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Na fotografiích z rotariánské konference o Evropské unii jsou zachyceni velvyslanec Ramiro Cibrian a místopředse
da vlády ČR Vladimfr Spiclla ph svých
projevech.

ROTARIÁNI A EVROPSKÁ
Stalo se již tradicí, že se každ oročně v březnu v pražském ho telu Ambassado r koná ko nference Ro tary o pro blematice
vstupu České r epubliky do Evropské un ie. Na ni pak večer navazuje ro tariánský ples. Letos po prvé k přípravě této akce
spojily své s íly tři pražské Rotary kluby: RC Praha, RC Prag ue Internatio nal a RC Praha-Staré m ěsto. Toto spojení umožnilo
zko mbino vat zk ušenosti Rotary klubu Praha z o rganizování před ch oz ích tří ročníku konference se schopnostmi a silami
obou dalších klubu a při spět k tomu, že čtvrtá ko nfere nce i ples skonči ly ještě ú spěšn ěji než ročníky mi nulé.
pokračování na straně 3
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Rotariáni a Evropská Unie
PN projevech na konferenci: Pa vel Kajka, generální Peditel české části koncerltu Siemens (vpravo), poslanec Karel Kiihlll (dále vpraoo), pPeclsednick_ý sili/ (dole), poslanec Jaroslav ZvěN1/a (11pravo dole}

Delegáti z Brazílie při mezi>tárodn ím
t•ečent talent ti

DCiE Miltm Roclt s manželkou se zdratJí s presidentem Rl 8/ticltalem Rattakulem

Článek z p Npravy guvernéni
v Anaheinw naleznete na straně 5
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Zajímavá byla také jeho myšlenka, že politická integrace je p rimární, zatímco ekonomická integrace s vyLvoře n ím spo lečn é ho trhu je
sekundární.
V dalším projevu poslanec a představitel
ODS Jaroslav Zvěř i na potvrdil, že všechny
rozhodující strany podporují vstup do EU,
přičemž rozdíl y jsou jen ve výkladu někte- ·
r ých ustanovení. Bilaterální pro blémy
s Ně m ecke m a Rakouskem se týkají politiktt,
ne řa dovýc h obča nu . Poslanec Karel Kuhnl
řekl mimo jiné, že s byrokracií EU to není tak
zlé, jak ·se h ovoří v mediích. Uvedl příklad, že
EU nikdy n eurčila a nehodlá určova t velikost
včelích últL ·
Další řeč ník, vrchní ředitel MZV Petr Ježek
·informoval, že z projednávaných 30 k apitol
o jednotlivých okru zích otázek našeho vstupu je již uzavře no 24, a že lze předp okl ádat,
že zbývajících šest k apitol bude u zavřeno do
konce roku.
Další část konfet~ence otevřel Pavel Kafka,
generální ře d i tel české části .koncernu Si em ens, hlavního spo nzora konference. Koncern Si em ens d nes vlastní v české republice
25 firem a je největš ím výrobcem v oboru
elektrotechnického p i'Lunyslu. Pavel Kafka se
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Tak jako kaž d o ročně, i letos byl
prvním řeč níke m na konferenci
velvysl anec Evro pské ko ri1ise
v české republice pan Ramiro
Cibrian . Po n ě m vystoupil velvysl anec Š pan ělského k rálovství
pan Santiago Cabanas, jenž velmi
zaj ím avě h ovo řil o výhodách,
které Španělsku p řinesl vstup do
Evropské uni e a také o tom, že
čl e nstv í v Evro pské unii znamená
rovnou přílež itos t pro všechny
č l e ns ké státy i pro všechny jejich
·obča ny. ·
S n!'!jvě tším zájmem se setkal
projev m ís to p řed sed y vlády Vladimíra Špidly, k ter ý v historické
reminiscenci p řipomněl, že české
království již od střed ověku vždy
sm ě řovalo k integr.aci clo většího
celku, a že vznik samostatného
Československa byl vlastně historickou výjimkou. Snaha o začleně
ní clo Evropsk é unie je logická;
n eboť Ev ro p a až po hranici
s Ukrajinou představuj e jednotný
h os p o d ářs ký
po litický celek.

I

-*·

Ze tří ruzných návrhu grafické
podoby o fici álního l ogo typu,·
dopo ručených z desítek jiných
variant jako nejvhodn ější k blíží' cím se osl avám 100. výro čí založení Rotary, byl s konečno u platt~ostí vybrán ten, který otiskujeme.
Všechny Lři n ávrhy byly již před
Vánocemi uve řej n ě ny na w ebových stránkách www.rotary.org,
aby se k nim ino hl kdokoliv
· vyj ádřit buď přímo "online" nebo
prostředni c tvím e-mailu. Do tohoto ce l osvě tové ho internetového
"hlasování" se zapojilo celkem
13,052 hlasujících. Z nich bylo
6,344 hlasu odesláno pro tento
návrh.Ten se tak stává oficiálním
grafickým symbolem toho to
významného výročí.

Ioo· Ietům

krilicky zmínil o byrokratických
potížích v ČR zejména při umisťo
vat1t. za hrani čních odborníku.
V závě reč n é m p ř ís p ěvku hovořil
člen RC Praha Josef Lébl, vedoucí
pracovník agentury Czechinvest,
o investicích z a h rani č n íc h fi rem
v ČR. Uvedl mimo jiné, že v uplynulých deseti letech dosáhly zahraniční investice objemu 26,5 miliard
dolaru, p řiče m ž 85% této čás tky
pocházelo ze zemí EU.
Účastníci konference, ale i řada
dalších hostu zejména z řad sponzoru, se s p ol ečně se svými partnerkami setkali veče r ve velkém sále
hotelu Ambassado r s ro tariány
p o ř ád aj ícíc h klubl't na tradi č ním
rotariánském plese. Přáte l ské prostředí, bo hatý bufet, tombola i vystoupení hostú vy tvoř il y rámec pří
jemného veče ra, ze kterého řada
hostú odcházela až dlouho po púlnoci.
Milan Roch, D GE,
RC Praha
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VÝROČÍ PAULA HARRISE
Každoročně. 19. dubna si rotariáni na celém světě připomínají narození zakladatele rotariánsl~ého
společenství Paula P Harrise, který se na1'0dil v roce 1868.
·
Své osobní vzpomfnky na Paula Harrise a jeho manželku ]ean má také rotarián Roberto Petis Fernandes, vydavatel časopisu "Brasil Rotário ". Tehdy j ako teenager se ·s oběma setkal donza u pl·íležitosti jejich návštěvy v Rio de ]aneim v dubnu 1936, když navštfvili jeho mdiče.

Muselo to být pl·edem vepsáno
do mého osudu, že mě k Ro tary
přived e jedna ciL!Iežitá událost.
Tou bylo právě setkání' s Paulem
a Jean Harrisovými. Již ocl mládí
jsem žil v rotariánské atm osfé ře :

mL!j otec JÓe Fernandes, .tehclý guvernér
čům - na setkání s funkcionáh
clistriktu, zastupoval několik prezidentL! Rl
Rotary. To, že m ě začlenil do konna clistriktových ko nfe re ncích v B1:azílii
verzace dospělých, výrazně posílilo
mé se b evědo m í a také m tlj o bdiv
i v zahraničí. Moje matka, Susie Petis Ferk Paulu Harrisovi i k Ro tary.
nandes, se podílela na založení "Do mu přá
telství Rl". Každý pře dstavi tel Rl, který přij íž
Ještě než o pustil Brazílii, pronesl.
děl clo Ria, se vždy zastavil v našem dom ově,
Paul Ha rris zd ravici na rozlo u če
tedy i Paul Harris.
nou v celostátním brazilském rozV městě Petropolis, ležícím v blízkosti Rio . hlasovém zpravodajství ;,Hora do
cle Jane ira, převzal Paul Harris z ruko u tehBrasil". Řekl mimo jiné: "Ocl svých
dejšího prezidenta Getulia Vargase vyznazdejších přátel jsme se s mou ma nmenání "Řád Jižního kříže". Po večeři v letžel ko~ Jean dozvěděli, že tu navštíním sídle mých ro clič ú jako host RC Petrovíme jedno ze tří nejk rás n ěj ších ·
polis zasadil v naši zahrad ě stro m ipé roxo.
· měs t světa - ale mýlili se: Rio cle
V té d obě byla návš těva Paula Harrise
Janeiro není jedno ze tří - je samo
považována za n ej výz n a.mněj š í událost, ktetím nejkrásnějším městem na
ro u kdy rotariáni zažili. Do bře si vzpom ísvětě . "
nám, jak Paul tehdy oslovoval každého jeho
Když se odjíždějící .P~llll Harris
křes tn ím jménem a jako u pozornost věno
l ou čil na pal u bě lodi se svými přá 
val názor(Jm jin)rch. Byl m i m ořád n ou osobteli, přeruši l najednou sv(Jj rozhoností a se zájmem sledoval vše, co se týkalo
vor s rotariánskými funkcionáh ,
zem ě, kterou pr ávě navštívil. Byl nejen
podíval se na mne a řekl m i: "Až
výbo rným diskutérem, ale i zvláštní osobdostud uješ a j eště než zač n eš
ností: chtě l se. vždy d ozvědět všechno
někd e púsobi t, uděl ej totéž, co já možné. Tehdy mě jako chlapce také pozval hod ně cestuj. To bude p ro tebe
~řejm ě jako laskavé gesto vúči mým rodía tvou předs tavu o životě velmi
cenné, až se staneš rotariánem
a jsem si jist, že se jÍl;n staneš."
Podle THE ROTARIAN č. 4/02
pl'ipmvil a pPeložil
Dobroslav Zeman, PDG

Z aforismů Martina Petišky
Ro ta riÓni dobře vědí, že svět
nelze posunout od tragédie,
bolesti a úzkosti ke štěstí pokud ho ten, kdo jej chce
tímto posunufí!TJ změnit( nemiluje ...
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GUVERNERI SE PRIPRAVOVALI
V ANAH.EIMU 2002
Počátke m každého ka l endá řn í
ho ro ku svolává Ro tary International n ově zvole né guvernéry všech
distrikttl a jejich manželky, respektive guverné rky a jejid1 manžely, na mezinárodní shro máždě-,
ní Rl do kalifornského Anaheimu,
kde se během jednoho týdne
seznámí s princi py a cíli spo lečen
ství Rotary a s celou šíř í rotariánské p roblematiky. Význam tohoto
s hromáždě ní je podtrže n zása- .
dou, že bez jeho absolvování se
žádný i řád ně zvolený guvernér
nesmí ujmo ut své funkce.

Stejně jako mo ji předchlidci
v minulých letech, zú častnil jsem
se také já ná to mto oficiálním
International Assembly v Anaheimu, které se letos ko nalo na pře
lomu ledna a února. S hro m ážd ění
zahájil současn)r prezidenťRI Rick
King, kterého r-ada z nás měla
možnost poznat během jeho lo ň
ské návštěvy v Praze. Ve svém
jako vždy perfektně řečnicky propracovaném projevu se zabýval
zejména cílem dosáhnout 1,5 milionu č lenil Rotary v juqilejním
roce 2005. Velmi výsti ž ně probral
20 d i1vodů, proč se stát rotariánem a zd(u·azni l n utnost hledat
nové potenciální č l e ny v okolí
každého z nás. ·

\

"SOW THE SEEDS <;JF LOVE':

Zpestřením p rogramu shromážděn í

jehož český ekvivalent lze nejlépe
hesle m

vyjádř it

" ROZDÁVEJME LASKAVOSr

Velmi význam ným tématem anahei,mského sh romážděn í byla Nadace Rotary a získává ní finančních prostředků k naplňování
jejích c} lů. Výsledky č inn osti Rotary Foundation za 85 let její existence jsou opravdu
obdivuhodné. Od počátku č innosti vydala
ji ž 1,5 miliardy dolarů ve prospěch sociálních projektů, stipend ií, programi1 výměn y
mládeže a d alších p rojekttl. Nejvýzna mněj
ším programem v cclosvčtovém m ěřítku je
ovšem program PolloPlus, kte rý ocl roku
1985 přinesl snížení výskytu dětské obrny
o více než 99%. Potřeby pomoci jsou však
stále větŠí a proto byli všichni rotariáni vyzváni, aby získávali více fin ančn ích prostředků.
Rótary International vytyčilo n áročn ý cíl, 'a by
v jubilejním roce 2005 připad l o na každého
člena v p r ůměru 100 dolad1 příspěvků do
Rotary Founclation, přičemž se její nové
vedení hočllá intenzivně zabývat cestami
k efektivnějším u využívání finančních pro-

byl mezinárodní večer ta len tů,
na které m účastníci z rllzných zemí
nebo oblastí předvedli ukázky lidové tvořivost i svých zemí. Bylo
opravdu obdivuhod né, co všechno
někteří delegáti dokázali vymyslet a
předvést, ale také jak se dovedli
ustrojit jindy cltls toj ně vyhlížející a
formál ně odění pánové a dámy "v
nejlepších letech".
Závěr anaheimského shromáždě
ní byl věnová n přípravám na rok
2005, kdy Rotary oslaví 100 let své
existence. Znovu byl zdi1razně n cíl
dosáhnout 1,5 milionu člentl a 100
d o lari1 přís p ěvki1 na každého čl e na
ve p rospěch nadace Rótary. Př i pra
vuje se však celá řad a významných
mezinároqních akcí a projekttl. Již
nyní jsme byli vyzváni, aby každý
distrikt př i p rav il projekt vě tší ho
rozsahu, který b ude dokončen
v roce 2005, a kte rý bude možno
představit veřejn ost i jako jeden
z výsledků či nnosti Rotary v dané.
zemi.

s rředktl.

Organizace shromáždění byla dokonale
propracována a vycházela z dlouholetých
zkušeností přípravné h o výboru RI. Náročný
program, zahrnující mimo jiné 7 plenárních
zasedání a 15 d ílčích po rad ve skupinách,
připravený s rozpisem na m inuty, byl přesně
Nejvýznamněj ším
řeční kem
dodržován a orga ni zační "policie" (sergeants
.shromáždění byl ovšem nastávajío f arms) pečl ivě hlídala jeho dod ržování.
cí prezident RI Bhichai Rattakul,
Zased ací pořádek jednotlivých zasedání a
porad se neustále měnil, což umožnilo nejen
který jak svým zjevem, tak i p rojevem je pravým o pakem Ricka
seznámit se s velkým množstvím partnerů,
Kinga. S orientální pokorou hovoale poznat také podmínky a způsob práce
řil o tom, že význ.am ·a síla Rotary
Rotary v nejri1znějších částech světa, od
bohatých amerických distriktů až po ty nejvychází z každého klubu, který ví
chudší v rozvojových zemích Asie a Afriky.
nejlépe, jak posílit své řady, kam
zaměřit své aktivity a kde hledat
Při zasedání, věnovaném výmě ně mládeže, se mou sousedkou stala Donna Vesely,
prostředky k jejich zaji štění. Dále
hovof·il o tom, že štěs tí č lověka · nastávající guvernérka d istriktu západ ní
v.ychází z lás ky a poskytování
Pennsylvanie. Na zá kla dě dř ívěj š ího jednání
pomoci jiným. Pro to vyhlásil jako · js me společ ně podepsali dohodu o vým ě ně
téma svého prezidentského roku
skl1 pin GSE me~J našimi distrikty v ka lendářním ro<;:e 2003.
·
motto

Ve svém závě rečném slovu vyzval
prezident RT p ro rok 2002/ 03 Bhichai Rattakul všechny ro tariány, aby
o tev řeli svá srdce pro Rotary, aby si
v každodenním životě uvědomova
li svou pr-íslušnost k této velké servis ní o rganizaci a byli připraveni
neustále rozdávat svou laskavost.

Milan Rach, RC Praha,
Guvernér distriktu 2240
pm rok 2002/2003
Dvě fotografie k tomuto člá nku
nal_e znete na 2. straně obálky
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N OVIN KY Z EVANSTONU
.I

jistě jsou si všechny české a slo·
venské Rotmy kluby doMe vědo
my toho, jak jen málo kvalitních
infm-mací se v našich sdělovacích
prost1'edcích dosud objevuje o čin
nostech, blýznamu a poslání
našich Rotary klubů, nemluvě .
o celosvětovém rotariánském společenství Rotmy lnternational.
Pmto je ve všech tiskovinách.
vydávaných ústředím Rotmy
v Evanstonu (ležícím v bezprost1'ední blízkosti Chicaga) stále
zdůrazňována potřeba co nejintenzivnější prtíce všech. klubú, a to
nejen jejich ftmkcionářů, ale
i každého členajednotlivě v oblasti vztahů Rotary k ve1'ejnosti. To je
pochopitelně dúležitá výzva i pro
nás, české a slovenské rotariány.
1j;to aktivity jsou sh.r·nuty pod
již zavedeným anglickým pÓjmem Public Relations. ústředí
proto vydává také svůj FR-zpravodaj známJÍ pocl názvem "PR-Tips';
jehož pravidelné zasilání e-mailem je možné si objednat pro-

střednictvím

100. výročí již na obzoru!

Nový úhel pohledu

S blížícím se 100. výročí m založení Rotary v roce 2005 púcházejí na ústředí RI v Evanstonu stále
nové dotazy na to, jaké akce PR
charakteru se př i této příležitosti
plánují. Vedle oficiálního loga ke
stérr~u výročí (viz webovou strán-

internetu.
V tomto injorrnačním souboru agenturního
chamkteru z poloviny Mezna byly mimo jiné
obsa~eny tyto aktuální infonnace:
•

Př i nedávném workshopu, věnovaném otázkám púsobení médií v rámci o bcí a měst
a konaném v Chicagu, stát Illinois, přednesli
reportéři ze známých listú Chicago Tribune
a Chicago Sunday Times své náměty, z jakého
úhlu je vhodné se dívat na události týkající se
místních - obecních problémú.
Uvedli, že by je zajímaly především př íběhy
a události týkající se výměny lidí z rúzr).ého
kulturního a společenského prostředí, o jejichž spolupráci se příl iš často zp ravodajství
nezmiňuje. Jako příklad uvedli jeden místní
korejský ·tým spolupracující s afro-americkým
a hispano-americkým týmem na proj ek~u
veřejné dopravy přímo v Chicagu. ·
Pokud se tedy váš klub zabývá jakýmkoliv
projektem, na němž spolu pracují osoby z rúzného kulturního a společenského prost ředí,
měli byste jej představit místnímu tisku právě
z tohoto úhlu pohledu.

ku:

·

<http ://www.rotary.org/
cen ten nial/ind ~x. ht ml > ,

a stranu 3 našeho magazínu) se
již připravuje soubor p ropagač
ních tiskovin (Centennial Publicity Kit), který bude obsahovat
nhné nástroje a g rafické pomúc/ ky, které budou klubúm a distriktúm napomáhat při jejich propagačl1kh aktivitách u příležitost i
. tohoto výro~í. Klubúm a distriktLtm bude rozeslán ještě v tomto
roce a bude k dispozici také ke
stažení na internetu.

Plipravil a pl'eložíl
Dobroslav Zeman, PDG,
RC Plzeň

PREZIDENT Rl RICHARD KING NA CESTÁCH
Hlavní náplní velmi bohatého
celoročního programu prezidenta
RI je mj. šíři t myšlenku Rotary - .

ideál služby a pomoci druhému doslova po celém světě. Proto
také prezident RI pro rok 2001/02
Richárd King navštívil .náš distrikt
na konci září 2001 u příležitosti
Evropské preziclentské konference, která začínala v Praze a pak
postupně pokračovala setkáními
s místními rotariány v Bukurešti,
Budapešti a Va ršavě.
Mezitím ovšem p roběhly další
p reziclentské konference - poslední z nich ve dnech 22. - 24.

března v Taipei na Tajvanu. Poté strávil R. King
Vzpomínám s1, ze jeho před
jeden týden v Číně, kde jednal s nejvyššími chúdce - Ital Carlo Ravizza, které· představiteli země o získání souhlasu k rotari- ho jsme měli tu čest př ivítat na
ánskými aktivitám v této zemi, poté pokračo slavnostní inauguraci našeho
val clo Vietnamu, Kambodže a na Maltu. Pak distriktu v roce 1999, mi po skonosloví rotariány na Sicílii a v Bahrainu. Odtud čení svého funkčního období
pocestuje clo Kodaně v Dánsku a pak na kon- říkal , že za tu dobu procestoval
ferénci RIBI ve skotském Gl asgowě a - j eště neuvěřitel ných 800 000 km. Skuv Evropě - se zúčastní konference Rotaractu
tečně, nen í to snadná úloha slot)v německém Hannoveru. Poto m se setká žit - byť je n jeden rok - jako pre. s rotariány v Austrálii a na Novém Zélandu. Po . ziclent Rotary International !
návratu do Spojených státú pozdraví rotariány
na Floridě, v Georgii a Kalifornii a pak navštíví
Podle THE ROTAR!AN č.4/02
ještě Izrael a severní Afriku. A to se už přiblíží
pl'elož il a plipravil
Světový kong res Rotary, který se letos koná
Dobroslav Zeman, PDG
v katalánské Barceloně ve dnech 23. až 26.
června 2002.

6

Digniiatis m emores ad optima intenti

.:-. ·
'.-t.~ro'

.

ze Sll(!/a Rotmy

..

ZALOŽENÍ PRVNÍHO CYBER-KLUBU ROTARY
Téměř sto let poté, co Paul. Harris založil p rvní Hotary k lub, se
zapsal a do historie tohotó celosvětového společenství sk upina
rotariánLI z Colorada, USA, tím, že
založila k lub, který by si zakladatel Rotary ni kdy ·nedovedl ani
představi t Dne 4. ledna tak zí~kal
Chartu HI první klub, založený
pros tředni ctvím internetu, kter)r
nese název HOtary e-Club One a
který spadá do distriktu 5450.

První "Hotary cyber klub", který si vzal za své
heslo
·
"SERV I CE ABOVE SELF ON THE INTERNET ",
se trad i č n ím k lublim podobá z mnoha hledisek. Ovšem místo toho, aby se jeho Členové
prav ide l n ě setkávali v u rč i tý den na urč i tém
místě, k lub se "setkává" na internetu po 24
hodin derně a po sedm dnC1 v týdnu a to na
adrese
www.rotary5450.org/e.club.

Bhichai Hattakul, Rl President
Elect, ocenil tuto významnou událost na slavnostní večeři distriktové nad ace v Denveru dne 18.
ledna- 2002 za ú časti více než 600
·rotariánLI. Mnozí z nich se př i této
p řílež i tosti setkali · tvář í v tvá!"
vlibec poprvé.

"Vyžadujeme, aby každý náš čle n odpracoval za každé čtvrtletí ve prospěch své obce
alespol''l dvanáct hodi n namísto toho, aby svC1j
čas strávil sezením ·na "terra"-klubu. Každý si
pak sám zvolí ' vhodnou č inno s t, její místo
i čas" říká zakládaj ící prezi dent k lubu John
Minter.

K tomu náš krátký komentář:
Pokrok nezastavfš... Na zasedání Legislativní rady Rl v Chicagu
v dubnu 2001 bylo skutečně rozhodnuto, že se povoluje pokusné
zřfzení
několika
takovýchto
"cyber-klubLi ': aby se ově1'ila
jejich účelnost a ž ivotaschopnost .
ph plném 1·esp ektování hlcwních _
ideálLi a cflů Rotcuy. Nabfzf se jen
otázka, kdy, kde a jak se členové
klubu budou moci sku tečn ě osobně poznat, podat si ruku, prohlubovat své pt-átelské vztahy ... ale
vidíme, že ona "virtuální realita"
začfná postupně pronikat i do
světa r ota riánú.
Podle dubnového čísla
THE ROTARIAN
pNpravil a přeložil
D obrosiav Zeman,·PDG

časopisu
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VŠICHNI ŽIJEME NAJEDNÉ PLANETĚ
I když se ce losvětové rotariánské s polečenství zásadně nezabývá otázkami souvisejícími s politickou si tuací ve svě tě a vážnými
problémy sp ojenými s jejím řeše
ním, přece jen nelze n evidět a
nevnímat so učasné napětí, které
vyvolal teroristický útok na Spojené státy.
Na první pohled se zdá, že za
ním stojí rozpor mezi náboženstvími - křesťanským a muslimským, přes tože obě s polečně
vyznávají lásku k bli žnímu. Na
stejném principu je ovšem založena i řada cl~ lších n áboženských
s m ě r ů, mezi nimi ž stojí i víra
"baba 'i".
Ani ro tari án(un n emllže být J ho~
stejn é, jak se so u čas ný s vět vyvíjí,

a ·proto také Rotary I nternational zřídilo ve
spolupráci s Naclací Rotar y mimořá d n ě
významný stipend ijní program, zaměřený na
udr žování světového míru. Od podzimu 2002
nastoupí každoročně skupina 70 stipendistLI
na dvouleté studi um na sedmi n ejvýzn a mn ěj
ších světových uni verzitách, rozmístěných po
všech světadílech. Poslední zpráva ústř~dí
z poloviny března k tomuto nejnovějšímu programu Nadace Rotary oznamuje:
"Centra Ró tary pro mezinárodní studium
k udržení míru a řeše ní mezi národních konflikttl (The Hotary Centers for International
Studies in Peace and Conflict Resolution)
oznámí dne 18. dubna 2002 jména prvních 70
stipendisttl, ktel'í budou studova t otázky udržování světového m ír u. Budou vybráni z celkem 2 500 k andidátl'l navržených Rotary
distrikty doslova z celého svě ta . "
Je potěšitel né, že svého kandidáta navrhl do
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toh oto výbě rové ho ř í ze ní JIZ
v če rvn u m.r. i náš distrikt a to na ·
zákl adě doporu čen í HC Přerov.
(Další podrobnějš í i n formace
k tomu to zcela novému programu Rotary .se mllžete dozvědět
na-internetu na adrese:
h ttp :// www.rotary.org/foundation/ educati on al/am b_sch o/ centers/ ab ou t.htrril).
PRESIDENTIAL CONFERENCE
ON WO RLD PEACE, CAIRO",
MARCH 2002
Jedna z ka ždoroč ních mezinárodních konferencí, svolávaných
prezidentem Rl clo rC1zných zemí
svě.ta, se letos konala ve dnech
5. a 6. březn a v hotelu Se1i1iramis

Intercon tinental v Káhiře. Byla
zaměře na na otázky udržení svě
tového m íru, ne boť právě Blízký
východ je již po n ěko lik let velmi
citlivou oblastí, v níž se s třetává
křesťanské, židovské a muslimské
náboženství. Této významné konferenci pfoto vě novala svou
pozornost i mezin:hoclní tisková
agentura Associatecl Press. 6. břez
na u ve řejnil a agenturní zprávu,
v níž se praví:
" Křes ťanství s tejně tak jako
islám odmítají násilí a terorismus," uvedl koptický biskup společně· s rnuslimsk)rm myslitelem
na mezin~roclní ko nferenci.
"Křesťanství odmítá •~ásilí. Za
lidská práva nelze bojovat za použití neliclských prostředků", prohlásil ve svéťn projevu k monoteistickým n áboženstvím na mezinárod ní konferenci Rotary International, v ě nované svě tovém u
míru, která se konala v Egyptě,
koptický bisk up Pic€nti, který má
své sídlo v Káhiře. .
Tato ko nference se zabývala
stále rostoucím násilím a zhoršujícími se vztahy mezi I zraelem a
Palestinou stejn ě tak jako událostmi z ll .zář í v USA, tedy situacemi,
které' zvýšily nap ě tí mezi náboženstv[mi na celém svě tě.
"To, co se stalo ll. září, znamenalo vážný zásah clo dialogu
mezi r ůzným i civilizacemi", řekl
Ahmecl Kamal Abou EI-Magd,
muslimský myslitel a komi s ař

Arabské ligy pro dialog mezi civilizacem i. .
K problematice a nutnosti vzájemné tolerance a porozumě n í se
"Pro různá náboženství je naléhavě za potře
v něm vyjadřuj e britský premiér
bí dialogu, ten n elze ni č ím nahradit; ovšem
Tony Blair:
nedúvěra v islám a označová ní náboženství
"Mám jasnou viz i multikulturní
jako hlavního zdroje terorismu je nejen vel i-.
Británie - viz i, která z hodnocuje·
ce chybné, ale i nebezpeč né."
. Muslimové na celém svě tě o bžalovali
pNspěvek každého z e~nik, každé
Západ, že jejich náboženství démon'izuje, a
kultw y a každé vyznání. ]sem
to v clúsleclku útoku na Spojené státy, který
pl'edur-čen k tomu, abych sledoval
provedlo 19 radikálních arabských muslimů ,
skutečně dynamickou společnost,
kteří unesli é t yři trysková letadla a zaútočili
v nfž lidé s n'tzným etnickým, kuls nimi na dvoj čata v New Yorku, na Pentatur-nim a náboženským zázemím
'g on ve Washingtomu a na oblast v Pennsyl- · mohou žít a pmcovat společně,
van i i.
i když si ponechají svou rozdílnou
Moderátor této rotariánské konference
identitu, a to v atmosféře vzájemného.respektu a porozuměn[.
Mustafa el-Fiki ji zakončil slovy: "Muslimové
PNslušníci Baha ' i v B1·ifánii
nejsou příslušníky Talibanu a Arabové
význanmě pNspfvají k dosažení
nejsou Osama bin Ladii10vé." EI-Fiki je před
této vize, proto je i naše země sil- ·
sedou výboru pro zah rani č ní záležitosti
egyptského parlamentu.
nější a lepší. Zejména je důležité, že
oslavujeme pNspěvek vhy Baha ' i
Taliban, který donedávna v Afganistanu
ke stabilitě a prosperitě britské spovládl tvrdou rukou, byl svržen vojenskou
lečnosti jako celku.
silou vedenou Sp ojenými státy, n eboť kryl
Velmi mne pntom posiluje. vize,
islámského militantního vttdce Osat}1a bin
kterou komunita Baha ' i prokazuLadina, považovaného za duchovního otce
je tím, že uzn.ává moc a sf/u dialoteroristických útoktt na Spojené státy."
BAHA ' I GARDENS, MOUNT CARMEL,
ISRAEL
A ještě jeden názor k tomuto závažnému
tématu, který jsme získali opě t z rotariánsk}'ch kruhlt - tentokrát od přítele Rézy
Reyhaního, ředitele vynikající školy Townshend I nternatio nal School na Hluboké,
člena RC české Budějovice. Poslal nám přís
p ěve k , který byl u veřejn ě n v bře zno
vém/ dubnovém vydání britského časo pisu
"Baha ' i]ournal U K".

gu mezi náboženstvfmí a význam
všech občanú, kteN pNtom mohou
uplatnit svltjpotenciál. Vaše komunita má životnost, která se nejlépe
prokázala nedávným otevřením
Zahrad Baha ' i na Mount Carmel
v Izraeli. To je vynikctjfcí monument vaší vÍly'~
Pleložíl
Dobroslav Zeman, PDC

Z aforismů Martina Petišky
Rotoriáni vědí, že žádný paprsek není zbytečný - i ten, který může vyhlížet nejzbytečněj ší, muze někomu
zachránit život. Nejsou nepotřebné paprsky, stejně jako na světě nejsou nepotřební lidé, jsou jenom ti, kdo si
neuvědomili, že mohou posvítit - a kvůli tomu se sami považují za nepotřebné.
Rotariónský domov spočívá v poznání, že pomoc je radostí, ne protivnou povinností. Zkušenost skutečného
rotariána je v tom, že jeho pomoc přináší radost jak tomu, komu je určena, tak tomu, kdo ji přináší.
Rotariánský kruh je symbolem záchranného pásu, ustavičně vhazovaného do utrpení a tmy ... Tam kde se tento
kruh - ustavičně - nevhazuje k tonoucím, rozplývá se rotarióflskó myšlenka.
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Zkušenosti ze
• I

Jako každoročně, i v letošním
roce proběhl ve dnech 9. a 10. ·
března, tentokrát v Praze, příprav
~1ý seminář budo ucích funkcionářtl Rotary klubů našeho clistriktu,
běžně nazývaný anglickou zkratkou PETS (President Elect Training Semina1).
· S potěšením mohu ko nstatovat,
že se tohoto semináře· zúčastnili
představitelé všech 45 klubť1
našeho clistrikru, přičemž nejsilněji byl zastou pen n ejvzdá len ější
klub z Košic, a to sed mi rotariány
a rotariánkami. Přij e li ovšem také
představitel é tří klubú v zakládání, které teprve čekají na udělení
Charty Rl, a to z Kravař, z Valtic- .
Břeclavi a z f:rýdku-Místku .
Celkem 140 účastníktl zcela
zaplnilo o prvn ím dnu se)n i náře
zasedací sál pražského Mánesu.
V prúběhu prvního dne m ě li
budoucí prezidenti, sek !·etář i a
další ú častn íci · možnost nejen se
cltddaclně seznámit s úko ly a
povinnostmi, které je čekají
v nastávajíchn ro tariánském roce,
ale vyslechno~It také řadu informací o struktuře Rota ry Internatio nal, o právním postavení Rotary

semináře

klubú, o č inn osti komise pro službu mládeži, o hospodaření klubú a mnoho jiného.
Shlédli rovněž film "... ad optima intenti"
a vyslechli přednášku o principech a cílec!1
hnutí Rotary. Velmi podrobně byla probrána
otázka zvyšování p očtu čl e n ů v jednotlivých
klubech, pl'ičemž však vždy musí být kladen
dúra? na morální profil každého kandiqáta.
Druhý clen, bohužel již za slabší účasti, byl
věnován Názkám, souvisejícím s Naclací
Rotary (The Rotary Foundation - TRF). Hlav- .
ním hostem a řečníkem k této problematice
byl pan Antonis Mastrantonis, PDG z Řecka,
který vysvětlil principy financování v rámci
této nadace, získá\rán(zdrojtl a rozdělován í
výnosú na jednotlivé programy. O ·možnostech finai!COvání ze zdrojll TRF v rámci našeho distriktu pak h ovořil a Daniela Vondrová
z RC český Krumlov a David Kafka z RC Hradec Králové.
Během zasedání pře dstav il Libo r Frieclel
ú častníky vý měnnéh o pobytu GSE-týmu clo
Texasu jako.jejich vedoucí. Na svúj více než
pětitýdenní pobyt v USA odcestovali společ
ně 22. března. Posled ním řečníkem byl Viktor .Príkazský z RC Poprad, kter)r se jako
odborník věn ova l _nejvýznamněj š ímu programu Rotary s celosvětovým dosahe m Po lioPlus.
·
V přeclvečer PETSu se sešel poradní sbor
g uvernéra, který je .složen ze čl e nú guver-

Zprcwa: Milan Roch, DGE. Stanislav 1\:ovák, DG, Dobroslav Zeman, PDG
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PETS

nérské rady (PDG Dobry Zemana,
PDG Ivana 13elana, DG Stanislava
Nováka, DGE Mila11a Rocha a DGN
Jiřího Fasta), dále asistenttl g uverné ra a vedo ucích jednotlivých
clistriktových komisí. Členy poradního sboru tvoří většinou ťotariáni,
kteří své funkce zastávafi již v m inulých letech, byl však do pln ěn o
.něko lik nqv)rch člen l'1. Jeho p řesné
složení bude uvedeno na žlutých
stránkách nového vydá ní seznamu
č le n ú clistriktu. Po radní sbor se
zabýval aktuálními o tázkami vedení distriktu a úkoly, které clistrikt
musí řešit v nastávajícím rotariánském roce.
Jsem velmi rád, že jsem měl možnost účastníkúm sem in áře PETS
přÚ1ést také některé aktuální informace z mezinárodního shromáždě
ní guvernérú Rota ry v Anaheimu a
osobn ě se seznámit s celou řadou
z nich. Pl'eji všem budoucím preziclentúm a da lším funkcionářúm
klubú, .aby ve své rotariánské čin
nosti v maximální míře vy užili
poznatky, které si ze s e mináře
odnesli a těší m se na s.polupráci
s nimi v 'budoucím rotariánské m
roce.
Milan Roch,
guvernér dis triktu pro rok
2 002/2003

pNprcwa 1Un:1íc/7 jiu(f!cionárú
•

:.i;.'~ ~.u·

Dva dny v Mánesu
(zdravice budoucího ·prezidenta RC)
Dva dny, které před stavitelé všech českých a slovenských
Ro tary klubú společně prožili v pražském Mánesu 9. a 10.
března, přinesly obrodu v atmosféře a navázání nových
vztahú. Oproti jiným shromáždě ním a.sešlostem bylo málo
rušivých příhod , snad i proto, že se každý snažil odložit své
deprivace v šatně a vystříhat se škarohlídství, škrobenosti,
takže se prostředí prosvětlilo a prote plilo přirozenou laskavostí kormidelníkú clistriktu.
Dovolte mi; abych jako zdravici k tomuto významnému
setkání rotariánl:t citoval část dopisu k zakládací listině
Nového Města :

generale bonum et commodumfructificet
de bono in melius succrescens
ut ei'!ASdem speciositas et pmsperitas,
ex quibus resultat utilitas generalis ...
(obecné dDbro a prospěch v lepší'se zvedlo ..
a jeho sličnost a smělý blahobyt,
z e kterých plyne obecný užitek .. .)
Tato slova jsou stále aktuální a blízká programu a cílúm Ro tary.
Luděk Bareš,
President Élect, RC BrandJís-Boleslav

.DVA SEMINÁŘE V JEDN.OM
O druhém Meznovém víkendu
tích dvou letech k nám patrně nebude moci
se uskutečnila dvě významná set-· přijet podívat: byl toti~ jako finanční odbat'
kání, která jsou vždy jedním
ník, který po několik lqt púsobil .ve vysoké
z vyvrcholení celého tbta1·iánskéekonomickéf~mkci pPi Evmpské unii v Bru·ho roku: na 10. března svolal
selu, povolán ke spolupráci v řeckém olymguvernér Rotctry distriktu 2240
pijském výbom pro pNpravu olympiády .
v Athénách. A právě odtud nám poslal po
Stanislav Novák do pražské restaurace Mánes všechny nově · návratu z Prahy svou zdravici:
nastupující funkcionáře českých
Vrátil .jsem .se zpět clo Athén s velmi milýa slovenských Rotm y klubů na . mi vzpomínkami na váŠ PETS a na seminář
věnovan ý Naclaci Rotary. Jsem velmi hrd ý na
jejich "PETS" - tedy ;, President
Elect Training Semina1·" - a hned
vaše ro tariány a je jich snahy. 140 ú častníkú
v následujícím t;lni se uskutečnil
na seminářích PETS a TRF, kteří zastupo~'ali ·
100 % všech klubú vašeho distriktu 2240,
seminář věnova n_ý Nadaci Rota1Jl, tedy seminář, kte1Jí byt'ptivodj asně hovořf o jejich záj mu. Všechny před
ně svolán na začátek led;na,
nesené přednášky byly velmi zajímavé a ·
avšak pro nečekan'é onemocnění
pocli·obně vysvětlovaly všechny postupy, jak
je před e pis ují příru čky Rotary Intem atio nal
hlavního p1'ednášejícfho - Antonise Mastrcmtonise, PDG z Řecka,
i její Naclace. Zejména oceňuji práci -paní
musel být na poslední chvíli odvo~
Daniely Vondrové (členky RC český Krumlán. Tentokrát se však setkání
lov, předsedkyně komise pi·o otázky Nadace
podali/o - a využilo se tak setkání
Rotary - pozn. reci.), a se stejným potěšeníin
predstavitelů všech českých a slojsem se setkal s vaším GSE - týmem ještě
vensk)ích ·klubú k ton~u, aby se · před jeho odletem clo Texasu.
právě tito nejpovolanější dozvědě- .
Po utavá byla také před n áška Davida
Kafky (RC Hradec Králové, komise. pro úče
li mnoho. podstatných informací
o p1·incipech hospodm'ení, o polové dotace - pozn. reci.) a velmi m ě těší, že
slání i o možnostech, které "The
mo hu zaznamenat o proti ro ku předch ozí
Rotary Founflation" někdy nazýmu pokrok, jehož jste dosáhli pf'i o rga nizaci
letošního semi n á ře. V této souvislosti bych
vaná vlajkovou lodí Rotcwy, nabízí.
PNtele Mastrantonise z náme
vám chtěl jen doporúčit, abyste ve svých kluuž z loi!zského mku; kdy - také
bech vytvořili malé komise. o 2 až 3 členech,
v Praze - vedl obdobný seminář.
ktel'í by se specializovali na otázky, týkající
jak Nkal, do Prahy se vždycky
se Nacl~ce Rotary. V malých klub'ech je
velmi rád vrací, i když S(! V pnšmožné, aby přeclstaven s tvo klubu pověřilo
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tímto úkolem aspo ň jednoho ·
schopného čl ena, který by se soustavně staral o programy Naclace
a její pravidla. Nezapomínejte, že
specializace na tyto otázky sk uteč
n ě potře buj e více než jen jednoletou praxi. Proto také ús tředí do poručuje vykonávat tu to fun kci po tři
roky, aby se mohly získané zkušenosti vh odně projevit.
Jse m přesvědčen, že i váš příští
guvernér Milan Rach př i s p ěl ke
zcl<Jru tohoto se m i ná ře a přeji mu,
aby jeho funkční období bylo skutečn ě úspěšné.
.
Yours in Rotmy
Antonis Mastrantonis,
. PDG, RRFC

Z aforismů Martina Petišky

.

Umění být rotariónem je tak
prosté, tak prosté. A přitom
ta k složité. Nepřestat nikdy
být člověkem. N epřestat jím
být ani tehdy, když se'zdó, že
se to stává nepohodlným
ne bo nebezpečným.

r

~:~.~_:

'

.

z na.'~icli klubzi

~·a •

RTC LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
PREVZAL CHARTU Rl
Uuítanie liptouskonzikulášskych "rotarakťákov " do clWriktu 2_240
15. clecember minulého roka
sa možno okrem preclvianoč
ných zho nov a nákupnej
horúčky nezdal byť n i čím \:)rnimočn)rm. Avšak pre zakladaíúcich čleoov Roraract klubu· Liptovský Mikuláš znamenal Dei'í
s vel'kým O. Po takmer roku
aktívnej č inn osti sa v juniorhoteli jasná v Demanovskej cloline konal slávnosť prevzatia
Char ty Rl, pri príležirosti ktorého bol tento klub oficiál ne prija tý do medzi n ~ rodnej ·si ete
Rotaract klubov. A že išlo
o poclujati e pre tento klub skutoč n e v)rzna mné, sved č il aj
fakt, že sa ho zúčastnil MUDr.
Stanislav Novák, guvernér dištri ktu 2240 - česká republika
a Slovenská republika, Ing.
Tacleusz Frackowiak, prezident
Rotar y klubu Li~tovský Miku-·
láš a č l enovia Rotary a Rotaract
klubov z Bratislavy, Košíc, Žiliny, Nitry, Brna, hostia z Pol'skej
republiky a samozrejme rotariáni z Liptovského Mikuláša.
Liptovskomikulášsky Rotaract klub zača l svoj u· č inno sť
približne od feb r uára rok u

2001 a po prvých skúsenostiach nasledoval
prvý projek t v apríli 2001 v Do move sociálnej starostlivosti v Liptovskom Hrádku. Neskór mladí " rota rakťáci" pomáhali pri akciách
rotariánov z Liptovského Mikuláša, iní cestovali po svete a zbierali skúsenosti a impulzy
pre svoju č inn osť a v októbri absolvovali spol očne clruh)r projekt s pomocou Verej noprospešných služieb v Liptovskom Mikuláši, ciel'om ktorého bola starostlivost o mestskú
zele11 ·a jej kultiváciu.
Takto postupne spoznávali ciel' a poslanie
rotariánskeho hnutia, až napokon ich snaha
vyústila clo organizovani a slávnosti prevzatia
Charty JU v clecembr i minulého ro)<a.
Samotný program prebiehal od rána soboty 15. decembra a zača l preclnáškou MUDr.
Miloša Slepeckého na tému spósobov efekziclentky Hotaract klubu Liptovský
tívnej komunikácie. V priebehu popoludnia _ Mikuláš Mgr. Vier y j ančušovej . V ďal
sa niektorí z ÚČ{!Stníkov potrápili s prv)rm
šej časti programu vystúpil folklórny
snehom na lyžiach a ostatní mohli obdivovať
súbor Váh z Liptovského Mikuláša
krásy Demanovskej jaskyne Slobocly. asies ukážkou liptovského folklóru a s viadoval workshop ako zakladať Rotaract kluby
nočným koncertom jozefa a Dodo
a tiež prezidenrská konferencia, kde si preziIvaškovcov. Samozrejme po oficiáldenti Rotaract klubov vymiei'tali svoje skúseno m programe nechýbala bohatá
· tombola a no č ná zábava.
nosti a názory.
.
Večerný oficiálny program sa niesol v oča
Na príprave podujatia sa aktívne prikávanonJ slávnostnom akte uvítania clo meclpravovalo všetkých secle mnásť členov
zinároclnej ror.ariánskej siete spolu s príhoRotaract klubu Liptovský M ikul áš,
vonni MUD1:. Stan.islav~ Nováka, Ing. Tacleusamozrejme za vel'mi aktívnej pomoci
mikulášskych rotariánov. ·
sza Frackowiaka a napokon zaklaclajúcej pre"Pomáhat bez ohl'aclu na seba, keclykol'vek, kclekol'vek a komuko l'vek" sa
stalo pre cl'alších !'udí ich krédom
a impulzom rob it tento svet lepším
a spravodlivejším.
A čo čaká liptovskomikulášskych
" rotarakťákov" tento rok? Pocl vedením novej preziclentky Kataríny Kupcovej pokračovan i e projektu v spolupráci s Domovom sociálnej starostlivosti v Liptovskom Hrádku, enviromentálne projekty v Liptovskom Jáne
a okolí Li ptůvského Mikuláša, spolupráca s Chari tou v J.i ptovskom Mikuláši a mnoho ďalších projektov ... nechajte sa prekvapiť!

Fotogmfiaml si pripomfnáme založenie nášho Rotaract klubu liptousky Mikuld§ za prftomnosti
utedaj§ieho guvernéra di§lriklll 22·10 lt'alw Bela na
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Mf!,J: Peterja nči,
sekretá 1' RTC LiptovskJÍ Mikuláš

z lut.<iichn klubti

- ~-• ~ ·

. ~·;4s. -

NA LIPTOVE SA SÚŤAžiLO ...... !
Tretiu marcouú sobotu, 23.03.2002, sa u Demťinouskej dohne konal. nultý
dištriktu 2240 u alpskom lyžovaní.
O rgan i začnú záštitu nad týmto
tych Rotary klubov dištriktu 2240. V druhej
podujatím prevzal Rotary klub
súťažiacej kategórii _
b olo na štarte 6 žien
Liptovský Mikuláš pod vedením
z troch Rotary klubov. Tretiu kategóriu t:vorotariánov Ondreja Macka a
rili naši junio ri z troch Rotaract klubov, kde
Bohuša Pa l ov i ča. Na to mto zatial'
si spolu svoje sily zmerali dievča tá s chlapnetracličnom, ale o to zaujímavejcami.
šom stretnutí sa zúčast nili rotariáA ako to všetko dopadlo?
ni z Rotary klubov Hradec KráloV kategórií žien sa na I. mieste umiestnila
vé, Žilina, Nitra, Banská Bystrica,
Janka Palovičová z RC LM časo m 18,23 sec.,
Liptovský Mikuláš, nechýbali ani
II. miesto obsadila Anka Sevčíková, taktiež
z RC LM, časom 22,77 sec. a III. miesto si
členovia Rotaract klubov Liptovvybojovala pani I vanka Ježková z RC HK
ský Mikuláš, B anská Bystrica
a Ni tra.
časom 25,34 sec.
Samotné pn:!teky prebiehali vo
V mužskej kategórií si I. miesto vybojoval
Ondrej Macko z RC LM a to vynikajúcim
vynikajúceJ atm osfére podfarbenej reprodukova nou hudbou
časo m 18,08 sec. Ďal ej nasledovali na II.
a doplnenej ch uťou grilovaných
mieste Bohuš Palovi č z RC LM; č asom 20,33
dobrótok priebežne pripravovasec. a na III. mieste sa umiestnil Ivan Košalných na mieste a stále v kotlíku
ko z RC N itra časom 20,45 sec.
zohrievaným výborným čajom.
V kategórií juniorov sa na I. mieste uSnehové pqdmienky boli vynikamiestnil člen Rotaract klubu Liptovský Mikujúce, len počasie bolo celý čas · láš, Peťo Jurečka časo m 18,55 sec., II. miesto
typicky zimné, hoci bol už prvý
obsadila. Katka Ševčíková taktiež z RTC LM
jarný víkend . Preto všetci pretekáčasom 20,52 sec. a o tretie miesto sa spoloč
ri a početní diváci s rad os ťo u užíne podelili Lucia Belanová z RTC BB a Ondvali povolený a nikým nemeraný . rej Košatko z RTC NT, ktorých lyže preťali
doping, ktorý v d ostatoč nom
ciel'ovú č i aru rovna kým časo m, a to . 22,98
množstve zabezpeč il i organizátosec.
ri u výrobcu - St. Nicolaus a.s.
V druhej čast i pretekov .sa o vzrušujúce
v. Liptovskom Mikuláši.
·
mo menty postarali víťazi prvých miest ženSúťaž iaci preteká ri boli rozdel eskej a mužskej kategórie Janka Pa lovi čová
ní do troch zák ladných kategórií.
s Ondrejom Macko m, kto rí-sa rozhodli zmePrvú kategóri u - mu ži - .tvorilo
rať si sily v súť~ž i o absolútneho víťaza tohto
16 pretekárov ~ rotariánov z pia- nultého roč níka súťa že. O víťazov i rozhodli
sk utoč ne len stotiny
sekundy, keď v II. kole
po razil Ondrej Macko
Janku Palov ičovú len
o 4 stotiny · časom
17,73 sec.
Podrobnú v)rsleclkovú listinu si m óžete
p ozr i eť na internete
na d ištriktných stránkach na adrese
www.rotary.sk
alebo www.rotary.cz.
Ceny víťazom odovzdávali prezident RC
Uptovský
Mikuláš
Tacleusz Frackowi ak,
PDG cl ištriktu 2240
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ročník

pretekou nášho

I van Belan a zakladajúci prezident
RC Liptovský Mikuláš Jozef Šišila.
Tejto lyžiarskej dištriktnej slávnosti sa zúčast nilo aj 21 výmenných za hra ni čných študen tov
z celého sveta, ktůrí v súčasnosti
študujú na slovenských a čes kých
stredných školách. Účasťou na
tom to podujatí a vlastnými pretekmi na matracoch u!<onč ili svoj týžclenn)r lyžiarsky pobyt na "Winter
Ski Campe" v Nízkych Tatrách.
Závero m chceme vysloviť presveclčen i e, že na tento nultý roční k
pretekov dištriktu 2240 v alpskom
.lyžovaní - vel'mi úspešný svojou
vynikajúcou o rganizáciou a rotariánskou atmosférou - naclviažu ďal 
šie ročník y a že všetci jeho účas tní
ci sa stali zakladatel'mi novej rotariánskej športovo-spol očenskej tradície, ktorá zakrátko prerasrie aj hranice nášho d ištriktLt.

Katm·fna Kupcová a

Peter.fanči,

členovia RTC LM,

Foto: Tadeusz Frackowiak,
RCLM

~~
<..

. '; '
,......,

..

z IW,c;ich klubou

ZIMNÝ SKl CAMP· 2002
pre zabraničných študentov
V cll'ioch 16. až 23. marca 2002
privítala Demanovská Dolina
22 medzinároclných štud entov
z celého sveta, kto rí študujú
v tomto roku v našom clištrikte
vďaka výmene mládeže, organizovanej rotariánmi.
Mladí cestovatelia z róznych
kútov sveta (USA, Austrália, Brazília, Japonsko, Čína) sa rozhodli
zú čas tnit na pobyte v rámci prograil1U SI~I CAMP 2002, ktorý realizovali RC Liptovský Mikuláš,
v spolupráci s miestnym Rotaract
klubom.
. Napriek tomu, že nám počasie
zo zač i atk u nep rialo, skonč il
tento lyžiarsky pobyt s peknou
a novou nádielkou snehu k spokojnosti všetkých zúčastnených.
Neclel'a sa ni es~a v znamení uvítacej lyžovačky na svahoch lyžiarskeho strecliska )asná. Pre niektorých to boli prvé skúsenosti na
lyžiach a preto neč uclo, že niektorí okúsili sneh nielen pocl lyža-

mi.. ..

Ocl pondelka nasledoval týžde1'i
plný výletov a róznych podujatí,
ako napríklad celoclenný výlet clo
Bobroveckej doliny s opekan ím
pri voclopádoch, a to všetko za
výclatných lú čov prvého jarného

s l niečka.

Pre mnohých bola n aj vačšou atrakciou
streclajšia návšteva ) askyne Slobocly
v Demanovskej Doline, s prehliadkou jedoej
z najbohatších kvapl'ových výzdob na svete.
Marianne z Brazílie sa priznala, že hoci
doma v Brazílii majú niekol'ko tisícok jaský1'i,
táto bola prvá, ktorú navštívila a bola i'lou
nadšená!
V piatok sa. mlaclí z celého sveta zúčastnili
společn é ho stretnutia Rotaract klubu Liptovský Mikuláš, pri ktoro m sa navzájem bližšie

spoznali a vymenili si vzájemné
poznatky a skúsenosti.
Počas celého týžclňa nechýbali
l yžovačky, návštevy k ina v Liptovskom Mikuláši, vrátane prehliadky
historického centra mesta.
Samozrejme, že ani jeden večer
sa nezaobišiel bez s pol eč ných
poseclení, ktoré sa často konč ili
spevom a tancom.
V posledný cle1'i sa mladí hostia
zúčastnili O..roční ka pretekov Rota·ry dištriktu 2240 v alpskom lyžovaní na Záhradkách, na kto rých pravdepodobne za naj vačš iu zábavu
považovali spúšť.an ie sa a "neoficiálnu súťaž" na matracoch.
Vel'a pekných chvíl', ako bo li
práve
t i eto~
na
Slovensku
aj v Čechách im prajú Rotary
a Rotaract kluby v Liptovskom
Mikuláši.
Boha tú. fo tografickú reportáž
z priebehu Ski Campu si mOžete
pozrieť na internetovej stránke:
www.skicamp2002.host.sk
Kataríná Kupcová,

Peter janči,
RTC LiptouskJí Miku?áš
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9. PLES ROTARY KLUBU JIČÍN
(a malá úvaha o bariérách)
Rotary k lub Jičín us pořádal
16.Cmora 2002 svllj trad iční, letos
již devátý, benefiční ple.s v sále
Hotelu Košíček - Skalní město na
Prachově. ·Ples se jako obvykle
velmi vydařil,_ jeho obvyklý vý t~
žek ve výši cca 20.000,-Kč, který je
u rčen pro děti z mateřské školy na
Vě trově v Ji číně, sice není velká
suma, ale př i komo rním až rodinném charakteru akce, dané velikostí sálu hotelu Košíček-Skalní
město a při účast i 50 hostú to
reprezentuje prtuněru 400,- na
osobu č ili 800,- Kč na jeden p ár.
Školce to pomtiže a nás to zahřeje
u srdce - a o to jde předevší m .
Jeho výtěže k s m ě řuj e tentokrát na
nákup hraček a did aktických
pomticek pro oddělení mentálně
a tělesně posti žených d ět í této
m a teřs ké školy.
Zvolili jsme ji letos nÍimo jiné i
z toho cltivoclu, že nás zaujala její

v

n ě ko lik a n ásob n á

p rospěš n os t

daná tím, že integruje clo spo leč
ných tříd děti postižené s ostatními, které jsou bez handicapu.
Několikan ásobn á prospěšnost
spočívá však i v to m, že zaříze n í je
v první řadě užitečn é pro handi-

capované d ět i , které mají přímo před oč ima
vzory a pr-íldacly, jak se zapojit clo her a jak
se vypořádat s prvními zadanými úkoly.
Možnost n avštěvovat tuto školku ji s tě
velmi oce1'1ují i rod i če handicapovaných
dětí, kteří získají alespo 11 n ěkol ik hodin
denně, ve kterých mohou přeru šit permanentní péči o . své potomky a věnovat se
jiným záležitostem, na které by jinak už
nezbýval čas.
Zajímavé je, že i ostatní rodiče se nerozpakují umístit své d ěti bez handicapu clo
školky na Větrově. Ba naopak - po ptávka
z jej ich strany o umístěn í ve školce je velká,
takže poli1ěr dětí je asi 20 : 80 ve prospěch
těc h bez postižení.
A sympatické je i zdúvodnění tohoto
zájm,u:
" Děti se n a učí jednat a žít s handicapovanými vrstevníky, seznámí ·Se s nimi a považují za sa m oz řejm é jim pomáhat, jak nejlépe
umí."
V přenese né m slova smyslu to koresponduje se základním heslem Rotary Internatio- .
na!:
·
"SLUŽBA BEZ OHLEDU NA SEBE".
Neclávno p;-oběhl a v našem tisku zpráva
o tom, že dva voz íč~ář i z Pře rova podali
oznámení k mezinárodnímu soudu, doložené mnoha příkl ady z posl~dních deseti let,

Lo>lsky p•·ezldelll RC}ft/ll jnroslav Stefan se
zdsrupkym pi-eddttajfetho klubu s dětmi

· kdy naše veřejnost, státní správa,
projektanti, stavebníci a další nerespektují platné zákony a vyhlášky
a staví dále "bariéry".
Není to qohudíky pravidlem a
existuje mnoho staveb a míst, která
veškeré nároky vozíčkářLI a postižen),ch spll''l lljí. Vedle nich ale vznikají
z lidské lhostejnosti stále ještě bari, éry jak fyzické, tak i psychické.
Je sa mozř'ejmé, že z té větší skupiny dětí, které vyrústají vedle postižených dělí ve školce na Větrově,
budou za nedlouho dospělí lidé.
Doufáme, že ti již budou při rozeně.
ohl ed u pl nějš í ke všem handicapovaným. U rčitě pro ně již bude zcela
samozřejmá péče, pomoc a respekt
k ' těm , kteří ji mnohdy nevyžadují ale p atří jim lidsky, bez ohledu na
všechny příkazy, zákony a vyhlášky.
Jde pl-ece jen o to poskytnout
handicapovaným možnosti, j ak é
jsou pro ostatní samozřej mé.

Jan Ritte1;
Skupinka krdsných d~tiček. kteréjsou toho ,•nsu ·a možnď uapoi'ád - bez rod/čti ....
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prezident Rota1y

Chtbu.fičín

PERU OČIMA ČESKÉHO STU.D ENTA
V rámci dlouhodobého výměnného programu student(t Rotary International vyslal náš distrikt na
p odz im 2001 do Peru sludenta ]a na Bílka. j eho vlastní hodnoceni p obytu v této vzdálené jilw americleé z emi, které nám poslal v polovině únom 2002, j (! velnú z ajímavé. Poslouž í výborně n ejen j eho
pNpadným následovníkům, ale nniže bJít dokonce i d obrou radou p ro všechny, kteff·f se chystají
pod ívat se do Peru s leteroukoliv cestovn í kancelál·í.

\

I

Pár sl ov n a úvod
Zanedlouho to bude už šest
m ěs íců, co jsem při ces toval do
Peru, země pro nás, S tředoevro- .
pany, známé hlavn ě díky Machu
Picchu, teroristúm ze Světlé stezky a dnes již padlé vl ádě japo nského prezidenta Alberta Fujimoriho, takže vlastně n aprosto
neznámé, cizí a exotické.
Po kud je ale něco neznámé,
neznamená to, že to je špatné či
n e přátel s ké . V případ ě tohoto
jiho amerického ·Státu tomu j e
z mého osobního pohledu přes n ě
naopak. Za tě ch šest m ěs íc Ct jsem
se bez jakýchkoliv problém tt, a to
doslova, sžil nejen s cizím jazykem, rozdílným klimatem a odlišným životním stylem, ale - a to je
to hlavní - s lidmi, se kterými sdílím obydlí, studijní povinnosti č i
volný čas.
Musím se při z n a t, že jsem před
odletem měl, asi jako každý, jisté
obavy, zda moje hostitelská rodina bude dos ta teč n ě to lerantní,
zdali i já jsem dostateč ně flexibilní v oblasti mezilidských vztah Ll či
zdali moji nov í spolužáci a pří
padní přá tel é budou o tevře ní ·.
vúči nové osobě s rozdílným
pttvodem a kulturou. V neposlední řadě sa mozřejmě stály starosti
o př ípad né problémy s osobní
bezpečností či zdravím, spojené
s odlišným klimatem a do jisté
míry problematickou sociální
situací tohoto státu, řa d íc íh o se,
právem i neprávem, mezi rozvojové.
·
S odstupem ko nstatuji, že žádná
. z mých obav se nepotvrdila ani
v nej menším. Je tomu .tak jednak
díky z n ač né dávce vzájemného
respektu a tolerance, panující jak
ve vztazích s mou rodinou, tak
s mými kolegy z univerzi ty

a osobními přáteli, jednak díky velkému
štěs t í, protože zdaleka ne všichni vý měnní
studenti jsou se svou hostitelskou rodinou či
studijním zařazením spokojení. V~žněj š í
zdravotní problémy či jakýkoliv problém
s osobní bezpečností se taktéž nedostavil, to
hlavně díky zvýšené o patrnosti, o tom ale
později .

Ofici ální jazyk (š paněl štin a) j akožto
základní prostřed e k ko munikace lze bez
problémťt ovládnout v jeho základní fo rmě
během několika týcln t"L S tejně jako mnozí
jiní výměnní studenti, přices toval jsem i já se
z nalostí tří prvních lekcí z u če bn i ce pro
samouky, avšak díky snaze, vťtli a schopoosti jsem po ně ko lik a týdnech mohl ko munikovat celkem s rozu miteln ě a plynn ě o větši
ně každodenních záležitostí. Jak se zde ří ká,
"querer es poder'', neboli "chtít znamená
moci". S trochou vúlé se člověk naučí to
základní z gramatiky a slovní zásoby, s trochou otevřenosti získá přátele, se kterými
mCtže konverzovat, s trochou pen ěz knihy,
které m t"tže číst, a poté už je rozvoj jazykových schopností jen otázkou času.
Životní styl či obecně kultura nejsou pro
našince žádným šokem, zdejší měs ta mají
velmi podobnou formu jako města evrop-

ská, špa nělský vliv zde zanechal
velmi silnou stopu. Jediný rozdíl je
snad trochu větší ne pořád ek a
m nohem m éně hek tick ý životní
styl, orientovaný. více na rodinu a
zábavu než na práci. To se týká
hlavně Arequipy s jejím provin č
ním, klidným charakterem. Cuzco
je díky množství turistů a charak teru svých obyvatel více kosmopolitní, za měřené na zábavu a kulturní
vyžití, Lima je naopak měs tem byznysu a práce, podobná v tomto
<;>h fedu evropským velkoměstt"un .
V dalším se chci vě n ovat ně kolik a
obecným po hledt"tm na místní
život.

Současná situace a bezpečnost

Na ko nci 80. l et trpěl o Peru )ed- ,
nak extrémní ekonomickou k rizí
s inflací, dosahující vysokých čtyř
místn ých čísel , jed nak nápo rem
levicového a drogového tero rismu,
kter ý nabyl ·roz m ě rt"t ob ča n ské
války a vyžádal si bě h e m ně koli ka
let okolo 30 000 obě tí mezi ci vilisty

11/nmn mé.<lo Lima s pmzo ramrtlem A11d
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i v ozb rojených silách. V této
no, pomě rně bezpečná. Osoby ženského
nebyl? tato země
pohlaví mají samoz!"ejmě poněkud ztíženou
vhodným místem pro turismus,
situaci, protože se i ve cine stanou snáze
studijní potiyty a podobné záleži.obětí Juácleže či útoku. Proto je l epší nechat
tosti. Pocl vládou Alberta Fujimoridoma řetízky, náušnice, prsteny a hodinky
ho se podařilo prostřednictv ím
čtvrti mimo centrum raději navštěvovat
velmi tvrdé liberální ekonomické
s mužským doprovodem či ve skupině.
politiky zastavit hospodářský proV noč ních hodinách se ale komukoliv
pacl a díky poněkud neclemo)<ras bílou pletí naprosto nedoporu čuje chodit
tické, avšak efektivní občansko
po jakékoliv čás ti m ěsta. Vždy je lepší využít
sociální politice vym ýtit terorisslužeb·velmi levných taxi ( mezi 20 a 50 Kč),
mus, takže se Peru vrátilo zpět clo
a i v tomto případ ě rad ěji zl'rstat ve s kupině .
Podobná situace jako v Are quipě, pokud
stavu relativní sociální a ekonomické stability.
jde o zvýšené nebezpečí kapesních krádeží,
Před asi dvěma lety došlo ke
panuje v turisticky atraktivním Ci.rzcu a v ostatních menších měs tech. Lima je, jak už
změně režimu a vláda se teoreticky zdemokratizovala. V současné
l::iylo řečeno, případ odlišný. Okolo dvou tře
době je u moci velmi široká )<aali~
tin z jejích 12 milionú obyvatel je tvořeno
ce vedená prvním "indiánským"
osobami žijícími. na hrani ci či hluboko pocl
prezidentem Alejanclrem Toledo.
hranicí chudoby a nebezpečí krádeže či pře
Konec vlády A. Fujimoriho a vláda
padení je během cine vysoké a v noci se
typického jihoamerického popumění v· jistotu. I v -samotném centru je třeba
listického prezidenta A. Toleda
vyhnout se jistým ulicím, clo velké části měs t
(samozřejmě jen dle mého osobských čtvrtí se neodváží ani policie. Existují
ního názoru) jsou opět ve znameale samozřejmě i č tvrti bezpečné, s permaní ekonomické stagnate až krize,
nentní přítomností po zuby ozbrojené polita ovšem nedosahuje sociá ln ě
cie, není jich· ovšem mnoho. Kro mě to ho je
n e b ez p ečn)rch
rozmě r ů.
Její
Lima dosti drahá, za taxi se platí zhruba to
konec a návrat ke konjunktuře
samé jako v Čechách, strava a ubytování jsou
však bude asi d elší zál eži tostí.
dražší. Organizovaný systém hromadné
V každém případě ale lze dnes
dopravy typu pražsk é MHD neexistúj e
Peru ozna čit za stabilní ,a pro
nikde, vše obstarávají obvykle přepln ě n é
turismus i dlouhodobější pobyty
dodávky pochybného technického stavu,
bezpečnou zemi.
bez jízclnícl~ řácll'r ·a pevných zastávek. Člo
Arequipa, město , ve kterém se
věk místa neznalý je tak nucen použít pouze
koncentruje většina rotariánských
taxi. Lima také víc než kterékoliv jiné peruv)rmě n stuclentú, m á přitom
ánské m ěsto nabízí obrázek typický pro rozpověst jednoho z nejklidnějších a
vojový svě t - propastný rozdíl mezi chudonejbezpečn ějších m ěst v celé
bou a bohatstvím, kdy vedle. posledního
zemi. Se svým zhruba milionem
modelu mercedesu sedí špinavé dítě bez bot
prosicí o chleba.
obyvatel je po Limě druhou nejvě tší aglomerací, ovšem s hlavním
městem se nedá srovnat celkem
v niče m. S chudobou v podobě
Cestování
·velkého množství žebrákt\ slumoCo se cestování týče, hlavní charakteristivých čtvrtí, opuštěných d ětí atd.
kou odlišující obecně Ameriku ocl Evropy
se zde člověk samozl"ej mě setká,
jsou vzdálenosti. Peru má si ce jen 22 milioovšem r1ejeclná se na rozdíl ocl
nú obyvatel, ovšem 1,200 000 kilometrl! čtve
hlavního m ěsta o extrémní pří
re čních rozlohy (Ně mecko, Francie a Benepacl. B ě h e m cine lze jít prakticky
lux dohromady). Z Arequipy, ležící v ho rsk é
kamkoliv bez nutnosti obávat se
oblasti na jihu ze mě, dvě hoclirly cesty od
o svou b ez p ečn ost, vždy je ale
pobřež"í Pacifiku, clo Limy, ležící.v centru na
lepší nemít u sebe vetší hotovost
pobřeží, trvá cesta autobusem asi 14 hodin a
či cennosti typu fotoaparátu nebo
je
třeba počítat s cenou okolo 60 Nuevos
n ápadných hodinek, řetízkú
Soles (1 Nuevo Sol má cenu okolo 10 Kč),
apod. Je logické, že bílá tvář
tedy asi 600 Kč. To samé platí pro vzdálenost
a evropsk ý vzhled přitahují
Lima
·- Cuzco a Cuzco - Arequipa. Výlet
pozornost případn ých zl oclěj t"'.
z
jihu
na sever clo pralesních oblastí tr vá
Arequipa ale je, jak už bylo řečedobě rozh odně
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okolo 36 a více hodin. Cesta autobusem bývá pohodlná, většinu
urbanistických center spojuje asfaltovaná silnice. V p řípadě cesty
mimo hlavní silnice je v~ak třeba
počítat s minimem pohodlí a vyšším r[zikem.nehody, protože silnice
v horských oblastech nebývají asfaltované, nemají svodidla a dopravní
prostředky po nich se pohybující
nejsou zrovna poslední modely.
Mezi Limou, A.requipou, Cuzcem a
dalšími m ěsty existuje také pravidelné letecké spojení, cena letenky
se však pohybuje o_kolo 80 - 100
USD.

Klima
Hovoři t o klimatu· v rámci celého
Peru nel ze, protože vzhledem
k rozloze panují v rúzných částech
této ze mě velmi odlišné přírod ní
podmínky. Sever a severovýchod
země se nachází v rovníkovém
pásmu a je tudíž pokryt pralesem ·s tím ·je spojené velmi vlhké klima·
s pravidelnými dešti, teplotou
okolo 28°C a akutním nebezpečím
malárie. S trochou opatn1osti se
však dá nákaze předejít ~ tato
oblast tak rozhodně stojí za navštívehí. Pobřeží Tichého oceánu nabízí v létě (tzn. prosinec, leden, únor)
horké, suché klima, během ostatních ročních období panuje spíše
chladné počasí. V Li mě je během

Návšt~va

na Machu Plechu
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Téměř každé jídlo je velmi pikantní, ryby se
Rodina
roku 9 měsícú zataženo s vysokou
často jedí téměř syrové. V severní části země
vlhkostí, v zimě (Čer~'en, červe
. Soužití s bos.titelskou rodinou
je možné vybírat z neuvěřitelně široké škály
nec, srpen) s teplotou mezi 10
bývá asi nejkritičtějším bodem kažvšech možných clruhtt ovoce, horské oblasti
a 15 oc, v létě o ko lo 30 oc. Po celé
dého vý m ěnného pobytu. Nevyzase nabízejí desítky druhú kukuřice
délce území Pe ru se táhne pohoří
hnutelnost každodenního kontaka brambor nejrťtznějších tvar l! a chutí
And s výškou až 6 000 m n,m. Aretu, nucené sdílení soukron1í, pří
(mimochodem, brambory i kukuhce
quipa leží ve výšce 2 300 - 2 800
padná jazyková bariéra či "homepocházejí právě z Peru). Zpočátku je radno
m n.m., na úpatí tl"í nečinných vuls ick" jsou v mnoha případech
vyvarovat se specialit a dát trávicímu systékántL Z ·vlastní zkušenosti mohu
oboustranným kamenem ú razu. Se
mu čas, aby si zvykl. Kupovat jídlo na ulici je
ko nstatovat, že nabízí téměř ideálsvou hostitelskou rodi no u jsem měl
s ice možné, ale raději také až po delší d o bě .
tÍ í počasí. Vzhledem k blízkosti
opro ti ostatním štěstí, protože tu
Rozhodně není na škodu přivézt s sebou
rovníku trvá po celý rok clen i noc
žiji s lidmi naprosto normálními,
léky regulující zažívací problémy - všechno
d vanáct ho din, d íky nadmořské
vzděl anými a tolerantním i, žijícími
je sice n1ožné koupit i zde, lékařská péče má
výšce je však po dnebí suché,
stylem života srovnatelným. se zpLlúroveň naprosto srovnatelnou, ne-li vyšší
deset měsícú v roce cel)r clen svítí.
sobem života české vyšší střední
než. v ČR, cena lékú je však pěti a·ž desetinátř íd y. Ani s komunikací nebyl a
slunce, jen konec prosince až·
sobná než v Evropě. Jinak obecně nejlepším
není problém, protože všichni č le
únoi· jsou obdobím clešťlt, Prší
ovšem mírně a téměř vždy pouze · lékem na l e hčí případy nevolnosti je čaj
nové rodiny umí alespoi1 trochu ·
z kokových lístkťt , které lze kou pit za miniodpoled ne . .Teplota nepřesahuje
anglicky (a tak je tomu, pokud vím,
m ální cenu na kterémkoliv rohu.
25 oc a neklesá pocl 10 oc. Cuzco
u většiny hostitelských rodin) .
vzhledem k nadmo řské výšce
Zatím nedošlo ani k žádnému byť
3 500 m n.m. nabízí poněkud
sebeme nšímu konfliktu. U_své souch ladn ěj š í počas í s vě tším podíčasné hostitelské rodiny zústanu
Nákupy
lem deště zvl áště v letních měsí
s
největší pravděpodobností až do
Ač se toto réma zdá být poněkud triviální,
cích, v prosinci až březnu. Z celékonce
syého pobytu (což mi bylo
je dobré vě novat mu alespoi'i pár řádek, proho Peru jsou Cuzco a A.requipa asi · tože i v oblasti vým ěny zboží panují určité
už zhruba před čtyřm i měsíci
nej vhodnější místa pro d louhodovýslov ně nabíd nu to), a učin ím tak
rozdíly ocl toho, na co jsme zvyklí. Ten ~1lav
bější pobyt, nejen díky svému klirád a bez výhrad.
ní spočívá v to m, že s výj imko u značkových
matu, ale i díky velmi bohatému
Je. zcela zjevné, že pokud se na
prodejen v centru města neexistují pevné
přeclkoloniálnímu a koloniálnímu
obou stranách 'sejdou racionál ně
ceny. Téměř vždy je třeba sm louvat. Zvláště
d ědictví.
uvažující jedinci, vždy naleznou
pokud má člověk bílou tvář a je dobře obleNemohu opom enout také
nějaký
oboustranně
přijate lný
čen, budou se snažit místní prodejci n adsaobčasná
země třesení
jakožto
a přínosn ý modus vivendi. Zázrač
dit cenu, často i o sto a více procen t. Zpojeden z přírod ních jevú vlasm ích · čátk u je v případě větších nákupú vždy lepší
ný recept na to, jak koexistovat
tomuto regio nu, není ovšem třeba
s novou rodinou, nemám. Stačí jen
vzít s sebou n ě ko ho znalého místních
če hokoliv se obávat. Poslední
poslouchat, · jaké jsou potřeby
pom ě rú. Totéž platí o taxi-s lužbě: neexistuje
velké zemětřesení v oblasti Aredruhé
strany a samozřejmě také
nic jako taxametr, cenu je nutné dohodnout
qu ipy proběhio v červnu minuléjasně
definovat
ty svoje. Tak lze nejpře dem.
ho roku, a vzhlede m k to mu, že se
lépe a nejrychleji dojít konsensu.
Dalším problémem je značn)r podíl falšopravidelně o pakuje v ii1tervalu
vaných p rodukttl. V případě, že si chcete . Není ·clobré vyvolávat napětí pozdzhruba 10 - 15 let, není pro příští
koupit např. kvalitní
·
roky třeba mít s trach. Kromě
boty, musíte se mít na
toho, i když z·míně né ze mětřesení
pozoru. Zvláštním pří
dosáhlo extrémní síly osmi stuppadem jsou CD - jejich
ňú Richterovy stupnice, obešlo se
falšová1ú je téměř národté m ě!· bez obětí, neboť veškeré
ním spo rtem. CD, které
budovy zde jsou konstruovány již
v centru stojí padesát
s ohled em na častý výskyt tohoto
dolarú, lze o tři bloky
nebezpečí.
dál koupit za pět solú.
Potud moje obecné
postřehy a případ né
Strava
pokyny pro budoucí
české v)rměnné studenSložení stravy je dosti odlišné
ty ·v Peru. A teď mé
ocl toho, na co jsme jakožto Stře
čistě osobní zkušenosti
doevropané zvyklí. Obecn ě platí,
že na p o břež í tvoří hlavní so u část
s hostitelskou rodinou,
jídelníčku mořští tvorové, zatímco
stud iem na univerz itě a
dalšími obla,stmi mého
v horských oblastech spíše vepřo
V kruhu mé ~IOI'é perudnké rodiny
vé, h ovězí či s kopové .m aso.
osob ního živo ta zd e.

17

Dignitatis memores ad optima intenti

svět oóma m/acljích

:;~~.
~.",Y.

státní). I každé větší město má svou universtudenti vstu pují na univerzitu ve
zitu - proto a nejen proto je mi trochu zatěž
svých šestnácti až sedmnácti letech)
ko nazývat tuto zemi rozvojovou. Počet uniznačné utrpení.
verzit na p očet obyvatel je rozh odn ě vyšší
Ke vstupu na jednu ze soukronež u nás. Kvalita vzdě l á ní a hlavně možmých univerzit přitom stačí podat
nost uplatnit získané vědomo,sti je ale jiná
pouze žádost a - v případě, že č l o
sa mozřejmé :
věc. U té "mé" univerzity se přes. její název
vě k chce na konci semestru dostat
jedná o naprosto normální vzdělávací ústav,
Musím ovšem podotknout, že
certifikát - zaplatit škol né ve výši
v tomto ohledu mají osoby ženn e p o-z na m.e na n ý
ského. pohlaví pon ě kud ·ztížené
v žádné m smě ru
postavení vzhlede m k jistému trapříliš nou religiozitou.
dicionalismu a patriarchalismu .
Některé z výmě nných studentek,
Rozhodl jsem se
zvyklých na libe rální pr-ístup
v souladu se svým
svých evropských rodičů ; si stěžo
za m ě ře ním a pře
valy na přes pr-ílišný protekcio nissvědče ním pro stumus svých nových rodi'n. Řešení
dium práva, čehož
podobných problémú je ovšeni
až dosud v žádném
problémem individuálním. Když
pří p a d ě
ne lituji .
. už jsm e u toho, tradiCionalismus
Vzhled em k to mu,
spojený se silnou a úspěšně přeží
že školní ro k zde
vající katolickou tradicí má za pří
začíná v b řeznu a já
č inu poněkud odlišný, z. evropjsem
dorazil
ského liberálního pohledu by se
v srpnu, nastoupil
chtěl o říci relat ivn ě zpomalený
jsem do druhého
me ntální vývoj místních teenage- · semestru a po sko nrtt, (ovšem v jistých oblastech
če ní prázdnin až do
života nejen jich), což o bčas vyvosvého odjezdtr v če r ve n c i t:r. budu pokračo
asi 22 000 Kč za semestr. Pokud
lává údiv, občas úsměv. Ale k·aždovat ve třet ím semestru. Studium zde, alesbude přlští český výměnný student
pád ně ne ní problém zvykno ut si
poií. v prvních ročnících, nedosahuje nároč
věkově a mentál ně zpúsobilý studia
a sžít se.
nosti · studia např. na UK, ale navštěvovat
na UC~M (o čemž nepochybuj i),
univerzitu je rozhod ně přínos něj š í a p ří
u rč i tě nebude problém ve spoluj emněj š í, než být na místní střední škole.
práci s jeho hostite lskou rodi nou
Nejedná
se
je
n
o
zp
rostředkováva
né
znalószískat
místo na kterékoliv fakultě.
Univerzita ·
ti,
ale
hlavně o možnost najít přátele a obecJako jeden z mála výměnných
ně jedince s podobným zaměřen.í m . .
stude ntú mám možnost studovat
Z
komentá řú mých "výměnných kolegú"
Přátelé a m ezilidské kontakty
na jedné z místních univerzit jsem
odvodil, že navštěvov?t zdeJší středn í
Universidad Católica de Santa
·Jsem osoba extrovertní a nikd y
školu, byť tu n ejp restiž nější, je vzhledem
m i nedělalo problém navazovat
María - UCSM. (Arequipa má celk náplni osnov a vě ku spolužáktt (místní
kem tři, dvě soukro mé a jednu
osobní kontakty, ale tak jednoduch~ jako tady to tedy opravdu nikdy
a nikde nebylo. Jako větši na národú
žijících v oblastech s přívět i vý m
podnebím mají i Peruánci (z mého
pohledu zvláště Peruánky) velmi
přívětiv)r a otev ře n ý charakte r.
Vzhledem k historickému vývoji
zde lidé evropského vzhledu a
pttvodu požívají jistého respektu
. (to neplatí ant tak o turistech jako
spíš o těch, kteří zde žijí či pracují
trvale) až zájimL Zvláště na univerzitě se m i ještě nestalo, že by nebylo s kým o čemkoli diskutovat. Nezi'ídka se stane, že se člověk zapovídá i' s neznámou osoboi.t na ulici,
i když, pravda, ne vždy tato osoba,
zvláště je-li o pačného pohlaví, touží
Uuiverzita ve městě Arequipa
pouze po konverzaci. Na to si museními přícho d y č i příchody ve
s tavu méně přijate ln é m . Pro tislužbo u za odpovědné chování by
mě l a být důvěra ze strany rodiny
a poskytnutí veškeré možné míry
svobody. To je ale snad celkem
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jf dát pozor zvl áště sl ečny-c i z inky.
Ač se snažím respektovat stanovená pravidla výměnného pobytu
jak nejlépe mohú, příkaz "no
dates", česky řečeno žádné příliš
osobní vztahy, se mi nedaří plnit
již po n ěkolik měsícll. Zkrátka by
byla příliš velká škoda připravit se
zbytečným odříkáním o podstatný rozměr lidského života, který
zde m á samozřejmě poněkud
odlišný a o to za jímavější charakter než u nás. Jednoduše na nedostatek přátel a známých si nestě
žuji a bude pro mě myslím dost
těžké rozloučit se s nimi.

Závěr

Shrnuto a podtrženo: · SVUJ
pobyt zde označuji za excelentní
po všech myslitelných stránkách.
Říkám to naprosto věcně, bez
emocí a př ísa h ám, že jsem se při
psaní těchto řádktt neposilňoval
žvýkáním kokových lístkú či
podobnými substancemi.
Peru nabízí neuvěřitelné kulturní bohatství. Jako jedna z mála
jihoamer ických zemí má svou
vlastní histori ckou identitu, na
kterou mohou být jeho obyvatelé
právem pyšní: Je zárovei'i zemí
bohatou na přírodní krásy, díky

budu chtít vrátit. Zkrátka že Peru a
své rozmanité geografii nabízí kombinaci
jeho lidé si získali múj respekt a
pralesa, nádherného pobřeží, pouště a veleobdiv. Díky za ša'n ci strávit rok
hor, něco, co má opravdu málokterý stát. Žít
právě tadý.
zde, byť jen tak krátce, protože těch deset
Jan Bflek
m ěsícú se mi teď zdá být až smutně krátkých, znamená pl"i troše zájmu a iniciativy ·
PS: Málem jsem zapom n ěl na
neuvě řitelné intelektuální, em oční a obecmístní Rotary. Sám nemám jakékoně lidské obohacení.
liv problémy se vztahy s představi
Myslím, že čím odlišnější č i exotičtější ve
teli místního Rotary klubu, lidsky
smyslu kulturním a historickém je země, do
jsou příje mní a přátelští, zatím mi
které se člověk vydá, tím více se rozšíří jeho
ve všem vyšli vstř íc, ať už jde
perspektivy a vnímání reality. Vydat se na
o povolení cestovat mimo rámec
studijní pobyt do země ·Inkll je určitě větší
Rotary či o jiné z~ležitosti. Chybí
výzvou než vydat se clo nám přece jenom
jim ovšem trochu o rgan i zační
bližších stát(t Severní Ameriky · či Evropy.
talent, takže'cesty v rámci Rotary se
Oyšem odměna za přijetí této výzvy je
obvykle tři- a vícekrát odkládají,
neskonale vyšší než ta, které se dostane těm
datum a hodinu odjezdu se dozvím éně odvážným. Možná teď soudím něco,
dáme clen přede m atd.- ale obecně
co neznám, 'ale popravclě řečeno si raději
není na co si stěžovat. Mají myslím
ani nepředstavuj i , co by se mnou bylo, kdyupřímný zájem na tom1 aby do Arebych se místo do milionové Arequipy vydal
quipy přiš l o co nejvíce nových
clo nějakého evropského či séveroamericvýměnnýc h stuclentl't. P ř·íšt í rok
kého maloměsta, místo práva na univerzitě
snad tedy budou troch u z r učnější
studoval kdovíco na něj aké high school,
a zkušenější v orga ni začních záležimísto elegantních Latinoameričanek a míšetostech, takže ani v této oblasti
nek obdivoval hamburgery a coca-colou
nebudou problémy.
živené bělošky; jednoduše místo rozšiřová
ní svých obzorú poznáváním odlišné kultu]cmBflek,
ry a historie tyto obzory zužoval opakovávyslcmJí RC Poděbrady
ním toho, co už jsem jednou slyšel nebo
viděl.

Jsem tady, v Peru, a jsem rád, že jsem tady.
Říkám naprosto otevřeně, že se tato země

stala mým druhým domovem a že se do ní

POŽEHNÁNÍ OD BILLA O "SPALDINGA .
V polovici března oslavovali
Irové svátek svého hlavního
patrona - svatého Patrika, a spol ečně s nimi i mnozí z těch obyvateli'• Spojených států , k teří mají
své dávné rodinné· ~ořeny právě
v Irsku. K nim se zřt!jm ě stále zná
také náš výborný přítel Bill Spalding, kterého jsme m ěl i příl ež itost
u nás již dvakrát přivíta t: je'clnou
na podzim roku 199.8, kdy v čel e
šest i č l e nn é del egace navštívil
p os tupn ě řadu našich českýc h
i sl ovenských Rotary kl ubll,
s nimiž se tehdy chystal realizovat
(a také v příštím roce uskutečnil!)
řadu zajímavých humanitárních
projektl't, podpořených účelovou
dotací (Matching Grantem).
Podruhé k nám Bill Spalcltng
př ijel se svou manželkou Pat jako

právě nastupující guvernér Rotary clistriktu
5160 (severní Kalifo rnie), aby se zúčastnil
slavnostní inaugurace našeho samostatného clistriktu 2240 v červnu 1999.
Protože s ním udržujeme i nadále velmi
přá telské styky (s jeho clistriktem se také
uskutečnila v roce 2000 např. výměna GSEtýmll), ozval se nám i u příležitosti l etošního
svátku sv. Patrika dne 19. března a dokonce
se podepsal jako "O'SpaJding" - pěkně po
irsku ...

Poslal nám jedno roztomilé irské požehnání, které ml't že být určené i pro kohokoliv· z vás, našich věrných čtenářll:
Necht' se pl'ed 'v ámi otevfrá
stále volná cesta.
Necht' máte vítr stále v zádech.
Nechť Vám do tváří stále svítí teplé slunce.
Nechť vaše pole stále jemně zkr-ápf déšť

A dokud se znovu nesetkáme,
nechť vás Búh ochraňuje ·ve své
dlani ...

... a k tomu Bill navíc dodává:
... a

nechť se

dostanete do nebe
než se
že jste 'jJ1"ávě zem1'eli...

alespo·ň púl hodiny předtím,
čert dozv~

Have a happy day ....
Bill and Pat O ' SPALDING

Se stejnými slovy i1:ského požehnání se obrací na všechny naše čte
náře také
redakční mela našeho
mtariánského magazínu
GOODNEWS.
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Kvíz

Quiz

Quiz

j cmuá rje rotetriánsky mesietc uen ouetný p ouedomíu o Rotetry Internettional. Preto tradične ujetnuárouom čísle nášho ústredného časopisu The Rotarietn je u ve1'ejií ovet11JÍ levíz, u ktorom zábavnou
f ormou si móže kaž dý rota1'ián na 5 0 otázkach preue11t; kol'ko et čo Ůie - aleho neuie - o Rotetry
International.
A kecl'že j e to etj uel'mi vh odnáf onnet, ako doplnit' základ né rotariánske uedomosli nový m členom
a poskylnúť tieto inj o1·mácie aj čitatel'o m, - n erota riánom, ktorým sa náš časopis dostane do rúk,
rozh odla sa n aša 1~edakciet výherom 30 oiázok z tohlo kvízu každý rok "otestovat"' suojich čitatel'ov.
Prelo etj u tomto ročníku časopisu GOOD f'!EWS uuerejňujeme pre uašu záhetuu et poučenie nasleclujúce kuízoué otázky. V p rípade, že to hude p redsa potrebné, skontrolujte si spráunosťsuojich odpouedí na strane 2 1.
1. A.ké je hlavné motto Rotary International
pre rok 2001/02?

15. Ktorý je

naj ';"ačší

Rotar y klub na svcte?

16. Kde je svetové ústredie Rotary International?
.2. Kro je prezidentem Rotary Interoational

17 Kol'ko geograf ických zó~ má Rotary J ntern~ti o nal?

pre rok 2001/02?
3. Kro je president-elect Rl, ktorého obdobie za čína
1. júla 2002?
·

18. K to je sú čas ným predsedom zmocnencov
The Rotary Foundation?

4. Čo znamená projekt Global Quest?

19. A.ko móže niek to
Fellow ?

z ískať

ocenenie Paul Harris

S. čo je ciel'o m rotariánskeho projektu Global Quest?
20. čo je PolioPius program a kedy bol založený?
6. V k torom rok u založil Paul P. Harris prvý Rotary
klub?
7. V kto rom meste?
8. Aký bol p rvý rotariánsky sociálny p rojekt?
. 9. Vymenuj ·zásady ,.Sk úšky štyrm i o tázk ami" - ,.Thc
4-Way Test"! ( Extra kredit získaš, ak vieš, kro temo
test zosravil a v ktorom roku.)

21. Kofko stojí očkovanie j~dného d ieťaťa proti obrne?
22. A.ko sa volá každoroč ná publikácia, ktorá obsahuje
mená funkcionárov, ča~ a miesto ko nania stretnutí každého Rotary klubu?
23. Kde sa us kutoční Kongres Rl v roku 2002?
24.Je účasť na kongrese 2002 počítaná
do klubovej dochádzky?

10. Ktoré sú oficiálne rotariánske farby?
ll. Ozubené koleso ako symbol Rl je ochranná známka znám a na celo m svete. Kedy vznikla? (Extra k redit: Kof ko šp íc má ozubené koleso? Kol'ko zubov?)
12. Kol'ko k rajín je zastúpených v Rl?
a/ 107; bl 138; c/ 162; d/ 181

25 . Kecly bola posledná schódza lU Council on Legislation
a ako často sa tento zbo r scháclza?
26. Kecly je Deň sverového porozumenia a Deň mieru~
27. čo je Jnteract?
28. čo je Rotaract?

13. Približne kol'ko rotariánov je na svete?
a/ 900.000; b/ 1,200.000; c/ 1,500.000;
dl 1,800.000.

29. čo je Youth Exchange?
30. čo je RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)?

14. Približne kol'ko Rorary klubov je na svete?
a/ 25.000;
b/.30.000;
cl 40.000
- d/ 45.000

'
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JJUoJUJ out,t1do

ptJ sa.towaw SJitJJJ.u'iJ.za

rc
12. 162 (december 2001)
13. 1,200,000
14.30,000
15. RC of San Antonio, Texas, USA je najvačší HC s počtom
č lenov viacej ako 780.
16. Evanston, lllino is, USA
17. 34
1X)J.11Stfg P2fSUVEf :J(J
'DUd 'Ui:JJaEf UVfiJ
JF?OJa.IQ V JI:Mqifit

18. Ltfis Vi cente Giay, PP Rl. j eho obdobie
skončí 30.06.2002.
19. Darovaním 1,000 USD do Nadácie Rotary p ri HI.

1.

Ma~'lkind

Is Our Business. - Našim poslanfm je
humanita

20. V roku 1985 HI odštartoval projekt PolioPlus - 20 ročný
závazok k eradikácii detskej obrny. •

2. Richard "Rick" D. King

2 1. 0.50 US S
3. Bhichai Rattakul
22. Th~ Official Directory
4. The Global Quest je n aj váčšia rotari ánsk a k ampa1'í za
zvýšenie čl e nstva na celo m svete.
5. Ciel'om tejto kampane je, aby každý klub získal jedného
č le n a každý mesiac, alebo aspoi'l
nových členov za
rok. Každý d ištrikr by mal vytvoriť m inimálne tri nové
kluby.

s.

23. Barcelona, SpanielsKo
24. Áno. Preto sa netreba báť pri chýbaní na klubovom stretnutf, ak budete v Barcelone v dňoch 23.-26. júna 2002.
25. Posledné zasadanie CoL b'olo v apríli 2001 v Chicagu.
Legislatfvna rada sa schádza raz za tri roky.

6. 1905
26. 23. februára - výročie založenia pr vého RC v Chicagu
7. C.::hicago, Illinois, USA
8. Prvý sociálny pro jek t prvého Rotary klubu bolo vybudovanie verejných záchodov v Chicagu.
9. Skúška šryrm i otázkami: 1/ Je to pravda? 2/ Je to čestné
ku všetkým zúčastneným? 3/ Podporí to priatel'stvo
a vzájomnú dóveru? 4! Prospeje to. všetkým zúčas tne
ný m? Test formuloval v roku 1932 rotarián a budúci
prezident Rl Herbert ]. Taylor. Test bol p rijarý pre RI
v roku 1943.
10. K rál'ovská mod rá a zlatá.
ll. Originálne koleso bolo koleso nákladného ko nského
povozu. Ozubené koleso ako emblém Rl bolo vybraté
v roku 1912. S ú čas n á verzia bola prijatá vedením RI
v roku 1923-1924. Koleso má 6 špíc a 24 zubov.

;)P';)AOdPO Z!A)I
.CII?JON ZJfl<'f

•.:·~.r~
,. ·.:.;:......

27. Interact je program Rl pre podporu klubov mladých
rudí VO veku Stredoškolákov, (10 - 18 rokov) a ich výchove k ved úcim a občianskym z ručnosti am. l nteract kluby
sú sponzorované Rotary k lubmi.
28. Rotaract je program Rl pre mladých m užov a žien vo
veku 18 - 30 rokov. Rotaract kluby sú sponzorované
lokálnymi Rotary klubmi.
29. Yo uth Exchange je program Rl , ktorf u možň uje k aždoročn e 7,000 študentom vo veku 15 - 19 rokov žiť a štud ova ť v z a h ran i č í jeden akademický ro k.
30. RYLA je intenzfvny tréningory program - sem1náre,
wo rksho p - pre mladé vodcovské osobnosti.

SJ;).Msuv -

Z!nO

Rotariánské ja.ro
(esej o' Rotary a mládí)
Hnutí, která se nedívají . kupře
du a nedokáží vábit nové členy,
mohou být sebeušlechtilejší,
jenomže jim to není nic platné.. .Taková hnutí vymírají, s odchodem jejich starých ušlechtilých .členů končí i jejich trvání.
Společnost Jaroslava Vrchlického, jak tvrdili pámětníci, zanikla,
protože ti, kdo v ní byli, o,dešli...
odešli za velkým básníkem. Nezanikla proto, že by Jaroslav Vrchlický nebyl velký básník. On k tomu,
aby byl velký básník, nepotřebo
val společnost. A ·ti, kdo ho měli
rádi a osobně ho neznali, necítili
potřebu v té společnosti být. Jeho
spo le.č nost byla generační záležitostí.
Rotary je spol ečenstvím, které
oslovuje už několik generací
a rozš ířilo se po světě tak, jako
sOLva které jiné hn utí. Jistě, i ono
muze mít potíže se získáváním nových, mladších členú . To
ovšem nic nemění na tom, žé
-budeme-li dělit organizace na
organizace spojené s mládim a na
ty spojené se stářím, bude Rotary
vždy na straně mládí.
Spočívá to v jeho podstatě.
Nemusíme si to zastírat - rotariánské úsilí je z velké části úsilím
romantikti · - jen romantici by ·
mohli mít tak nehorázné plány,

jako např. rozdat stamilióny očkovacích
látek, aby vymýtili d ětskou obrnu na celé

a budoucnost, bývají tím, co brání,
aby se daly v budoucnosti získat
planetě .
dobré zk ušenosti ...
Jsou plány, které těžko může usk ute čnit
Mládí je časem velkých přátelství,
ten, kdo není romantik. Ta věčná ron1antika
stáří je velkou samotou. · Rotary je
mládí je vlastní Rotary, ona touha dokázat
hnutí přátelství, které překonává
to, co se zdá být neproveditelné a co se
rozdíly stran, náboženství, ras. Rotaprávě proto stává velkou výzvou.
ry vymycuje samotu.
Být mladý je povinností těch, kteří chtějí
Bylo hezky, řečeno, že zvítězí ten,
něco dokázat. A být romantikem jako by
kdo přinese větší naděj i... Přiloží
byla jedna z výsad · mládí. Anebo přímo
me-li toto měřítko na lidské dějiny,
jedna z jeho povinností?
na dějiny hnutí, na osudy generací,
Ye společenství Rotary rozeznávám i jiný_ vidíme, že platilo vždy... Naděje je ta
rys: vítěznou naivitu, s jakou se pouští do
největší zb raň. Zbraň, která dokáže ·
řešení .problémú. Ono ani tak nejde o naivipře moci
ostatní, zdánlivě tak
tu, .tak to nazývá svět, jde o upřímnou dě~
mocné z braně .
skou přímočarost, jde o to jed nat tam, kde je
Mládí si s sebou nese n aději , protřeba jednat 'a nevymýšlet si, proč "to nejde".
tože je na začátku cesty. Na začátku
Spousta věcí v životě lidském by se uskucesty pokaždé svítá, ten, kdo um í
v životě stále znovu začín a t, žije
tečnila, jen kdyby se přestaly h ledat důvody,
stále ve vzcházej ícím světle.
proč je uskutečnit nelze. Spousta věcí se dá
řešit jenom prostě, vymyká se složitým řeše
Rotary je stále na začáEk u cesty.
ním. Uskutečnila by se, jen kdyby se někdo
Protože p o třeba pomoci nikdy
o jejich uskutečnění pokusil a přestal si
nekončí, ve snaze odstraií.ovat utrnedůvěřovat. A Rotary si di'Ivěřuje, pro tože
pení a samotu se zřejmě nikdy nedá
má řadu zkušeností, které mu dokazují, Ž!=
dojít na konec cesty... A tak žijí rotamá pro č si dúvěřova t.
riáni stále na začátku , stále na jaře Mládí si dúvěřuje. Stáří se mu sice kvůli
ano, to je ten pravý čas, rotariánské
tomu často posmívá, jenomže v tom posmě
jaro, věčné rotariánské jaro.
chu je tak trochu závist. Mládí ví, Ž.e zvítězit,
Rotariánský rok nezná zimu - a to
ať už v čemkoliv, je inožné .
je na něm to krásné. Je krásné 'žít
stále na jaře. I za největšího m razu
Stáří má své zkušenosti, které mu říkají, že
občas se ně kdy někde n ěkomu podař i lo
žít na j aře.
v něče m zvítězit. Jenomže právě špatné
Martin Petiška,
zkušenosti, které si člověk klade mezi sebe
RC Brandýs-Boleslav
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20x VE VAS I BLIZKOSTI
BauMax ČR, a. s.
Firma bauMax působí v české
republice
od
roku
1992.
V současnosti provozuje 20
obchodních domů a nabízí více
než 35 000 druhů výrobků pro
zahrádkáře, řemeslníky a domácí
kutily v přehledných odděleních
s integrovaným zahradním
centrem o ce lk ové ploše cca
130 000 m2 •

Baumax nabízí standardní
služby
Široké spektrum nabídky výrobků,
vysoká kvalita za rozumné ceny
a špičkové poradenství vyškolených pracovníků patří ke
standardu všech prodejen
bauMaxu, který si stálým rozvojem
udržuje vedoucí pozici na trhu
služeb "udělej si sám".

Více než 35 000 výrobků

Architektonicky účelně řešené
prodejny se světlými plochami,
dostatečn ým
prostorem pro
nákupní košíky a s optimální
prezentací výrobků zaručují
příjemný a pohodlný nákup.
Informace o výrobcích, ukázky,
prezentace jako i nejrůznější
nápady a tipy pro domác í kutily
jsou nabízeny v uspořádané
formě, která j e jednotná pro
bauMax.
F i r m a bauMax n abízí

Prodejny :

.....

Praha 4
Praha S
Praha 7
Mladá Boleslav
Plzeň

Liberec
Chomutov
Karlovy Vary
Frýdek-Místek
Jihlava

Ceské Budějovice
Ostrava I.
Ostrava ll.
Ústí nad Labem
Olomouc
Brno
Hradec Králové I.
Hradec Králové ll.
Pardubice
Zlín

standa r dně

e
e
e
e
e
e
e
e

t yt o siUJžby:

DOPRAVA
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
PŮJCOVÁNÍ NÁŘADÍ

MONTÁŽNÍ SERVIS
ŘEZÁNÍ DŘEVA NA MÍRU

OPRAVÁRENSKÝ SERVIS
ZÁRUKA V RÁCENÍ PENÉZ
GARANCE NEJNiž$[ CENY

35 000 výrobků, prodejní plocha 130 000 m2, 1200 zaměstnanců, otevřeno 7 dní v týdnu

Když je n ěco dokona lé, je těžké se bez toho obejít.
Mattoni má styl, který svádí, je potěšením , které chutná.
Obsahuje přírodní komplex mikro a makroprvků Vitact ive®, který
pomáhá správnému fungování lidského t ě la . Kdo má žízeň , pije
vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni .
Mattoni - vybraná značka české barmanské asoc iace.

CI)

Kde to žije, tam je Mattoni.

