. 6.

D 2240 – výbor TRF

GSE tým z Německa (D 1950) u nás

různá místa

5. 6. – 24. 6.

RC Praga Ekumena

Operafest Carlsbad 2007

Divadlo Karlovy Vary

9. 6.

D 2240 ICC CZ-SK-A

Inter-Country Tenis Cup

Tenis Centrum Č. Krumlov

9. 6. – 10. 6.

RC Rožňava

Krásnohorské renesančné dni

Krásnohorske Podhradie

17. 6. – 20. 6.

Rotary International

98. Světový kongres RI

Salt Lake City, USA. Utah

26. 6. – 27. 6.

Guvernér D 2240

Návštěva prezidenta RI 2008/09

Praha

27. 7. – 8. 8.

Skautující rotariáni

Skautské Jamboree – 100 let skautingu

Hyllands Parku, Velká Británie

9. 9.

D 2240 ICC CZ-SK-A

Tradiční mezinárodní setkání

Třístoličník, Šumava

Andreu Vernerovou znáte z rotariánských setkání jako členku našeho redakčního týmu a past prezidentku RC Brandýs-Boleslav. Jejím koníčkem je
literatura. Vyzvídali jsme, jaké podoby, kromě náruživého čtení a účasti na
autogramiádách, taková záliba může mít.
Už léta se podílím na činnosti naší detektivkářské asociace AIEP. Například
12. dubna naši spisovatelé plk. JUDr. Michal Dlouhý, kriminální rada Ladislav Beran a Jindřich Marek, poradce předsedy Senátu, besedovali v rámci
veletrhu Pragoalarm na pražském Výstavišti k tématu Četnická pátrací služba v literatuře. Ostatně v České televizi běží oblíbený seriál Četnické humoresky natočený právě podle námětu plk. Dlouhého. Jako řada profesně
zamřených asociaci, i ta naše hodnotí nejnovější tvorbu a uděluje ocenění.
Bude tomu tak i letos.
Už několik let Tě spojuji s Jazzovou sekcí. Jak to jde dohromady s literaturou?
Jazzová sekce, které se cítím být členkou více než 17 let, pořádá pravidelně už
po deset let o posledním květnovém víkendu tzv. Nonstop čtení. Příznivci literatury od pátku do neděle předčítají nejen v Praze, ale i v zahraničních Českých centrech, čtvrthodinové úryvky z literatury na předem dané téma.
Letošní ročník byl věnován Jaroslavu Haškovi a uskutečnil se o posledním
květnovém víkendu. Pomáhám tady s organizací a v oblasti public relations.
Nonstop čtení se pokaždé zúčastní i několik přátel rotariánů.
A Tvoje spolupráce v Národní knihovnou ČR?
Jsem výkonnou tajemnicí před dvěma lety založené Akademie literatury české. V březnu jsme podruhé udělovali ceny za literaturu. Cena Ladislava Fuk-

Je pondělí večer a pospíchám do klubu. „Každotýdenní“, pokaždé stejně impozantní pracovní start týdne mne brzdí. Cestou pohledem na tachometr zjišuji, že bych mohl přijít i o nějaký ten řidičský bod. Dnes, naštěstí ne. Těším se
na obvyklý klubový rituál: večeře, přednáška a diskuse k různým problémům.
Vítám se s přáteli a upřímně si tiskneme ruce, rád je vidím.Večeře je výtečná, smějeme se a sdělujeme si zážitky uplynulých dnů. Chvíli žertujeme na
účet jednoho z nás. S citem, jako lidé, kteří si nechtějí ublížit. Začíná přednáška. Poslouchám přítele o splnění jeho snu, postavit si superpočítač pro
domácí použití. Poslouchám o pokroku, technice a možnostech komunikace prostřednictvím počítače. Možnosti nebýt spolu a přesto komunikovat, komunikovat bez osobního kontaktu. Přivírám oči a vidím se, jak
s „vousy až po zem“ pravidelně zasedám k PC a přihlašuji se do zakódovaného internetového prostoru, abych se mohl zúčastnit virtuální klubové
schůzky. Tak, takhle by měla vypadat budoucnost? Brrrr.
Po přednášce nás prezident klubu seznamuje s novinkami, diskutujeme
a přinášíme k mnohému vlastní názory, vysvětlení, pohledy. I když mohou
být na ledacos rozdílné, všichni máme jedno stejné přání: najít správné řešení. Někdy mě napadá zda v názorech, které slyším kolem sebe, zejména
od těch starších, není příliš konservatismu, zda nepřišel čas k nějakým
změnám. Jsme Rotariáni, máme svá práva i povinnosti a ctíme myšlenky
pohánějící úspěšně už více než sto let NAŠE ozubené kolo. Víme, že se vše
stále vyvíjí. Možná se i to naše rotariánské kolo točí stejným směrem už
dlouho, možná by pravidla pro jeho pohyb mohla doznat určitých změn.
Určitě. Jen je třeba najít zásady, které změnu skutečně potřebují, změny,
které nám pomohou lépe naplnit naše poslání. Loučíme se a podáváme si
ruce, ale i tak zůstává skupinka, která ještě mezi sebou diskutuje. Nashledanou příští týden!
Do další schůzky zbývá pár dní. Sedím v kanceláři u počítače a v přijaté
poště si všimnu e-mailu, který nám všem přeposlal prezident klubu. Gu-

Andrea Vernerová v kruhu svých přátel z RC Brandýs-Boleslav
se za životní dílo byla udělena Milanu Kunderovi, Cenu Boženy Němcové za
knihu vydanou v posledních třech letech Daniele Fischerové za Happy end.
V rámci soutěže K. H. Máchy jsme přispěli na vydání prvotiny - osmdesátileté autorce Jarmile Uždilové.
A ty sama nepíšeš?
Ale ano, pod pseudonymem Anna Farianová.
Dodejme jen, že na knihkupeckých pultech můžeme najít její knihu Putování po čtrnácti životech z nakladatelství Mladá fronta.
Rozhovor vedl Svatopluk K. Jedlička

vernér distriktu nás vyzývá k účasti na pilotním projektu o změně frekvence klubových schůzek. Jak jednoduše se dá nazvat něco, co může změnit, či
dokonce narušit samotnou podstatu Rotary!
Během následujících hodin mi počítač bleskurychle servíruje e-mailové
názory členů našeho klubu k tomuto záměru. Až pozoruhodně rychle se
všichni vyjadřují k možnému „pokroku“, úlevě v našich povinnostech, slevě v našich vlastních nárocích – a to jednomyslně negativně. Uvědomují si,
že například při řidší frekvenci schůzek a náhodné absenci by jen malého
počtu členů, bychom se společně neviděli třeba i několik týdnů. Možná bychom se takovým populárním opatřením vlichotili do přízně těm, kteří o
členství v klubu uvažují, ale zatím z časových důvodů váhají. Cítíme však,
že by to byl konec klubové akceschopnosti, konec skutečné klubové pospolitosti a přátelství.
Vzpomenu si na možnou virtuální schůzku klubu v budoucnosti a píši všem
e-mail o tom, že některé zásady se prostě revidovat nedají, pokud nechceme „vylít vaničku i dítětem“. Pro tuto chvíli jsem zůstal konzervativní.
Chválabohu. V uších mi zní známé heslo českého velikána J. Cimrmana:
„Touto cestou ne, přátelé“.
Už se těším na začátek příštího týdne. Vítám se s přáteli a upřímně si tiskneme ruce, rád je vidím.Večeře je výtečná, smějeme se a sdělujeme si zážitky……….
Jaromír Krišica, RC Ostrava
Autor příspěvku Jaromír Krišica se profesně zabývá
otázkami public relations a je členem distriktního výboru pro tuto oblast. Členem Rotary je od roku 2002.
Jeho zamyšlení otiskujeme jako úvodní příspěvek do
vyhlášené diskuse o úpravách v četnosti klubových
schůzek. Těšíme se na další názory a příspěvky.
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Dignitatis memores ad optima intenti
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjektivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Rotary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNATIONAL (členem distriktu nemůže být jednotlivec). Rotary kluby se na vedení organizace (distriktu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činnosti
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhají regionální asistenti a členové tématicky zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod patronátem jednotlivých
Rotary klubů rozvíjejí svoji činnost mladí lidé
v ROTARACT klubech, absolventi studentských
výměnných pobytů se sdružují v klubu ROTEX. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má
roční cyklus – rotariánský rok začíná 1. července
a končí 30. června.

Podrobnější informace o činnosti klubů i distriktu získáte na www.rotary.cz a www.rotary.sk.
Distrikt 2240
členů

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