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RICHARD FJ. KING, PREZIDENT Rl, V PRAZE!
Do pravidelného seriálu prezidentsk)rch konferencí, které ve svém funkč ním roce absolvuje každý n ově nastupující
prezident Rotary Internatio nal d oslova po celém svě tě , zařadil Richard D. King, který do této fu nkce nastoupil k 1. čer
venci r. 2001 , návštěVlJ čtyř tzv. "nových rotariánských zemí" ve střed ní Evropě: rozh odl se uskutečn it p ostupn ě své
setkání se členy a čle nkam i Rotary klubů v České republice a na Slovensku v Praze, hned na to s rotariány v Bukurešti, poté
v Budapešti a na závě r ve Varšavě, a to v rámci tzv. "2001 European Inte rcity Presidential Conference Dinners",
kte ré v těchto městech prob ěhly ve dnech 27. září až 3. října 2001.
V Praze se toto mimořádné setkání u skutečnil o ve slavnostní a sou čas n ě i v př átelské atm os féře ve čtvrtek 27. zář í
v pražském hotelu Marriott za ú čas ti mnoha velmi význam ných tuzemských i za hranič ních hostí: mezi naše čestn é hosty
patřila paní sen átorka Jaroslava Moserová, preziden tka generální ko nference UNESCO, čl e nka RC Pardubice, a senátor
Vladislav Malát s manželko u, čestný č l e n RC Pod ěbrady. Také doprovodný tým prezidenta R. Kinga byl velmi če tný:
tvo ř ili jej Gary C.K.Huang s manželkou (Tajvan), vice-prezident Rl, Norbert Turco s manželkou (Francie), hlavní pokladník ústředí Rl, dále ředitelé Rl ]orma Lampén (Finsko) a Peter Krón (Rakousko), Carl-Wilhelm Stenhammar
pokračování n a straně
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Richard D. King, prezident Rl, v Praze!
ber 2001
Czech Republic

Delegace R. Ki11ga při audie11ci u pražského primátoru]. Kasla

Na tiskové konferenci prezidenta Rl

M . Mafoney aj. Lampén u rezidenci
upt'imátora

Prezident fU s manžetkou a doprovodem

S. jedlička s nejuzdáfen ějšímúčaslníkem
Milanem Rappem, past-prezidentem
RC Grtmge, Austrálie

R ick King a Peter Kr6n u přátelském rozhovoru
spri mátorem j. Kaslem

R. King s Martinem Petiškounadjeho
.,Inspirací st·dcem "
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s manželkou (Švédsko), bývalý ředi
Prahy hned po je jich příletu do Prahy, ale
tel Rl, kte rý byl ředitelem všech
zejména oficiální audienci u primátora
čtyř po sobě následujících středo
Prahy Jana Kasla, dále bohatě navštívenou
evropských konferencí. Do prezitiskovou konferenci prezidenta Rl Richarda
dentova týmu patřili také tři výzKinga s 38 pražskými i z ahraničními no-...---.---..,.-----....-vináři
akreditovanými v Praze,
a v neposlední řadě
i několik interview
pro český rozhlas
i pro českou televizi.
Samozřejmým

vyvrcholením pobytu n ejvyšších rota
před
riánských
stavitelti v Praze byla
první část Evropské
prezidentské konfe
rence, která proběh
la
v podvečer
Zleva: Ken Boyd, Mark Maloney, C.-lV. Stenhammat; forma Lampén,
ních hodinád1 dne
R. King, ] Kas~ P. Kr6n. S. Novák, D. Zeman, I.Befan a R. Couftas při phjetf
v rezidenci pmisMho primátom
27. září ve velkém
sále hotelu Marriott
za účasti téměř 200 přítomných. Veškerá jednání
namní američtí funkcionáři rotapřitom probíhala pouze v angličtině.
riánského ústředí v Evanstonu
- bývalí ředitelé Rl nebo guvernéři
Pro všechny účastníky bylo bezpochyby
amerických distriktů Kenneth
zážitkem vyslechnout si projev prezidenta
Boyd, Robert Coultas a Mark
Rl R. Kinga, který své vystoupení uvedl
Daniel Maloney. S potěšením
jsme přivítali i bývalé ředitele Rl
Maria Grassi (Itálie) a Rolfa
Hórndlera (Německo). Mezi vzácné hosty patřili ovšem i ekonomický atašé Tajvanu v Praze p. Roy
Y. Y. Wu a konzul Rumunska p.
Marian Daru. Byli jsme potě
šeni účastí několika našich blízkých
přátel
- bývalých gu vernérů
z N ěmecka (Uwe Richardsena
a Ivana Kaldora), z Rakouska

Buchmeisera) či
z Tajvanu (Jackson S.l.Hsieh).

(Rudolfa

A účastníkem z nejvě tší dálky - až
z Austrálie! - byl Milan Rapp,
bývalý prezident RC Grange,
kterého jako plzeňského rodáka
dobře zn ají nejen členové RC
Plzeň. S prezidentem Richardem
Kingem se přij elo pozdravit také
pět čle nů
ROTARACT klubu
zWeimaru.
Velmi krátká doba pobytu
našich h ostí v Praze byla naplně
na bohatým programem, který
zahrnoval neje n krátkou prohlídku historických pamětihodnos tí

jmenovaní Ame riča né hrd ě hlásili
ke svým českým předkúm: manželka Boba Coultase ke Kutné Hoře,
Mark Maloney k chodským Pocínovicům (i když mu vyslovování tohoto jména stále dělalo r oztomilé
potíže).
V samostatných člá ncích tohoto čísl a GOOD NEWS připomíná
me nejvýznamnější myšlenky, které
zazněly v projevech všech řečníkú.
Po nich pak předal guvernér našeho distriktu Stanislav Novák něko
lik pozorností a upomínkovou
dokumentaci našim vzácným hostúm - prezidentovi Rl Richardu
Kingovi a jeho doprovodné mu
týmu. Byla mezi nimi i pamětní
med aile, kterou náš distrikt 2240
vydal v r oce 1999 u příle žitosti své
slavnostní inaugurace. Nechyběla
ovšem ani obrazová publikace o
Praze, kterou všichni tito hosté
spatřili vúb ec poprvé, ani k rásná
paličkovaná krajka ze Slovenska a
ani dvojice přátelských pohárú
z českého křišťálu.
Poté převzala z rukou prezidenta Rl Richarda Kinga řada českýc h
a slovenských klubú a mnoho jednotlivců ocenění za úspěšnou práci
při plnění rotariánských ideálú
nebo při podpoře činn ostí Nadace
Rotary, a to na doporučení nebo
z rozhodnutí bývalého guvernéra
našeho distrikt u 2240 pro rok
2000/ 01 Ivana Belana. J eho projev
a současn ě i seznam oceněných
přinášíme n a jiném místě tohoto
čísla .
Důstojn ý

čestnf hosté- senátoN]arosftwa M aserová a Vladislav

Malát ve společnosti Richarda a Cherfe Kingových
a Petera Kr6na

dokonce sólovým zpěvem (!). Svou upřím
nou zdravici pak pře dnesla jak paní senátorka Moserová, tak i pan senátor Malát.
Po společné veče ři promluvili na aktu ální rotariánská témata, zejmén a trvalé rozšiřování čl enské základny a napl ňování rotariánských id eálů hodnotnými projekty
postupně Ken Boyd, Bob Coultas a Mark
Maloney. Bylo zajímavé, že se dva posl edně
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slavnostn ího
a slovenských
rotariánů se svými nejvyššími před
staviteli v Praze na Evropské prezidentské konferenci 2001 vytvořilo
krátké vystoupe ní uměleckého
souboru MUSICA BOHEMICA pod
vedením Jaroslava Krčka . Jejich
interpre tační umění i púvab skvěle
prezentovaných českých lidových
písní sklidilo neje n potlesk, ale
i up římná slova ocen ěn í z úst
našich zahraničních h ostú.
setkání

českých

·- - - - - - - -.
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Z PROJEVU VZACNYCH HOSTI
Z projevu prezidenta Rotary
International Richarda D. Kinga,
který zahájail poděkováním :
Především bych chtě l pod ěko
vat vám, Andreo Vernerová, která
v tomto roce vykonáváte funkci
p reziden tky Rotary klubu. Ch těl
bych vás všechny ujistit, že to byla .
ta nejlepší tisková konfere nce,
kterou kdo pro m n e dosud zorganizoval. Vždyť se jí zúčastnilo 38
novin ářú ! D ozvědě l jsem se o vás,
že púsobí te v o blasti Public
Relations se zam ě ře n ím n a
spolupráci s médii. Ujišťuji vás, že
jste dokázala vyko n at skvělo u
práci, byla jste vynikající a ch tě l
bych vám co nej srdeč něji pod ěko
vat.

Když jsem m ezi vás při še l ,
byla m i předána skvě lá brožura,
jejímž au torem je rotarián. J eh o
jmé no je Martin Petiška. Napsal
tuto k nížečku , jež n ese název:
UMĚNÍ BÝT ROTARIÁNEM INSPIRACE SRDCEM. Moc se mi
líbí. Potěš il jsem se každým
slovem , kter é jsem v ní přečetl.
Zejména se m i zalíb ila esej
ROTARIÁNSKÁ RODINA, v n íž
au tor vypráví, jaké by to bylo,
kdyby si dítě mohlo vybrat své
rod iče , svou rodinu tím, že by jim
rozdávalo podle své vlastn í volby
karty, které předtím dostalo, a jak
je p ro nás dúležité, že jsme si sam i
zvolili svou příslu šnost k rotariánské rod i ně. Chci vám n c1,
Martine, že to je jedn a z nejpílva bn ěj ších m ladých publikací,
s nimiž jsem se setkal. Ch ci vám
p roto poděkovat, že jste n apsal
toto UMĚNÍ BÝT ROTARIÁNEM.
Při tiskové kon fe re n ci dnes
odpoledne se mne jede n mladý
29letý novinář zep tal, co že je
největším úkole m Rotary v tomto
roce. Odpověděl jsem mu: Vy,

29letý novin á ř, stejn ě tak jako kterýkoliv
právník, inženýr, l ékař, ob ch odník či kdokoliv jiný ve vašem věku. Právě tito d evěta
dvacetile tí, kteř í již jsou čle ny našich Rotary
klubú, jsou povoláni k tomu, aby napln ili
ideály Rotary pro 21. století. Proto se letos
obracím n a všechny č in oro d é rotariány, aby
se postavili čelem k mé letošn í výzvě, známé
pod hesle m Rotary ' s Global Quest.

je posláním rotariánů v 21. století.
A znovu si připomněl význam
svého hesla, s kterým nastoupil do
funkce prezidenta Rl: MANKIND
IS OUR BUSINESS- HUMANITA]E
NAŠÍM POSLÁNÍM, k němuž se
inspiroval "Vánoční povídkou"
Charlese Dickense.
Rotary existuje proto, aby jedni
lidé mohli pomáhat druhým, rozumět jim, nasytit je, léčit je, přinášet
jim určitou inspiraci, jak to také
vyplývá z té krásné knížečky Martin a Pe tišky. A právě to je osudem
a posláním ro tariánů pro 21. století.
A jestliže se mne kdokoliv ptá,
co sám múže pro Rotary udělat,
odpovídám, že dvě věci. Obě slouží
k tomu, aby byl náš svět lepší: jednak přispě t, každý d le svých
možností, do Nadace Rotar y. A ta
druh á věc nás nebude stát ví1bec
nic: pozvat někoho nového jako
člena Rotar y klubu. Pokud by to
dok ázal každý z nás, bylo by nás
dvakrát tolik - a to už by opravdu
mnoho znamen alo pro světový mír
a porozu mění.
Z projevu paní Jaroslavy
Maserové, senátorky, prezidentky
Generální konference UNESCO:

Prez ident Rl Rlcllard D. Kl11g

Preziden tské kon ference Ro tary m ají
rúzné poslání podle toho, který p rezident
Rl je svolává a kde se konají. V tomto roce
jsme zvolili čtyři měs ta ve středn í Evropě:
Prahu, p o n í Bu k u rešť , p ak Bud apeš ť
a nakonec Varšavu . To proto, že pr ávě vy,
rotariáni ve střed ní Evropě, jste v uplynulém
roce dosáhli největšího procenta rústu člen
ské základny. Ve vašem d istriktu 2240 máte
již 35 českých a d eset slovenských Ro tary
klubú. Uvítal jsem, že stej ně jako je tomu
i jinde ve světě, je mezi vašimi členy asi 10 %
žen. Mám také radost z toh o, že vid ím mezi
vámi m noh o mladých tváří.
Prezident King pak připomněl tragické
události, které postihly New York ll. září
t. r. Dostal k nim mnoho dopisů, které jej
přiměly k tomu, aby se zamyslel nad tím, co
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Především

bych chtěla všechny
pozdr avit
jménem
UNESCO, k němuž je také Rotary
Intematio n al přičleně no jako
jedna z nevládních organizací.
přítomné

Do funkce p rezidentky Generální konfere nce UNESCO - což je
něco o bdobn éh o, jako Valné shromáždě ní Spojených národú - jsem
byla zvolena před dvěma roky
zástupci 186 zemí a považuji to za
velikou čest. Mé fu nkční období
však sko nčí už za dva týdny a jsem
proto velmi ráda, že vás tu všech ny
mohu ještě pozdravit a poděkovat
vám , že jste se rozhodli uspořádat
tuto konferenci v Pr aze.

..{"·:.Protože jsem svého čas u vykonávala funkci velvyslankyně
v Austrálii a na Novém Zélandu,
navštívila jsem mee tingy mnoha
Rotary klubů nejen v tě chto
zemích, ale i v nejvzdáleněj ších
koutech světa, jako je třeba
Samoa nebo Cookovy ostrovy ale všude panovala stejná atmosféra: kamkoliv jsem přišl a, jako
bych přiš l a domí1, mezi své. Proto
srdečn ě zdravím všechny své
rotariánské př áte le.
Máte pravdu, pane prezidente,
říkáte-li , že naším posláním je

jed, který nejen přináší neštěs tí tomu, kdo je
ale zbavuje štěstí i osobu, která
sama n e návidí, ať je tou nenávistí sžírán
kdokoliv. Taková osoba nikdy nemúže být
šťast ná. Všechny ne moci a bolesti našeho
světa, stejn ě tak jako bezpříkladná masová
vražda, k níž nedávno došlo ve Spojených
státech - to vše zpúsobila nenávist a lidé,
které jsou ne návistí motivováni. Myslím
proto, že i na to by se mělo Rotary za měřit.
Chtě l a bych říct spo l eč n ě s Franklinem
Delano Rooseveltem: n esmíme nenávid ě t
nic, l eč ne návist samu. Proto budu stále
opakovat a zdú ra zňova t myšle nku bratrství,
která platí i pro rotariány.
n e náviděn ,

Senátorkajarosft~ua Moserouá, prezfdentka Gene1-áfnf konference UNESCO

a senátor

humanita - ale tak tomu bylo
ostat ně od samého počátku existence Rotary.
Za
dva
týdny
zahájím
Generální konferenci UNESCO,
na níž bude zastoupeno 189 zemí,
avšak ne všichni z delegátů se
zasedání z účastní v příli š přátel
ském rozpoložení. Nevím, co
všechno se za ty dva týdny stane,
nicméně vše, co pak řekn u , bude
důležité, a nebude to ani snadné.
Vím však, co povím jis tě : že se
UNESCO - a to platí stejně tak i
pro Rotary - musí v nejbližší
budoucnosti zaměřit na udržení
míru všemi možnými prostředky.
Neboť nenávist - to je nejhorší

Vladfslt~u Maftft

Závěrem
pnpommam tento citát:
Kdokoliv poruší dústojnost druhého, ničí
sama sebe. Kdokoliv pozvedává dí1stojnost
jiných, pozvedá i sebe sama.

Z projevu senátom Vladislava Maláta :

I já bych chtěl přivítat vás všechny u nás
v Praze a vyjádřit své potěše ní a hrdost nad
tím, že jste mne pozvali m ezi sebe. Jsem
"pouze" čestným rotariánem. Toto své čest
n é členství jsem zpočá tku chápal spíše jako
formální záležitost, jako určitý respekt,
který obvykle některá instituce vúči něko
mu projevuje. Že tedy ona "čest" je na straně
té to instituce.
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11ávštěva p1·ezide11ta Rl

Brzy jsem však pochopil, že je
pro mne samotného c tí, že
jsem se dostal do užšího kontaktu
se svým Rotary klubem v Pod ě bra
dech, který byl založen již ve 20.
letech minulého století. Seznámil
jsem se s konkrétními aktivitami
tohoto klubu, které se neomezovaly jen na Poděbrady samotné, ale
i na okolní obce, odkud také čl eno
vé do klubu přicházejí (mimochodem - so u čas ným prezidentem
klubu je šéfdirigent Státní opery
v Praze), ale v daleko širších souvislostech, které se dotýkají doslova
celého lidstva. Jsem tedy hrdý na
to, že mohu být čl enem takovéhoto
sp ol eče nství. A jsem přesvědčen ,
že to mohu prohlásit i za všechny
ostatní rotariány, kteří jsou členy
našeho Parlamentu.
právě

ocenenia

..

'?:
,;:",

NA POČESŤ NAJLEPŠÍM
Prejav past-guvernéra Ivana Bela na prí predávaní díplomov Rotary klubom
a jednotlívcom na prezídentskej konferencíi v Prahe dňa 27. septembra 2001
Som vel'mi rád , že oce nenia najaktívnejších rotariánov
a Rotary klubov Rl dištriktu 2240 za rok 2000-2001
móžeme ude liť pri najvýznamnejšej udalosti d ištriktného
diania - pri návšteve prezidenta Rotary lnternational
Richarda D. Kinga v našom dištrikte.
Som presvedčený, že tieto skromné poďakovania za
plnenie si rotariánskych úloh a za dobrú spoluprácu udele né teraz už Past-Presidentom Rl Frankom ]. Devlynom
prijaté z ruky s účasné h o svetového prezidenta sú
najvyšším ocenením záslužnej a nikdy nezaplatenej služby
pod zástavou Rl.
Frank J Devlyn mi píše:

Vážený guvernér,
s potěšením Ti posielam pr·iložené certifikáty pre tie
kluby v Tvojom dištrikte, ktoré sa kvalifikovali pre "200001 Presidential Citation to Ct·eate Awareness and Take
Action". je to vynikajúci dokaz a ilustruje rozhodnutie
rotariánov byť nápomocní na všetkých štyroch cestách
služ ieb. Prosím Ťa, odovzdaj tieto diplomy v Tvojom
dištrikte.
Odovz daj súčasne moje osobné gratulácie týmto
klubom k obdržaniu tohto ocenenia. Povz budzujem Teba
a Tvoj dištrikt pokračovať i naďalej v plnení m6jho hesla
CREATE AWARENESS AND TAKE ACTION a v naplňovaní
ideálov Rotary
So srdečnými pozdravmi
Frank J Devlyn
President Rl 2000/01

Ocenen ie "The Membership Development and
Extension Award" prevezme PHF pre RC Poprad,
Sloven sko teraz už PP Viktor Príkazský ako vďačné
uznanie za sponzorovanie nového klubu v dištrikte 2240
(RC Košice) v rotariánskom roku 2000-2001.
Ocenenia "2000-01 Presidential Citation to Create
Awareness - Take Action" podpísané svetovým prezi·
dentom 2000·01 Frank]. Devlynom a guvernérom dištrik·
n1 2240 lvanom Belanom získalo 22 RC nášho dištriktu,
ktoré splnili najmenej 9 aktivít v troch róznych
kategóriách ·v ich klube, v ich komunite, v našom svete.
11 RC Banská Bystrica, prezid e nt Juraj Koval
21 RC Brandýs-Boleslav, prezident Faruk Sarajlič
31 RC Bratislava, preziden t lmrich Béreš
41 RC Brno , prezident Mojmír Kyselka
51 RC Brno City, prezident Martina Jankovská
61 RC České B u dějovi ce, prezident Martin Timr
7 I RC Český Kru m lov, prezident Boh um il Marek
81 RC Hradec Králové, prezident Jan Bedrna
91 RC Jihl ava, pre ziden t Vladimír Šasek
10I RC Karlovy Vary, prezident Libor Správka
111RC Liptovský Mikuláš, prezident Bohuš Palovič
121 RC Mos t, prezide n t Miloslav Samek
131 RC Nitra, p rezid e n t Jaros lav Dóczy
141 RC Ostrava, prezident Vladimír Adámek
151 RC P l zeň, p rezident Vojtěch Fili p
161 RC Poprad , prezid e n t Viktor Príkazský
17I RC Praha, prezid e n t Pavel Pop
181 RC P rostějov, prezident Bohu mil Hruban
191 RC Př erov, prezident Marie Jandová
201 RC Třebíč , prezident Jaromír Bar ák
211 RC Zn ojmo, prezident Miroslav Krček
221 RC Žil ina, prezident Vladislav Tamáš i
Ocenenia na dištriktnej úrovni obdržiali nasledovní rotariáni:
Za vzorné vedenie GSE tímov do USA a Švédska:
Vladimír Adámek, RC Ostrava
Jozef Šišila, RC Liptovský Mikuláš

Plenárnf zaseddnf v hotelu Marrlot

6
Dignitatis memores ad optima inteti

Za vydavatel'skú činnosť pre potreby dištriktu:
Andrea Vernerová, RC Brandýs-Boleslav,
redaktorka
dištriktného
výkonná
časop i su GOOD NEWS
Libor Ferda, RC Jihlava - výkonný redaktor dištriktovej ročenky
Za najlepší intra-netový klubový systém a jeho prevádzku:
Juraj Sabaka, RC Žilina
Za odbornú pomoc a spoluprácu v rámci našich
medzinárodných kontaktov:
PDG Ivan Kaldor, PDG, RC Auerbach,
Germany, D-1880
PDG Lothar Ullrich, PDG, RC Erfurt,
Germany, D-1950
PDG Rudolf Buchmeiser, PDG, RC
Rohrbach, Austria, D-1920
Za prípravu a založenie nových RTC klubov:
Róbert Bečica, RC Nitra
Viera J a n č u šová, prezide nt RTC
Liptovský Mikuláš
Miroslav Lalušiak, prezident RTC Nitra

Za prípravu a koordináciu pobytu GSE zo Švédska
a USA v našom dištrikte:
Ivan Košalko, ADG, RC Nitra
Libor Friedel, RC Ostrava
Za prípravu a vedenie RYLA semináru:
Zdeněk Michálek, RC Ostrava spolu
s Liborom Friedelom
Za spoluprácu pri vedení dištriktu sekretárovi
dištriktu 2000-2001:
Marián Gajdoš, RC Banská Bystrica
Za vynikajúcu sekretársku prácu v klube a včasné
odosielanie hlásení:
Rostislav Zagora, RC český Krumlov
Pavel Řehánek, RC Prostějov

Na záver, ale nie na poslednom mieste, odovzd ávam
do rúk svetového prezidenta Rl Richarda Kinga ešte jeden
návrh na ocenenie nášho rotariána. Ide o nomináciu na
ocenenie Rl "SERVICE ABOVE SELF AWARD", ktorú
udel'uje RI Board of Directors ako uznanie príkladnej
rotariánskej služby v každej forme a na každej úrovni. Toto
medzinárodne uznávané ocene nie moze získať
každoročne maximálne 150 rotariánov, ktorí sú živými
príkladmi Service Above SeJf. Prc toto ocenenie som
nominoval nášho PDG Dobroslava Zemana, RC Plzeň .
Ešte raz ďakujem všetkým rotariánom dištriktu 2240
za úspešné splnenie svojich úloh roku 2000-2001 a želám
svetovému prezidentovi Rl Richardovi D. Kingovi a jeho
teamu - ted a nám všetkým - nové úspešné projekty
a úspechy v roku 2001-2002, vel'a nových klubov a čl enov
vel'kej rodiny Rl.

Ivem Belan, PDG,
RC Banská Bystrica

Za prácu pre mládež a organizovaní pobytov krátko- aj
dlhodobých:
Ján Korecký, RC Bratislava
Ján Kriška, RC Bratislava
Dušan Lalík, RC Banská Bystrica
Libor Kičmer, RC české Budějovice
Pavel Toman, RC Jihlava
Za najúspešnejší fund-raising v dištrikte - cez 2,5
milió na korún, čo je doteraz najvačšia získaná su ma
v našej desaťro čnej histórii:
RC Košice- Jozef Klíma, prezident
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di.'itriktu 224

SPOLUPRÁCE S NĚMECKÝMI PŘÁTELI
Jednání mezinárodního výboru CZ- SK- D
ve Freyung-Hohenau
Pravi deln ě každým rokem se
koná zasedání mezidistriktové
komise pro mezinárodní spolupráci (Inter-Country Committee
- ICC) zástupct'1 našeho distriktu
s našimi přáteli v Ně mecku představiteli
hned n ěko lika
německých distriktú. Zatímco se
p řed dvěma roky toto pracovní
setkání uskutečnilo v péči slovenské sekce v Banské Bystrici a na
po dzim minulého roku v p éč i
české sekce v Le noře na Šumavě,
letos byli na řadě v jeho svolání
a zorganizování n ě meč tí par tneři.
ICC pro spolu práci s Ně meckem
se tedy sešla v sobotu 22. a v nedě
li 23. zá ří 2001 ve Freyu ng- Hohenau na bavorské straně Šu mavy v Bavorském lese (Bayerischer
Wald), aby p rojednala výhledy na
inten z ivnější spolupráci všech tří
složek - české, slovenské i n ě mec
ké.
Toto setkání svolal vedoucí
n ěmecké sekce Lo thar Ullrich,
PDG distr.l950, člen RC Erfurt. Za
německou stranu se ho ú č astnilo
nejen něko lik významných osobností - např. Rudolf Frankenburger, úřadující DG distr. 1840, člen
RC Augsburg, jeho předcht'1 dce
pro rok 1999/2000 Uwe Richardsen, PDG z RC Weilheim a také
PDG Ivan Kaldor, distr. 1880, RC
Auerbach, ale i řada rotariánú
z ně meckých klubtJ, které mají na
rozvoji přátelských vztahl! s kluby
našeho distriktu upřím ný zájem.
Náš distrikt byl zastoupen ú řa
duj ícím guvernérem Stanislavem
Novákem a jeho násUJpcem pro
rok 2002/ 03 Milanem Rochem.
Jako vedoucí české sekce tohoto
výboru byl přítome n také Dobroslav Zeman, PDG, čle n RC Plze ň.
Všich ni přítomní však jen litovali,
že slovenská strana nebyla tentokrát zastoupena nikým, přestože

n ěmečtí part ne ř i mají stejn ě inte nzivní
zájem o spolupráci i se slovenskými kluby.
Přátelský rámec celému setkání vytvořili čle
nové místního RC Freyung-Grafenau i se
svými manželkami i několi k zástu pcú čes
kých Rotary klubtJ (České Budějovice,
český Krumlov a Praha City). Své dobré přá
tele přijel v sobotu odpoledne ne čekaně
pozdravit k p o těšen í všech účastníkú také
před choz í předseda české sekce ICC Herbert J arošek, bývalý člen RC Pl ze ň.

Spolupráce příh ran i č ních Rotary klubú
se úsp ěš ně rozvíjí, je však třeba věnovat na
obou stranách větší pozornost spolu práci
i dalších, byť vzdálenějších klubll. Je opravdu škoda, jestliže ně kte r é če ské kluby
nevy užívají ochotn ě nabízené spolupráce
z německé strany, což mt'1že vést k rozladění
vzájemných vztahl!. Velmi pozitivn í bylo
hodnocení mladého Andrease jako účastní
ka letního Tábora mládeže, který letos
uspořádaly RC Jihlava a Třebíč.
Naši n ě m ečtí přát el é přišli při jednání
s velmi zajímavým ná mětem - us ku tečnit
v blízké budoucnosti, nejlépe snad na jaře
roku 2003, vým ěn u studijních skupin
(GSE), a to třeba i na zkrácené období tří,
max. čtyř týdnú, an iž by k tomu bylo zapo tř e bí jakýchkoliv finančních prostře dktl
z rotariánského ústředí v Evanstonu. Tím by
se celá akce jen usnadnila a mladým nadě j
ným odborníkúm by byla umož něna ú čas t
na vzájemné výmě ně zkušeností, aniž by si
museli brát neplacenou dovolenou a podobně. Vzájemná výmě na skupin GSE mezi sousedními ze m ě mi se zdá být rozu mn ěj ší
i efektivnější, než nákladné a dlouhé cesty
do zá moří.
Také Milan Roch, DGN našeho distriktu
pro 2002/ 03 přišel se zajímavým projektem
na úrovni mezidistriktové spolupráce:
možnost postupné obnovy památníkú a
křížú ("boží muka") jako kulturního
d ěd ictví minulosti v prostorách národního
parku Šumava a to v péči místních Rotary
klu bú. Tato iniciativa se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany ně meckýc h přátel.
]sou tedy dány velmi dobré předpoklady
k realizaci tohoto projektu, s jehož konkrét-
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Lothar Ulr-Ich. PDG 1950, předseda
němecll~ sekce
a Dobroslav Zeman, PDG 2240, prY!dseda
teskěsekce

ním o bsahem a rea lizačními
možnostmi b udou našeho kluby
jistě včas seznámeny.
Na závěr tohoto přá te lsk é ho
setkání navštívili účastníci alespoň
čás t krásného národního parku
Bayerischer Wald, který zaujímá
plochu více než 24 000 ha. Navštívili jeho info rm ační ústředí v tzv.
Eisemann Haus v blízkosti Hohenau, kde shlédli velmi zajímavý
audiovizuální program o zachování
nenahraditelných hodnot přírod y
- a v oborách měli možnost vidět
dokonce i rodinu krásných r ysú
i skupinu výni . Jen bizony se bohužel mezi stromy nepodařil o objevit
- ale v parku prý urči tě jsou !
Příští setkání výboru pro mezinárodní spolupráci mezi Němec
kem, Českem a Slovenskem se
podle již dříve dohodnutých pravidel u skuteč ní opět na Slovensku,
pravděpodobně v druhé polovici
září. O přesném termínu a místu
jeho konání budou j is tě všechny
naše kluby včas informovány.
D obroslav Zeman, PDG,
RC Plzeň

ROTARIÁNI- AKTÉRI ZAHRANIČNEJ
POUTIKY
Prvú časť úryvkov z vystúpenia JE. Eduarda Kukana, ministra zahraničných vecí Slovenskej
republiky na IJ.dištriktnej konjerencii Rl dištriktu 2240 v Banskej
Bystrici dňa 26.05.2001, sme
uverejnili v poslednom čísle 4/01
nášho magazínu GOOD NEWS.
Prinášame druhú a záverečnú
časťjeho zaujímavého prejavu.
V druhej častí svojho vystúpenia sa J E. minister E. Kukan
zaoberal problematikou vnútorného obrazu a štruktúry krajín
EÚ, záverom summitu EÚ v Nice
a potrebou trvalého informovanía
o výhodách integrácie kandidátskych krajín, najmd občanov člen
ských krajín EÚ, o možnosti obohatenia Európy prijatím nových
krajín. Nepoukazovať iba na
možné negatívne asjJekty a z astrašovať tým obyvatelbv EÚ

Vážen é dámy a páni, vo svojom vystúpen í som záme rne venoval po zo rnosť
dvom najhorúcejším prioritám n ašej
zah rani čn ej
politiky. Nedá mi však
nespo m enúť už dosiahnuté výsledky ako sú
naše čle n s tvo v OECD, konštruktívna
sebavedomá politika voč i Ukrajine, voči
Ruskej fede r ácii, aktívn a participácia
Slovenska na riešen í problémov na Balkáne
a v n eposlednom rade revitalizácia našich
dobrých susedských vzťahov v rámci visegrádskej spolupráce. Táto spolupráca
rozhodne nie je formálna.]e orientovaná na
celkom konkrétne problémy, spoločn é programy a v prípade prijatia celej V4 do EÚ
v jednom čase ne pójde o vstup do Európy
štyroch individu álnych krajín, ale k Európe
sa pripojí jeden homogénny a inte n zívn e
spolupracujú ci región.
Sloven sko určí te n epatrí medzi mocnosti ani počtom obyvatel'stva, ani rozloh ou. To,
čo n ás móže zviditel'ni ť, sú naše myšlienky,
kultúra a l'udský potenciál. Pre ich vel'kosť

platia iné kritériá ako vel'kosť štátu.
Pri myšlienke rozhoduje n ajma
váha argu mentov, ktoré ju p odporujú. A dovol'te mi, aby som svoje
vystúpenie ukončil tým, čím som
začal. O tom malom svete, o tom
zmenšujúcom sa svete a činn osti
Rotar y klubov v tejto súvislosti.
Myslím si, že práve zapojenie
našich rotariánov do celosvetovej
siete Rotary International móže
zohrať konštruktívnu úlohu v tom,
aby ten n ový svet, ktorý sa dnes
tvorí, bol naozaj svetom lepším
a aby ten lepší svet bol naozaj pre
všetkých.
Ďakujem za pozornosť.

Zaznamenal a spracoval
DG 2240 Ivan Belan

Nový Rotary klub v Kravařích
chce potnáhat lidetn
Podnikatelé, kteří se setkávají
v soukromém golfovém k lubu
v Kravařích na Opavsku, založili
nový klub mezinárodního společenství Ro ta r y, je h ož cílem je
poskytován í humanitárních služeb.
"Asi dvě desítky lidí, které sp ojuje nejen hra v golf, ale i záje m
pomáhat ostatním, se rozhodly, že
založí Rotary klub, aby mohli podporovat sociální projekty. Ve sp olupráci s ostravskou Ch aritou
c h ceme napříkl ad vybudovat
dům pro m atky s d ětmi, které se
ocitnou v sociální síti," uvedl
jed e n ze zakládajících č lenů
klubu, mlu včí Union banky J osef
Řeřicha.

Rotariáni jsou obvykle podnikatelé z nhných oblastí, ale i představitelé jiných profesí, kteří respektují vysoké etické cíle a současně moh ou na charitativn í p rojekty při
spě t ze svého n ebo mají možnost je podporovat a shánět peníze od sponzori'1.
Rotary klub v Kravařích je teprve druhým klubem na ú zemí Moravskoslezskéh o
kraje. První vznikl v Ostravě a právě pod
jeho patronací založili klub Kravařští. Prezidentem nového klubu je ostravský podnikatel Antonín Laš.
"Členové kravařského klubu žijí v Ostravě, Opavě

i d alších místech moravskoslezského kraj e," potvrdil Řeřicha. ''Jedním
z n ašich cílú je však i p omoc městu, v něm ž
klub sídlí a kde se jeho členové sch ázejí," slibuje.
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Starosta Krava ř Petr Rygel,
který nechyběl při slavnostním setkání n ových rotariánú, založení
jejich klubu ve městě vítá. K jeho
púsobení se ale zatím staví zdravě
skepticky. "Myšlenka nezištné
pomoci je dobrá, ale tahle organizace má své hlubší kořeny v Americe, kde jsou byznysmeni podstatně
majetnější," míní.
Podle starosty jsou členy místního klubu lidé, o nichž se říká , že
jsou úspěšní, protože jejich firmy
fung ují. "Čas u káže, zda n aplní ideu
pomoci mé ně m ajetným, nebo ne.
Uvidíme, jak a v čem budou ochotni pomoci městu. "

Územní samosprávy ve Švédsku
Pár slov úvodem :
Pro všech ny naše čtenáře
jsou jistě vždy zajirnavé
poznatky, které si mlad{ lidé,
které každoročně vysilá náš
Rotary distrikt 2240 kamkoliv
do světa, s sebou přivážejí, ať
j de o dospivaj{cí m ládež, cestuj{ci většinou na letn{ rotariánské kempy nebo na rodinnou
výměnu o pt'ázdninách, nebo
o středoškoláky, kteři trávi
celý jeden studijn{ rok někde
daleko za oceánem, nebo
traké o členy GSE-týmů, které
si vyměňujeme s jinými
distrikty.

ŠVédsku vidět doslova na každém kroku.
Švédsko je p arlamen t n í de mokracií. Parlame nt (jednokomorový Riksd ag) je volen
n a o bdobí č tyř let přím ou volbou n a principu p om ě rného zastoupení. Přímá volb a n a
principu po mě rného zastoupe ní je rovněž
aplikována na krajské a municipální úrovn i
vlády. Vláda ve Švédsku má tři úrovně, centrální, krajskou, mu nicipální. Historicky ve
Švéd sku existují ještě farnosti, jejich ž fu nkce je omezena n a sp rávu v oblasti církví.
Švédsko má čtyři ústavní zákony, z nich ž
jed e n (th e Instru me nt of Governme nt)
poskytuje ústavn í och ranu krajským a míst-

Správní ap arát Švédska se vyznaču
je zejména dvěma charakteristikami.
Jednak zdvojenou správní strukturou,
sestávající z relativně malých ministerstev (kterých je celkem 10) zamě
ře ných na ko ncepční a politickou
práci a množstvím poměrně nezávislých výkonných agentur a úřadů p racujících na centrální i místní úrovni,
dále výraznou decentralizací s množstvím odpovědností přenesených na
krajské a municipální úrovně .

Svým dalš{m přispěvkem
proto navazujeme na velmi
hodnotný článek Václava
Hejdy o z dravotnictví v Kalifornii, který byl uveřejněn v
čísle 4/01. Dnes zařazujeme
poznatky jednoho ze čtyř
členů GSE-týmu, který strávil
v době od 2. do 3 O. května
tohoto roku čtyři zaj{mavé
týdny na jihu Švédska v péči
Rotary distriktu 2390. jde
o ing. Milana Jílka Ph.D.,
odborného asistenta z Katedty účetnictvf a financí Země
dělské fakulty jihočeské univerzity v Českých Budějovi
cích, který se zabývá problematikou veřejných financí.
Švédsko je ekonomikou s velikým rozsahem veřejného sektoru.
Veřejný sektor se ve Švédsku podili
přibližně z 31% na celkové zaměst
nanosti a z 62% na celkovýd1 výdajídl ekonomiky. Rozsah přerozdě
lováni je ve srovnáni s ostatními
vyspělými zeměmi ve švédské ekonomice značný. I přes námitky týkající se neefektivnosti rozsáhlých
intervencí státu do tržní ekonomiky je švédská ekonomika ekonomikou vyspělou a výkonnou, s vysokou životní úwvní obyvatel a zejména s vysokým standardem poskytovanýdl veřejnýd1 služeb. To je ve

i přes poměrně malý počet obyvatel
ve Švédsku potřeba silné a ko mpete ntní krajské a m unicipáln í vlády.
Ačkoliv ve vyspělých zemích nelze
najít jednotný systém územ ní samosp rávy, o becn ým trendem vyspělých
zemí je v posledn ích le tech u rčitá
decentralizace. Míra decentralizace
kompetencí, odpovědnos tí a decentralizace fiskální je ve Švédsku vysoká.
Švédsko je však také charakterické
nízkým poč tem obcí a vysokým prů
měrným počtem obyvatel v obci, což
je lze považovat za výh odné z hlediska
ekonomické efektivnosti.

Radnice ve městě Helsinborgje dominantou města.
Stejně reprezentatlvnfjsou i vnttřní prostory.

ním autoritám. V této no rm ě je zakotven o,
že základn ími jednotkami územ ní správy ve
Švédsku jsou municipality a kraje, a dále že
právo rozh od ování v rámci těchto jed notek
mají volené orgány. K zajiště ní výkonu svých
povinností moho u tyto jed no tky ukládat
d aně.

Zajímavé je, jakým způsobem Švéd sko
fi n ancování a p oskytován í místních
veřejných služeb. Celková p locha Švédska
činí 450 000 km 2 a švéd ská p opulace čítá 8 ,8
mil. o byvatel. Vzhledem k velikosti území je
řeší
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V průběhu druhé poloviny 20. století došlo ve Švédsku ke dvěma paralelním procesům ve veřejné správě.
Byla to jednak masivní decentralizace
kompetencí a odpovědností na územní samosprávy ve smyslu naplňování
principu subsidiarity a demokratizace. Na druhé straně však došlo ke snížení počtu municipalit a k jejich zvět
šení tak, aby při řídkém osídlení větši
ny švédského území byly municipality
schopny zajišťovat pok ud možno co
nejefektivněji své funkce.
Švédsko je rozděleno n a krajské
samosprávné celky (county councils,
23), o bce (municipality, 288) a fa rnosti (parish, 2500). Kraje jsou však
pr i m árně administra tivní jednotkou
centrální vlády na územní úrovni. Farnosti, které byly v minulosti kolébkou
místní demokracie ve Švédsku, jsou v
so učasnosti místn ími organizační m i
jednotkami Státní p rotestantské církve a vykon ávají výh rad ně církevní
správu na místní úrovni.

._·.~·
(·

Zajímavý je pohled na velikostní strukturu municipalit. Ta
se vyvíjela v prúběhu času a její
současná podoba je velice odlišná od situace v ČR, která je charakteristická velkým počtem
obcí (cca 6200) s nízkým prúměrným počtem obyvatel (cca
1600). V roce 1931 bylo ve Švédsku 2531 municipalit. V roce
1971 jich bylo 464 a v součas
nosti jejich počet činí 288. Prů
měrný počet oby\ratel v municipalitě přesahuje 30 000 osob.
Nejčetněj š í jsou municipality
s počtem obyvatel 10 až 50 tis.,
kterých je celkem 181. Municipality s nižším počtem obyvatel
než 1 000 osob neexistují.
Vzhledem k obrovské rozloze
státu a nízkému počtu municipalit je rozloha většiny municipalit značná. Největší z nich,
Kiruna, zabírá plochu téměř
20 000 km2•
Obecné stanovení odpověd
ností územních vlád řeší ve Švédsku Zákon o územní vládě. Tento
zákon stanoví, že švédské municipality a kraje zajišťují obecné
zájmy týkající se území municipality č i kraje, či jejich členů.
Uvedený zákon je doplněn
množstvím právních norem,
které detailně řeší kompetence
v jednotlivých oblastech veřej
ných slu žeb, včetně produkce,
poskytování a financování.
Touto legislativou vyjadřuje Parlament obecné cíle v oblasti
veřejných služeb na územní
úrovni. Lze říci , že 70 až 80%
služeb zajišťovaných municipalitami jsou určitým způsobem
regulovány národní legislativou.
Vláda resp. parlament potom
nese celkovou odpovědnost za
veřejnou správu a může (prostřednictvím legislativy a fiskálních nástrojů) regulovat otázky
národního významu.
Oblasti, jejichž řešení je výsadou centrální vlády, zahrnují makroekonomické plánov'.uú, ovlivňo
vání hospodářského cyklu, podporu a regulad ekonomiky, ovlivňová
ní trhu práce, regionální rozvoj,

přerozdělování, veřejné právo, politiku v oblasti
životního prostředí a zahraniční politiku. Široce
řečeno, centrální vláda poskytuje obranu, policii,
soudnictví, univerzitní vzdě lání, rozhoduje
o základních programech sociálního zabezpečení , jako je penzijní systém , přídavky na
d ěti, zdravotní pojiš tění, pojištění v nezaměstnanosti a podpora bydlení. Územní
vlády poskytují individuální služby, tedy
zdravotní p éči , základní, střední a vyšší školství, sociální p é či a do určité míry i sociální
dávky. Infrastruktura je zabezpečována jak
vládou centrální, tak územní.

Municipality a kraje mohou vstupovat
do jakýchkoliv aktivit, které spadají do obecného rámce definovaného již zmíněným
zákonem o územní vládě . Kompetence jsou
poměrně široké, zapovězeny jsou pouze na
zisk orientované podnikatelské aktivity
a aktivity teritoriálně přesahující území
dané jednotky. Municipality a kraje však
musí vykonávat takové aktivity, které jim
jsou explicitně decentralizovány zákonem.
Územní rozpočty ve Švédsku financují
téměř 70% veřejných služeb. Na municipální úroveň bylo přesunuto základní a střední

Histor·fe osfdlenf rízemf dne§nfho Svédska sahá do
dávn é minulosti. Na obrdzkll je prehistorický m onument Ale Ston e nedaleko /fh o§védsk éh o letoviska Ystad.

školství, péče o děti a o staré občany, vyplácení dávek sociálního zabezpečení a požární ochrana. Jiné aktivity, jako například
bytová výstavba, místní doprava či vzdělává
ní dospělých jsou dobrovolné. Municipality
společně s kraji zajišťují také rozvoj kultury,
zaříze ní pro volný čas obyvatelstva a podporu místního podnikání. Hlavní odpovědnos
tí krajské samosprávy je zabezpečování zdravotní péče. Nicméně, krajské vlády řeší také
otázky týkající se regionální spolupráce na
poli regionálního plánování, veřejné dopravy, sociálního zabezpečení, vzdělávání a kultury.
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Decentralizace v oblasti kompetencí a odpovědností je ve Švédsku
doprovázena i decentralizací finanč
ní. Podíl místních daňových příjmů
a obecných blokových dotací (které
jsou preferovány a převládají) na celkových příjmech územních rozpočtů
je vysoký. Rozpočtové určení daní je
ve Švédsku z pohledu ČR poněkud
netradiční, kdy prakticky není využíváno daní sdílených a daň z nemovitostí, která bývá tradičně příjmem
územních rozpo č tl! , je příjmem rozpočtu státního. Netradi č n ě vysoká
daňová pravomoc u územních samospráv u osobní daně z mezd je doplně
na systémem přerozd ěl ování daňo
vých příjmí1 , který prakticky znamená
značnou nivelizaci daňových příjmů
územních rozpočtl! .
Závěrem lze říci, že Švédsko, často
nazýva né sociálním státem, z tohoto
důvodu vychvalované i zatracované,
prošlo v posledních deseti letech
výraznými změnami. Na začátku
poslední dekády dvacátého století se
přece jen ukázalo, že si švédská společnost ,.žila nad poměry " . To se projevilo výrazně v rostoucích deficitech
veřejných rozpočtú a rostoucím
zadlužování státu. Situace se ukázala
neudržitelnou a Švédsko muselo projít reformou zejména v oblasti veřej
ných financí. Tato reforma zahrnovala
změny jak na příjmové a výdajové straně veřejných rozpo č tí1 , ale i změny
v samotném procesu návrhu, sestavování a užití veřejných rozpočtú . Je
zřejm é, že k překonání ekonomické
krize napomohla i dobře fungující
veřejná správa ve Švédsku.

V současné době má Švédsko makroekonomickou krizi již za sebou
a eko nomické výsledky země lze
považovat za velmi dobré. Přitom se
podařilo udržet většinu sociálních
výdobytkú švédské společností a ekonomické výsledky země dokonce
opravňují k určitému optimismu.

Milan jílek,
vyslaný RC České Budějvíce

zkušenosti ze sz•ěta
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ZKUŠENOSTI Z DALEKÉ KALIFORNIE
V minulém čísle našeho
magaz ínu GOOD NEWS jsme
uvdejnili
velmi
z ajímavé
poznatky MUDr: Václava Hejdy
z lékařského prostředí, které
nasbíral během svého pobytu
v Kalifornii jako člen GSE-týmu,
vyslaného naším distriktem do
pm·tnerského distriktu 5280 oblast Los Angeles. D nešnípříspě
vek na slova V. Hejdy navazuje
a uvádí zkušenosti další členky
tohoto téměř " lékařského" GSEtýmu -MUDr. KateNny Markové.

Je 6.4.2001 místního londýnského času a letadlo s GSE-týmem
pro rok 2000/ 2001 startuje smě r
Londýn-Los Angeles, Kalifornie.
Los Angeles v mých před s t a
vách bylo město, kde holywoodské hvězdy, maskované tmavými
brýlemi, svádějí marný boj s všudypřítom nými fotografy a odlesk
těch každoden ních sou bojů je na
stránkách všech bulvárních
novin. Město, kde je stále teplo
a zeleno, kde je kousek ke studenému oceán u a horkým plážím se
zlatým p ískem. Měst o , odkud
není daleko k naprosto odlišné
kultu ře Mexika, ale zrovna tak do
měs ta p rofesionálního hazardu
a zábavy Las Vegas. Uznávám,že je
to ho dn ě zjednodušené vid ění,
ale vždy, když něk am cestuji,
dělám si velkou rezervu na pře
kvapení.
Los Angeles sam ozřejmě skrývá mnohem víc a náš Group Study
Exchange tým měl možnost díky
perfektně připraven ému programu poznat většinu turisticky nejzaj ímavějších m íst A hlavn ě díky
pobytu v rodinách,který je součástí GSE programu, nám neunikl
ani všední život tepajícího velkoměsta.

V praxi to znamenalo, že naše
kufry byly po příletu naloženy do
auta a násled n ě předány i s pří
slušným majitelem rod ině, která
se pro stě vždy na týden stala "tou

naší" rodinou. A upřímn ě mohu napsat, že
mi se všemi bylo dobře. Ačkoli o m n ě vždy
věděli jen málo a já o nich té měř nic, všichni mi otevřeli svťi j dúm s takovou sa mozřej
mostí, jako by přijela na n ávštěvu dobrá
známá. Prostě tady je l ed nička, tady káva,
taky klíč od domu a tudy se jde na zahradu.
Rychle jsem zapadla do p rogramu nakupování, rodinných návštěv a společných veče
rú. Nakonec nás vždycky mrzelo, že vzhledem k nabitému programu nebylo víc času
na povídání o fotografiích, o ro d in ě, o sportu, historii a ku ltuře, o našich zemích a americkém životě, o české a slovenské realitě.
Otázek bylo na obou stranách bezp očet
a debaty se někdy protahovaly hodně přes
půln oc . Samozřej m ě jsm e si u toho užili
i spoustu legrace: jenom zkuste někomu
v přísně civilizované zem i anglicky vyložit
naše vel ikonoční zvyky. Schválně , jak by zněl
překlad naší "pomlázky"? Někdy to opravdu
nebylo lehké.
Podrobný popis oficiálního programu,
který byl pro nás připraven, lze těžko krátce
obsáhno u t.Vyplňoval beze zbytk u každý
den našeho pobytu a j istě není správné
některé věci opomenout. Přesto se pokusím
alespoň o shrnutí.
První týden v Downey prostě nelze
vynechat Disneyland. Najedoou se přistih
nete, jak vám dětsky žhnou oči a těšíte se,
čím vás překvapí další atrakce. Ten den se
náš dosud seriózní tým změnil na veselou
parm lidí, k teří se velmí rádi na chvíli vrátili
do dětství. Dál nás kromě jiného na záv
p rvního týdne čekalo létání v ultra-l.e kÝch
letadlech.yyhlíq}ca na L.A. by~a nádh,.erným
a neopakovate'l.tl.ým záži em. Ten křehká
ženská část týmu byla nucena, vzhledem
k vzdušným vírům během lem, vynechat po
zbytek d ne jakoukoli stravu.
Druhý týden mě n adchla především
návštěva historické misie San Juan Capistrano a pochopi telně San Diego s neopakovatelnou atmosférou starého m ěsta a slavným
h otelem Coronado, kde jsme si prostě museli omočit nohy ve sm deném Pacifi ku přím o
na pláži, kde před lety dováděla slavná Marilyn Monroe při n atáčení n e méně slavného
fil mu Někdo to rád horké.
Další již t řetí týden byla zcela jistě hlavním bodem programu v Beverly Hills návště
va U.C.L.A., kde nás ohromilo množství sm-
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dentů ,

velikost campusů a kvalita
Mimochodem v krásné
basketbalové hale právě se studenty trénoval MagicJohnson. Ostatně
on nebyl jedinou hvězdou sportovního nebe, kterou jsme viděli. Na
atmosféru play-offutkání hokejového týmu Los Angeles Kings nelze
zapomenout. Byli jsme u toho, v té
obrovské hale pro 20 tisíc lidí a fandili s tejně zarputile jako všichni
ostatní.
A konečně čtvrtý týden návště
va samotného Holywood u. Tam
samozřejmě nemúžete minout filmová studia. Do návštěvy Universa!
Studios a Paramount Pictures jsem
j eště věřila, že ve filmu je bouře
skutečná, vítr opravdový a domy
postavené z cihel. Ve skutečnosti je
všechno jen napros to dokonalá
kulisa, náhražka, trik. Prostě impozantní továrna n a sny. Je však
nutno podotknout, že snad každý
z nás rád věří těm klamavým, ale
tak pěkným pohádkám.
Velmi rychle zpět do tvrdé reality nás vrátila návštěva policejní stanice a projížďka LA s policejním
komisaře m. Ohromila mě přede
vším naprostá profesionalita, se
kterou policie vykonává svou práci.
Samozřejmě, hraje tu svou roli
i skvělé technické vybavení a zázemí, ale rozhodně dominuje pocit
" mužů na svém místě " .
Odtud je již jen krůček k další profesní části našeho programu.
Jako lékařka jsem navštívila společ
ně se svými kolegy z týmu několik
nemocnic (St. Francis Hospital,
Tor rance Memorial Hospital, Little
Company of Mary Hospital,
U.C.L.A.) a také privátní gastroenterologickou praxi. Nelze nyní na
tomto místě udě l at podrobný rozbor odlišností našeho a amerického zdravotnictví. Dovolím si jen
několi k osobních postřehů , které
jsem si odnesla. Nemocnice byly
velmi dobře vybaveny již od nejnižších úrovní (zh ruba naše okresní
nemocnice) jak po stránce pohodlí
sportovišť.

...
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a maximálního komfortu pro
pacienty, tak pro personál. Nepřed stavitelné technické zázemí,
počínaje po čítačovým vybavením
a kon če obrovskou koncentrací
přístroji! typu CT, nukleárních
magnetických resonancí, angiolinek, ale i těch běžných přístrojů
typu endoskopt'l, ultrazvukll atd.
Je jasné, že taková péče je drahá,
_proto je vše sm ěřová no k co nejkratší dobč hospitalizace (zcela
běžná je jednodenní chirurgie).
To dále nutn ě předpokl ádá pouče n ého pacienta-klienta, schopného dobré spolupráce. A zde je
těžiště kvalitní týmové práce zdravotníkll a lék ařll.
Největší dojem na mě jednoz nač n ě

ud ě l ala

předevš ím

PROFESIONALITA, s jako u jsme se všude
setkávali. A také to, že po zodpovězení
našich dotazl! všichni a všude konč ili vě tou:
" ...víte, jsme pyšní na to, co zde dě l áme ... ".
To jistě svědčí o velké pozitivní motivaci. A
já mohu jen říct, že se těším na ten čas, až se
tato věta stane b ěžno u i ve slovníku našich
zdravotníkll. Ale k tomu nás myslím čeká
ješ tě dlouhá cesta.
Sou částí celého programu byly pochopitelně i oficiální prezentace našeho týmu na
setkání jednotlivých Rotary klu bú a ú čas t na
výroční konferenci distriktu 5280. Naše prezentace byla velmi pěkná a všude byla dobře
přijata. Byl oceněn nejen závěrečný zpěv, ale
také vtipný překlad písně , který vznikl spontá nně na žádost z publika.
Nyní již nelze spočítat všechna ta přátel
ská setkání, to množství příjemných lidí,
které jsme potkali, s kterými jsme se sezná-

zlw.{el/osti ze suěta

milí. S některými jsme jen zajímavě
pohovořili , s jinými jsme navázali
dlouhodobé přáte l ství. Odvezli
jsme si nové poznatky, zkušenosti,
zážitky, názory, o kte ré se budeme
d ělit jak ve svém profesním, tak
osobním ž ivotě.
Naplnili jsme, myslím, beze
zbytku rotariánské myšlenky o spolupráci, poznávání a přátelství.
Byli jsme dobrý GSE tým a jsme
na to pyšní. ...
MUDt:

Kateřina Marková,

vyslaná RC Jihlava

Kdo pojede napřesrok do Texasu?
Do funkce ve doucího GSEtýmu našeho distriktu jmenoval
guvernér distriktu Libora Friedela, úřadujícího sekretáře RC
Ostrava. Tato plánovaná výmě na
studijních skupin se uskuteční na
jaře 2002 s distriktem 5870
v Texasu. Proto byli vyzváni všichni prezidenti, sekretáři a pracovníci služby mládeže ve všech Rot ary klubech našeho distriktu 2240,
aby se zapojili do výběru vhodných, odborně a jazykově kvalifikovaných kandidátů ze svého bezpro středního okolí.
Jaké jsou základní časové údaje?
Pobyt GSE z našeho distriktu
v Texasu by mě l probíhat od
23.3.2002 do 29.4.2002.
Skupina GSE z Texasu by v
našem distriktu měla být od
29.3. do 25.4.2002.
Účast ve čtyřčlenném GSE-

týmu je určena pro muže a ženy
rí1zných profesí ve věku od 25 do
40 let, kteří jsou na počátku své
profesní kariéry a absolvovali ve
svém oboru již alespoň dva roky

odborné praxe.. Kandidáti, kteří úspěšně
projdou výběrovým řízením , budou mít
možnost studovat v navštívené zemi místní
organizace a instituce a zpúsob života,pozorovat, jak se jejich vlastní odbornost vykonává v zahraničí, rozvíjet osobní a profesní
vztahy a vyměňovat si myšlenky a nápady
Podrobnosti se mohou všichni zájemci
dozvě d ě t z tiskovin, které dostal e-mailem
k dispozici. každý klub od vedoucího týmu.
Důležitý je termín 19.10.2001, do kterého musí jednotlivé Rotary klubech vybrat
své kandidáty pro účast v GSE týmu.
Každý Rotary klub mí1že vybrat a nominovat
jednoho kandidáta (event. si nechat "v záloze" jednoho náhradníka), který bude vyslán
na distriktové výběrové řízení.
Výběrové řízení zájemci! o za řazení do
týmu GSE v rámci distriktu 2240 proběhne
27.10.2001. O místu konání budou uchazeči
vybraní v klubech včas informováni (zřejm ě
Ostrava, Praha nebo Hradec Králové).

Předpokladem

je, aby kandidáti uměli
anglicky (mluvit, psát i
čís t) a měli jasnou představu o tom, proč se
GSE chtějí zúčastnit (nejen proto, aby se
zdokonalili v angličtině nebo se seznámili
s místní přírodou) . Měli by mít především
samozřejmě dobře
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zájem o prohloubení své odbornosti a o využití nabytých zkušeností
ve své profesi a ve prosp ěch Rotary
(služby druhým).
V souvislosti s GSE je tře ba při
pomenout nepsané pravidlo
(zvyk), že se klub, jehož uchazeč se
stane členem GSE týmu z Texasu,
bude aktivně podílet po dobu jeho
pobytu u nás, v české republice
nebo na Slovensku, postupně v jednotlivých klubech vždy na cca 4- 6
dnú. Jde o z ajiš tě ní ubytování, nejraději v rodinách, a o přípravu profesního, sportovního, kulturního a
spo l ečenského
programu. Ten
bude třeba přizpí1 s0 bit profesnímu složení za hrani č ního GSEtýmu, které bude známo cca tři
měsíc e před plánovaným odjezdem.

Libor Friedel,
Ostrava,
vedoucf GSE týmu 2001
do Texasu
sekretář RC

~I
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Nový roentgenový přístroj
pro Frenštát p. R. ukončen
posouzena naléhavost
p o tře by a reálnost jejího uspo kojení. Za ú čas
ti zástupcú měst a Frenštátu p.R. a Nemocnice
s polikliniko u v Novém
Ji číně došlo k do hodě
o přípravě společného
projekm po d pořené h o
Match ing grantem a ke
stanoven í časového
plánu.

nostní přest řižen í p ásky u instalovaného p říst roje proběhlo za účas
ti medií přímo v bud ově polikliniky. Následovalo přijetí na frenštátské rad nici se slavnostními projevy
starosty měs ta a hostít a zápisem
do pamětní kn ihy města. Celé setkání bylo zakončeno slavnostním
obědem v příjemném prostředí
Beskyd a neformální večeří v rotariánském kruhu ve stylové restauraci ve Štramberku.

Projekt byl koncipován za p řed p okladu
podpory
ú če lovo u
dotací a p oté schvále n
v celkovém fina nčn í m
objemu 116 000 US$
p ř i velmi výhodných
podmínnáku pn ích
U pi'edrméllo přfstroje se selka/ Šr'fcar Beat Stoll s past-prezidentem
kách, takže reálná cena
RC Ostrava Vladlmfrem Adámkem.
doda ného
zaříze n í
p ředs t avuj e na našem
trhu částku 6 m il. Kč. česká strana se podíDne 30. 6. 2001 byl slavnostlela p římo čás tko u 20 000 EUR, zaj ištěn í m
ním pře d á n í m roentgen ového
dopravy a staveb ně technickou asistencí.
přístroje v h odnotě 116 700 US$
Nadace The Rotary Foundatio n př ispě l a
u končen human itární projekt
částkou 50 000 US$.
koncipovaný naším RC Ostrava a

Vladim{r Adámek,
jJast-jJt·ez ident RC Ostrava

švýcarským RC Sch wyz Mythen a
podpořený významno u ú čel ovou
dotací (Matching gr antem) od
Nadace Rotary.
Poliklinika ve Fre n štátě pod
slouží spádové o blasti
p ři bli ž n ě 35 000 o byvatel. Tento
p oče t se ovšem v rek re a čních
sezónách zvyšuje.
Radh oš tě m

Dosud provozované RTG zaří
zení bylo velmi staré, nesp olehlivé a předevší m neodpovídalo
podmínkám nového atomového
zákona.
V říj nu 1999 při n ávštěvě kompetentních zástupcú RC ze Švýcarska došlo k osobnímu jednání,
které za RC Ostrava vedl autor
projektu ro t. Karel Paiger a za RC
Schwyz Mythen rot. Theo Camenzind. Po obhlídce místa byla

Rekonstrukce a úprava
a sklepú polikliniky, kterou podnikl vlastník
ing. Karel Dobeš, zahrnovala investici cca 7 mil. Kč.
přízemí

Slavnostního p ře d á n í
se zú čast n il guvernér našeho distriknt rot. Stanislav
Novák, členové RC Ostrava
v čele s prezidentem rot.
Adámkem,
Vlad imírem
prezident RC Schwyz Mythe n rot. Beat Stoll, rot.
Theo Camenzind, senátorka p. Vě ra Vašínková, starosta m ěsta Frenštát p. R.
ing. Karel Míček , čle n krajského zastupitelstva ing.
Carbol,
ře ditel
NsP
v Nové m}ičíně, ing. Tomáš
Tvaritžek a řad a dalších
významných hostiL Slav-

Přátelé

Beat Stoll a111eo Camenzlnd ze šv)Ícnrskéllo
RC Schwyz-~falhen u r tg. přfslroje
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CENNÉ POĎAKOVANIE ROTARIÁNOM
Priatel' Miloslav Kone čný z RC
Poprad nám poslal tento zaujímavý prísp evok :
Vážení rotariáni,.
chceli by sme touto cestou
poďakovať rotariánom z dištriktu
2240.
Náš chlapec mal nádor.
Lekársky zákrok dop o ru č ili
slovenskí špecialisti na klinike
v Rakúsku, ale bo v Hradci
Králové. Pretože sme dlhé roky
boJi susedia s p. Ing. Ko nečným
v Pop rade a vedeli sm e, že je
v Rotary, obrátili sm e sa na nebo
s prosbou o p omoc. V kr átkej
dobe, po ko nzultácii s p ánom
MUDr. Stanislavom Novákom
z RC Hradec Králové, ktorý všetko
p rejednal s p áno m docentom

Janom Bedrnom, zasvietila nádej v uzdravenie nášho syna. V krátkej dobe mohol byť
náš syn hospitalizovaný na klinike v Hradci
Králové. Jediný pro blém ostával, kto uhradí
operáciu a hospitalizáciu v českej republike. Aj tento problém sa nám podarilo
s pomocou p. Ing. Konečného vyriešiť.
Dnes je náš chlap ec, vďaka vel'mi peknému prístupu rotariánov, zdravý.
Chcem e aspo ň touto cestou po ďakovať
za l'udský prístup nielen všetkým z účast
neným rotariánom, ktorí svojim prístupom
chlapca zachránili., ale tiež pánu docentovi
Janovi Bedrnovi za prevedenie ť a žkej operácie. Naše p oďakovani e p atrí aj celému kolektívu nemocnice v Hradci Králové, ktorí sa
o chlapca pekne starali. Prajeme im všetkým
vel'a úspechov.

Peter a j ana Maj erovci,
rodičia Patrika Majera z o Spi.šskej Novej Vsi

Pán Doc. M UDr. ] á 11 Bedma, CSc.
a ná§ vylfečenj syn Patrik Majer
po ukončeni Mčby

,,MILESTONES" V ŽIVOTĚ VlADIMÍRA KÁŠE
V letošním prvním čísle
GOOD NE WS jsme rozsáhlý m
článkem a bat·evnými fo tografiem i připom něli mim ořádné ž ivotní výročí našeho d istriktového
"doyena", člena Rotary k lubu
Ostrava Vladimíra Káše, který
oslav il v kruhu své rodiny
a svých nejbliž ších přátel své 90.
narozeniny.
I k dyž s opožděním, přece jen
si jeho vz ácné devadesátiny
a "rotar iánsk é sedmdesátiny"
p řipomněla redak ce ústředního
časopisu
THE
R OTARIAN
V červnovém čísle tohoto ročníku
uveřejnil na straně článek, který
v celém jeho skromném roz sahu
a v původním anglickém zn ění
přetiskujeme :
Milestones
In 1931, Rotary International

h eld its annual convention in Vienna,
Austria. After the conference conduded,
many participants visited the ho meland of
their parents or grandparents in w hat was
then the Republic of Czechoslovakia.
Among the university students in Prague
working as tour guides was Vladimír Kás.
Vladimír, an engineering m ajor, eagerly discussed joining Rotary w ith his new friends.
Vladimír officially became a member of
the Rotary Club of Ostrava just as Rotary
dub meetings were banned during World
War II. The dub m et in secret until the end
of the war, w hen Vladimír worked to restore
the dub to its prio r status. However, the
communist takeover in 1948 again forced
members to meet in secr et. He w as among
seven Rotarians sentenced to long prison
terms for violating the ban . He was finally
released in 1990 after the fall of communism. As the most senio r Rotarian in
Ostrava, Vladimír revived the dub and traveled to the Rl Conve ntion in Calgary,
Alber ta, Canada in 1996, w he re he was
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awarded Paul Harris Fellow
Reco gnition. Now 90, Vladimír has
achieved 56 years of official membership and 70 years of "membership in spirit". He works w ith his
son, Jan, also a Ro tarian , implementing as many projects as they
can. "The desire to fulfill Rotarian
principles is the same today as it
was at the beginning of the century," Vladimír says. "It is always won·
derful to be a Rotarian."

Tedy ještě j ednou, milý
Vladimíre, tentokrát vlastně už
k jedna devadesátinám, hodně
z draví a životního elánu i do
dalších let I
Redakční rada

GOODNEWS

~
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Orientation m.eeting pre m.ladých
v Sielnici 25.-27. máj a 2001

Stalo sa u žitočnou t radíciou,
a ani tento rok nebol výnimkou,
že ROTARY zorganizoval pracovné stretnuie mladých !'udí, ktorí sa
zúčastňujú jednoročných študijných pobytov v zahra ni čí. Ten to
rok sa str etnutie uskutočnilo
v hoteli Sielnica v Sielnici, v malej
obci pri Zvolene. Určite nie je
v Sielnici bežným zjavom, že sa
tam stretnú naraz p ríslušníci
tol'kých národností z róznych krajín sveta, tak ko tomu bolo od
piatka do nedele v posledný
májový víkend.
Pracovný program pre "outboundov a inbo undov", t.j. slovenských a českých študentov
odch ádzajúcich do za hrani č i a
a zahraničnýc h študentov, ktorí
strávili jeden rok štúdia v Česku a
na Slovensku, bol predovšetkým
pracovný, ale aj poznávací.
Všetci účastníci , ktorých sa
tento rok zišlo vyše 70, boli rozdelení d o dvoch skupín (inboundi
a outboundi) a každá skupina pod
vedením rotar iánov - Krišku,
Koreckého, Klimeša, Kičmera,
Schneidra, Fidlera a Lalíka,
musela splniť svoju hlavnú úlo hu
meetingu. Zahraniční štude nti
písomne hodnotili svoj ro č ný
pobyt a z ich hodnote nia
vyplynuli mnohé u žito čn é záver y,
ktoré by mali v budúcnosti skvalitniť pobyt študentov v našich krajinách. Určite pre mnohých z nich
nebolo l'a hké vyspo riad ať sa
s odlú če n ím od rodiny, sži ť sa
s inou kultúrou, jazykom, zvykmi
a pod. Nás organizátorov však
najviac potešil ten fakt, že
prevažná viičšin a hodnotila svoj
pobyt kladne, resp. úspešne a na
Slovensko a Česko im zostávajú
vel'mi dobré spo mienky.
Slovenskí a česk í študenti
dostali základné informácie

o tom, čo ich čaká a iste nemm1e. Bolo
vel'mi príjemné pozerať sa a hlavne po čú
vať, kde všade sa dostávajú naši študenti.
Prakticky ich móžeme stre tnúť po celom
svete. Práve tieto meetingy im pomáhajú
v tom, aby sa vedeli u ž doma "zorie ntovať "
v tých základných informáciách a situáciách, ktoré ich čakajú v neraz o btiažnych
situácách a okolnostiach. Pretože každá krajina má svoje špecifiká a tie sú pre mnohých
študentov zaťažkávacou skú škou skorej
dospelosti.
Samozre jme, mysleli sme aj na zábavu
a rozp týlenie. O zábavu bolo postarené
hlavne v piatok, kedy sa mládež "vyšantila"
na úspešnej diskotéke. Nebola dlho, pretože
ráno v sobo tu nás čakal spoločný výlet do
Banskej Štiavnice a Svatého Antona. Aj keď
expozícia v kaštieli vo Svatom Antone je historická, mnohým z nás pripomenula významné obdobia našej histórie. V Banskej
Štiavnici to bolo trochu vzrušujúcejšie,
pretože nie vždy a každému sa predtým
podarilo dostať sa do skutočnej bane ,
v gumenom plášti, prilbe a vlastnou lampou. Som presvedčený, že to bol tak trochu
adrenalínový zážitok pre mnohých z nás.
Pretože v Banskej Bystrici sa počas víkendu konala Dištriktná konferencia nášho
dištriktu 2240 , zahraniční študenti
v slávnostných oblekoch sa individuálne
predstavili prítomnému publiku. Dovolím
si tvrdiť, a mój názor zdiel'ali mno hí z nás, že
bezpochyby najvýraznejšou osob nos ťou
z radov zahrani čných študentov bola Hilary
Drew, ktorá vystúpila pred publikom
s poďakovaním celému dištriktu za to, že
zahrani ční študenti mali možnosť prežiť
v našich krajinách nezabud nutelné dni
a týžd ne a mesiace. Jej sprejav bol ubverejneny v čísle 4/ 01 nášho magazínu. Kto by si
myslel, že Hilary bola už dávno zbehlá
v slovenskom jazyku, ten sa mýlil. Hilary tak
bravúrne zvládla slovenský jazyk, že sme len
ťažko verili, že k nám prehovorila študentka
z USA, ktorá sa začala u čiť slovenský jazyk
iba na Slovensku. Hilarin prejav bol odmenený obrovským aplauzom a v nejednom
oku by sa dala vidie ť aj slza úprimného doja-
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tia a za d osťuč in enia. Veď to je
hlavné poslanie Rotary, dať šancu,
priestor a možnosti. A tak ako som
spomenul, drvivá vačšina to naplno
využila.
Závere č ný sobotný večer pri
pikniku bol už trochu poznačený
prvými odchodmi študentov do
svojich domov, no n ič to neubralo
na príjemnej zábave a priatel'skej
atmosfére, ktorá utíchla až v neskorých nočných ho dinách.
čo dodať na záver? Snáď ešte r az
popriať hlavne našim slovenským
a českým odchádzajúcim študentom vel'a úspechov, dobré hostitel'ské rodiny, dobrých kamarátov
a hlavne šťastný návrat do ich
domov v roku 2002.
Dušan Lalík,
RC Banská Bystrica

Prezentujm.e Rotary našej verejnosti
V každom americkom meste
aj vo vačšine rotariánskych miest
vo svete je úplne samozrejmé, že
pri vstupe do mesta, v ktorom má
svoje sídlo Rotary klub, je informačný pútač , ktorý oznamuje že
v meste miestny klub pósobí
a často aj s informáciou, kde
a kedy sa schádza. Rotariánske
pútače sú rózne - najčastejšie
trojrozmerné rotariánske koleso
umiestnené nápadne pri cestnoru vstupe do mesta, alebo aj
kvetinovou výsadbou riešený
pútač
- napríklad vysadený
názov klubu.
Pri mojich cestách v uplynulom rotariánskom roku po
dištrikte 2240, som navštívil
všetkých našich 45 klubov a tým
aj 45 rotariánskych miest a v jednom jedinom z nich som sa
s takýmto pútačom naozaj stretol:
pri vstupe do Liptovského
Mikuláša, na príjazdovej ceste
z dial'nice, je na stÍpe pouličného
osvetlenia informačný pútač,

ktorý návštevníkovi mesta oznamuje
miesto a čas rotariánskych mítingov lokálneho Rotary klubu.
Iste by sme dosiahli vel'mi výrazné
zviditel'nenie našej organizácie, keby takéto informačné pútače bolí inštalované aj
pri vstupoch do ostatných rotariánskych
miest. Pojem Rotary International by sa
takto opakovane dostával nenásilne do
širokého povedomia našich spoluobčanov
- užívatel'ov cestnej siete. Zároveň by
pútače bolí aj vel'mi praktické pre cestujúcich rotariánov, ktorí nemajú vždy po ruke
prehl'ad o jednotlivých kluboch v regióne,
alebo o konkrétnom lokálnom klube.
Pri tejto príležitosti chcem pripomenúť,
že mnohé kluby nemajú označenie naším
Rotary logom ani na miestach pravidelných
stretnutí. Chýbajú označen ia na hoteli,
alebo reštaurácii, čo je vel'kým nedostatkom
propagácie našej prítomnosti v spoločen
skom živote.
Týmto príspevkom vyzývam preto všetky
kluby, ktoré ešte nemajú logo a informáciu
o termíne a mieste stretnutí zverejnenú na
vchode sídla klubu, aby to v rámci klubového
projektu čím skór urobili a zároveň rozšírili
tú to informáciu aj o vhodný a viditel'ný pútač

Předvánoční
Přestože dostanou naši čtená
toto čís l o našeho magazínu
GOOD NEWS již na konci října,
bude to v době, kdy jako bychom
už začínali cítit předvánoční
atmosféru. Chceme ji proto dnes
trochu podpořit jednou inspirativní básní, kterou jsme dostali
k l oňským Vánocům a ke vstupu
do nového tisíciletí od našeho
dobrého příte le - rotariána, prof.
dr. Ernsta Kulhavého, člena RC
ři

Linz.

Netroufáme si ovšem básnická
slova rakouského autora Petera
Roseggera převádět do stejně
hodnotného znění v českém
jazyku. Proto spoléháme na
znalost němčiny u mnoha našich

pri vstupe do svojho rotariánskeho
mesta.
Je to jedna z mnohých možností,
ako vytvárať povedomie v našej
spoločnosti o Rotary International
a konkrétnymi činmi prezentovať
Rotary klub. Zároveň naplníme
motto a výzvu svetového prezidenta
Rl 2000/ 2001 Franka Devlyna:
CREATE AWARENESSTAKEACTION
Ivan Belan, PDG,
RC Banská Bystt"ica

inspirace

čtenáři1 a otiskujeme novoroční přání
v originálním znění, které je velmi půvabné
a také inspirativní:

WUNSCHE ZUM NEUEN]AHR

meht"Mut
und Kmft zum Handeln - das
wéire gut I
In Trii.bsal und Dunkel ein
bifichen meht· Licht,

Ein bifichen mehr Freude und weniger
Streit,

kein qualend Verlangen,
ein froher Verztcht,

ein bifichen mehr Gute und weniger Leid,

und viel mehr Blumen,
so Iange es geht,

ein bifichen mehr Liebe und weniger Hafl,
ein bifichen meht· Waht·heit - das ware
was!
Statt so viel Unrast ein bifichen mehr Ruh,
statt immer nut· leh ein bifichen mehr Du,
statt Angst und Hemmung ein bifichen
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nicht erst an Grabern - da
sie zu spat.
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Rotary kem.p v Belgii
Od 17. do 31. srpna 2001 jsem
se zúčastnil a výměnného programu HEP ,Jean van Eeckhout",
který pořádal Rotary distrikt 2170
- Antverpy v oblasti Scheldeland
v Belgii, v krásné zemi, která je
známá nejen velkým výběrem stovek druhů piv, ale také výbornou

var "De Koninck" a dokonce jsme i plachtili. Ubytování bylo zorganizováno č l eny

čokoládou.

Tohoto kempu ze zúčastnilo
19 m ladých lidí z 18 zemí, z nichž
většina byly dívky. Zastoupeno
tak bylo Finsko, Švédsko, Němec
ko, Polsko, Maďarsko , Rakousko,
Francie, Španělsko, Portugalsko,
Itálie, Chorvatsko, Slovinsko,
Threcko, Řecko, Izrael, Ekvádor a
USA (dvě dívky, které v Belgii
zťtstávaly n a rok studovat) a samozřejmě také česká republika. Naším komunikačním jazykem
byla angličtina. Program připrave-

Po zdvodech na motokdr'dcll

brodili b látem a museli dávat pozor
na každý krok. Bylo to velmi zajímavé, jelikož ani jedno jsem nemě la
příležitost vyzkoušet si u nás v ČR.
Poslední večer před návratem
do našich domovů se konalo závě
rečné barbecue za přítomnosti
všech hostitelských rodin a organizátorů tohoto kempu. Pro poděko
vání a rozloučení složila naše skupina vlastní písničku se slovy o pří
jemném pobytu na kempu a zazpívali jsme ji za doprovodu kytary
a baskytary.
Bylo to krásných 14 dní a doufám, že se do Belgie v blízké době
opět podívám.

Rotary klubů v jejich rodinách. V polovině
našeho pobytu proběhla změna rodiny.

Hanka Soukupová,
A jak jsem se do Belgie dopravila? Jela jsem
vyslaná RC Plzeň
mezinárodním autobusem směr Londýn Cesta
trvala 14 hodin První rodina si mě vyzvedla na pfe.
dem dohodnutém místě
(předchozí komunikace
probíhala většinou pomocí
e-mailů) - a tak mohl můj
čtrnáctidenní pobyt v Belgii
začít V této rodině jsem
bydlela spolu s jednou
francouzskou přítelkyní.
Kromě nás měla rodina
tři vlastní dcery (18, 16,
14 let) - a navíc ubytovávali
dívku z Kanady, která byla
v Belgii na měsíčním
výměnném pobyn.t Nezapomněla
jsem přivést
s sebou nějaké dárky pro své
Prochdzka korytem i'eky Scllelde
hostitelské rodiny - osvěd
kterou jsme sami složili o našem pobytu v Belgii
čenou Becherovku, samozřejmě plzeňské pivo Pi.Js.
n ý n a každý den byl zorganizovaner Urquell, knížku o Plzni s krásnými fotografiemi
ný pokaždé jiným Rotary klube m,
a pár drobností pro jejich děti.
např. celodenní výlet na kolech
Jaké byly vztahy mezi námi, mladými
podél řeky Sch elde, závody motolidmi z rozdílných zemí a kultur? Musím
kár, let malým letadlem nad Antříct, že se z nás během pár dní stali dobří
verpami n ebo prohlídka přístavu
kamarádi.
Nevím, jestli je to obvyklé, ale
v An tverpách. So učástí našeho
všichni jsme si velmi dobře rozum ěli.
programu byl také výlet do krásného města Bruggy a návš těva fesA co mě nejvíce zaujalo z připraveného
tivalu "Festival on the Canals
programu? Nezapomenu n a závody moto2001 ", výlet do Bruselu a Gentu,
kár ani na procházku korytem řeky Schelde
zahráli jsme si golf, navštívili pivoa okolního rašeliniště, neboť tam jsme se
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Dvanáct dní, na které se nezapotníná
Od chvíle, kdy jsem se dozvě
že pojedu na Rotary kemp
do Poitiers, jsem měla sice hroznou radost, ale zároveň jsem se
bála, co se bude dít, když budu
muset mluvit celých dvanáct dní
jen francouzsky. Sice trochu
umím ... ale - nějak do dopadne.
A dopadlo. První problém se
vyřešil hned po příjezdu do Paří
že - autobus z Prahy zastavil
přímo u nádraží Montparnasse,
z ně hož jsem měla pokračovat vlakem. Druhý problém - jak těm
Francouzllm, kteří nemají zrovna
d ěla,

i lvé sochy v plútov11 ůt Rochelle

moc v lásce angličtinu , vysvětlit,
že potřebuji lístek na TGV do Poitiers - se též hravě vyřešil, slečně
u pokladny nevadilo, že užívám
jiný světový jazyk než její mateř
ský. A tak se mi podařilo nastoupit do správného vlaku, do správného vagónu a dokonce i na
správné místo. Mi1žu konstatovat
pouze, že vlaky jsou to sice rychlé,
hezké a celkem pohodlné, ale je
v nich velmi málo místa.
V Poitiers už vi1bec žádný pro-

blém nenastal. Naši první hostitelé sice neuPo návratu do Poitiers jsme se
ani slovo anglicky, ale - jak se ukázalo věnovali
nakupování, nicméně
moje francou zština nebyla až tak strašná.
jsme zažili jeden velice zajímavý
Mě a Be lgičanku René, která přijela ve stejden - strávili jsme ho v ovčím
né době jako já, odvezli na oběd a snažili se
parku. V tomto velice zvláštním
nás vykrmit k prasknutí. Po obědě se nás
parku nám předvedli asi 25 druhll
ujal ] ean Pierre Petit z RC Poitiers - v příš
ovcí.
tích dnech jsme si ho všichni hrozně oblíbiPoslední velmi příjemný den
li, s naší skupinou strávil celý týden. Díky
jsme strávili s rotariány z Poitiers.
Zavezli nás do zábavního parku
němu jsme v Poitiers prožili nezapomenutelné chvíle.
s názvem Futuroscope, ve kterém
Na Rotary kempu se nás sešlo celkem
bylo nejméně deset rllzně tvarovadvanáct - René z Belgie, Sonja ze Švýcarska,
ných budov. V každé z nich promítali nějaký film; některé z filmů
Kristina a Kirstin z Dánska, Helen z Holandska, Alexander a Silvia z Rakouska, Humberdoprovázely i další vedlejší účinky,
to z Portugalska, Sabine a Marie z Německa
např. klepaly se s námi sedačky
a Vincent z Francie.
přesně podle toho, jak se pohybovala kamera, v dalším sále jsme
Následující dny jsme prožili na výledostali speciální brýle, ve kterých
tech - dopoledne nás posadili do několika
připravených aut a odvezli asi
o 200 km dál, aby nám mohli
ukázat svou národní chloubu zámky na Loiře . Musím se při
znat, že mě osobně nijak zvl ášť
nezaujaly, tedy zevnitř. Zvenku
byly nádherné, přesně jak se
říká - pastva pro oči, ale uvnitř
byly téměř prázdné. Každý ze
zámki1, které jsme navštívili,
měl obrovskou ná dherně zdobenou a udržovanou zahradu.
Také nás odvezli do La
Rochelle na prohlídku akvária,
ve kterém jsou všechny možné
druhy ryb včetně piraní, které
Na překrdsný z ámek, ' ' němi se fJ''J' odehrát,ala ŠfjJkovd
nás obzvlášť zaujaly, protože
Rtiženka, jsme se boh11tel dfva/1 jen zvenku
byly v otevřené , vo lně přístup
né vodě, kam spousta lidí strkala ruce. Moji kamarádi taky - naštěstí nikojsme viděli trojrozměrně atd. Moc
ho z nich pirani neochutnaly. Po prohlídce
se mi to líbilo.
akvária a po obědě - malé upozornění: kdyTento den byl zakončen party
byste měl někdo cestu do Francie, tak v La
na rozloučenou, kde se sešli všichni
Rochelle mají v restauraci české pivo
naši hostitelé. Vl!bec se nám
(Plzeň) -jsme znovu nasedli do aut a jeli na
nechtělo lou čit - najednou to vypaostrov Ré, spojený s pevninou dlouhým
dalo, že těch dvanáct dní trvalo
nějak krátce. Ani ta francouzština
mostem. Druhý den nás čekala prohlídka
už pro mne nebyla takovou hrozmajáku, kde nám po vystoupání několika
bou. ]sem moc ráda, že jsem na
set schodů došlo, že elektřina je něco
naprosto úžasného.
tento kemp díky RC Brandýs-BoleV La Rochelle jsme strávili jednu noc
slav mohla jet.
v rodině. Takže jsem zase musela mluvit
francouzsky - jinak byla totiž dorozumívací
Dominika Vernerová
řečí ang ličtina, někteří z účastník(! kempu
vyslaná RC Brandýs-Boleslav
dokonce francouzsky vůbec ne uměli.
mě li
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Nezapotnenutelné tři týdny
v Holandsku
Mě l a jsem to štěs tí prožít letošní prázdniny v Holandsku. Šlo
samozřejmě o letní tábor, který
organizovaly tř i místní Rotary
kluby pro 17 účastníkli z 15
zemí.
Každý týden jsme navštívili jinou část Holandska.
První týden jsme prožili
v Elsloo na jihu země. Bydleli jsme v rodinách čl e nů
Rotary klubli po dvou či
třech a každý týden jsme se
měn il i.
Bylo to d o bré
k pozn án í jiné ze m ě, mentality a n ových ko n takttl.
Pr vní týden jsem bydlela
sama, poněvadž dívka, s kterou jsem měl a bydlet, nepři
jela. Ale rodina m i to vyn ahradila, byli opravd u moc
milí a starali se o mne jako
o vlastní dceru.
Další týd en jsme prožili
v Loch e m u, který leží v severní
části Holandska. Tam jsem bydlela
s dívkou z Polska a v rodině jsme
získaly dva nevlast ní bratry.

v blízkosti m ěsta Utrecht. Naše nová rodina
ubytovala n ejen m ne, ale sou časně i jednu
dívku z Litvy, ovšem tentokrát jsme měly už
jen jednoho nevlastního bratra.

Pro dlouhou cestu po holmulskjch kanálech j sm e sl postavili
l'lastnfplar,ldlo

svědčí.

Rodiny byly opravdu milé,
braly nás jako své vlastní dět i
a pokud byl někdo třeba jen trochu
nemocný, hned se o n ěho postaraly.
A večery? Ty byly někdy
dlouhé, ale stály opravdu za
to. Musím říct, že jsem si
našla spoustu nových přátel
a snažím se být s nimi pořád
v kontaktu, i když se třeba už
nikdy neuvidíme.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat
Rotary klu bu
Plz eň, že mi umožnil p rožít
tři b áj ečné týdny v Holandsku - a samozřejmě také
Rotary klu blim v Holandsku
za vynikající organizaci
a neuvěřitel né zážitky.

Vemnika Žižková,
vyslaná RC Plzeň

Asi se ptáte, co jsme za ty tři celé týdny
zažili ? Kdybych měl a vyprávět všech no, asi
by se to do tohoto časop i su ani nevešlo. jezdili jsme na kajaku, veslovali jsme i vlastnili
vlastní l oď, která n ás
doprovázela př i p rohlídce Amsterdam u.
Navštívili jsme Rotterdam, Drielan denP unkt, což je místo,
kd e se setkávají h ranice tři zemí - Holandska, Německa a Belgie.
Vyzkoušeli jsme
i teplotu Severního
moře, i když na koupán í to zrovna nebylo.
Nechybě l a ovšem ani
návštěva tová rny na
výrobu sýrli či pivovaru. Ale ani bez spor tu
Mezlna§e sportovnf aktivity patřila také jfzda 1w
se n áš pobyt neobešel
Na§e mezlnárodnf spoletnost při veternfm pikniku
. historických · min/kolech
" kond i čku "
n ám
vylepšila jízd a na kole
P os l ed ní tý d e n p ro b í h a l
a celý den v posilovně . Jídlo bylo vynikající
v C ul e mb org u , k terý l eží
a něj aký ten kilogram n avíc o tom určitě
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Na studentsként kentpu
ve Francii
Ve dnech 20.6.-4.7.2001 jsem
se zúčastnil a .,Rencontre Internationale des Jeunes" - Mezinárodního setkání mládeže, které
pořádal franco uzský Rotary
distrikt 1510 na pobřeží lásky La Cote d'Amour, na území Bretagne. Tento krásný kout Francie je od nás bohužel vzdálen
24 hodin cesty dopravními
prostředky (autobus + vlak).
Na pořádání tohoto setkání se
podílelo šest Rotary klubit ze
Saint-Nazaire a La Boule. Sjeli
se tam studenti z devíti zemí
Evropy a Afriky, mezi nimi
jeden Rakušan, jeden Slovák,
dvě Němky, dvě Turkyně, dvě

přímo u Atlantického oceánu. Za první
týden jsem vystřídala hned dvě rodiny,
neboť mezi rotariány byl o nás velký zájem.

také velice zajím avý celodenn í
výlet na rozsáh lá odsolovací
území pro výrobu mořsk é soli Les Marais Salants.
Poslední společný večer se
konalo .,Talent Show", na které se
přijeli podívat členové všech
pořádajících Rotary klubú. My
jsme si pro ně připravili celovečerní představení jako poděkování za uspořádání tohoto kempu.
Mimo jiné jsme pro prezidenta
Rotary klubu La Boule připravili
soutěž ve stylu "Chcete být milionářem?", kde každý ze studentú
vymyslel otázku týkající se jeho
země. A zpívali jsme známou
franco uzskou píseň .,Frere]acques", každý ve svém rodném jazyce, což sklidilo velký úspěch.
r - - - - - - - - - - - - - -- - - ------,
z tohoto kempu mně zústala

Švýcarky, jedna Norka, jedna
Švédka, jedna Egypťanka a já
z ČR. Mezi sebou jsme se doroCelodennf tnofetna kolecllpo územ/ Les ,IJarals Salants
Zllml'valt' francottzsky 11ebo
"
spo usta krásn ých vzpom ínek,
anglicky a vzhledem k velkému L,_______________________, mnoho fotografií, několi k přátel
počtu německy mluvících
a chuť dále se zdokonalovat ve frančlenit naší sku piny někdy také
Druhý týden jsme měli k dispozici kola, na
couzském jazyce.
n ěmecky.
kterých jsme podnikli dva celodenní výlety
První týden jsme bydleli
a také jsme je používali k dopravě na pláž
Mat·ta Soukupová,
nebo do centra Le Pouligenu a La Boule,
v rodinách a druhý týden všichni
vyslaná RC Plzeň
které spolu sousedí.
Za 14 dní našeho
kempu jsme navštívili
a poznali spous tu
zajímavých míst, ale
kdybych se o tom
mě l a rozepsat, bylo
by to minimáln ě tak
na dvě až tři stránky.
Proto vzpomen u jen
na pár míst, která mě
ne jvíce oslovila. Byla
to například exkurze
do ponorky z 2. svě
tové války a návštěva
dochovaného přísta 
vu pro ponorky z té
doby, který se nachá- . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
zí v Saint Nazaire.
S/lll'enlšlé zt~oceánskfcll lodi
Bnrbecue u prezldetllll Rott~ry klubu út Boule
Dále jsme navštívili
doky pro stavbu zao- L,_-------------------'
společně v Centru mládeže v měs
ceánských lodí a jednu je š t ě n ed ostavěteč ku Le Pouligen, který leží
nou jsme si dúkladně prošli. Nebo byl
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Rotary Su111111er Ca111p
Slovakia 2001, Bratislava
Už tretí rok po sebe sa
ro zh odol bratislavský Rotary
klub
s ponzorovať
letný
mládežnícky
medzinárodný
tábor. Inak ako pre došlé dva
roky, tentokrát bo l celý 15dňový progr am organizovaný
a sponzorovaný iba Bratislavou.
Po
počiatočných
prihláškových rozpako ch sme
nako niec boJi donútení, pre
n edostato k mies ta, zamietnú ť
dvoch kandidátov z Lotyšska, po
jed nom z Litvy, Threcka a českej
republiky. Nakoniec sa stretlo
14 mladých !'udí z celej Európy
(v porovnaní s minulými rokmi
chýbalo Taliansko a Francúzsko,
ale zato sme získali nové kontakty n a Litvu , Holandsko č i

Dánsko). Celý program bol orientovaný
na k ultúru a šport v bratislavskom
regióne a západnej častí Slovenska. K nesporným "chu ťovká m " v programe patril
napríklad večer s Rotary klubom, ktorý sa
vý nim očne konal v motokár ovej h ale
a bol spoje ný s pre tekmi riadnych čl enov
RC a ich doprovodu so štud entami tábora
a napríklad tiež prehliadka a ochutnávka
vín vo Vino produkte Topol'č i anky.
K ďal š ím šp ortovým aktivitám patrili
napríklad: jazda n a ko ni, 60 kilometrov
bicyklovania, d vojdňový splav Malé h o
Dunaja a z mnohých ďal š í ch napríklad
vodné lyžovanie n a umelej prieh rade
s RC Pi eš ťany. Z ku ltúry boJi štud e nti
najviac unese ní Bojnickým zá mkom, ale
za pá č il sa im aj d ó m Svatého Ma rtina či
Bratislavský h rad . Večery patrili trikrát
návšteve kin a, dvakrát bow lingu a raz

dokonca aj p e novej diskotéke .
Po tro c h rokoch s me sa
rozhodli na budúci r ok trochu
z m en i ť profil
n áš ho tábora.
Nakol'ko sa v ponuke n achádza
vel'mi málo táborov pre starších
š tud entov, bu de sa veková hraníca po hybovať od 20 do 25 rokov.
Tábor bude opať sponzorovaný
RC Bratislava spoločne s RC
Pie šťany a orga ni zovať ho bude
p rip r avova ný bratislavsk ý Rotarac t.

Radúz Dula,
organizátor tábora

Letný ke111p Banská Bystrica - Zvolen
V to mto rok u RC Banská
Bystrica a RC Zvolen zorganizovali v diíoch 30. júna až 15. júla
v poradí prvý letný kemp pod
názvom "Centra! Slovakia o n
Bike". Na kempe sa z účastnílo ll
mladých !'udí z Česka, Nemecka,
Dánska, Belgicka, Francúzska,
Threcka, Nó rska a švaj čiarska.
Kemp bol tématicky zameraný na
poznávanie stredného Slovenska,
jeho prírodných krás a samozrejme stretn utia s mladým i J'uďmi.
Napriek tomu, že to bol prvý
kemp tohto druhu organizovaný
v Banskej Bystrici, možno konštatovať , čo potvrdzujú aj ďakovné
e-maily od ú častníkova ich RC, že
sa nám podarilo zorga nizovať
dobrú p artiu mladých rotariánov.
Napriek niektorým technickým
problémom - nie všetci boJi dosta-

zdatní na zvládnutie pripravených
bicyklových túr - dokázali sm e aj improvizovať a tak sp lniť očakáva nia mládežníkov.
Vačš in a z nich bola na Slovensku po prvý
raz a po dl'a ich vyjadrenia to nebolo posledný raz. V rám ci jedného týždňa, čo boJi
v opatere RC Banská Bystrica, mali možno sť
vidi eť turistické okolie Banskej Bystrice,
Harmaneckú jaskyňu , krajinu pod Pol'anou
a Kremnícke vrchy a samozrejme sa
nevedeli naba žiť letnej Banskej Bystrice
s príjemnou veče rn ou atmosférou. V rámci
improvizácie sa usku teč nila krátka návšteva
Vysokých Tatier.
Po týždni, ktorý u behol ako voda, sme
odovzdali m ládežníkov našim priatel'o m rotariánom do Zvolena a uvád zací piknik
v krásnom prostred í Arboréta vo Zvolene
bol dobrým začia tkom pre druhý týž de ň ich
pobytu.
Všetci organizátori sme sa zhodli na
názore, že tradícia bicyklových kempov
točne
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bude pokračovať aj v budúcnosti
a veríme, že tak úspešne, ako
v tomto roku.
Dušan Lalík,
RC Banská Bystrica

:J..':·

kOJife,.euce o mlt~dých

49. konference zetní EEMA
tivně, což lze n apří klad dokladovat
na jedné z o blasti vým ěn - pořádá
ní letních rotariánských táború.
Tyto výměny jsou mezi mladými
lidmi velmi populární a je o ně
trvalý zájem. Účastníci konference
vyslovili myšlenku, že každý
distrikt by měl v budoucnu zorganizovat v létě a lespoň jeden letní
rotariánský tábor (dosud tomu
zdaleka tak není). V tomto ohledu
náš distrikt již nyní vysoko překra
čuje tuto normu, protože v letošním roce bylo na jeho území uspořádáno pět letních tábori1 (tři
tábory v Česku a dva na Slovensku). V příštím roce bude tento
počet zachován, možná i zvýšen.
Celkově probě hla konference
v přátelském a pracovním ovzduší.
Mnoho nových za hra ni č ních kontaktl! se podař il o navázat i při
večerních neformálních setkáních. Příští konference se uskuteč
ní v nizozemském Rotterdamu
a bude to konference prestižní,
jelikož bude v pořadí již padesátá.

Rotariánská konference zemí
EEMA (Elll·ope , East Mediterranean, Africa) se schází již tradičn ě
každý rok na začátku září. Zabývá
se mládežnickými vým ě nami,
organizovanými v rámci Rotary
International. Zúčastňují se jí
zástupci Služby m ládeže z Rotary
distrikttl většiny evropských
zemí, Izraele a Jihoafrické republiky, ale i hosté mimoevropští.
Letos bylo zastoupeno 22 evropských zemí a 6 zemí zámořských
- USA, Japonsko, Brazílie, Austrálie, Ekvádor a Tajwan.
49. konference EEMA se
v letošním roce konala ve franco uzském Lilie v termínu od
7. do 9. září. Náš spo l eč ný česko
slovenský distrikt reprezentovali v letOšním roce Dušan Lalík
(RC Banská Bystrica) za Slovensko a Vít J akš i č ( RC Tábor),
Pavel Svítil a Pavel Toman (RC
Jihlava) za českou repu bliku.

Hlavním tématem konference byla výmě
na mládeže, která je pro budoucnost n adějí
nás všech. Účastníci konference se shodli na
tom, že mládežnické výměny pořádané
v rámci Rotary International musí reagovat
a přizpúsobit se r ychle se měnícím podmínkám v jednotlivých zemích a ve společnosti
obecně. Proto je potřeba si klást otázky jako:
Vyhovují sou časné výměny mládeže přá
ním a představám mladých lidí ?
Jak zvýšit zájem mladých lidí o programy,
které jim nabízí Rotary International ?
Účastníci konference diskutovali o výše
uvedených otázkách, ale v pracovních skupinách i o konkrétních programech jako jsou
jednoroční výměny středoškol ákú , rodinné
výměny a tábory. Stále větší pozornost je
také věnována programúm pro mládež starší
18 let. Právě tyto nové programy by měly
nahradit určitý pokles j ednoročních výměn
středoškolákú, ke kterému v poslední době
v někte rých zemích d ošlo.
A jak je hodnocen náš distrikt v oblasti
mládežnických výmě n ? Celkově velmi pozi-
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Pavel Toman,
RCJihlava

iJttemet
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Rotary International Distrikt 2240 má
konečně vlastní WWW prezentaci
Po několika m ěsíčním období pří·
prav má Rotary International
Distrikt 2240 - česká republika a
Slovenská republika svou vlastní
internetovou p rezentaci. Rozsáh·
lý web česko - slovenského rotariánského distriktu je um ístněn
na doménách druhého řádu , tj. na
adresách
www.rotary.cz
a
www.rotary.sk. Stránky pokřtil
27. září preziden t Rotary International pro rok 2001/ 2 Richard D.
King, který v rámci svého východoevropského turné zavítal
s manželkou Cherrie do Prahy.
Distriktová komise pro Internet
pod vedením Vladimíra Skalského z RC Praha City, který je ředi
telem spo l ečnosti EUNECO.CZ,
která se profesionáln ě zabývá
tvorbou internetových prezentací, vycházela při svém konceptu
struktury w ebových stránek
z několika zdroji!. Byly jimi jednak stránky Rotary International
na adrese: www.rotary.org, jako i
zdařilé strán ky několika českých a
slovenských Rotary klubú. Autoři
se inspirovali zda ř ilý mi internetovými prezentacemi RC Jihlava, RC
Most, RC Olomouc, RC Brandýs Boleslav, ale hlavně RC Žili na,
který již před n ě kolika lety při še l
s o riginálním nápadem: pře nés t
veškerou klubovou agendu na
Internet. Tato agenda je pochopite lně pro veřejnost ne přístupn á přístu p do části intranetu je chráněn heslem.
Nový rotariánský web kromě
obecných informací o hnutí Rotary obsahuje informace o Nadaci
Rotary (The Rotary Foundation)
a informace o nositelích čestn ého
odznaku Paul Harris Fellow. Dúležito u sou částí nových WWW stránek je začínající přesun veškeré
rotariánské agendy na Internet.
V podstránce ,.Co je Rotar y?" je
možné nalézt jak podrobný česko

- slovensko - anglický slovníček rotariánských pojmú, tak i manuály Rotary - ABC
Rotary, Příru čku pro prezidenta klubu a Pří
ručku pro sekretáře klubu.

,.odkliknutí" na další stránce zobrazit.
Nej dúleži tě j š í částí

celého projektu
je však preze ntace jednotlivých
Rotary klubi1 celého distriktu. Ty se
nacházejí vždy na adresách
www.rotary.cz/ názevklu bu, resp.
www.rotary.sk/názov klubu.
Pro lepší ilustraci: prezentace
RC Praha City je na adrese:
w ww. ro t ary.cz/ rcp rahaci t y,
RC
Žilina
je
na
adrese:
www.rotary.sk/rczilina

Nové WWW stránky o bsahují rovněž kompletní archiv časopi su Good News včetn ě
fulltextového vyhledávání. Archiv Good
News je pro ovládání a pro orien taci velice
intuitivní. V archivu stačí pouze ,.kliknout"
na obrázek úvodní stránky toho - kterého
čís l a a na další stránce se zobrazí seznam
všech č l á n kú , kte ré je op ě t možné po
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tál, který obsahuje všechny nezbytné informace o hnutí Rotary. Prezentace využívá již bě žnou uživatelskou personalizaci - každý č l en
Rotary obdrží unikátní heslo pro
přístup do neveřejné části prezentace. Stejné heslo umožní přístup
do části webmailu. Co to v praxi
znamená? Během několika týdnů
bude mít každý rotarián distriktu
2240 možnost využívat vlastní
e-mailovou adresu ve tvaru:
jméno.příjmení@ rotary.cz ,
resp.
me no. p r i ezvisko @ro tary. s k.
Vladim{r Skalský, RC Praha City

PDG Dobroslav Zeman a Vladlmfr Skalský, RC Praha City

Velice důležitou sou částí klubových prezentací je důmyslný
systém okruhu uživatelských
práv. Tyto okruhy jsou tři. Část
klubových informací je přísn1pna
veřejnosti , část je přístupná
pouze rotariáni1m a důvěrné klubové informace jsou přístupné
pouze čl e n ům toho - kterého
Rotary klubu. Hesla pro jednotlivé rotariány bude přidělovat klubový webmaster. Každý klub si
mi1že aktualizovat stránky sám
prostřed nictvím tzv. klientského
rozhraní. Co to v praxi znamená?
Uživatelské rozhraní umožňuje
jed notlivým klubiun aktualizaci
všech podstránek jednotlivých
klub ů
(tj. podstránky Profil
klubu, Členové, Přednášky, Stanovy klubu , Zápisy, Hospodaření
klubu, Docházka, Foto atd.). Uživatelské rozhraní je naprogramováno tak, aby umožňovalo změny,
resp. aktualizaci klubových dat
i laikovi, který používá počítač
pouze pro kancelářs ké potřeby.

projektu vycházeli z nejn ověj šíc h
trendi1 v oblasti webdesignu. Stránky
kromě bě žného HTML využívají FLASH prezentace a JAVA scripty. Dynamická část je
programovaná v prostředí PHP 4, za využití
MySQL databází. Nové WWW stránky jsou
koncipovány jako rozsáhlý rotariánský porAuto ři

distriktových stránek je
seznam zajímavých odkazů v síti Inte rnet. Zde může
návštěvník nalézt odkazy na další
rotariánské internetové prezentace v Evropě a ve světě.
So učástí
rovněž

Schůzka

dlstrlktové komise pro Internet

25
Dignitatis memores ad optima inteti

Nechcete špiónku?
"A špiónku byste nepotřebo
vali?"
S touto otázkou se na mne
obrátila krásná modelka.
Dívala se na mne kouze ln ě
okouz leně.

Nejsem z CIA.
Jsem "jenom" rotarián.
Jenže ona dívka se to dozvědě
la a protože zřejm ě viděla film
s Jamesem Bondem, procitla v ní
touha po opojném životě "Špiónku?"
Zatvářila se tajemně. Obrátila
na mne přehluboké oči, zvyklé na
polibky blesků fotoaparátů .
,Já vím," řekla ch ápavě.
"Ale co víte?"
"No, že se o tom, že je někdo
rotarián, nesmí mluvit, že to je
zakázané... "
Půvabně se ke mně natočila,
s liliovitou elegancí.
"Ale kdybyste někdy nějakou
špiónku potřeboval , tak já ... "
Ne, tohle nebylo dítě, dětská
modelka. Tak by se dalo ještě
vysvě tlit, že jí rotariáni splývají
s poh ádkovými postavami. Tohle
byla devatenáctiletá dívka. Mladá

žena, která už o světě nasbírala informací
víc než dost ...
A přece v této dívce rozh od ně nenaivní
žije - jako v tolika našich sou časn ících romantický obr az.
Rotariáni? Ach ano. O tom se přece
nemluví, to jsou ti úžasní mužové a ženy,
kteří - pokud právě nedrží v ruce sklenici
se šampaňským - svírají v ní revolver.
Co ale s tím n ad ělat? I pár let od založení distriktu se tyhle představy n esetřely,
prosvítají od slovem rotariánů.
Je proto tře ba hovořit. Je třeba hovořit
jako misionáři. Objasňovat, co Rotary bylo,
co je, co může být.
Tak, jako o tom přesně a vtipně, nesmírně výstižně hovořil Richard D. King při své
zářij ové návštěvě v Praze, jak o tom hovořil
s desítkami novinářů v hotelu Marriott na
tiskové konfer enci, kterou oz nač il jako
jednu z nejpřipravenějších , jaké kdy poznal.
Majitelce agentury A.N.N.A., která se o jeho
vystoupení skvěle starala (ano, byla to rotariánka Andrea Vernerová), vyj ádřil veřejn ě
nejen poděkování. Vyj ádř il jí i svůj obdiv
jako muž spravující - a mediá l ně sledující celo u říši, úspěšně zabydlenou ve 203 státech a správních územích světa.
Richard D. King vykonal v Praze při své
návštěvě velkou osvětovou práci. A přinesl
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svým postojem a svými projevy
výzvu .
Každý rotarián se může stát i bez tiskových ko nferencí a mikrofonů - malou "agenturou".
Jednou- i kdyby sebepracovitěj
ší a sebeúspěšněj ší agentura, jednou
- i kdyby sebeobětavější tým nestačí. Je třeba, aby se každý stal
"agenturou". Misijní "agenturou".
Aby stále ukazoval, že rotariánská dlaň zde není proto, aby pozvedala číše se šampaňským nebo
revolver spiklencú, jak si veřejnost
o této taj upln ě neznámé, svůdně
tajemné organizaci představuj e.
Rotariánská dlaň je zde proto,
aby se otevřela a podala těm, kterým se jiná dlaň nep odává ...
Je třeba soustavně ukazovat,
kdo jsou rotariáni. Každý to múže
nenápadně a přitom zároveň j asně
ukázat. Ukázat, že území rotariánů
není územím intrikánú: je to území
soucin1, území porozumění a lásky.
Martin Petiška
RC Bmndýs-Boleslav

Využívejte Rotary na internetu
Stránky Rotary International doznaly výrazné změny -jsou přehlednější
a praktičtější, uživatelé se v nich budou snáze orientovat. Zasurfujte na
webových stránkách a najděte je pod označením

www. rotarv.cz
'
www.rotarv.sk
'
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PRAVE TADY MOHLA BYT VASE
INZERCE,
TADY JSTE MOHLI PREDSTAVIT
SVOU FIRMU,
o
PREZENTOVAT SVUJ VYROBEK
NEBO SLUZBU
~

#

~

Inzerci do dalších čísel GOOD NEWS můžete
objednat na adrese:
Vydavatelství Dům, spol. s r. o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
tel.: 02/ 83 87 08 92, fax: 02/ 83 87 08 93
e-mail: vydavatelstvi@post.cz
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KDE TO
HASÍ

Ž IJE . TAM

ŽÍZEŇ .

SVÝM

JE

MAT TONI. SVÝM
BOHATÝM

STYLEM. SVOU VÝJIMEČNOU

SOUBOREM

MIKRO

CHU TÍ. KTERÁ

MAKROPRVKŮ

A

VITACTIVE ® .

NEZBYTNÝM PRO SPRÁVNÉ FU N GOVÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA . ŽiT LÉPE JE VĚ CÍ VÝBĚRU .
KDO

CHCE

MAXIMUM.

BARMANSKÉ ASOCIACE.

VO LÍ

0

MATTONI.

MATTONI

-

VYBRANÁ

ZNAČKA

ČESKÉ

