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JAK POZNÁTE KVALITU?
HONDA - to je jméno, které v

SNADNO - záruka 5 let

podvědomí každého člověka vybaví d ráždivou atmosféru závodů Fl , Grand Prix

motocyklů nebo představu o jízdě na elegantním motocyklu či v automobil u. Díky těmto atributům
je tato značka známá po celém motoristickém světe. Stejně úspěšná je i v oblasti motorových strojů. jako jsou
přenosné elektrocentrály, motorová čerpadla, zahradní traktory, travní sekačky, křovinořezy,
sněžné frézy, pásové dopravníky, závěsné lodní motory nebo samostatné průmyslové motory
různých výkonů a provedení. Roční produkcí přesahující 15 miliónů kus ů se rovněž
stala největším výrobcem motorů. Všechny tyto stroje vynikají technickou dokonalostí,
nízkou spotřebou paliva a jsou extrémně šetrné k životnímu prostředí. Kvalitou strojů
HONDA dokazuje i to, že je na ně poskytována pětiletá a na některé části i doživotní záruka.

Traktory pro nejnáročnější
Pro majitele větších pozemků je určena řada zahradních
traktorů s mezinápravovou sekačkou. Pro vývoj těchto
zařízení platí stejná kritéria jako pro sekačky. Snadnost
startu, obsluhy, ovládání a údržby nenechá nikoho
na pochybách, že se jedná o špičku v celkové nabídce
zahradní techn iky na trhu. Srdcem každého tra ktoru
je výhradně vidlicový dvouválec OHC o výkonech
14 - 20 Hp. Kromě tichého a velmi kultivovaného chodu se traktory HONDA vyznačují vysokým výkonem,
dlouhou životností a především šetrností k životnímu
prostředí.

Elektrocentrály Gene 21
Díky tech nickému pokroku a bohaté zkušenosti s výrobou originálních
elektrocentrál dokázala HONDA zmenšit velikost a především váhu přenosných
elektrocentrál až na polovinu. Elektrocentrály o výkonu 2000W váží pouze 2 1 kg.
Tím se otevřely nedozírné možnosti jejich širokého využití, ať už jako zálohové
zdroje domů a chat nebo jako přenosné zdroje elektrické energie pro podnikatele, milovníky přírody a cestování. Jejich kvality již ocenila policie, pomáhají
při hasičských záchranných pracích nebo v armádě.
Proto je možné říci, že již dnes elektrocentrály HONDA zachraňují lidské životy.
Lodní motory
Lodní motory a přísl ušenství k nim jsou nedílnou součástí
programu Motorových strojů HONDA. Lodní motory se
i v naší zemi v srdci Evropy těší stále větším u zájmu a jsou
velmi úspěšně prezentovány v nabídce výkonů od 2 do 225
koňských sil, jako špičkové modely důmyslné konstrukce
s promyšleným designem.
Celý sortiment lodních motorů Honda je konstruován
na čtyřtaktních motorech, které jsou oh leduplné k životním u
prostředí naší modré planety. Všechny modely splňují nejpřísnější em isní a hlukové limity dan é normou CARB/ EPA
2006. Lodní motory HONDA jsou kromě výborné provozní
spolehlivosti pověstné ta ké svou nízkou spotřebou pa liva.

HONDA
Th e Pow er o f Oreams

Výhradní distributor Motorových strojů HONDA v Ceské republice - BG Technik es, a.s.
Bubenské ná břeží 306, 107 04 Praha 7, tel. : 283 870 849, fax: 266 7 11 145
e-mail : honda@bgtechnik.cz, www.bgtechnik.cz
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S DOBRÝM VÝHLEDEM DO ROKU 2003
Vánoce jsou už dávno za námi, stejně tak i
naše zamyšlení nad tím, co všechno se nám
v uplynuvším roce poda řilo. Samozřejmě
nikdo z nás nemohl loni tušit, jakou zkázu při
nese srpen do mnoha rodin i obcí. Díky lidské
solidaritě se však podařilo některé kruté rány
p řece jen trochu vyléčit - a k tomu napomohli i naši rotariáni jak vlastními prostředky,
tak i svou iniciativou ve spolupráci s mnoha
svými zahraničními partnery. První číslo už
pátého ročníku našeho časopisu přináší
proto další cenné informace o tom, kde se
další pomoc členů našich Rotary klubů projevila - p řišla i z Kalifornie či z Taiwanu, z Rakouska, ale i z daleké Tasmánie. Tam strávila
jeden studijní rok naše stipendistka a výnos
z jejího koncertu v Hobartu ve výši 6 .000
AUS $ byt určen na pomoc vodou postižené
Blatné. Austrálie se nám přibližuje i ve dvou
dalších článcích.
S příchodem nového roku se spíše zabýváme
tím, co nás v něm asi očekává.
Nejvýznamnější událostí v roce 2003 bude
bezpochyby náš souhlas k pozvání české
i Slovenské republiky do Evropské unie.
Názory jejích dvou představitelů jistě naše
čtená ře zaujmou, stejně tak jako příspěvek
o Nadaci IRONCURTAIN FOUNDATION
WORLDWIDE. Neméně zajímavý je i rozhovor
s novým ředitelem Národnfho divadla v Praze
p. Danielem Dvořákem .
O slovo se nám hlásí i mladí, kteří se naším
prostředn ictvím podívali do světa za studiem
i za poznáním - a samozřejmě jim rádi
vyhovujeme. protože právě na ně. na naši
budoucnost, je zam ě řena zvýšená pozornost
rotariánů. A že někteří z členů českých či
slovenských Rotary klubů dosahují významných postavení nebo ocenění. hovoří o tom.
že v našich řadách stojí hodnotné a důvěry
hodné osobnosti.
Jestliže náš dvouměsíčník ROTARY GOOD
NEWS vstupuje do roku 20D3 jako jeden
z 29 oficiálních rotariánských časopisů.
vycházejících po celém světě, je to pro nás
ctí. ale i závazkem: rádi proto informujeme
všechny naše členy, muže i ženy, i celou naši
veřej nost o děn í v tomto celosvětovém
spole čenství lidí, které charakterizuje jejich
snaha poskytovat službu a pomoc tam. kde
je jí opravdu zapotřeb í: ve sféře humanitární
a sociální, stejně tak jako v oblasti vzdělávací,
společenské či kulturní. V naší redakci vždy
uvítáme ohlasy jak na články, které uveřejňu
jeme. tak i na aktivity českých a slovenských
Rotary kl ubů , jimiž se v okruhu své působno
sti nejlépe prezentují. Snad tak společně při
sp ějeme ke zlepšení vzájemného porozumění
ve společnosti . a to v místním i v mezinárodním měřítku.
Dobroslav Zeman. PDG.
šéfredaktor
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Milí mtariánští píd telé,
první polovina tohoto rotariánského roku je za námi. Těc hto prvních
šest m ěsícú přineslo řadu problém!\
vyzna če ných ekonomicko u nejisto tou
a nestabilitou po celém světě. Rotariáni se však i přes své vlastní nesnáze
podílejí dle svých možností na to m,
aby přinesl i mír a harmonii clo ohrožených oblastí. Svými humanitárními
projekty služby a pomoci dávají naclě-

Když jsem měl tu čest nastoupit v čer
venci 2002 do výkonu své funkce,
vyzval jsem všechny rotariány, aby se
zaměřili na tři hlavní oblasti: na zvyšování členské základny s přihl éd nutím
ke specifick)rm cílúm každ ého klubu
a k principu klasifikace, na podpo ru
alespoi'l jednoho projektu č i programu Naclace Ro tary nebo Rl, a koneč ně
na iniciování nebo na pokračová ní

Bhichai Rattakul
Rl Prtsidtul, 2002-03

ji těm, kteří se už tém ěř vzdali naděj e
na život; po máhají zasévat sémě lásky,
které již mno hde zapustilo své kořín
ky a změnilo již tolik životú na cestě
k lepšímu.
Při vstupu clo druhé po loviny roku
bych chtěl vyzvat všechny ro tariány,
aby pohlédli sam i do sebe a o tázali se:
"Mo hu dokázat ještě něco navíc ?"
Chtěl bych naše čl eny požádat, aby
vyzvali sami sebe k dosažení j eš tě
vyšší úrov ně našich služeb a po mocí.
Právě v takové m závazku se odrazí
samá podstata každého rotariána.
Každý klu b by měl z tohoto pohleclu zhodnotit, če ho dosud dosáhl.

alespoií. jedné aktivity v n ě kte ré ze
oblastí služby a pomoci (klubové,
profesní,,obecní nebo mezinárodní).
Ne\ryhlásil jsem žád ný nový program,
protože jsem cítil, že se právě so u s tře
děním na tyto čtyři základ ní principy
obrazí v ž ivotě silného, d ob ře vyváženého klubu.
Při svých cestách jsem se setkal
s obě tavos tí a neúnavnou prací rotariánú kdekoliv na svě tě . Ta je inspirací
jak jejich klub(un, tak i obcím, v nichž
žijí. S vděčností jsem vzal na vědomí,
že se rotariáni zapojili s plnou obě ta
vostí clo nové kampan ě na získání
prostře dkti po třebných pro vymýcení
čtyř
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dětské obrny, nazvané "Spli'íme svl!j
slib- vyhlaďme pol io". Jejím cílem je
získat clo roku 2005 80 mil. US clolarú
potřebných. pro splnění to hoto cíle.
Znovu vyzývám všechny rotariány,
aby každý přispěl k tomuto historickému úsilí. Svl!j slib, který jsme dali
dětem celého světa, musíme splnit.
Ro tariánský ro k 2002/ 03 vyvrcho lí
na Světovém kongresu Rl v australském Brisbane ve d nech 1. až 4. če r
vna. Tato událost dává všem rotariánl!m příleži tost dozvědě t se více
o programech Rotary, najít kontakty
potřeb né pro vyhlášení nových projektl! služby a pomoci a těšit se z přá
telství v mezinárod ním m ěř ítku.
Kluby se současně př ipra v ují na
vú bec nejvýznamnější ud álost - oslavu
100. výročí založení Rotary v roce
2005 . Obracím se proto na všechny
klu by, aby připravily k tomuto výročí
v)rznam ný projekt ve prospěc h své
o bce, aby pak byl trvalou připom ín
kou toho, čím Rotary přispělo životu
kdekoliv na světě .
Při vstu pu clo nového roku chci
vám všem i vašim rod inám popřá t
mnoho štěstí, zd raví a míru. Mým nejvě tším přán í m pro rok 2003 pak je,
aby každý rotarián pocítil o pravdovou
radost z poskytované služby a pomoci. Ta múže mít mnoho podob, a ť jde
o čten í knihy dítěti, o vybudová ní
útu lku pro bezdomovce, o výchovu
lidí k jakémukoliv povolání, které jim
zajistí finanční i citovou bezpečn ost.
Při vstupu do d ruhé poloviny tohoto rotariánského roku proto pokračuj 
me v rozséván í sé m ě lásky doma
i kdekoliv na světě .

Bhichai Rattaku/,
president Rl 2002/03
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Milí rotariá11ští p látelé,
v roce 1921 rozhodl Světový kongres
RI, k terý se konal ve skotském Edinburghu, že m ezi hlavní cíle Rotary
bude zařazena mezinárodní služba. 1 a
to reagoval zakladatel Rotary Paul Harris slovy: ,Ještě včera bylo naše Rorary
jen děckem. Dnes vstupuje- plné síly
a energie - do světa. "
Prohlašujeme-li únor za měsíc celosvětového mezinárodního po rozumě
ní, připomei'l me si tato věštecká slova
P. H arrise. Síla Rotary spo č ívá v tom,
že se jeho č l e n ové dokáží dívat i kolem sebe a vn ě svých hranic, aby
mohli nabídnout svou službu a pomoc
lidskému s po l eče n s tv í kdekoliv na
svě tě. Právě m ezinárodní služba dává
mnoho p ř íl ež itos tí, při nichž mt'lžeme
prokázat, co všechno lze z mě ni t - ať
jde o pomoc studentovi v rámci vý m ě
ny mládeže, o sponzorování rotariánského stipendisty, o přís pěve k na program PolioPlus č i o us kuteč ně ní něj a
kého projektu, za m ě řen é ho ve prospěc h světového s pol eče n stYí. j iž
mnoho rotari án(I mi řeklo, že dlouho
nech ápali správný význam Rotary. n ež
se zapojili do n ěkterého m ezinárodního projektu. Teprve tato zkušenost jim
dala novou dimen zi přátel ství, vzájemného porozumění č i po moci a služby.
j edním z nejoblíbe n ějších programt'l
Rotary je služba světové mu společen
ství (Wo rld Community ServiceWCS). Ta také byla oz n ačena jako
"pokojná revoluce naděj e". Rotary
kluby vloží každoročně přibližně 26
milion(I dolar(! buď do přím é fin a nč ní
pomoci nebo do věcn ých dodávek.
Program WCS sp ojuje z em ě, které
pomoc po t řebu jí, s tě mi , které dokáží
získat potřeb n é p rostřed ky a zdroje.
Databáze vý mě nn ýc h projektLI v rámci
wrcs je přís tupn á online, aby tak tento
proces pomoci usnadnila. l\ l ěsíc celosvětové h o po rowm ě ní dává rotariánúm př í lež i tost, aby v p řá tels ké spolupráci s jinými koncipovali své projekty
v zah ra ni čí. V naší so u č a s né neklidné
d obě je třeba víc n ež kdy jindy rozsévat sé m ě lásky a p ro pagovat m eziná-

rodní po ro wm ě n í.
.Mým snem je, aby se Rorary sralo
rozhodující míroYo u silou. Studentiúčastn íci rotariánské výměny mladých,
stipend isté v rá mci vyslaneck)rch stipendií, rorariánští dobrovolníci č i čle
nové tým(I v rámci v)rm ě ny studijních
skupin (GSE) - ti všichni přispívaj í
k lepšímu p orozumě n í mezi národy.
Naše nejnovějš í iniciativa - rotariánské

v roce 1981 vyznamenán jako pr vní
Cenou Rotary za mezinárodní porowm ě ní a mír: ,Jdi k lidem; uč se od lidí;
plánuj s lidmi; pracuj s lidmi. Začni
s tím, co znají a věd í; stav na tom, co
již mají."
Právě to také rorari áni na celém
svě tě dě l ají. Prostřed n ictv ím Rotary
a jeho adace pracují na zlepšování
životních p od mínek obyvatelstva a

studium zaměře né na udržení míru
a řešení ko nfliktt'l - p oskytuje stip endisrúm dvouleté studium zakončené
diplomem a za m ěře n é na mezinárodní vztahy, jejich z p rostřed ková ní a ře
šení konf likt(!. Vyzývám proto všechny
řadové rorariány, aby k aždý z nich
sloužil při setkání se sv)rmi přáteli
v jiných zemích jako vyslanec své
země v zájmu zach ování míru.
Více než 80 let po Svě tovém kongresu Rl v Edinburghu stále p o kr ačuje
mezinárodní slu žb a, aby jako nadace
pomáhala při realizaci mnoha nejpopul á rněj š ích a srál)rch programt'l Rotary. Nikdy nezap omenu na slova Dr.
Toboru Iwanury z Japonsk a, který byl

dávají n aději b ez n a d ějným . Mezinárodní iniciativy, jakou je předevš ím
program PolioPlus, z měn í běh dějin.
Pomocí svých hu manitárních ak tivit
zanechají rorariáni trvalý odkaz. Proto
budeme i nadále rozsévat své sé mě
lásky, abychom tak naplnili svúj závazek k zachování zdraví, míru a stability. Budeme i nadále p(Isobit kdekoliv
na světě, abycho m prokázali, že lze
dokázat něco víc.

Bh ich a i Rclllakul,
prezident Rl 2002/ 03
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Evropa se nám otevírá

\~--------------------•

[ EVROPSKÉ ŠANCE

Nedávný Kodaňský surnrnit Evropské unie pře
nesl přípravy vstupu obou zerní česko-sloven
ského Rotary distriktu do společenství nejvyspělejších evropských států z jednacích síní, politických klubů a pracoven nejrůznějších expertů
rnezi nejširší veřejnost. Všichni občané obou
zerní dostali pozvání k účasti na společné
budoucnosti našeho kontinentu a v polovině
roku v referendech rozhodnou, zda nabídku
Evropské unie přijrnou, nebo odrnítnou. Při této
příležitosti jsrne hovořili s vedoucírni delegací
Evropské kornise v obou našich zerních, s J. E.
Rarniro Cibrianern, sídlícírn v Praze a J.E. Erikern
van der Lindenern, sídlícírn v Bratislavě.
jak vy osobně hodnotíte rozhodnutí
Evropské unie přizvat za členy naše
země a jejich občany?

tuto příležitost, aby se jejich země
mohly připojit k našemu fascinujícímu
s polečné mu evropskému projektu.

Ramiro Cibrian: Je to velmi významné rozhodnurí nejen z p ohledu současn íka, ale i z hlediska historických
souvislostí. V minulosti byla řada
pokusti o sjednocení Evropy, které
však opomíjely základní pri ncip dobrovolnosti a pa trn ě i proto nemohly
uspěr. Po negativních zkušenostech
z druhé světové války se začala u tvářet
nová myšlenka na sjednocení Evropy,
která vykrystalizovala do podoby součas né Evropské unie. Ten to proces
však byl po dlouhá léta p aralyzován
železnou oponou oddě lující téměř
nep rodyš n ě západní a východní část
Evropy. Teprve nyní, na počátku nového milénia, když i ostatní země s bohatou kulturní tradicí a dostatečným
ekonomickým potenciálem mají možnost vstoupi t do tohoto procesu, je
reál ná šance pokročit dál ke sjednocení našeho kontinentu na zá klad ě dobrovolné spolupráce, v kontextu míru,
prosperity a svobody. ]sem přesvěd
čen, že každý občan české republiky,
podobně jako Slovenské republ iky, si
je vědom dů ležitosti této situace
a cltiležitosti rozhodnutí, které přijme
v referendu Záleží pouze na každém z
vás, na obča n ech , zela vaše země
vstoupí clo Evropské unie. Pev ně doufám, že čeští a slovenští občané využijí

Eric van der Linclen: Vnímam to
vel'mi pozitívne a myslím, že to bolo
oclóvoclnené rozhodnutie, pretože
táto krajina vyvi nula obrovskú snahu
a dosiahla úspechy naj ma na konci 90.
rokov v mnohých oblastiach ako
napríklacl v reforme hospodárstva
a spoločnosti v súlacle s Kodanskými
kritériami. Tieto snahy sú vel'mi
povzbudzujúce a je urč ite pósobivé,
že Slovensku sa p odarilo u ko n čiť
rokovania v rovnakom čase ako ostatným krajinám V 4, hoci ich začal o
o dva roky neskór. Bol dosiahnutý
ohro mný pokrok a preto si myslím, že
toto rozhodnutie bol o správne. Je
dobré pre Slovensko, ale aj pre Európu a pre jej stabilitu a bezpečnost.

A ký je váš názm· na budúcnosť Európy, jej systém, ale na)má kam sa
podlet vás Európa m aže geograficky
dostat'?
Eric van der Linden: O tomto probléme prebieha rozsiahla diskusia
medzi politikmi a členm i Európskeho
parlamentu, tretím sekto rem, ale aj
zástu pcami budúci ch členov EÚ
v Konvente EÚ. Ta tej to póde sa rokuje aj o takých otázk ach, ako je naprí-
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k lad problém najefektívnejšieho fungovania EÚ s budúcimi 25 čl en m i a
s tým súvisiace pri oritn ě úlohy. Bezpochyby sú to tiež otázky, kam smeruje EÚ aj z geografického pohl'adu. J\ll ój
osobný názor je, že sme ešte úplne
nezjednotil i kontinent Myslím, že
sme v Kodani urobili vel'ký k rok
vpred, no stále na pozvánku ča kajú tri
kraj i ny, z toho dvom z nich bol p onúknutý dátum- ro k 2003. V súvislosti
s Tureckom b ol stanovený rok 2004,
kecl' sa posúdi jeho pokrok a v prípade spokojnosti sa s ním otvoria rokovania. ie každý však v Európe súhlasí, aby sa EÚ rozširovala aj o Turecko.
Existujú názory, které sú proti takému to k roku. Osobne si však myslím,
že týmto či nom by EÚ získala. 1\.Irecko sa móže stať pre EÚ vel' mi dobrým
mostom na Blízky východ. EÚ by sa
zá roveň nemala stať kresťans kou pevnosťou a Turecko by sa mohlo s t ať
dobrým príkladom pre ostatné islamské krajiny, že v krajine móže existovat demokracia spolu s islamom ako
národ ným náboženstvom. Balkán taktiež potrebuje byť súčasťo u Európy.
Násled ne móže byť položená otázka,
čo s Moldavskom, Ukrajinou a Bieloruskom. Myslím, že je úlohou politikov diskutovat o organizácii našich
vzťahov s krajinam i, ktoré sa stanú od
roku 2004 naši mi najbližšími susedmi.
1 a otázku, ako by EÚ mala vyzerať, či
by to mala byť federáci a, konfederácia
alebo niečo iné, opať móžete nájsť viacero názorov. Niektorí slovko "federácia" považujú skoro až za nadávku
alebo urážku, iní ho podporujú. Myslím, že treba hl'adať najefektívnejší
sp ósob ako uspokojit želania európskej populácie. Mali by sme tiež hl'adať
spósoby, ako sa stať p oliticky silnejšími vo svetovej poli tike. Balo by pravclepodobné efektívnejšie a zvýšil by
sa tým náš vplyv, ak by Európa mala
jeden silný hlas vo vztahu k ostatným
krajinám vo svete.
Ramiro Cibrian: Evropská unie se
vyvíjí, rozvíjí, to je při rozené, a jde to
pomalu. Nemáme pevně daný, ko nkrétní cíl- záleží na určitých podmínkách, na tom, jak rychle a jakým smě
rem povede p ři rozený vývoj. Rozšiřo-
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a efektivnost čes ké ho h ospoclářsrví,
bude nutno pracovat sil ně, seriózně,
možná i tvrd ěji než v so u č asné dob ě.
Jednotný trh ne přináší jen výhody, má
i svoje úskalí, odpovědn ost a povinnosti, je výzvou, ale i příl ežitostí.
Eric van der Linden: Je zrejmé, že
takéto aktivity majú istý vplyv na p olitikov a parlament. Ak zač n e me na
ulici cl e mo nš trova ť, v istých prípacloch
to bude m a ť vpl)"' a v iných nie. Tu na
Slovensk u boli aktivity pol'nohospoclárov vel'mi p okojné na rozcliel ocl

vání EU je proces kontinuálních diskusí. Právě teď napřík l ad probíhá
konvent, k terý n avrhuje doporučen í
pro če r vnovou mezivládní ko nferenci.
Trend je jasný- v)'Voj, demokratický
vývoj naší unie na zá k l ad ě konsensu
mezi č le n sk)r mi státy.

jaké elfe mohou mít odpltrci evropské integrace?

Ramiro Cibrian: Mým úkolem je
podporovat připojení ČR do EU,
nemám tedy mandát pro ji né úvahy,
ale resp ektuj i názor jiných, tedy i
odptlrCtl našeho zá m ě ru. Vaše ze m ě
u dělala za těc h uplynulých dvan áct,
třináct let ohromný skok kupředu . Je
možné říci , že to nejdú leži tější, transformace eko nomiky, se chýlí k závěru,
že obě země dřívějšího českoslo,·en
ska úspěšně přeš l y z ce ntrá l ně řízené
ekonomiky spojené se systémem
RVHP do eko nomi ky tržní s výraznými vazbam i k Západu, k zemím EU.
Je zcela př iroze n é , že každá ze mě má
n ejč il ejší a nejvýraznější vazby přede
vším se svými nejbližšími sousedy a
členstvím v EU se ten to trend jen zesílí. Mám n a mysli investice ze zahraničí, mám na mysli m ožnost volně cesto-

PováleCné snehy o sjednocení Evropy daly v roce 1957 základ tzv. ., f!/fmské smlouvy"

Foto - archiv

vat a pracovat v jiných zemích Evropy,
mám na mysli obecnou prosperitu
ČR. Je třeba uvažovat v delším časo
vém horizon tu, nikoliv v rozmezí nejbližších měSÍCll č i p říštích c!YOU tří let.
Všechny negativní aspekty, které bylo
nutné pře kona t pro to, aby se vaše
země mohla změni t v tržní ekono miku, jsou za vámi, za n ámi. Před poklá
dám, že členství v EU s sebou přinese
výhradn ě a pou ze výhod y, č l enství m
se tento trend zesilí. Člensrví předsta
vuje výzvu v tom smyslu, že Češi musí
v budoucnosti zústat ko mpatibilní,
musí zlepši t svoji ko nkurencesch opnost, bude třeba udržovat výkonnost

niektorých aktivít euró pskych pol'nohospodárov, k toré sú ovel'a agresívnejšie. Nevyzývam slovenských farmárov,
aby zača li na nás h á cl zať zemiaky a
cibul'u, ale nie som si istý, či podobné
agresívne aktivity prinášajú svoje ovocie. Som však p resvedčený, že ak existuje jednotné stanovisko pol'nohospodárov z viacerých krajín, p olitici ich
rozhodne m usia b rať pri reformách
do úvahy.

čo si myslíte, že by mohla byť úloha
mimovlcídnych organlzácií a spolkov, ako naprfklad Rotcny a ako
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m6žu podlet vás prispíeť k
európskyrn rnyšlienkam?

spoločnýnz

Eric van der Linclen: Tretí sekto r je
v EÚ aj na Slovensku nespo rne vel'mi
d ó ležitým. Ta Slovensku možno ešte
o ni ečo viac ako v nie kto rých iných
budúcich čle nskýc h krajinách. Dó ležitosť tretieho sektora ja najm~i v tom,
že je priamo p ri obč an ovi. Vo vačš ine
sú časných aj budúcich členských krajín sú politici stále dos ť vzcliale ní od
občana, hoci sú ním volení. Tretí sekto r móže napomócť pri vytváraní p repojenia med zi obča no m a po litikmi.
Európsky p arlament napríklad pravidelne o rganizuje diskusné fó ra s predstavitel'mi tretieho sekto ra. Tretí sekto r
je urč ite nepostrádatel'n)r pre správne
fungova nie demo kracie.
Ramiro Cibrian: S aktivitami rotariánú jsem se p o drobn ěji seznámil až
v Praze, i když v ze mích, kde jsem
púsobil dříve, v Belgii, Americe, Španě l sku a Rako usku mám l'ad u přátel ,
kteří jsou čle ny vašeho cel osv ětového
spo leče n ství. Mám pocit, že ro tariáni
jsou ze své podstaty vstřícní k mezinárodní spo lupráci a proto předpokl á
dám, že členové zdejších klubú budou
pev ně a silně podporovat vstup obo u
zemí d o Evropské unie. Tato situace
představuje unikátní pl'íležitost, jak
uplatnit ro tariánské zásady na evro pské úrovni, mezi obyvateli evropských
zemí. 'esmírně významná je pr ávě
vý měna zkušeností, získávání objektivních po znatkl\ tak jak se to v uplynulých p ě ti letech k aždoroč n ě stává
na ko nferenci ke vstu pu české re publiky do Evro pské unie, kterou inicioval Ro tary klub Praha a kterou v součas n é d obě po řá d aj í spo l ečn ě pražské
Rotary kluby pro o dbo rno u i laicko u
ve řejn os t. Takovýmto aktivitám při kl á
dám velký význam pro další posilování evropské integrace.
Česko-slovenské vz tahy jsou prováz eny častým sbliž ováním a oddalováním. PFed deseti roky se obě země
oddělily, vz nikly dva samostatné
státy. P1'esto z ú.stala i'Clda vzájemně
provázaných aktivit jak v oblasti
ekonomické, tak kultu1'1ú a společen
ské. PNkladem je i hnutí ROTARY,
které ve svém distríktu 2 240 sdt·už uje

Brusel se stal synonymem Evropské unie
Foto - archiv

J.E. Eric van der Unden (vpravo) v rozhovoru s hlavním vyjednavačem SR s EU Jénem Figefem [vlevo).
Foto - archiv

české a

slovenské kluby. Nevidíte ve
vstupu obou z emí do EU jakousi
paralelu opětovného sbliž ování?

Eric van der Linclen: Ak si zoberieme za príklad Benelux, je ho čle nské
k rajiny nie vždy súhlasia vo všetkých
o tázkach. Ak napríklad hovoríme o legislatíve v bankovníctve, ne myslím si,
že Ho landsko a Luxembursko mó že
m ať spo lo č nú víziu. Ale vo vačš in e
pro blémov nachád zajú porozume nie
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a všetky tri krajiny vel'mi často harmonizujú svoje spoločn é po zície pred
tým, ako sa ro zhod uje na úrovni EÚ.
Rovnaká situácia mó že n astať
s k rajinami V 4. Všetky k rajiny V 4
majú u rč i te svoje prio rity, ale v m nožstve problémov rozhodne nájdu spoločn ú reč a dohod nú sa. Preto si myslím, že je vel'mi d óležité, aby sa predstavitelia krajín V 4 s polo č n e stretávali
a diskutovali o problémoch dóležitých
pre svojich občanov. V prípade
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Čechov a Slovákov príde k situácii,
keď budú v isto m zmysle o pať spolu.
V EÚ medzi nimi nebudú hranice.
Naviac, budú m ať aj výhodu asi o 50%
vačš ie h o poč tu hlasov v Rade a
poslancov v p arl amente v porovnaní
so situ áciou, ak by sa Československo
nerozpadlo. Ak to povieme vel'mi
cynicky, páni K laus a M ečia r dokázali,
že mali istú víziu.

'J.E Ramlf'O Cibnana zauJaly na~ Rotary Good News
Foto-s·

Ramiro Cibrian: Nové sbližování je
evidentní, i když bude mít ji nou
podobu než v minulosti. Bude se, tak
jako,. př ípa d ě ostatních zemí, jed nat
o úzkou spolupráci dvou suverénních
státLl. Po zavedení schengenského
systému v nových č lenských zemích,
což by mohlo b ýt v roce 2006, bude
p růvodním jevem napřík l ad o pětovné
zrušení h ra n i č ní ch kontrol, tedy voln ý
pohyb osob. Dá se před evš ím před
pokládat, že p ři každodenn ích jednáních v bruselských i nstitucích budou
zástupci obou zemí velmi úzce spolupracovat. Dovedu si představit, že ve
většině případ t'1 bude mít ČR a SR stejná stanoviska, budou hlasovat stejným
zpúsobem. Nenastane pocho pi te ln ě
spojení těc hto dvou zemí, ale jejich
o pětovn é velké sblížení.
Děkujeme

za rozhovor
Patrik Križanský,
Rotaract Bratislava
Svatopluk K. jedlička,
RC Praha Classic

Za n~kolik m~sfců v tomto sále zasednou patrn~ i zástupci CR a SR
Foto - archiv

EUROPEAN CHANCES

The recent Copenhagen Summit of the Euro pean Unio n confirmed that the prep aration of the enro lment o f both the counrries of the Czecho-Slovak Rotary District as the community of most develop ed Euro pean states did not take place o nly in
conference rooms, political clubs and experts studies, but w as also available to the general public. AJ! citizens of both the
coumries received the invitation to participate in the common fu ture of our continent and in the middle of this year d1ey
w ill decid e in referenda if they are going to accept or to refuse the offer of the European Union. On this occasion d1e editors o f our magazíne were talking w ith the heads of the clelegations of the European Commission in both the countries w im H. E. Ramiro Cibrian residing in Prague and with H. E. Eric van der Linden residi ng i n Bratislava. They were payi ng
attemio n to the fo rm of the new Europ e, the role o f the non-governmental sector and organisations similar to the Rotary
Internatio n al in m e process o f integratio n and the new era o f Czecho-Slovak cooperation.
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Když v roce 1999 př i pravova l Rotary
K lub Praha mezinárodní konferenci O problémech vstu pu české republiky do
Evropsk é unie, nikdo netušil, jaký ohlas
bude tato akce i s následujícím s polečen
ský m veče rem mít. A již bě h e m konání se
ozývaly hlasy vyzývající k opakování i v
pl"íštích letech.

K vystoupení
vlády, pana Vladimíra
Špidly, a mnoha dalších r·ečníkt'I byla veden a obsáhlá plodná diskuse, v mnoha pří
padech p o krač ující i na veče rn ím plese. Na
pódiu vysto upili známí umělci, v sále pak
n ávš těvníci obdivovali um ě ní mistrL!
k u c h a ř t'1 hotelu Asmbassaclo r.

Co vlastně zpllsobilo tak nadšené reakce
účas tníktV
Sa mozřej mě to bylo téma, které doslova

V loňském roce se rozrostl počet
pořadatelú na tři p ražské kluby: RC

hýbalo cel ou naší společností. Š'tastnou
ruku měli pořad atelé při výbě ru hlavních
řečníkt'1 - p an Ramiro Cibrian, velvysl an ec
EU, č i 1. náměste k ministra zah ran ič n ích
věcí pan Pavel Te l i čka se ocl té doby stali
pravidelnými hosty těc h to konferencí. Setkání se zúčastnili i mnozí další představite
lé tehdejšího h os p od á řsk é ho i politického
života, včetně mnoha cliplomatl! pl!sobících v české republice. Úspěchu n apomohlo také konání plesu, který byl pojat
jako vrcholná ku lturní událost.
1 ásledující
rok
proto již nebylo pro
nikoho p řekvapen í m,
že se úspěch obou
akcí Rotary K lu bu
Praha opakoval. Konference i ples se staly
so u čás tí nejen pražského veřejn é h o a
s p o l eče n ské h o života, ale díky zájmu
médií
pronikly
p ozn atky o principech Ro tary jak clo
celé republiky, tak do

zah raničí.

V roce 2001 probě
hla ko nference i ples
potřetí a pořadate lé,
tentokrát ve spol upráci s RC Ostrava,
mohli začít h ovoř it o
tradici. Tradiční m se
stalo i ú střední téma.
Účast n a kon ferenci
se stala prestižní záležitostí pro V.I.P. řeč ní-

ky z domova i

za hra ničí.

nynějš íh o předsedy

spoluPraha,
RC Praha International a RC Praha-Staré
město. Všeobecný rámec ko nference i
plesu zt'Istal zachován.
Letos očekává m e již jubilejní, 5. ro čn ík
kon ference i s p o l eče ns ké ho večera. Své
síly a prostře dky sp ojilo pě t ze šesti pražských Rotary klubt'1, které pros tředn i ctvím
zástupcú v o rganizační komisi dělají vše
pro to, aby se ú s pěc h předch oz ích roč ník t'1
o pakoval. Účast přislíb il a řada čelných
představ ite l ú našeho poli tického a hospodářs ké h o života.

----------------------------------~"
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Areál b)rvalé po hr a nič ní roty v centru šumavské obce
Kvilda (nejvýše po ložená obec v ČR - 1065 m.n.m., ležící
v těs n é blízkosti pramenú Vltavy) se stal síd lem mezinárodní nad ace nazvané ŽELEZNÁ OPONA (IRO CURTAINFOU TDATIOI \XIORLD\XIIDE). Právě tímto místem na
čes ko-ně m ecké m po mezí procházel v druhé po l ov in ě
minulé ho století plo t z ostnatého drátu roz d ělující té m ě ř
neprodyš n ě Evro pu na takzvaně Západní a Výcho dní.
Nadace ICFW s o ficiálním sídlem v Praze má už d nes, po
více jak roce své inte nziv ní č in nost i , zasto upení v USA,
Velké Británii a Austrálii. V areálu na Kvildě připravuj e řadu
dlo uhodo b),ch aktivit. Mezinárod ní ce ntrum studií "železné
o po ny" a stejnojme nné muzeum poskytno u o ptimální podm ínky k práci histo rikú, politologú a filozoflt, kteř í moho u
p ři s pě t k n a pln ě n í myšlenek Nad ace. Tradici a o blibu s t ač il
již získat n a příkl ad i závod, jehož trasa ved e český m i ně
meck ým p l'íl1ra nič ím , Triatlo n přes "železno u o po nu".
Jak uved l preziden t nadace, Ing. Václav Vítovec, MBA, při
své ned ávné p ře dnášce v RC Plzei'l, smyslem této aktivity
není trpné mapová ní zla, jež fenomén "železné o po ny"
napáchal na náro dech ze m ě, ale o b nažení mechanismu
vzniku a vývoje toho to negativního jevu. Je t ře ba ta kov)' jev,
ať už jsou jeho zá rod ky kdekoli na svě tě, včas od halit, definovat a přijm o ut taková o patře ní , která by jej zlikvidovala už
v samé m záro dku. Nadace tedy ne má za cíl kř i vd y napravovat, ale vynaloží veškerý svúj pote nciál na to, aby d alším
k řivdá m zabránila. Jejím zá měrem je p ro hlubová ní to lerance a porozumění mezi jed no tlivými státy, národy, náboženskými a etnickými skupinami a u tváře n í života respektuj ícího etická a mo rální pravidla, lidskou d ústo jnost.

Když Winston Ch urchill prvn ě vyslovil pojem "železná
o po na", vycházel z konkrétní historické situace, z aktuální
zkušenosti. Nemohl předpokláda t, že poj menovává realitu
následujících čtyř deseti letí. A možná si ani ne u věd omova l ,
že mimodě k vytváří elementární politologick)', ekonomický, sociologický a psychologický term ín, který se v širším
ko ntextu bude objevovat, kd ykoli se kte ráko li z věd pokusí
definovat stěž ej ní histo rické zvraty na této pla netě.
Jedno u vz d ěl a ní mladí muži použijí pln ě obsazené
d o pravní letouny jako nejděsi vější zbra11 v děj inác h světo
vého tero rismu a na Ma n hattan u zemřou tisíce nevinných
lidí. Žádná z obětí nebyla sv),m i vrahy pojmenována, žád ná
si svúj osud nezaslo u žila víc než kdokoli jiný.
Ve jménu ideje

Prezident nadace ICFW. Ing. Václav Vítovec, M BA(vfevo] v rozhovoru s jednfm
z nejstarších pffznivcú bourán[,.železných opon· Octa von Habsburgem
(uprostřed}. který lom oslavil SVOJe devadesáté narozemn .
foto- Rainer Hunger

Ve jménu jiné, jen zd án l ivě jiné ideje odpal ují mladí
Palestinci na svých tělech smrtonosné nálože, ve jménu
zdánlivě jiné ideje zemřely statisíce Žiclú v plynových
ko mo rách. Ved eni ideou pobili bílí Jihoafri čané tisíce čer
n ých Jihoafri ča n ú a če rní Jihoafri ča né tisíce jiných černých
Jih oafri ča ni\ vedeni ideou u m u čili Srbové stovky chorvatských ro din a Cho rvaté stovky s rbsk),ch rod in a muslimové
tisíce Srbll a Cho rvatú a Srbové a Chorvaté tisíce muslimú .....
Bezbranných žen. Dě tí.
Idea zrodila absurditu Berlína v Berlíně i ne m éně absurdní ko rejsko-ko rejskou hra nici, idea spoutala ostnatými d ráty
samotné srdce Evro p y. Poslušna ideje teče krev v Irsk u,
Náho rním Karabachu, Ind ii.. ...
Nelze pochybovat: je to myšlen ka, výplod rozumu (jenž
prý o dlišil člověka ocl zvířete) , co o cl pr vopočátkú lidského
rodu vede člověka k sle pé ne návisti. Je to vždy ideologie,
co d ělí lidstvo clo antagonistických táború, d úsled ně odd ě
len),ch hradbou, jež láme slova, komolí vě t y a násobí výkř i-
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náš host

ky. Hradbo u ne vždy tak viditelno u
jako Čínská zeď, mnohdy však pevněj
š í, n e pros tupnějš í.
Je-li fašismus, rasismus, islámský
fundamentalismus č i levicový extremismus č ímsi , co lze s jisto u míro u
zevšeo becnění vložit do jediné, všeobjímající náru če fanatismu, je nepochybně osudov ě n ebez p eč n é se
s takto širokou definicí spo kojit.
Neboť fanatické múže být jak nadšení
pro myšlenku, tak slepá víra. Neboť
slepá víra se bojí alternativy. Jakékoliv.
Proto je v bytostném zájmu této planety železnou oponu (tu či onu) úeteln ě pojmenovat, obnažit její základy,
příčiny jejího vzniku, a - rovněž racionálně- ji ocl základu bourat.
S použitím materiálú. !CFIV
phprauil Svatopluk K jedlička

Mezinárodní seminář
PARADOXY ŽELEZNÉ OPONY

Opravy drobných kamenných
lparnátek v kulturní krajině
I
Jedním ze zá m ě rú Zcle i'lka Neck áře
nástupu clo funkce presidenta
Rotary klubu Praha pro rok 2001/02
bylo nalézt program, který bude
zaměřen humanitárně, ale nebude mít
pr-ímo medicínský nebo l ékařský charakter. Z řady vnějších podnětú i
námětú členú klubu byl nakonec
vyb rán program obnovy drobných
architekton ických artefaktú, doklád ajících historii lidské ho osídlení a života
na české straně Šumavy. Šlo tedy o
sociální projekt v oblasti zanedbaného kulturního d ěd i ctv í, zdevastovaného dlouhodobým nezájmem jak ze
strany státu, tak m ěst a obcí a nakonec
i absencí lidské aktivity, protože se
převážn á čás t to hoto území nachází v
lokalitách, patřícíc h do nedávna do
hraničn íh o pásma.
při

12.-14. 6.2003
Praha- Kvilda- Přimda
www.ironcurtain.cz

Celá akce zabrala púlro k přípravy
ve spolupráci se Správou Národního
parku a Chrá ně n é krajinné o blasti

PHENOMENON CALLED
HE "IRON CURTAIN"
The grounds of !he former frontierguard in the centre of !he Bohemian
Forest in the village of Kvilda became a
seat of the internarional Foundario n called the IRO CURTAI FOU1 DATIO
WORLDWIDE. This place lying o n the
Czech - German border was, in rhe
second half of lasr century, intersecred by
rhe line separaring Western and Easrern
Europe almosr hermerically. Václav Vítovec, President of rhe Foundation, is convinced that the sense o f ů1i s acrivity is
not to merely document the evil that rhe
phenomeno n of ů1e "Iron Currain" did ro
the natio ns of the Earth but to reveal the
mechanism o f the o rigin and development o f mis negative phenomenon. Such
a phenomenon, wherever in ů1e world it
may occur, must be detected and defined, and it is neccessar y to take such
measures that lead to its eliminarion ar an
early srage. The Foundation is not going
to make amends for past harm but it will
try to do its best to prevent more. The
aim of !he Foundation is to strengthen
tolerance and understanding among ind ividua! srates, nations, religious and erhnic
groups and to creare life conditio ns in
w hich ethical and mo ral rules and human
dignity are fully respected.
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Šumava. V rámci mezinárodn í spolupráce Rotary klub(I byly osloveny také
kluby v Ně m ec ku. Svými finančními
p r-íspěvky se tak na projektu podílely
RC Núrnberg-Neumarkt, RC FreyungGrafenau a RC \Xfúrzburg. Velký zájem
o něj projevil také vedoucí delegace
Evropské ko mise v ČR pan Ramiro
Cibrian, který se jako přednášející
účastnil IV.mezinároclní konfere nce,
uspořádané Rotary klubem Praha v
břez nu 2002 k aktuelním otázkám
vstupu České republiky do EU.
Počátkem květn a 2002 se v návaznosti na podpis smlouvy mezi RC
Praha, který zastupoval všechny účast
ně né RC, a Správou NP a CHKO
Šumava ve Vimperku usku tečnila slavnostní celodenní akce, spojená s prohlídkou zajímav),ch lokalit v CHKO,
skle něného ol táře v Dobré Vodě a dalších atraktivit Šumavy. Byla zakončena
koncertem v kostele na Kvildě, jehož
se vedle rotariánú a osobností regionu ú čast nil i ].E. pan
Ramiro Cibrian.

Tento program, zaměkn ý
na opravy a restau rování kříž
kú, kapli ček, božích muk a
dalších pamětních artefaktú,
p ok račova l velmi úspěš n ě v
roce 2002 a měl by být ukončen v roce 2003. Je os ta t ně
jed ním z přík l ad ú , jak mohou
právě češt í a n ě me čtí rotariáni přispě t ve vzájemné spolupráci k oclstraií.ování překá
žek vytvořen),ch neblahou
existencí železné opony,
která naše zem ě po dlou há
desetiletí od dělovala.
Aleš Cihelka,
koordinát01· projektu,
Past-President RC Praha

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

Je zajímavé, jak se v poslední době množí kontakty mezi naším distriktem 2240 a rotariány
v Austrálii, přestože je to jedna z nám nejvzdálenějších zemí vůbec. Sám jsem měl mimořádnou
příležitost; zúčastnit; se na konci srpna 2002
semináře vydavatelů rotariánských periodik
v Sydney a v Brisbane a byl jsem oběma těmito
městy a kontaktovanými lidmi [samozřejmě
rot;ariány) nadšen. Však si naši čtenáři mohli
o mých dojmech od protinožců přečíst; v našem
časopisu č. 5/02.
Těsně před Vánocemi se nám vrátila domů stipendistka Romana Zieglerová, houslistka a studentka pražské AMU, která byla vyslaná Rotary
klubem Brno City až do Habartu [Tasmánie), kde
strávila celý rok 2002. Příspěvek o ní rádi zařa
zujeme do tohoto čísla RGN - do č. 1/03.
Na konci roku 2002 jsme dostali další příspě
vek od Viery Jančušové, která studuje v hlavním
městě Austrálie Canberra. Její zkušenosti
z běžné aktivity australského Rotary klubu
mohou být cenným poučením i pro nás.
V tomto roce také proběhne v australském
městě Brisbane Světový kongres Rotary lnternational. Proto věnujeme svou pozornost; i této
nejvýznamnější akci každého rotariánského
roku, abychom si tento nám tak daleký kontinent; přece jen trochu přiblížili.
O . Zernan

Moje rotariánske
J

do světa protinožců

pl no u súčasťou tamojšieho rotariánskeho života a to i napriek to mu, že
som tu oficiálne cudzinka a mój vek
ani zďaleka nezodpovedá p riemernému rotariánskemu veku .
Ako som sa stala členkou
RC Canberra Burley Griffin

Pri mojich cestách v zah raničí mi
návštevy miestneho Rotaractu či Ro tary klubu vždy pripomenuli hrejivé
teplo d o mova. Preto som aj pri balení
na svoj j ednoročný austrálsky pobyt
nezabudla na klu bové vlajky a niekol'ko publikácií.
V Canberre k dnešnému d ňu pósobí 15 Rotary klubov a 2 Rotaract klu by.
Už som stihla navštívi ť takmer všetky
z nich, zvačša ako h osť klubového
stretnu tia (guest speaker). Ako tretí
v poradí som navštívila Rotary Club of
Canberra, kto rý je počtom č lenov 120
najvačším miestnym klubom. Aj dnes
si živo spomínam, ako ma pri prvom
pohl'ade na preplnenú reštauráciu
ho tela Hyatt zalial studený pot. Vel'mi
otvorený prístup jednotlivých čle nov
daného klubu a ich úprimný záujem
o náš región našťastie rýchlo od niesli
preč moje o bavy. Poslucháči ocenili
dlhým potleskom moje rozprávanie
o porevolučnom oživení rotariánskeho života v dištrikte 2240 česká
republika a Slovensko ako aj o integračnom úsilí Slovenska o členstvo
v Európskej ún ii a Severoatlantickom
pakte. Keďže clo čas u vyh racleného na
diskusiu sa nezmestili všetky ich zve-

,,začiatky''

v Aust:rálii

Kecl' som v marci 2002 o clcbáclzala
clo ďalekej Canberry za účelom rozšíriť si svoje vzdelanie v Research
School o f Pacific and Asian Stuclies,
Australian Tatio nal University, p reclstava, že v Austrálii sa začnú ocl r atávať
aj dni mojej rotariánskej kariéry, vtecly
nebola ani mojím snom. Pocll'a mň a je
to do istej miery aj výsleclko m toho,
že máme s Australanmi spoločné
povahové črty. Aj Australania sú priarel'skí, o tvorení a vel'mi zveclaví spoznávať iné kultúry. Práve regió n strecl-

nej Euró p y je pre nich vel'mi zaujímavý, najma svojou histório u a procesom precho clu ocl komunizmu k demokracii.
Ostatne riad ne č lenstvo v Ro tary
klube Ca nberra Burley Griffin nie je
mojím zač iatkom v sieti Rotary Internatio nal. Na Slovensku som bola
zakladajúcou č le nkou Rota ract klubu
v Banskej Bystrici a neskó r zakladajúcou prezidentkou Rotaract klubu
v Liptovskom Mikuláši. Aj p reto som
v Austrálii získala možnosť stať sa

davé o tázky, po o ficiálnom strernurí
nasled ovala neformálna diskusia,
krorá sa preciÍžila clo neskorých večer
n )rch hoclín.
Poclobne som adresovala svoj príspevok aj v Rotary klube Canberra
Burley Griffin. S člen m i tohto klub u
sme si však na prvý pohl'acl vzájomne
"padli do oka". Mi'la zaujali naj ma
diverzifikované čl ens k é zloženie
a akýsi vyžarujúci elán všetkých č le
nov pocliel'ať sa na klubovej činnosti.
Hneď na prvom stretnutí som si
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v tomto kl ube našla vel'a priatel'ov,
ktorí ma p ostu pne zapoj ili do všetkých klubových aktivít. Keďže som sa
medzi nimi cítila extrémne dobre a na
strane d ruhej členov ia RC Canb erra
Burley Griffin videli v mojich aktivitách porenciál pre obohatenie k lubovej či nnosti, rozhod li sme sa. že naše
priatel'stvo oficiálne potvrdíme. Stalo
sa tak 4. júla 2002, kecly som sa stala
riadnou člen kou daného k lubu a zača
la pracovat v jeho medzinárodn om
výbore.
Klubové stretnut ia austrálskych RC
V porovnaní s č i nn osto u Rotary klubav v d ištrik te 2240 česká a Slovensk á

republika SLl z mójho pohl'adu stretnutia Rotary kl ub ov v Austráli i ovel'a fo rmálnejšie. Konaj ú sa spravidla veče r
né stretnu tia, i keď rai'lajkové alebo
obedné stretnutia sa tiež tešia obl'ube.
Je dobrým zyykom, že členovi a a hostia k lubu prichádzajú na klubové stretnutie minimálne 15 minút pred jeho
začiatkom. Toto je čas na vyrovnanie k lubových účtov, zoznámen ie sa
s hlavným reč níkom, prípadne na
nefo rmálny rozhO\ur. Je to aj čas na
to, aby č l enovia vo svojom vrecku
našli svoj klubový a rotariánsky
odznak. Klubový odznak má tvar vizitky, n a ktorej je okrem n ázvu Rotary
klubu a men a jeho čle n a spravidla
uvedené aj jeho profesné zaradenie.
Podobne aj hostia sú iden tifikovaní
viclitel'nou menovkou, čo výrazne

zlepšuje komunikáciu.
Stretnu tie sa zač ín a úderom gon gu,
kecly úraclujúci Sergeant at Arms privíta prezidenta kl ubu a vyzve č l enov na
k rátku uvítaciu modl itbu. Každý klub
m á pravidla svoju vlastnú. RC Canb erra Burley Griffin začína svoje
obeclné stretnutie slovami: "For goocl
foocl, goocl fellowshi p, for a privilege
to serve we give thanks." Prezident
následne privíta čl e nov a požiacla
návštevníkov z in)rch Rotary klub ov,
aby sa predstavili. Na záver preclstavia
svojich hostí jednotliví členovia k lubu.
asleduje spo l očný obed, počas k torého v k rátkosti infor mujú ved úci k lubových výborov o prip ravovaných
akciách. V priebehu ob ecla koluje
meclzi č len m i plechovka pribitá na
dreve, na ktorom sú vyryté mená piatich detí si rotinca v Cambodii, ktor ým
míš klub pomohol aj alebo pomáha
začat vlastný život. Členovia a hosti a
do plechovky hádžu mince.
Oživením klubových stretnutí
v Austrálii je platenie pokllt. Prišl i ste
neskoro na klubové stretnu tie? Nezúčastnili ste sa mi nulej klubO\·ej akcie?
Nemáte svoj odznak? Všetky tieto
malé prehrešky musia čl enovia kompenzovat malou pokutou do klubovej
pokladnice. Druhé pok utové kolo sú
tzv. cross-fi nes, počas ktorých majú
všetci č l enovia možnost poku tovat
ostatných čl e nov za všetky ned uhy,
k tor ých sa dopustil i. To byste sa
čudova li , akých priestupkov sa móže-
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te dopustiL Nav}'Še, pokutu si móžete "zarobiť" aj svojou nevedomostou.
pretože počas tretieho pokutového
kola musí niekto zo stala, pri ktorom
sed íte, od povecl ať na otázku, k torá je
danému stolu položená. Pokial' n ik to
neocl povie správne, všetci prísecliaci
platia pokutu . Na cl ru hej strane správna odpovecl' je ocenená sladkou
od menou všetkých prísediacich.
Potom, čo ocll'ahčíte svoje vrecká
o všetky mince, kto ré ich zbytočne
derú, pricháclza čas predstav i ť hos ťa
klubového stretnutia. To obvykle robí
člen klubu, ktorý zabezpečil jeho
účasť. Po príspevku hosta trvajúcom
cca 30 minút je vyhraclený priestor
pre otázky čle nov. Po u kon čení prezentácie vystúpi vopred určený člen
klubu s ďakovnou rečou pre hosťujú
ceho rečníka, v ktorej v krátkosti
zhodnotí jeho prínos pre Rotary k lub
a jeho členova venuje hosťov i malý
klubový darček. Pre túto prílež itos ť
má RC Canberra Burl ey Griffin vyrobené šp eciálne mince, ktoré symbolizuj(! naše zapojenie sado svetovej
kampane Polio Eraclication v rámci
programu taclácie Rotary PolioPlus.
Prípadný vol'ný čas klubového stretnutia opať vyplní Sergeant at Arms, ktor)r
má vždy poruke pri pravených niekol'-

VIERA

Jancusova
INTERNATIONAL
RELATIONS
Rotary Clu b of
Ca nberra BURLEY GRIFFIN

Klubový odznak Rotory klubu Canberra Burley Griffin
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Ns lntsmstionsl Rotsry Night plsti pravidlo,
že nsmiesto ve/keJ vetemej toalety te možné zvolit
n(Jrodný odev. Je som zvali/s trsditný slovenský kroj
pochádzsjúci z okolis Liptovského Mlkulá§s

I
I

ko vtipov. Pred oficiálnym uko n čením
stretnutia požiada prezident klubu
prítomného h osť ujúce h o rečníka, aby
vylosoval tombolu. Cenou tomboly je
najčastejšie fl'aša dobrého vína alebo
whisky. V niek torých kluboch sa stretnutia oficiálne ukončia až p o zaspie,·aní austrálskej hymny.
Priebeh k lubového stretnutia starostlivo zaznamenáva editor klu bového bulletinu. Každ)• Rotary klub
v Canberre má svoj vlasrn)· bulletin,
ktorý spravidla vychádza týždenne
a je rozposlaný na e-m ailové adresy
všetkých členov klubu. Print verziu
bulletinu možno vždy z ísk ať n a klubov)rch stretnu tiach. Bulletin urč ite je
výborný spósob, ako n eustále informovat čl enov kl ubu, iné kluby, ako aj
cl isrriktné vedenie o všerkom, čo sa
v našom klube cleje.

Naše klubové aktivity
Rotary klub Canberra Burley Gri ffin
má ,. súčasnosti 34 členova je jedným
z najaktívnejších klubov d ištri ktu 9710
- Australian Ca pita! Territory. Ocl júla
2002 sme stihli uspo ri aclať tri komunitné projekty, cl'alej štyri projekty
zamerané na získan ie prostrieclkov na
Pol io Eraclication Campaign, neustále
prebieha meclzinárodný projekt "Sirotinec v Camboclii" a partnersk á spolupráca s RC klubom v meste ara v Japonsku. RC Canberra Burley Griffin
hostí od augusta 2002 aj študen tku U li
Haumer z Rakúska v rámci programu
Global Youth Exchange.
'aše komunitné projekty nesú
názov Hancly Help Day. Každoročne
na jar a na jesei'l počas jeclného víkendu č l enov i a nášho klubu pomáhajú
uclrž i avať záhracly precl clomom
nevláclnych starších !'udí. V roku 2002
sme navyše stihli usporiaclať aj tenisový turnaj na kurtoch austrálskeh o parl amentu. Po realizácii všetk)rch komunitných projektov naslecloval klubový
piknik konajúci sa v niektorej z pril'ahlých prírodných rezervácií.
RC Canberra Burley Gri ffin v júli
2002 oslávil 15. výročie svojho založenia. Výťažok zo slávnostnej veče re
usporiaclanej pri tejto príležitosri sme
venovali na Polio Eradicario n Campaign. Podobný osud stihol aj finanč
né prostriedky, ktoré sme získali
z projekrov Fishwick Stali Markets,
Bradboo Revival a vianočná party. Aj
vcl'aka rýmro projektom mohol náš
klub prispiet' sumou AUS $ 200 na jedného č l e n a na spomínanú svetovú
kampai''l pocl zášti tou Ro tary I nrernational. K aždý z uvedených projektov sa
realizuje d vakrát ročne. Na Fishwick
Stali Markets pred ávame všetky veci,
ktoré členovia nášho klubu považujú
za nepotrebné. V rámci projektu Bradboo Revival ponúkame obče rsrvenie
vod i čom na hlavnom clopravnom
ťahu mcclzi Canberrou a Sno~y
Mountains.

do světa proinožců

~ledziná rodn)• klubový výbor
okrem spomínaného projektu Sirotinec ,. Camboclii kažclo ročne o rganizuje aj International Rotary Nigh t, ktorej
súčasťou sú aukcia a športové hry.
Táto slávnostná veče r a sa traclične
pori acla na niektorej z tunajších ambasád. V roku 2002 sme za krajinu
nášho projektu zvolili Camb ocl iu.
V uplynu lo m roku n áš klub p oclporil
aj projekt moclelovej ko nferencie
OSN, poriaclanej každoročne Rotary
klubom Canberra Sunrise a 'ryslal
dvoch strecloškolských štuclenrov na
toto podujatie. V súčasnosti vedú aktivi ty medzinároclného výboru nášho
k lubu k organizácii prezentácie nazvanej RACE (Rotary Australia Centenary
Exhibition) pri príležitosti plánovaného uko n čenia kampane Polio Eradication spojenej so 100. výročí m založenia Rotary. Prezen tačná kampai'l bude
oficiálne spustená p očas Rotary International Conven tion v Brisbane v júni
2003, kecly clo Austráli e pricestujú
tisícky ro tariánov z celého sveta.
Možno sa práve tu stretneme. D ovtedy by sme snáď ešte aj mohli stihnút
zrealizovat aleb o aspoň pripravi t nejaký s po loč n ý stredoeurópsko-austrálsky projekt.

Záverom
Svoje štúdium by som mala ukončiť
v apríli 2003 získaním titulu ~IAIR
( Master of Arts in International Relatio ns). Potom plánujem vrátit sa do
strednej Európy. Bol to m ój nápad
príst študovat sem a javí sa mi, že som
si nemohla 'rybrat lepšie. Oddelenie
meclzinároclných vztahov, kde študujem, je jedno z troch univerzitn)rch
oclclelení vo svete špecializovaných
čisto na meclzinárodné vztahy. j e to
náročna, avšak nezabudnutel'ná životn á skúse nosť. Aj vďaka Rotary som si
našla nesmierne ,·el'a priatel'ov, ktorí
mi spríjemi'lujú mój pobyt tu.

l.č.

Viera ]a nčušová,
Canberra, Auslrálie

M Rotar "Be innin s" in Australia
Viera Janču šová from Banská Bystrica, who left to Canb erra in Australia, became
a member o f the local Rotary Club Canberra Burley Griffin. he gives an enthusiastic clescri ption of her exp erience w ith Ro tary in Australia as well as with the
Club activitity and h er panicipation in it - she works in the Intern atio nal Committee of the Club.

Oignitatis memores ad optima intenti ~

do

světa protinožců\~----------------------•

Naše stipendistka v T asrnánii
I
1\"a p odz im roku 2001 se nasky tla
dislriktu 111 imoh:ídná pNieži/osl- vyslal Romanu Zieglerovou, studentku l10usloué ln y na Akade111ii
mtíz ick.J'ch umění u Praze, doslova na
dmh.Jí konec světa, do města Hobarl
u 7Ctsmánii. aby /a lit absoluoualajedn oroční stipendium díky laskavé nabídce pana p rofesora .fa na Šedivky,
kleJ)Í u Habartu ptisobí a kde tízce sp olupracuje s místním Rotmy klubem.
Rok 2 002 utekljako voda a naše stip endistka je už z ase clo111a, mezi
su_)Ími. Rácli vám proto pl'eclklácláme.
jak j ejí slm čn o u zprávu, kterou nám
poslala jJo suém návratu, tak i z hodnocení j ejího p oby tu, které jsme dostali od paní Heleny Psotoué.
Pře d evš ím bych c htěl a p od ě kova t
ro ra ri á nům, kteř í mi umožnili u skuteč
nit tuto studijní cestu clo Tasmánie.
Nemo hu ovšem o po meno ut ani
po moc Tasmá nské univerzity a univerzitní ko leje Jane Franklin Hall, ve
které jsem pobývala běh e m celého
jednoroč n íh o studia.
Ovšem mé n ejvě tš í cliky p at ří profesoru Jan u Šedivkovi a jeho ženě Beryl,
kteř í se pro mne stali novou australsko u rodino u, nebo ť jsem se na nč
mohla kdykoliv a ve vše m spo lehno ut.
Stud ium u prof. šedivky mi umělecky
přineslo mno ho nových zkušeností a
poznatkú. Múj re pertoár se téměř
zdvoj násobil! Každ o u n ově nastudovano u sklad bu jsem m ěla možnost interpretovat na ve řej nost i, což bylo pro
mne velmi cl úležité.
Kladné reakce na moje vysto upení
mo ho u d oložit kritiky, kte ré vycházely
v tasmánsk),ch novinách. Tím se vša k
č l ově k nesmí nechat unést a - jak se
sp ráv n ě l'íká- nesmí usno ut na vavr ří
nech. Právě naopak, mus í dále pracovat na sobě a hl avn ě na muzice. Ta
pro m ě má magicko u sílu a žene m ě
kupr·ecl u.
Na ro k 2002 v Tasmánii nikdy nezapome nu. Bylo pro mne životní šancí
nejen se zdokonalit ve svém o bo ru,
ale i v id ět australsko u p řírod u a
poznat p ř íj e mné a velmi srd ečn é lid i
na druhém ko nci svě ta .
na.~emu

Romana Zieglerová,
vyslaná RC Brno-City

.feiilě pl'ed návratem Romany z Taslltánie p Nšla do redakce našeho časo
pisu informace ze sekrela riálulam nílto honorámí!to konz ula ('R:
Dovo lte mi, abych Vám jménem
ho no rárního ko nzula české republiky
v Ho bartu pana Ruclie R. Sypkese
oznámila, že se v ned ě li dne 10. ř íj n a
u s kuteč nil v Ho bartu be n e fi č ní koncert české hudby, spo nzo rovaný Ro tary klubem v Hobartu. Zahájil jej náš
ho no rární ko nzul, kte rý je už po
mno ho let člen e m klubu.
Díky účinné pro pagaci v místních
novinách, v rozhlasových stanicích a
v televizi Southern Cross překo n a l
ko ncert počtem clivákLI naše očekává
ní. Ko ncert nejen zvýšil záje m o klasiky české hudby, ale přispěl i k pro pagaci česke republiky; nevelké rozloho u, ale kulturn ě bo haté ze mě u prostřed Evropy, a při pomn ěl i je jí nedávné tragédie.
Koncert zorganizovala paní Elino r
Mo rrisby, kte rá studovala v Čechách
od roku 1969. Během 6 let, která
v tehdejším Československu p rožila, si
k této zemi vytvo řil a hluboký vztah.
V roce 1996 Elino r pl'eložila clo a nglič
tiny knihu Jany R. Friesové "Pevnost
mého mlád í" ("Fo rtress of my Yo uth"),
po pisuj ící zážitky z jejího mládí, stráveného v Terezínské pevnosti. Anglická verze této knihy byla vydána v nemalém nákladu nejen v Aus trálii, ale
také v USA.
Bě he m posledních dvou měsíd1 Elino r Mo rrisby vě n ova l a veškeré své
úsilí to mu, aby za asiste nce české h o
ko nzulátu, pl'átel a s podpo ro u vynikajících hudeb níků Sue-Elle n Paulsen
(vio lo ncello), Caro line Almo nte (Id avír) a Češky Ro many Zieglerové
(ho usle) phpravila ko ncert, kterým
jsme př ispěli na opravu do mú z niče
n),ch povod n ěmi v Blatné . Celkový
výtěžek činil spo lečn ě se sponzorsk)'mi dary p ři b li žn ě 7 000 australských

dolarú. Na návrh Elinor poříd i lo rozhlasové stud io ABC (Austral ian Broaclcasring Corporatio n) zvukov)' záznam
celého koncertu pro své vys ílání.
Přestože si uvědo mujeme, že uvedená pe něžní částka zdaleka nenah radí
škody zpúsobené povod něm i, věříme,
že snad vědo m í toho, že i na vzdáleném ko nci světa lidé soucítí s Českou
repu bliko u a snaží se jí př ispě t na
pomoc, bude povzbuze ním pro
všechny ty, ktel'í ztratili vše. N ek rásná
h udba, která na ko nce rtě zaz n ě l a,
za psala českou repu bliku clo srdcí
obyvatel Tasmánie a zústa ne v pa m ě ti
místních mil ovníků klasické hud by.
Dúkazem toho jsou pen ěžn í pl'íspěv
ky a zvýšený zájem o informač ní
materály o české repu blice, které náš
ko nzulát běh em koncertu nabízeL
Všechny úči n k ující, kte ré vysto upily
bez ná roku na h ono rář, pf·eclnesly
hudbu s takovým citem a hlou bkou,
že mnozí poslu ch ač i - a musím při
znat, že včetně mne - m ěli slzy
v očích. Rozehrály nostalgii a měkkost
slovanských tóm\ pro clchnutou bohatou škálou harmonií a virtuozitou a
vytvořily tak nezapo menutelný
hudebn í zážitek, p řesah ující hran ice
tohoto malého ostrova na jižním
konci světa .
Ro mana Zieglerová stud uj e housle
v Praze pod vedením prof. Václava
Snítila. Jako stipendistka sponzorovaná Rotary klubem Hobart a Naclací
prof. J ana Šedivky př ijela studo vat za
pomoci Rotary klu bu Brno-Ci ty na
začá tk u tohoto roku na Tasmánii. Pocl
vedením prof. Šed ivky vystupovala
nejen na Tasmánii, ale i v Me lbourne,
Sydney a v hlavním měs tě Austrál ie
Canberra.

Helena Psotová,
hororá rní k onzulát v Habartu,
Tasmánie, Austrálie

Dur Scholar in Tasmania

In autumn 2001 o ur District was given an extra ordinary o pportunity - to send
Ro mana Zieglerová, a stude nt of vio li n ar the Academy of Perfo rming Ans in Prag ue, to the o ther e nd of the world - to the town of Hobart in Tasmania, w he re she
was g rantecl a year's scho larship thanks to a kind offer o f Professor Jan Šedivka,
w ho teaches in Ho bart ancl dosely co-o perates with the local RC.
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Poznačt;e

si do svého kalendáře: již 84. světový
kongres Rot;ary lnt:ernat;ional se koná ve dnech
1 . až 4. června 2003. Naplánujt;e si- dle svých
rnožnost;í- cest;u do host;ít;elského rněst;a Brisbane, h lavního rněst;a Queenslandu, ležícího na
severovýchodním pobřeží Austrálie.
Vě tš ina akcí pro bě hn e v ko ngresovém a výstavním centru, l ežícím ve
čtv rti Parklands v Brisbane na jižním
bře hu stejnojmenné ře k y. K ú čas ti je
možné přihl ás it se o nline na adrese
www. r otmy.org. 1 a téže adrese si
ml!žete stáhnout fo rmul á ř p řihl áš ky
a rezervace ubytování v ho telu. Oficiální leteckou s p o l eč n ostí kongresu je
australská spo leč n os t QAN TAS, která
poskytuje slevu 15% na econ omy class
a 18% na business cl ass. Podro bn ěj š í
info rmace o spo lečn osti QANTAS získáte na adrese www.qantas.com.
Aktuální informace, které připravuj e
pořadatelský výbo r jak o pr(rběhu
samo tného kongresu, tak i cestovních
možnostech před ním i p o ně m , p ak
ml!žete získat na adrese www.rotary2003.org. Využijte své cesty do Austrálie a seznamte se nejen s moderní
tvář í, ale i s p ohnutou minulostí toh oto kontinentu, s jeho zajímavostmi
a p ř í rod ními krásami.

Pozn ávejte Au strálii
O bjevování kultury púvodních obyvatel Austrálie ml!že b)rt jedním z n ejvd ěč n ěj š íc h zážitkú p ři n ávštěvě tohoto ohromného ko ntinentu. Snah a
o p ochop ení hloubky této kultury ve
všech jejích složitostech múže být velkou výzvou všem n ávš těv ník (rm .
S kul turou p(rvoclních clomorocl cú
se m ltžete seznámit v těs n é blízkosti
Brisb ane, v krásném zálivu Mo reto n
Bay. V n ě m leží Severní a Jižní ostrov
skupiny Stradbroke I sl ands, n a nichž
naleznete pllvoclní s íd liště kmenll
runukul a Goomberri. eclaleko
odtud, kam dojdete pěšky, leží m ísto
zvané Alcheringa. To je púvoclní
do morodý výraz pro "čas stvo ření " "clreamtime". Z archeologických n ález(! vypl)rvá, že se na tomto místě shro-

m až cťova l místní kmen p ře d 8.000
lety. D och ované p ověsti z této doby
vysvě tlují s tvo ře ní a vztah mezi pří
rodním SYě te m - zemí, hvě zda mi a planetami, oceánem, jámami s vodou
a ži voč ichy- a lidmi. Mnoho projev(r
domorodého umě n í se týká země
a posvátn)rch míst, která jsou do movem duchll z č as u stvo ře ní.
Pll vodní obyvatelé Austrálie- včetně
obyvatel ostrovú v Torres Strait, kte ří
jsou poto mky těch kteří žili na ostrovech poblíž severního konce Cape
York v Q ueenslandu) mají minulost
delší než 0.000 l et. čktcré doklad y
d oko nce nazna ují, že "abo rigines"
žili v oblasti, která nyní nese jm éno
ew South Wales, již před 120.000
lety. Když v roce 1770 přišli Britové
do Austrálie, žilo n a tomto kontinentu
asi 300.000 domorodcú v asi 750 rúzných kmenech, odlišujících se dorozumívacím jazykem . eexistuje však
žádný psaný jazyk do moro d ců, dl!ležité události a p ř íhod y p ř ipom í naj í
pouze kresby na sk alách.
V muzeu státu Queenslancl, ležícím
v Brisbane na jižním bl·ehu ře ky, se
m ltžete seznámit se sbírkou 10.000
an efaktú a 6.000 fotografií, připomí
najících historii a kulturu australských
domorodc(r. Na toto muzeum bezpros t ředn ě nm·azuje Galerie um ě ní, v níž
jsou so ustředě ny umě l ecké sbírky
součas ných dynamických domácích
um ě lc ll.

V Rockhampto nu, ležícím asi 370
m il n a sever od Brisbane, je um ís tě no
Kul turní centrum " Dreamtime",
v něm ž se konají ta nečn í a hudební
předs tave n í, kde m(ržete navšth·it pískovcovou jeskyni, vesnici To rres Strait
a shlédnout také skalní m alby. Toto
ce nrrum stojí v místech, kde pú vodn ě
zř ídili starší kmene D arambalú místo

do světa protinožců

svých k men ových sh romážd ění
a pohr·b(r.
B ě h em svého pobytu v Austrálii se
m(ržete setkat se d vě m a pojmy: " hnutí
za u s m í řen í" a " ukradená generace".
O ba vyvolávají rúzné a často protich(rd né reakce Australan(!. Za " ukradenou generaci" se považují dě ti
p(rvocl ních obyvatel Austrálie - "abo rigines", které byly vládními ú ře d n íky
rocli čú m ve 20. letech 20. století odúaty a u místě ny do s iro tči nc tr , dě tských
domovú nebo misií. Mnohé z nich
pozděj i své rodi če ani nenašly, u jiných zabránila možnosti jejich setkání
jejich p ředčasná smrt.
Zatímco byla právě tato ukradená
generace k atalyzátorem pro nastartování alespo1'1 formálního usmíře ní,
n ebyla jedi nou ned(rstojností, k terou
"aborigines" v dúsledku osídlení bílými dobyvateli trpěli. Když Britové při
šli na konci 18. sroletí do Au strálie,
aby osídlili tzv. "terra nullius", tj. "zemi
nikoho", zanesli tam také nakažlivé
nemoci jako neštovice. Ty m ěly na
púvodní obyvatelstvo devastující ú č i
nek. Konflikty mezi nim i a bílým i
osadníky vedly k ú tokúm a masakrúm . a konci 19. století byli púvodní
obyvatelé vymírající rasou. T i, kteří
p řež ili, byli soustředěn i do vládou
říz e n ých rezervací nebo misi í. Ně k teří
z nich pak živořil i na peri fériích měst
jako vyvrhelové s po l ečnos t i, j iní se
uch)·lili clo venkovských oblastí nebo
clo vnitrozemí Austrálie, aby zachránili
sv(tj holý život.
Nemohli žít tak, jak žili po deseti tisíce let, ale ani se nemuhli ' ')'rovnat se
společn ostí, která ji m jejich zem
uzmula. Teprve v roce 1962 bylo
púvodním obyYatelúm p řizná n o
právo na jejich australské občanství
a vo lební právo. A teprve v roce 1992
zrušil australský 'ejvyšší soudní clv(rr
pojem " terra nullius" a potvrd il
pllvodně existující práva domorod)rch
Australan(!.

Ve zkráceném znění p 1"eložil
Dobr oslav Zeman, PDG,
RC Plze 1~

See: Brisbane Ahead · Dreamtime Queensland
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Výsledek vždy záleží na připrave
nosti, technické fantazi i a schopnosti
dosáhnout kýženého výsledk u prostředky, které jsou k dispozici. V Koreji jsem napříkl ad real izoval slavný
muzikál Dracu la, jehož pražská scénografie připomí nala zezadu hi-tech
strojovnu. Divák korejského 'ároclního d ivad la viděl totéž co pražský, ale
zezad u to připom ín a lo hor u zclrátovaných bedn iček ocl raj ča t- v celé dekoraci nebyl jediný šroub!
Každá země má svoje oficiální
" národní" divadlo. Má ještě tento
pojem nějaký smysl, nebo je to anacln·onizmus, přežitek minulého a
p1'edminulého stoletf?

Damel D.tořák v hist:m1cké ted1telné ND
Foto • FrantiSek Drtmann

První studentské scénické projekty
jste uskutečnil v sedmdesátých letech,
s pražským Národním divadlem spolupracujete od mku 1983. Posunulo
se od té doby nějakým směrem vnímání divákú, jejich pNstup k dramatickému umění?

Vnímání se zrychl ilo. Typickým
dokladem jsou televizní pís ni čkové
klipy, 20- 30 stř ih LI za minutu zde
není žádná \r)•ji mka a s t ačíme je usledO\·at! Pllsobí to přes un těžiště vnímání od slova s m ěrem k obrazu.
je rozdíl mezi českými diváky, turisty
k nám a diváky v za-

pNjíždějícími
hraničí?

Rozdíl je zásadní. Zahraniční diváci
se většinou p řijdou clo divadla bavit,
aniž by slevovali z profesionálních
ná rok ť1. Náš divák je v emocích zdrženli\r)', m ám dojem, že se obává, že
by jejich p rojevem poškodil svou
p rac ně pěstova n ou intelektuál ní auru.

jako scénografjste pracoval v řadě
i mimoevropských zemí; která z těch
to realizací se vám zapsala do pamě
ti nejvíce a proč? jak by dopadlo
srovnání podmínek pm uplatnění
tvti.rčích nápadti a Tealizaci projektti
u nás a v zahraničí?

Ak. arch. Daniel

Dvořá k

Všude jsou první, nejprestižněj š í
scény. Málokdy se však nazývají
" národní". English National Opera, na
rozdíl od význ amnějš í Covent Garclen,
je k upříkl adu " national" kvťlli tomu,
že se zde operní libreta clllsledně pl'ekládají clo angličti ny. U nás národ ní
a nejvýznamnější stále ještě splývá,
proto si nejen brně n ské , ale i ostravské divadlo prosadilo clo názvu onen
přívlastek . l\Iáme zde tedy hned tři
národy: čes k)\ moravský a mo ravskoslezský.
Oscilujete mezí tvúrčím zpracováním

(nar. 1954 v Praze)

Architekturu a scénografii vystudoval u prof. J. Svobody na Vysoké škole uměleckoprů·
myslové v Praze a později na vídeňské Akademie der bildenden Kunste u prof. L. Egga. Po
studijním pobytu v USA začal pracovat jako divadelní, filmový a televizní scénograf. Ve svém
výtvarném projevu se provokativními kolážemi výtvarných citací přibližuje poetice postmodernismu. progresivně řešené inscenace mají charakter heppeningu. Jeho tvorbu, za niž
získal řadu prestižních ocenění, znají nejen diváci na domácích scénách, ale často je zván
i do zahraničí (Argentina, Francie, Irsko, Itálie, Korea, Rusko, Slovensko, SRN, Švýcarsko).
V roce 1991 se stal spoluzakladatelem Národnfho divadla marionet a současně i spoluautorem nejúspěšnější české divadelní produkce po roce 1989 - marionetové verze Dona
Giovanniho (2 500 repríz). V roce 1998 byl architekt Dvořák jmenován intendantem Státní opery Praha, Jako specialista na komplikované monumentální scénografie byl architekt
Dvořák přizván ke spolupráci na dvou největšfch českých muzikálových projektech posledních let, Oracula a Monte Christo. V loňském roce byl francouzskou vládou jmenován Rytířem řádu umění a literatury (Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres), pod~el se na
založení Muzea loutek v českém Krumlově a ministrem kultury ČR byl od 1. 7. 2002 povolán na prestižní míst o ředitele Národnfho divadla v Praze.
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klasických témat i současných experimentti a vlastníc/z projektú, mezi
muzikálovými a happeningovými
megaprojekty a komorním loutkovým divadlem. Mají tato plec/stavení
něco společného, nebo se pokaždé
jedná o zcela odlišný IÍkol, který
musíte řešit vždy od základu znovu?

telské vztahy, konzumní společnost?
Nedoclzází přitom k potlačení etických a morálníclllwdnot umění?
Kultura je ekonomicky nejúspěš něj
ší odvě t ví lidské č innosti. Ani prtlmysl, an i bankovnictví, nic se jí nevyrov-

osobnostimezinámi

nesmí mimo autora nikdo zasahovat,
je vše v p ořádk u . Na druhé s tran ě ,
p okud je artefakt, ať již ve fo rmě
knihy, CD, filmu, divadelního předsra
,·ení, je povinností obchodních složek
ho co nejlépe uplatnit na trhu. že se
s ním pl"ito m občas zachází jako se

Na scénografii mne zejména baví ta
stálá změna. Stálé hledání nových
,)·razových prostřeclkú. Pokaždé se
začíná ocl nuly, kterou v tomto přípa
dě přeclsrm ·uje text, p artitura nebo
téma.

Do jaké míry utváN scénický pmstor
celkové vyznění inscenace, jaký je
vlastně vztah režiséra a scénografa?
Skutečná scénografie je básnickou
metaforou hmotného světa, hovoří
svým výtvarným jazykem a čistě teoreticky by na diYadelní sdě l ení měla stač it úpln ě sama. Otroci reality, ať u ž
re ž iséři nebo scénografové, ochuzují
diváky o podstatu divadla, kterou je
magie.

jak v roli divadelního ředitele ovlivliujete sestavování dramaturgického
plánu?
Zastávám názor, že clramaturgick)r
plán (d ramaturgie clivaclla) je již sám
o sobě artefaktem a snažím se v tom
smyslu ovlivi'lovar i své spolupracovníky. jeho konečná podoba je tak
' 'Ýsledkem shodného směřování a
pochopitelně i určitým kompromisem
um ě leckých i provozních požad avků.

Kufluru vnímáte jako hospodářské
Platí i zde takové pojmy jako
trh, spotřebitel, dodavatelsko odběraodvět ví.

Pf"íhody USky BystrouSky • Stadttheater Trier. 5RN 2002
Foto-archN

ná. Má však smi'llu v tom, že zisky se
vyrváf·ejí d l ouhodobě a vě tš inou
mimo oblast, zejmén a v turistickém
ruchu. Vzniká rak dojem, že je nějaký
chudáček , který je odkázán na milodary státu nebo firem. Kdokoli podporuje ku lturu, dává tak naje,·o, že
patří k té intel i gentněj š í část i l idstva.
Co se týče vztahu umění a ob chodu,
pokud platí zásada, že vznik um ě lec
kého díla je výsostn )r akt, clo kterého

HE KNIGHT OF THE ORDER OF ART AND LITERATURE
The academic architect Daniel Dvořák, a member of Rotary Club Praha Classic,
is nor only the clirector of the rarional Theatre in Prague, but also an experiencecl theatre, film and TV srage designer, clirecror ancl manager. His provocative
collages are very near to posrmodernism, his progressively clesignecl procluctions
are close to "happenings". His art has been rewardecl with many prestigious prizes and is known not only to d1e public in this country, but also abroad. In 2002
he was appointed Knight of the Order of Art and Literature (Chevalier cle I'Orclre
des Arts et des Leru·es) by the French Government. In the interview he paid
attention to the relationship of the audience to the dramatic arts ar rhe start of
rhe millenium, he compares the conditions for delivering crearive ideas ancl the
implemenration of such projects in this country and abroad. On the o ne band he
tries to promore cul ture as an individua! economic aspecr, on rhe ether band he
sees culture as an inrermediar y link and initiaror of imporranr humanitarian projects.

zbožím, by myslím ro zumn ě uvažujícího č l ově ka nemuselo pobul·ovat.

jaké j e úloha kulturní instituce v humanitárních projektech?
Kulturní instituce dispo nují obrovským porenciálem oslovit veřejnost. j e
tedy téměř jejich povinností pomáhat.
Krom toho um ělec , který vystoupí
bez n ároku na honorál", dává n esrovnatelně víc než ten, kdo ,·ěnuje " jen"
peníze.

jste členem RC Praha Classic. V čem
spatFujete smysl rotariánského společenst ví?

Páchá-li se dobroč innost a pěstuje-li
se lidská solidarita a soudržnost organizovaně , lze rak č init efektivněji a ve
větš ím rozsahu. Též se mi líbí i schůz
ky. Pemý bod v týdnu, kdy vím, že
budu s lidmi a pro lidi. je ro fajn.
Děkuji za rozhovor
Svatopluk K. jedlička
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O ojrny, poznat;ky a zajímavosti ze školení
nastávajících guvernérů Rotary dist;rikt;ů

PPed nedávnem jsi se vrátil ze Salcburku, kde pod záštitou Rotary
International a z a účasti presidenta
Rl p. Bhichaie Rattakula proběhl
Institut Rl, uspohídanJí pro oblast
celé Evropy a Afriky. Na Institut bezprostPedně navazoval kurs pro
nastávající guvernéry, 11azývaný
mez i rotariány GETS (Governors
Elect Training Seminar).]aký byl
lllavní účel tohoto školení?
1 ejprve formáln ě: tento kurs je
povinný pro všechny n astávající
guvernéry, v našem případě pro
všechny guvernéry v rotariánském
roce 2003/ 04. Institutu v Salcburku
se zúčas tnil o 115 nastávaj ících guvernérů (DGE). Obdobné kursy jako
v Salcburku probíhají ovšem n a dalších místech v Asii, Americe či
v Austrál ii.
Skolení v Salcburku bylo určeno
pro guvernéry z Evropy a Afriky.
Jeho vlastním ú če le m byl o nejen
zv)ršit a prohlo ubit vybrané znalosti,
nezbytné k vlastnímu řízení distriktu
v souladu s principy Rotar y Intern ation al a 1 adace Rotary, ale zejmén a
motivovat a inspirovat budoucí
guvernéry k aktivním u výko nu jejich
funkce. Tyto zku šenosti se p ak jistě
přenesou na všechny č in ov níky i č l e
ny jednotlivých klubtl na úrovni
distriktu.

jaké byly tvé osobní dojmy z vlastllíllo školení a co fJOLJažuješ z a dliležité pro svou pNpra v u ?
Pf·edevším bych uved l velmi přátel
skou a s rdečnou atmosféru , ve které
byla možná i up f·ímná a otevře n á
, .), měna zkušeností v d uchu rotariánské ideje pomáhat druh)rm , tentokrát
navzájem i sami sobě. Dověděl jsem
se mnoho o zptlsobech říze n í ,. distriktech a o komunikaci s kluby, ale
i o zkušenostech s cen trálo u Ro tar y
Intern ation al a Nadací Ro tar y. Otevře ně jsme h ovof·ili o p roblema ti ce
legislativy a financování jak aktivit
v rámci d istrikttl, tak i vlastních rota-

riánských časo pis(! a periodik. Tyto
zk ušen os ti jistě poslouží při nastávajících jednáních o další pe rspektivě
našeho časo pisu ROTARY GOOD
1 EWS. Zejmén a jeho čísl o 5/ 02 v novém u s p ořádá ní bylo vysoce hodnoceno i odbo rníky z této branže, n apř.
i p řítelem Dr. Rud ol fem Hilkerem,
vydavatelem n ě m ec k é h o časo pi su
Rotcn y Magazin (d říve "DER
ROTARIER"), při obsáhlé veče rní diskusi.
Velice se mi líbil i metodický způ
sob ško lení. jeho zákl adem n ejsou
mo nol ogové před n ášk y, při nich ž p o
č tvrthodině pozorn ost p os luchačú
upadá, ale řízená diskuse v m en ších
skupin ách s aktivní participací
všech.
K tomu, co považuj i za dúležité
v rámci našeh o distrikLu, bych se rád
vrátil po svém n ávratu z Mezinárodního shro máždění v Anaheimu, pravděpodobně ve druhém č ísl e již 5. roč níku našeho periodika.

Které téma pN školení v Salcburku
t ě osobně zaujalo n ejvíce?
Nejvíce vzpomínám na diskusi
s tématem " Pro fesní etika v globalizované spo l ečnost i ". Uvědo mil jsem
si, že jsme na toto téma také h ovo řili
při n aší distriktní konferenc i v Hradci Králové s prezidentko u Rotar y
klubu Košice paní doktorkou Polákovou. Věří m , že své záměry na ote,·ře
ní široké diskuse s tímto tématem
brzy zveřejní i v našem časo pi se:
ji s tě mi promine, že jsem s ní o tom
p řede m nemluvil.
V Salcburku se mi nejvíce líbila
otevře n os t , s níž byly projevovány
vl astní názory, a to jak rotari ány
z dlouhodobě a b ez přerušení fungujících demokracií, tak i rotariány
ze zemí, které buď s demokracií
teprve začínají, nebo kteří se k ní po
delším vynuceném pře ru še ní zn ovu
vrátili. Již při vzniku s p o l eče n s tv í
Ro tary v roce 1905 byla zdt1razněna
nutnost pro fesní etiky pro dosažení
dlouhodobé úspěš nosti při podniká-
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ní a ve vzájem ných vztazích. Rotariáni proto vyjadřují to, co je etické,
pomocí zkoušky čty řmi otázkami.
Stojí za to, abychom si je stále opako,·aii.
Zkušenosti z konkrétního života
a p ři ř íze n í větších organizací, vyžadující i hledání kompromisú, vedly
i k prakti cké diskusi, kde jsou hranice, kte ré bychom nikdy n eměli pře
kročit. P ři ní jsem zastával názor, že
bychom při rozhodování měli vždy
dbát na to, abycho m i po letech
mohl i o tevře n ě a upřímně obhájit
svá stanoviska a názory pf·ed tě mi ,
jichž se to týká či týka lo. ikdy
bycho m neměli dopustit, aby náš
vlastní prospěch byl dosažen zneužitím těch druhých. A už jsou tu op ět
témata k diskusi. Probouzejí se i n áměty, k teré vždy velice podporoval
náš p an p rezident Václav Havel - ty
o občans k ých iniciativách. Ale k tomu o pravdu až někdy příště.

V poslední době se hodn ě hovoN
o tom, že Rotmy, které bude brzy
slavit sto let od svého založeni, musí
více respektovat zm ěny ve společ
nosti, ale i v životě vlibec. HovoNio
se o tom ?
Pochopitelně . V samotném ús t ředí
jsou pl"i pravovány zjednodušující
adm inistrativ ní změny, ale i urč i tá
decentra lizace rozhodová ní směrem
ke klubúm. ] sou p rovádě n y i experimenty u m ožňující např. více pestrosti a volnosti v klubové čin nosti. By lo
již vytvo řeno i několik "experimentálních ldubú", jejichž členové se
"scházejí" na stránkách internetu .
~Iyslí m však, že vše má své rozumné
meze. I když bude v Ro tar y záko nitě
pf·ibýva t mladých lidí i nO\ých
ko munik ačn ích médií, osobní kontakty a přáte l s t ví považuji za nenahraditelné. I při své svě t ovos t i musí
Rotary i v budoucnu stále respek tovat národní, n áb oženské i kulturní
odlišnosti, i když globalizace p ř in áší
mnoho spo l ečné ho p ro všechny lid i
na celém světě.

______________________, /zkušenost i ze zahraničí

Je sa m oz řej m é, že změny budou
v ro tariánské m společe nství postupné a jistě se nebudou týkat základních cílú Rotar y. U rčitým expe rime ntem byla i dílčí aplikace a prezentace
principú amerického show-businessu v osobě předchozího presidenta
RI Rich arda D. Kinga a jeho manželky Che rie. I to byla dobrá zkušenost
po tvrzující, že dlouhodobě se touto
cesto u Rotary ubírat nebude. O to
lidštěj i pak púsobil hluboce upřímn )'
a emotivní přís tup so u čas ného presidenta Bhichaie Rattakula. Jeho projev v Salcburku se dotýkal s rdce
snad každé ho z přítomných.
Společně s vámi, budoucími gu vern éry, byly v Salcburku i vaše manž elky. Proč?

Tuto o tázku musím nej prve v duchu současného přístupu Rotary trochu opravit. V angl ičtině by sice prošla, poněva d ž pojmem Governor
m úže být oslovena i žena, stejně tak
jako pojmem "spouse" lze ozna čit
jak man želku, tak i manžela. V Salcburku již bylo přítomných hodně
guvernérek s man žely, což je dnes již
obvyklé. Pf·esto docházelo k organizačně humorným s ituacím: když
např. dvě (švédské) guve rné rky šly
na přís l u š n é školení, pořadate l é se je
snažili přesvě dčit, že manželky mají
svúj program jinde. Samoúejmě pak
nastala diskuse na téma "rotariánky",
ale ta byla spíše humorná, i s trochou toho špi č ková ní. Obě nastupující guvern érky je vša k braly velmi
sportov ně a vesele- a vt ipn ě to nám
mu žtlm oplácely.
Proč vša k byli pozváni rovněž partneři' Odpověď je jednod uchá. Za
prvé činnos t g uve rnéra(ky) je časově
velice nároč n á a ukrajuje z času , kterého by by lo možné využít ještě profesně s přínosem pro rodinu, nebo
který by mo hl být věnová n přím o
rodin ě. Za druh é, partner(ka) bude
nejen účasten akcí Rotary, ale před
pokládá se, že bude i nápomocen
při plnění úlohy g uverné ra(ky). Partneři by tedy měli být na toto poslání
p ř ipra ven i a motivováni. O to se
právě úspěšně pokoušeli o rga nizátoři v Salcburku a budou se o to snažit
j i stě i v Anaheimu tak, aby právě
i partneři nejen pochopili význam
funkce guvernéra a seznámili se
s principy činnost i Rotary, ale aby se
do jeho povinností i zapojili a ochot-

Zleva: Peter Kr6n, Rl Dir., Bhichai Rattakul, Rl Pres., Glen Kinross, TRF Chairman of Trustees,
Willibald Egger, POG 1920

ně spolupracovali. V Salcburku se
o to snažili i zařazením p estrého kulturního programu. Výsledkem by
m ě l o být, že i partneři se budou na
toto své poslání tě š it , budou v této
době oporou a po letech budou spol eč ně na toto o bdo bí s lásko u vzpomínat. Pokud n ěkomu toto vysvětle
ní na otázku "p roč s námi byli naši
partneři" nestačí, nechť si Zkoušku
pomocí čtyř o tázek aplikuje i na naše partnerské vztahy. A také na vlastní rod inu. Odpověď pak bude jasná.

Co takové pNp ravě Nkala k onkréttvá m anželka?

ně

Nejprve musím uvést, že byla zpotrochu nervózní- byli jsme
totiž pr vn ě někde sami, bez naší
dvouleté dcerky. Už to byla z její strany obět a vos t. Aktivně se však hned
zapoj ila do počítačové prezentace
pf'ístupu na webové stránky. V tom
m ě bohatě předčí a budu na ni spolé hat. Rychle se za pojila i do společenskéh o d ě ní a diskusí, obnovila si
i naše dřívější blízká přátelství, pře
devším s rako uskými přáte li , kterým
české a slovenské Ro tary vděčí za
mnoho. Byli to především dř ívější
g u ve rn éř i našeho spo l eč n é h o
distriktu 1920, ať už vždy vesel)' Willibald Egge r, velice lidsk)r Rudi
Buchmeiser, č i s tále hluboce angažovaní rotariáni Peter Kron, so u čas n ý
ře ditel RI, a Thomas \'XIatzenbock, na
nichž leže la hlavní tíha celé organičátk u

zace setká ní v Salcburku. Ta m prone jen školení nastávajících
guverné rú a činovníkú Nadace Rotary, ale i Institut Rotary za pf'ítomnosti více než 800 účastníkú, kteří př ije li
z distrikttl ocl Kapského m ěsta v Jižní
Africe až po No rdkapp v Norsku (cca
ll 000 km), a ocl Dakaru na zá padě
(Ca p Vert) po Ural na východě.
bě h lo

R úznosti distriktú v tako véto obrovské oblasti jsou jis tě značné. jaké
j sou p ro z ajím avost největší rozdily
mezi n im i?

Jako krajní případ celistvosti bych
uvedl ho landské distrikty o rozloze
menší než většina z našich krajt!.
Zcela opačným př íp adem je náš sousední distrikt 2230, zahrnující Po lsko, Bě lo ru sko a Ukraj inu. Nebo
distrikt 2450: ten obsahuje celkem
sedm zemí- Kypr, Bahrai n, Egypt,
Jo rdánsko, Libanon, Súdán a Spoje né
arabské emiráty. To se pak ten náš
clistrikt se vzdále ností mezi Chebem
a Košicemi 850 km už tak velk)r
nezdá. A to nechci an i mluvit o Africe, kde něk teré d istrikty překrývají
více než 10 zemí s vízovými povinnostmi a s obtížn)rm dopravním
i komunikačn ím p ropojením .
Phpomeňme

si, kdy vlastně začíná
tvé funkční období, v němž začneš
vykonávat svou funkc i guvernéra
a plnit své hlavní poslání- pomá hat
našhn R otcoy klubt"un?
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motivO\·at ostatní rak, jak bych chtěl
a jak bych si to přál ?
Na druhé straně však se již těším
na setkání a práci s kluby; těším se,
že poznám nové přáte l e a že se mi
pod aří vnést i trochu veselí a radosti
clo n ašeho rorariánského života. To
už bude záležet n a nás všech - já
tomu moh u jen napomáh at
Po školení v Anahe imu tedy
n ashledanou nejen na stránkách
ROTARY GOOD 1 E\XIS, ale hlavně
pak v Rož n ově př i PETSu.
Děkuji

ti za rozhovor a nashledanou v pNští m r otariánském r oce.
D obrosla v Zeman, PDG,
Rolctl)' klub Plzeií

Rád bych ještě ukonči l příp ravu
svou i své manželky v An aheimu na
pře l o m u ledna a února 2003. A p ak
už to konkrérně zač n e- n ejdf·íve na
PETS- semi n áf·i budoucích prezidenttl a č in ov ník (! našich k l ubú v Rožnově pocl Radh oš těm o posledním
víkend u břez n a. Tam už budu konk r é tn ější, tam u ž bude hlavní pozornost věnová n a naši m klubtun: ty
jsou základem rozvoje Rorary.

jaké jso u tvé osobní pocity pled
t outo významnou událostí a i změ
n ou ve t uém ži va tě?

Pf'izn ám se, že nyní po c i ťuji to, co
ji ž p oci ťova l i a prožívali vši chni
guvernéf'i přede mnou. Hlavou se mi
honí mnoh o myšlenek- zvládnu to
časově? najdu oporu a pomoc nejen
u kl ub(I, ale i u č lenú a vedoucích
distrikrních komisí' pomohou mi
dosavadní guverném podaří se mi
ji stě

he Rotar Institute in Salzbur
ustria

Mr. Jiří Fasr has complered the GETS
in Salzburg, Ausrria. His interview for
the Magazine shows the appreciarion
of this kind of experience as well as
the reflecrions o n his future position
as rhe governo r of rhe Rl Districr 2240
for 2003/ 04.

SPOLUPRÁCE MEZI

RC

\NEILHEIM/0BERBAVERN A PRAHA

Na oslavu 40. výročí založení RC Weilheim v H orn ím
Bavorsku, k terá se kona la dne 27. října 2002, dorazila raké
delegace našeho p artn erského klubu - RC Praha City, kterou
tovf·ili asistent guvernéra pro Prahu p. Petr Pajas, dále viceprezident klubu p. Vladimír Petránek a čl enové Vladi mír
Křížek a Ivana Štefková. Na německé přátele zaptisobil
zejména "evropský'' gratulační projev Petra Pajase, vel mi
dobf·e přednesen)· hned v několika jazycích. Však také byli
na os lavě našeho \ý ročí přítomni i zástupci našich pannersk)'ch klubti ze Sieny(Itálie) a z Valence (Francie).
Dary a finanční prostf·edky, které se podaři lo při slavnostním setkání shromážd it ve výši 1.500 Euro, předal PDG
Rotary distri kru 1840 Uwe Richardsen, který má na starosti
udržování kontakrú mezi o b ě m a kluby- Weilheim a Praha
City- pražským rorarián(Im dne 13. prosince u příl ež i tosti
jejich pr·edváno č ní h o setkání v Praze. Budou urče n y na
pomoc hudební škole, která byla postižena srpnovými
povo d něm i. Tyto přá te ls ké vztahy existují mezi oběma
kluby již ocl 17. října 1998, kd y RC Praha City převzal
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CITY

v Praze Chartu Rl za př ítom n osti všech č l e n ti RC \Xfeilheim.
Na pozvání RC Weilhei m k nám přij e l zas v l étě 2002
jeden student z Prahy k účasti na čtyřtýd enním kursu něm
č iny na Goethe-Institutu v Murnau, které leží poblíž Garmisch-Panenk irchenu. Byl skuteč ně výborným vyslancem
S\'é země a v Bavorsk u si získal mnoho nových přátel. Na
návrh RC Praha City se pak oba k lu by dohodly, že v létě
2003 uspořádají spo lečný mezinárodní tábor mládeže. Na
jeho programu bude t)rdenní pobyt účast níkti z rúzných
končin S\'ěta v Praze a v českém Krumlově, druhý týden
stráví ve Weilheimu a v ~lnicho\·ě.
Pokud by něk t e ré další čes ké č i slovenské Rotary kluby
měly zájem o spolupráci s kluby bavorským i, ne chť se obrátí na mne jako pově f'ence pro mezin árodní vztahy distrikru
1840. !VIá e-mailová adresa zní: Uwe.Richcm:lsen@f.online.de.
Uwe Richa rdsen, PDG distrikttt 1840,
RC \f/eilheim

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

3. ICM

#

profesní služba
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VETERINÁRNÍCH LEKARU

Ve dnech 28. a 27. 1 O. 2002 se konalo v Brně
pod patronací RC Brno - City již tradiční 3. profesní setkání rotariánů -veterinárních lékařů
a rotariánů- odborníků z příbuzných oborů {zvl.
krrnivářů) Rotary distriktu č. 2240- ČR a SR
spolu s jejich hosty a partnerkami {partnery).
Př íto mn é přivít a l prezident RC Brno
- City, Doc. Dr. Alfred H era a krátce
zavzpomínal na před ch ozí d vě setkání v Brn ě a v N itře .
Odborný program o tevl"el Ústl"eclní
J-ed i tel Státní veterinární správy ČR,
Dr. Josef Holejšovsk)r. Ve své zprávě
se zabýval velmi aktuální problematikou vstupu ČR clo EU v oblasti veterinární medicíny, a to jak stavem implementace potl"ebné veterin ární legislativy, tak i konkrétní zdravotní problematikou. Podal nám informace o stavu detekce cizorodých látek v potravinách ( dioxiny, PCB atd.), h ovořil o situaci s výsk y tem pi·ípadtl BSE sko tu
i ve vztahu k o n emocnění lidí - znázorni l p oč ty a zp t1soby vyše třování na
toto on emocněn í v ČR i s ohledem na
ostatní evrop ské ze m ě a zab}rval se
pl"ípravou poti'ebných zákonú, které
p ostihují veterinární problematiku
(zákon veterinární, zákon o potravinách, záko n o l éč ivec h , zákon o krmivech, zákon o š l echtění a plemen itbě,
zákon na ochranu proti týrání zvířat,
zákon o Gt-10, biocidech, chemick}rch
látkách atd .).
V následujícím referátu hovoi'il Ing.
Jii'í Zedník z RC Praha - i'eclitel odboru
krmiv Ústl"edního kontro lního a zkušebního ústavu zemědělského, o rizikových látkách v krm ivech. Uvedl, že
80 % inciclenttl v p o trm·inách ž ivoč i š
ného p t1vodu pochází v posledních
l etech z krmiv. Popsal zakázané látky
a produkty (odpady z res tauračních
provozú, zpracovan é ž i vočiš n é proteiny pro výrobu krmi v a krmení přežv}r
kavct\ odpad y čistícíc h procestl,
semen a, která byla ošetl"ena po sklizni
pl"ípravky n a ochranu rostlin, oše tření
k t:1že, výkaly, moč a obsah zažívacího
traktu získaný vy práz dn ě n ím ) a také
nežádoucí látky, t.j. ty, které n egat i vně
ovliviíují zdravotní stav zvíl"at nebo
zdravotní n ezávadnost surovin a
potravin živočišn ého púvod u (těžké
kovy, chlo rované uhlovod íky- pestici-

cly a insekticidy, aflatoxiny, dusitany,
námel, semena pleveltl a plody obsahující alkaloidy, glykos idy n ebo jedovaté látky aj.).
Dále hovol"il p o drob n ě o dioxi nech,
které vznikají jako ved lejší produkty
chemických procest:1(ze známých 210
d ioxinú má pouze 17 toxické ú č inky),
o velmi citlivých metodách jejich
detekce- je zjistitelný obsah jednoho
trili o nu ( ppt), ovšem pl"i ce n ě za analýzu cca 15.000 Kč a vysvět lil toxický
ekviva lent koncentrace (TEQ) vče tně
pl"ijatelného t)rclenního pr-íjmu pro
člověka (TWI pro č lověka je 14 pg
TEQ na kg ž. hm.). Také zmínil tzv.
p o te n c i á ln ě riziková krmiva z hlediska
možného obsahu clioxintl, jako jsou
pojiva (jíly, bentonity, zeolity), r ybí
mouč k y a ži voči šn é tuky.
ásledně vystoupil Dr. Jose f Steinbach z RC I<latovy s tra di č n ě velmi
poutavou zprávou o stavu ochrany
zvíl"at - s peciá ln ě nosnic z pohledu
veterinárního lékal"e. Vyprávěl o podmínkách chO\·u nosnic ,. rt:1zn ých
zemích světa , popsal stav klecového
chovu nosnic ve srovnání s tzv. tradi č
ním chovem a poukázal na stále velmi
významný klecový zptlSOb chovu nosnic. Bohužel nebyl přítomen žádný
odborník z oblasti ochrany zvíl"at,
resp. z řad "zelených", aby bylo
možno polemizovat na dané téma.
Mgr. Milan K lapetek z RC BrnoCity se ujal filozofického tématu člo
věk a zvíl"e a naopak a svými biblickými rozpravami zprt1hled nil a zprúzrač
nil pi·edchozí odborné referáty a s vel-

kým citem a humorem zai'adil d ru h
homo sapiens clo ž i vočiš n é J-íše ( naše
lidská funkce na zemi není stále pi'íliš
jasná a zvl áště z pohledu "co se mím
doposud podal"ilo pro zemi udě l a t").
V následující d iskusi vystoupil prorektor Veterinární a fa rmaceutické
univerzity v Brně. prof. Dr. Z. Pospíšil
s pl"íspěvkem k BSE a k historii influenzy- chřipky (pře n os mezi rt:1znými
druhy zvířa t a člověkem) a pi·edal
nám zd ravici od rotariána pro f. Pogač
nika ze Slovinska z Lu bl aně, který byl
ve stejné době na setkání představ i te
l(! příbuzných univerzit v Brně.
V debatě pokračovali ro tariáni
Dr. Návara, Dr. Beňu š k a, Ing. Brányik,
Dr. Holejšovský, Ing. Zedník a další;
plánovaný odpolední program bohužel pl"ibrzdil rozlet všech diskutujících.
Odpoled ne jsme i s partnerkami
zajeli clo šlech titelské v i nařské stanice
ÚKZÚZ v Oblekovicích u Znojma
a díky organizátorovi této návštěvy
přítel i Zed níkovi- strávili spo l ečně
krásný pod veče r při ochutnávce rtiZných odr tiCI vína včetně vzorktl
archívních, načež jsme odjeli clo
Lechovic, abychom uspokojili zažívací
trak t dobrou k rmí a v dobré ná ladě
' yrazili zpět do Brna.
V nedě li jsme spo l ečně navštívili
architektonicko u památku UNESCO ,·ilu Tugenclhat ,. čern)rch Polích a při
o bědě jsme si př i s l íb i li hojnou účas t
na pr-íštím profesním setkán í na Slovensku. Závě re m dovolte, abych
vyj ádři l upi'ímné pod ě ková n í jménem
všech organizáto rú z RC Brno- City
a Ing . .J. Zedníka z RC Praha všem př í
tomným rotariánúm a hostúm za
aktivní a přín os n ou ú čast a součas ně
přá n í mnoha ú s pěc h(! dalším připra
vovaným profesním meetingt:nn.
Aljred Herc1,
RC Brno-City

he 3rd ProfessionaiiCM of Veterinar Sur eons
T he traditional, alredy 3rd pro fessional meeting of Rorarians- veterianry surgeo ns ancl exp errs from relatecl branches (especially from a fodder branch) took
place in Brno o n November 26 and 27, 2002. It was p articipatecl in no t only by
Ro tarians from the District 2240 (both the Czech and Slovak Republics) but also
by their guesrs and panners.
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(RC Praha Classic)
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ZEMI USMEVU

The 4 - Way Test
fl1SnliN18V 4 UU:Jn1ll

1) LÍiui'I11Sl~;-n~;vbi ?
2) LÍiun11LJltJ"II11SlLLri'jnN1IrifLfitniV"'I'I;ilW ?
3) ~::rivl~Liii'IWIII~IIIiiiii1111'1'1Ďli~~Au..,;vbi ?
4) ~::LÍJuHii~LLri'jnlhtJJlLfitJ"liV"'I'I;il'\,j ?

"1111~11
LÍJ\If'I11Sl~;"
lh'Wr~~;

O"LJltJ"II11Sl
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Thajská abeceda. kterou údajně vytvořil král
Sukhothai Ramkamhaeng v roce 1283. má
44 souhlásek a 32 samohlásek. Píše se
zleva doprava a slova ve větách nejsou
oddělována. Thajština je úředním jazykem,
který cizinci zvládají jen těžko. Mnohá slova
se liší pouze intonací. Ukázkovému textu
však jistě porozumí každý rotarián.

Jedličky

Jediného, čeho jsem se při ces [ě clo
T hajska [ak trochu obával, byla komunikace - zejména ph návštěvě něk teré
ho z Rotary ldubtt. Rotari ánské společenství je v zem i známé nejen zásluhou so u časné ho prezidenta ROTARY
I NTERNATIONAL, pana Bhichai Rattakula, kter)r celý život zas,·ět il rozvoji
sociálních služeb a patří k nejvlivněj
ším osobám v zemi, ale především
prostřednictvím výrazných aktivit jeclnotliv')rch klubtt. V Thajsku je přes pět
tisíc rotariánL!, kteří se scházejí ve více
jak dvou stovkách klubti rozclělen)• ch
podle územního čl e n ě ní země clo č t yř
clistriktú. Ad resy klubti n ajdete v oficiálních městsk)rc h seznamech, v turistických prtivoclcích, zp rávy o jejich
aktivitách přinášejí pravidelně místní
noviny. S rotariánskými aktivitami,
podporujícími m ístn í komuni tu, jsou
spojen é slavn ostní pr·íležitosti. Nebylo
tedy těžké v místě m ého pobytu
, -yhlecl at Rotary klub - v letovisku Pat[aya jsou hned tři.
Komunikace fungovala perfektně
u ž při první klubové schL!zce. Když
jsem se lámanou angličtino u předsta
vil jako turista z Evropy, z Prahy, hned
jsem dostal n ečeka n o u odpověď.
Ně kolik pl'ítomných se jen pousm álo -
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Kluby thajských ro tariánů se většinou
nacházejí v hotelových areálech. Zpravidla
mají k dispozici svoji vlastní klubovnu vybavenou nastálo atributy rotariánského hnutí.
Místnost je většin ou označena jako
ROTARY ROOM a už od hotelové recepce je
uváděna v orientačním systému hotelu. Klubové schůzky mají pochopite ln ě stejný p rů
běh jako u nás.

------------------------------------~"
Slon je symbolem země a sloni jsou tedy
všude. Bohužel spíše ti kamenní, sádroví a
plastoví, kteří hlídají vstupy do domů. Voln ě
jich žijí sotva dva tisíce. Sloni ztr atili svůj
význam jako nejdů ležitější hospodá řská zvířata , a tak se jich zhruba tři tisíce přestě
hovaly do areál ů, kde baví turisty.

já jsem z D ánska, já ze Švýcarska a já
z Německa, jak je v Praze, tam já často
jezdím .... a už se řeč nesla ve známém
duchu a v nám dobře znám)rch jazycích. V prllb ě hu k lubového večera
tedy o překladatele z thajštiny nouze
nebyla. Dokonce i někteř í Thajci znají
dobře současnou Prahu i bývalé Čes
koslovensko- třeba naši sportovní
obuv. Potvrdila se tak v)rrazná orientace Thajska na Evropu, která se traduje
od poloviny 19. století. Řada Evropanú
je tady dlo uh odobě pracovně vázána,
někleří zde našli i nový domov, ti starší tu ka ždo ročně tráví i podstatnou
část roku.
Thajci jsou mírní a laskaví, tak jak je
k tomu vede jejich náboženstvíbuddhismus. Turi stúm se snaží dát
svúj standard a nevnucují jim své tradice, v některých případech si však
pf·ejí jejich respektování. Zásadně neutíkají, z niče ho nedělají problém,

dojmy z cest

IN THE LAND OF SMILES

European people stili see Thailand as a linie mysterious country,
but at the same time, a provocative country. H owever, a shon stay
there is sufficient to con fro nt
general feelings with reality and
Thailancl becomes even more attractive. The nickname "Ianci o f
smiles" and "Ianci o f conrrasts" is
given its true fo rm. The photoreport brings as many pieces o f
informario n as it was possible ro
manage to get clu ring a rwo-week
stay in the country, which is no t
only a tourist p aradise, bu t also a
modem Asian state tradition ally
strongly o rientatecl to Europe.
n erozči lují se, nezvedají hlas.
Když to udělá cizinec, ignorují
ho. ] sou to " pohodá ři ", pro
jejichž zemi snad ani není možné
vymyslet pr-íznačnější přívlastek
než " země úsměvll " .

pokladničky

ROTARY. i jiných doborganizací, najdete v Thajsku
nejen u pokladen obchodních domů nebo
v restauracích, ale i ve směnárnách nebo
v odletové hale bangkokského letiště- a mají úspěch.
Takovéto

ročinných

Pan Chow Narar idh, POG, je ředitelem
bangkonkské společnosti, která se ve
smyslu svého sloganu .. Selling Thailand to
t he World", snaží Thajsko otevřít světu.
Vydává n apřík lad thajské verze prestižních
magazínů For bes, TIG apod. Pro období
2002-2005 byl jmenován exkluzivním editorem The THAI ROTARIAN MAGAZINE, oficiálního měsíční ku thajských rota riá n ů ·
a věřte, že i on má s jeho vydáváním vcelku
podobné zkušenosti, jako my.

Oignitatis memores ad optima intenti , / ' : :

na pomoc mladým
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Maj rok v Oregone
V rninulosti sorn bol v rnnohých krajinách, ale nikdy nie takú d/hú dobu. Sediac v lietadle sorn si uvedornil, že neuvidírn rnoju r o dinu a priate/'ov celý rok. Prišie / sorn do Oregonu a rnoje očakávania ba/i
vel'rni odlišné od reality. Predstavova/ sorn si všetko inak, a p r eto rni za začiatku ba/o všetko cudzie
- realita ba/a celkorn iná. Spať sorn sa však vrátil tiež ako úp/ne iný človek. Tento rok rnal na rnňa
obrovský vplyv, aj keď sorn si to neuvedornoval. Sta/ sorn s a zodpovednejšírn a naučil sorn sa rieš iť
denné problérny úp/ne sárn.

O regon na západe USA je asi dvakrát vačší ako Slovensko,
ale žije tam len 3 milió ny obyvatel'ov. Prírocla je v Oregone
vel'mi rozm an itá, plná protiklado\·. Na západe je Tichý
oceán, \')rchod patrí p(Jšti - High D esert. Zo severu na juh sa
na západe rovnobežne tiahnú Pobrežné vrchy a východne
ocl nich Kaskádové hory. Meclzi nimi je nížina pomenovaná
po rieke W illamerre, ktorá i'lou preteká. lvl esto Corvallis,
ktoré sa na rok stalo mojím druhým domovem, leží v tejto
nížine. Prírocla je tu vel'mi podobná slovenskej. Corvallis je
mesto, v kto rom žije približne 50 000 !'udí. Mnohí z nich sú
štuclenti, ktorí študuj(! na miestnej univerzite (Oregon State
University).
Nach ádzajú sa tam aj dve stredné školy, Cresent Valley
High School a Corvallis High Sch ool, do ktorej som chodil
aj ja. Každá z nich mala oko lo 1300 študentov. Na škole sa
mi páči l hlavne systém. Mohol som si vybrať predmety,
ktoré ma zauj ímajú a naplno sa im ve n ova ť. Uč ite li a mi vždy
s radosťou pomohli a vyšli \' ústrety. Škola pre mi'la začínala
o 7:40 a končila o 15:00. Prvé mesiace som mal clos ť vel'a
úloh a občas mi robi l problém jazyk, a preto som nemal čas
zapojiť sa clo špon ových aktivít.
Neskór, kecl' som si trochu zvykol a mal viac času , rozhodol som sa prihl <ísiť clo ško lského plaveckého tím u. Bola to
v)rborná príležitosť, ako spoznať nových !'udí. Dostal som sa
aj na okresn é preteky, kde sme v štafete na 200 metrov
obsad ili druhé miesto a v štafete na 400 metrov šieste miesto. Plávanie ma začalo \·el'mi baviť a preto som neskór
pokračoval v mestskom tíme C.A.T. (Corvallis Aquatic
Team ), aj kecl' sezóna sko nč ila.
Do školy chodilo cl'alších osem v)rmenných štuclentov
z róznych krajín sveta, s ktorými som trávil vol'ný čas. T iež
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nikoho nepoznali, preto sme sa rýchlo zoznámili, boli sme
všetci v rovnakej si tu ácii. V škole som si najviac rozume!
s výmennými študentmi. Ďalších som mal možnosť spoznať
na spoločn)·ch akciách, kroré organizovali rotariáni. Každý
mesiac sme mali stretnu tie s ostatn)•mi výmennými štuclenrmi, kto rí boli na rok v Oregone. Najviac sa mi páčilo prvé
stretnutie, kecl' sme splavovali rieku Hogue na juhu Oregonu. Bol to trojdi'lový v)rlet, kde sme sa všetci prv)rluát stretli
a zozn ámili. Odvtedy sme bol i v kontakte a každý vede!
o akciách, ktoré sa konaj(J v ostatných mestách. Na Silvestra
sme sa stretli a oslavovali nový rok spolu v uliciach mesta
Eugene. Nikdy na to nezabudnem.
Pravidelne som navštevoval Hotary Club Corvallis, ktorý
bol mojim hosťovským k.lubom a ktorý sa o mi'la staral.
Stretnutia klubu sa konal i každý štvn ok na obed. Vždy ma
niekto z klubu prišiel vyzclvi hn(Jť zo školy a zaviezol ma na
strernutie. Takto so111 mal možnosť spoz nať jednotlivých č le
nov klubu. Klub začí nal vždy predstavením hostí, potom
so111 stručne porozprával o mojich zážitkoch zo školy, z Ratary výletov a o mojich aktivitách. Prednášky boli hlavne
o mesrsk)rch, univerzitných a vecleckých projekroch, ale
nech~r bali ani p rednášh]' o zdraví a kult(Jre. Ia každom
strernutí sme si zaspievali a pomodlili sa. Pri stole so mnou
vždy sedeli zaujímaví l'udia, s kterými som sa rozprával
najma o Slovensku a o mojej rodine. Klub mal170 č l enov,
prero som sa na každom stretnu tí zoznámil s ďal šími člen
mi. .Mnohí ma poznt,li na výlety a veče re . Bol som s nimi n,a
róznych športov)rch a společens kých podujatiach. V klube
som mal niekol'kokrát p reclnášku, roz práva! som najma
o Slovensku a mojej rodiqe. Na stretnu tia Hotary klubu som
vžd y chodil rád, pretože to bolo p re m1"la zaujímavé a panova la tam dobrá nálada.
Počas mójho pobytu v Oregone som býval v troch rodinách. Starali sa o ml''la ako o vlasrného syna, v mnohom mi
pomohli. V každej z nich som mal súrodenca, ktorý chodil
so mnou clo školy. Chodili sme spolu na školské podujatia a
zápasy a takto som malmožnosť spoznať cl'alších študentov
Corvallis High School. V Amerike má každ)• auto a mestská
hromadná dopra\·a tam prakticky neexistuje, preto som to
mal v prv)rch d\·och rodinách trošku ťažké. Žili d'aleko ocl
centra a nie vždy sa našiel niekto, kto by ma mohol zav i esť
a prísť pre mň a. Posled ná rodina žila v centre mesta, preto
som nemal problém chodi ť všade na bicykli a bol som trochu viac nezávislý. S každou rodinou som vel'a cestoval. Cez
sviatky Vcl'akyvzclania som bol v San Francisku v Kalifornii.
Boto to úžasné vidieť Golden Gate B ridge, A.lcatraz, štvrť
China Town a precháclzať sa po uliciach, kde vzniklo hnutie
Hippies. Navštívi l som n ajv~i čš ie mesto Oregonu, Portland .

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

V okolí je mnoho vodopádov, ktoré sme spolu s mojou hosťovsj kou rodi nou prešli. Bol som v Seattli v štáte Washington, kde som navštívil Music Experience, múzeum venovanéJimymu Hendrixovi. Spoznal som históriu a podzemie
mesta, videi som ho aj z vtáčej perspektívy zo známej
Seattle Tower. Na rodiny mám naozaj dobré spo mienky,
s každou som si dobre rozume!.
V máji som sa zúčastn il Rotary konferencie clištriktu 5110
v mestečk u Coos Bay na pobreží Oreg21u. Na toto stretnutie prišli okrem guverné ra clištriktu, početnýc h zástupcov
všetkých klubov aj všetci výmenní štuclenti z dištriktu. Veče
ru ~ me malí všetci spolu, takže priJ;tole sme sa s rotariánmi
rozprávali hlavne o našich domOvských krajinách, o našich
záujmoch a o pobyte v USA. Ta záver sme si pripravili program, kde sme tancovali, spievali a rozprávali vtipy. Ja som
spolu so š tudentmi z česi<ej republiky a Pot'ska tancoval
polku. Bo Ji sme racli,..,že sme mo hli aj takouto cestou poďa
kovať..za__všetko americkýnu:otariánom. Zapojili sme sa aj
do Community Service, upravili sme okolie a vysadili stromčeky v areáli športového strediska, kde sa konala konfe rencia.
V závere mójho pobytu Rotary pre nás, výmenných štuclentov, p ripravilo záve reč ný výlet po zápaclnom pobreží
USA. Našu cestu sme začína l i v Eugene, oclkiat' sme Jeteli clo
Los Angeles v Kaliforn ii. Strávilj sme tam dva dni, navštívili
sme Disneyland a Universa! Stuclios. V noci sme cestovali
autobusom do Las Vegas v Nevacle, mesta plného svetiel,
kasín a obrovských hotelov. V Las Vegas sme sa nenuclili,
bolí sme nlekoťkokrát na horskej clráhe, ale potom, čo sme
absolvovali Big Sho t; už na nás nemala žiadny účinok. Big
Sho t je 180 metrov vyso á veža, na vrcho le ktorej je horská
d ráha a delo, kto ré nás vystrelilo o 12 metrov vyššie. J\ilali
sme ocltiat' nádherný výh.fad_na mesto a všetky svetlá, ale
v tom okamihu sa nám hnali hlavou iné myšlie nky, totiž
spať sme padali voťným páclom.
Ďalším zážitkom z tohoto divokého mesta je jazda limuzíno u, vicleli sme známu Water Show a najvačší zlatý nugát na
svete. Náš výlet pokračoval clo štátu Utah. Štyri dni sme strávili na Duele ran či v nároclnom parku Zion. Najviac sa mi
tam páč il a človekom nedotknutá príroda, všacle okolo nás
boli skaty a kai'lony. BoJi sme sa pozrieť aj clo Arizony na
Grand Canyon. Je to obrovské, čl ovek stojí s úžasom a roz-

na pomoc m ladým

mýšt'a, ako mohlo niečo také vzniknúť. Vrátili sme sa do Las
Vegas, kde sme si urobili náš posledný spoločn)r večer a
ráno sme leteli spať clo O rego nu. Tam sme sa rozlúč ili, pretože mnohí štuclenti cestovali v najbližších dt1och domov.
Ako sa blížil mój odchod domov, snažil som sa na to mysli eť čo najmenej. Mal som zmiešané pocity - na jednej strane
som sa vet'mi tešil domov, ale uvedomoval som si, že !'u dí
z celého sveta, kterých som cez Rotary spoznal, možno už
nikdy neuvidím. Bolo pre mi'la ťažké oclísť v čase, kecl' som
sa kon eč n e začínal cít i ť ako doma. Mesto Corvallis s Rotary
klubom a rod inami, ktoré sa o mt1a starali, sa stalo mojím
d ruhým domovom. Som nesmierne rád, že viem, že tam
buclem vždy vítaný. Móžem smelo vyh lás iť, že rok v USA bol
pre mt1a vet'kým prínosom, bol to jeden z naj lepších rokov
mójho života. Za tento rok som sa naučil vet'mi vet'a o živote, svete a aj o sebe samom. Spoznal som !'udí z celého sveta
s ich zvykmi a kultúrami.
Na záver by som sa chce! poďakovať nášmu miestnemu
Rotary klubu v Banskej Bystrici, ktorý mi umožnil absolvovat tento pobyt a získať takúto skúsenosť a tiež aj Rotary
klubu v Corvatlise, ktorý bol mojim hosťovským klubom
a ktorý ma podporoval.
Peter Hladký,
uyslcmý RC Banská Bystricct

Vear's Sta in Ore on

"My expectation was clifferent fro m reality. Everything was
completely different to my imagination and d1is was d1e
reason why I had found everyd1ing so strange ar the beginning." These are d1e worcls of Peter Hladký, who was se nt
by the Rotary Club Banská Bystrica forč o ne schoolyear to
Oregon. "When I returned home, I was a totally differem
person. The yea r spem in Oregon had a g reat impact o n me
altho ugh I could no t fully realize it. I became more responsible and I managed to solve my everyclay problems by
myself."
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V pravidelném Dopisu guvernéra našeho distriktu 2240 Stanislava Nováka z března 2002 byl zveřejněn dopis prezidenta
Rotary klubu Los Andes z Buenos Aires, přítele Luise Seriho,
který žádal o pomoc pro argentinské diabetiky. Problém byl
v tom, že argentinská politicko-ekonomická krize měla svůj
dopad i na trh s léčivy v této zemi, takže chyběly některé pro
živ ot nezbytné preparáty, mezi nimi také insulin. Bez insulinu pře
stává být diabetický pacient pacientem a jeho život je akutně
ohrožen . To jsme si také po přečtení dopisu uvědomili. Proto
jsem jako tehdejší prezident RC v českých Budějovicích obtelefonoval všechny farmaceutické společnosti, které u nás insulin
vyrábějí nebo dovážejí.

Po měsíci jsem dostal odpověď ze
spo lečnosti Léčiva a.s., která nabízela
zvířecí insulin s omezenou expiračn í
dobou. Tohoto insulinu bylo celkem
3000 kg v celkové hodnotě asi 12 mil.
Kč. Nastal závod s časem a s n ěkter)r
mi předpisy týkajícími se regulace
dovozu l éčiv.
I pf·es velice nepříznivou ekonomickou situaci v Argentině existují určit á
omezení, která nedovolují dovoz lékú
vyro bených např. z h ověz ího dobytka.
Část insulinu, který jsme nabízeli, byl
vyroben z hovězích slinivek. Úřad pro
humanitární po moc při argentinském
ministerstvu zah raničních věcí, jehož
ředite l kou je Maria A. Duhalde, sestra
argentinského prezidenta, povolil
dovoz 750 kg vepřové ho insulinu v celkové hodnotě 80 000 US dol. Protože
Rotary nepatří na seznam humanitárních o rganizací, požádali jsme o pomoc nevládní organizaci ADRA, která
zajistila vývozní povolení. Na obou
stranách muselo být odesláno 350
e-mailú, zorganizována přeprava
a zaplaceno letecké přepravné, s ním ž

pomohly naše partnerské Rotary
kluby ve Freistadtu (Rakousko) aMarburgu (SRN). Díky Ing. Kubešovi z RC
české Budějovice byl zbytek insulinu
v celkové hodnotě 250 000 US$ odeslán s pomocí nadace Člověk v tísni
do Egypta.
Úžasná byla spolupráce s ro tariány
v Argentině. Cituji z dopisu prezidenta klubu Luise Seriho: " Do akce zjišt'ování potPebnosti insulinu se zapojilo
8000 argentinských rotariánťt. Na
letiště v Buenos Aíres plišlo pl'ivítat
zásilku 40 1'0tetriánú. z osmi distriktú..
A1gentinské námot-ní letectvo pak jednotlivé balíky mzvezlo zdarma do
nejvzdálenějších koutú A1gentiny, až
po nejjižnější výspu - Ohňovou zemi."
6. prosince uspořádali argentinští
rotariáni děkovný večer české republice, na němž vzdalo 180 rotariánů
hold našemu úsilí. Veče ra se zúčastni
la naše velvyslankyně, argentinský
ministr zd ravotnictví a další významné
osobnosti. Byl jsem tam také - a byl
jsem rád, že se to povedlo. Jen mě to
utvrdilo v přesvědčení, že společenství Rotary je opravdu

·. . '1prospěšné
~~~

f!

1

Slavnostního večera v Buenos Aíres se zúčastnila jak velvyslankyně CR
panl Edita Hrdá, tak i bývalý prezident Rl1996/ 97 Luls Vicente Giay {vpravo]
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a na místě
všude tam, kde je jeho
služby
a pomoci třeba. Pře
svědči l jsem se o tom,
jaká je síla solidarity a
že tou největší odmě
nou je spokojenost
potřebných. Rád bych
vyjádř il uznání i ny n ěj
šímu prezidentu RC
české Budějovice Alešovi Krejčú, který po
mně zděd il onu káru
odpovědnosti. Uznání
patří paní Bradlové z

Pl'edstavitelé Rotary klubu Los Andes Buenos Aires
cenné zásilky insulinu
z Ceské republiky na letišti Ezeiza 22. řfjna 2002
{zleva]: prezident Gregorio Cirianni
vedoucí komise pro profesní službu Luis Seri
pokladník Sifvio Kalekín a vice-president Daniel Castro.
při pl'evzetí velmi

a.s. Léčiva , Bth. Rudolfu Reitzovi z
nadace ADRA a Šimonu Pánkovi z
Nadace člověk v tísni. Dík také patří
velvyslanci Argentinské republiky JE.
]uanu E. Flemingovi v Praze.
Argentinská k rize zpúsobila, že
střed ní tříd a zchudla a chudí mají hlad
a um írají. Umíraj í i děti, z nichž 8 z 10
nemá ani své boty. Rád bych proto
vyzval nás všechny, zda bychom
nemohli sehnat pro argentinské děti
kontejner obl ečení a konzerv. Ty
bychom pak mo hli odeslat snad něji,
než tom u bylo u insulinu .
jan Reban,
RC české Budějovice
lnsulin for Ar entina

Following the emergent call of Luís
Seri, President of the Rotary Club cle
los Andes of Buenos Aires, Jan Reban,
M.D., the President of the Czech RC
české Budějovice, has succeeded in
providing insulin for sick in Argentina
and also in Egypt - totally 3,000 kg in
value of 12 million Czech Crowns.

z
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PERSONALIA
O Dosavadní čle n RC Plzei'l, MUDr. Richard Sequens, nestraník na kandidátce US.DEU, byl v listopadových volbách
2002 zvolen senátorem za volební obvod č. 9 - Plzei'l-m ěsto.
O Ing. Jaroslav Lobkowicz, Past-President a č le n Rotary
klubu Plzei'í, který již ve druhém období vykonává funkci
poslance p arlamemu CR za KDU-CSL, byl n a počátku září
2002 zvolen čl enem stálé pětičlenné delegace parlamentu
CR clo Rady Evropy v Bruselu.
O D1'1a 7. 1. 2003 sa vo Vel'kej sále Mestského úraclu v Ban-

skej Bystrici uskutoč nil 8. ročník slávnostného oclovzclávania prestížnej Ceny primátora mesta Banská Bystrica
význam ným osobnostiam a kolektívom mesta v roku 2002.
"Za výrazn)r pocliel v rozvoji podnikania a vo verejnoprospešnej č inn os ti " sa stal najnovším laureátom Ceny primátora Jána Králíka ďalší člen Rotary klubu Banská Bystricajeho súčasný prezident Ing. Marián Gajdoš

AKTUALITY • ZA'-'ÍMAVOSTI
O RC H radec Králové založil "Nacl ační fond clistriktu Rotary International č. 2240 a Naclační fo nd Rorary klubu Hradec K rálové na podporu nadaných stuclentú všech typú
ško l v české republice a ve Slovenské republice". Jeho úče
lem je finanční, příp. věcná podpora studentů všech typtl
škol v Cesk é republice a Slovenské republice, kteří projeví
své mim o řádn é nadání a výkony ve studiu, spo rtu nebo
umění. Touto podporou m C
1že b ýt jak peněžní nebo jiná
od měna, tak napr·. přísp ěvek ke stipend iu někde na zahranič n í škole nebo na letenku a podobně. V so u čas né době je
na ko ntě přes milion ko ru n.
O Ústav sociální péče v Brně na Kociánce ve spolupráci
s Rotary !dubem Brno pořádá již od počátku 90. let adventní koncert pro tělesně a mentálně postižené. Letos se konal
4. prosince v reprezentačních prostorách Besedního domu.

O 8. - 10. ll. 2002 sa v p éči Ro tary klubu Nitra zišlo l l stuclentov z USA, Austrálie, Brazíli e, Mexika a Ka nady, ktorí sú
na Slovensku v rámci programu Rotary Youth Exchange
(RYE). Póvoclne napatá atmosféra sa uvolnila a tento víkend
patril k najkrajším a najveselším, aké zažili nielen za h ranič
ný študenti, ale aj č l enovia Rotaract klubu Nitra, ktorí svojích hosťou zoznámili s históriou aj súčasnosťou svojho
kraja a zaistili pre nich skvelú zábavu.
O 1. roč ník Vi a n očn ého benefičného stretnutia Rotaract
klubov di štriktu Rl 2240 sa usku točnil 14. 12. 2002 v hotelu
Permon na Podb anskom. Výťažok akcie bol venovan)r
Záklaclnej škole pre nevidiacích a zrakovo postihnutých

v

O Brn ěnš tí a znojemští rotariáni pl'eclali 12. prosince vedení D omu s pečovatelskou službou na nábh:!ží Dyje ve Znojm ě svůj dar ve výši 70 tisíc korun. Oba Ro tary kluby vybavily společné prostory znojemského Domu s pečovatelskou
službou, v n ěmž žije několik desítek opuštěných a často
i málo pohyblivých žen, novým nábytkem a dalším zaříze
ním.
O Rot ar y klub Liberec-Jablonec uspořádal ve dnech 6. až 8.
září další roč ník t rad i č níh o Cyklovíkenclu v Seclmihorkách
v Ceském ráji, kterého se kro mě jeho čl enů zúčastnili rotariáni a jejich manželky z RC Jindřichův Hradec, Prahy, Jičína
a RC Freital. P ři závě rečném veče ru RC Liberec-Jablonec
pl'eclal čl e ntim RC Freital postiženým povodněmi symbolickou podporu ve výši 1.000 Euro.

Levoči.

O RTC klub Praha má nyní 9 stál)rch aktivních členú a 5
starších čl enú, kteří dokáží pomoci vžd y, když je to zapotře
bí. Aktivi ty k lubu stojí v tomto rotariánském roce na třech
pilotních projektech.
O Z 8. na 9. listopadu 2002 se v Plzni konal další z mítinkCI
navrátivších se výměnných studenttl, soustřeclěn)rch v rámci
programu Rotary Youth Exchange ,. klubu Rotex CZ. Sešlo
se celkem ll účasrníkC1.
O raše Rotary k luby no minovaly do GSE-týmu, který v roce 2003 odjede clo distriktu 7330, jihových odní Pennsylvánie, 10 kandiclátú. Tříč l e nn á v)rběrová komise z nich vybra la
4 členy t)rmu a 2 náhradníky,

POMÁHÁME PO POVOONÍCH
O Měsíc po ničivých povodních se sešlo 22 čl enů RC Linz-Urfahr, ll č l e nú RC Bacl Reichenhall a 9 čle n C1 RC Písek. Součás t í
setkání kromě prohlídky Vyšebrodského kláštera a oběda bylo předání daru pro postižené po,·odněmi ve 'i''ši 500 Euro.
áš distrikt- zásluhou RC Praha - obdržel od rotariánú z Tai~·anu významnou pomoc, která je určena ve prospěch těch,
byli postiženi srpn ov)rmi povodněmi. Guvernér distriktu 3480 Jimmy C. M. Lee zaslal na povodňové konto našeho
distriktu částku 13.690 US dolarú, což je největší finanční dar ze za hran ičí. Další fina nční pomoc obdržel RC Praha od spřá
telen ého RC Taipei, a to ve výši 2.400 clol arú.

O

kteří
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distriktu 2240 www.rotar .cz www.rotar .sk. V uži'te této
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I=IERSONALITV I=IROFILES
O The member of RC Pilsen, MUDr. Richard Sequens, a nonparty candidate o n the US/DEU Party ticket for constituency
no. 9 · Pilsen-City, was elected Senator in November elections
of d1e Czech Senate.
O Ing. Jaroslav Lobkowicz, Past President of the RC of Pilsen,
Depu ty of the Czech Parliament representing the KDU j ČSL
Party in his second term, was elected, early in September
2002, of the permanent five-member Czech Parliament dele·
gation member for the Council of Europe in Brussels.

O On]anuary 7, 2003, the Big Municipal Hall in Banská Bystrica,
Sloval<ia, became d1e place for d1e 8d1 annual ceremony of p resent·
ing d1e prestigious Prizes of d1e Mayor of Banská Bysu·ica to signifi·
cant personalities and collecúvesof d1e town in d1e year 2002. T11e
newest Prize o f Mayor Laureate is again a member of d1e RC of
Banská Bysuica · at d1is time its Current President Mr. Mati{m
Gajdoš. He was awarded for his ell.·traorclinary involvement for d1e
benefit o f enterpreneurial ancl conclucive public activiti es.

CLUB ACTIVITIES ANO TOPICAL FEATURES
O The Rotary Club of Hradec Králové has fo unded "The
Endowment Fund of the Rl District 2240 and d1e
Endowment Fund of the Rotary Club of Hrad ec Králové
aimed to sup po rt talented students of all types of schools in
d1e Czech Republic and Slovak Republics". The purpose o f
d1is Fund consists in financial o r material support to those
who show extraordinary talent and results at study, spo rts o r
arts. This support can be represenred e ither as a financial o r
omer fonn of support, as fo r example a contribution to the
scholarship at some school abroad, or to d1e air ticket etc. At
present there is more d1an one million Czech crowns o n d1e
bank account.
O The Institute of Social Care in Brno-Kociánka in co-opera·
tion w id1 the Rotary Club of Brno has been regularly holding
the Advent Concert for Physically andlvlentally Hand icapped
s ince the nine ties. This year it took place in the
Representative Halls of me "Besední dúm" in Brno.
O On December 12, 2002, the RC of Brno and RC of
Znojmo presented to the management of the House of Social
Services, situated o n d1e Dyje River embankment in Znojmo,
d1e amount o f 70 000 CZK (Czech Crowns). Bod1 d1e men·
tioned Clubs have equipped me rooms for social activities
with new furniture and accessories. This House is lived in by
several tens of lo nely women handicapped often by
d ecreased mobility.
O RC of Liberec-J ablonec held for another year the trad i·
tioanl Bicycle-Weekend at Sedmiho rky in česl<)r ráj Area o n
September 6 · 8, 2002, which was participated in not o n ly by
local Club members, but also by Ro tarians and their spouses
from Rotary Clubs of Jindřichtlv Hradec, Prague and J ičín
and from Freital, Germany. At the Gala Evening the RC of
Liberec-Jablonec p resented d1e members of RC Freital struck
by floods a symbolic financial support of 1 000 Euro.

O Thanks to d1e sponsorship of the RC of Nitra, eleven stu·
dents from the USA, Australia, Brazil, Mexico and Canada
came for Tovember 8 to 10, 2002 to Nitra, Slovakia, being
invited there within the Rotary Youth Exchange (RYE) pro·
gramme. Though d1e atmosphere was a bit strained at d1e
beginning, it became relaxed in d1e cOLu·se of time. The
weekend was one o f the most wonderful and happiest ti mes
not o nly fo r the fo reign students but also fo r the members of
the Rotaract Club of Nitra, who acquainted their guests with
the histo ry and the present evenrs of their region and prepared for d1em an excellent programme full of activity and
entertainment.
O The first year o f the Benevolent Christmas Meeting of all
the District 2240 Rotaract Clubs took place in the Permon
Hotel in Podbanské, High Tatra, on December 14, 2002. The
profit of this event was donated to d1e Basic School fo r the
Blind and Visually Impaired in Levoča, Slovakia.
O At present the Rotaract Club of Prague counts 9 perma·
nent active members and 5 o lder members, w ho are ready to
help any time when it is necessary. In the current Rorary year
d1e Club activities are based on three pilot projects.
O On November 8 and 9, 2002, the students engaged in the
Rotary Youth Exchange Programme were holding anod1er
friendly meeting in Pilsen in the framework of the Rotex CZ
Club activities. Tara! number of participants of the meeting
was 11.
O From the 10 candidates nom inated by the District 2240
Rotary Clu bs for the Group Study Exchange in 2003 with
District 7330, South-East Pennsylvania, four GSE Team mem·
bers and 2 stand-ins have been selected by the 3-member
bom·d.

0UR SUPPORT TO THE FLOOD VICTIMS
O A month after devastating floods, 22 members o f RC Linz-Urfa hr, Austria, ll members of RC Bad Reichenhall, Germany, and 9 members of
RC of Písek, Czech Re public, met again. They visited the Monastery at Vyšší Brod, had a lunch together and presented 500 Euro to th ose struck
by floods.
O Thanks to friendly contacts of the RC of Prague, the Rl District 2240 bas receivecl from Taiwan Rotarians an extraorclinary help meant ro sup·
port those who were struck by the August floods. Mr. j im my C. M. Lee, District 3480 Governor, has sent the amount of 13 690 US S to the D istrict
flood account, w hich is d1e b iggest financial p resent received from abroacl. Another fi nancial help, in the amount of 2.400 US S, has been sem by
friendly RC ofTaipei to the RC of Prague.

l:tT111fflMij.t.t1>!,!.1,,t.!Q$14@14JA4·iiitr00tfti:Mfl411HM·tYt.t.fi44·1,,J.f!l,lhtl1·1,,IJ41,,141·1fJ.J®4·tYI4J§mlf.JI!,t.
on the District 2240 web·sites · visit: www.rotar .cz or www.rotar .sk. En"o this s ecial o

ortunit !
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Zasedání Správní rady Rotary Interna·
tional (Rl Board of Directors} se usku·
teční/o ve dnech 2. až 7. listopadu
2002 v Evanstonu, 111., USA. Byly projednány zprávy 20 komitétů Rl a přija·
to 143 rozhodnutí. Z nich vyjímáme
alespoň některá :
O Správní rada schválila sedm s trategických cíi C1 Rl: vymýcení polia, přes
n é vymezení hlavních p rogramů, stanovení nov)rch společných program(!,
upřesn ě ní řídící s truktury, zlepšení
přípravy a výchovy na všech úrovních,
rozvoj a integrace členské základny,
zlepšení celkové informovanosti veřej
nos ti o Rotary v celosvětovém měřít
k u.
O V záj m u zachování princ ipu ochrany a používání osobních dat ve všech
rotariá ns kých zemích rozhod la Správn í rada, že jich smí být využíváno
výh rad ně pro plněn í vlastn ích klu bových aktivit.
O Správn í rada vyzvala všechny před
s tavitele Rotary (včetně nejvyšších),
aby při plnění svých rotariánských
úkolC1 cestovali co nejekonomičtěji.
O Správní rada schválila pilotní projekt za měře n )• na zachování členské
základny. Bude spočívat v ide ntifikaci
vhodných programů a aktivit klubů a
v letech 2003-04 až 2005/ 06 bude
zaveden ve 102 Rotary klubech všech
34 zón Rl.
O 1 a příš tě bude každ)r z asiste ntll
guvernéra pověřová n dozorem a spolu prací se č tyřmi až osmi Rotary klu by.
© Správní rada doporučila, aby každý

dis trikt u spořáda l každým rokem pří
pravn)' se mi nář pro řídící pracovn íky
dis triktu (asistenti guvernéra, vedoucí
dis tri ktníc h komisí). Seminář bude
zaměřen na vyjasnění úko lC1a od p ovědnost í všech se s peciálním zaměře
ním na vzájemnou komunikaci a plánová ní.
O Všechna rotariánská periodika
poč ínaje ústředním měsíčn íke m THE
ROTARIA a sp ol eč ně se všemi 29
regionálními rotariánskými časo pisy
ponesou napříště označení "The Rotary World Magazíne Press".
O Pro rok 2010 byl předběžně navržen Montreal, Kanada jako místo konání Světové ho kongresu Rl, pokud
budou další jednání gene rálního
sekre tár"e Rl ú spěšná.
O Správní rada HI požáda la o fina nč
ní a ud it účet ní závě rky za fiskální rok
2002/ 03 firmu Deloitte & Touche.
Na svém zasedání ve dnech 28. až 31.
2002 přijal Sbor zmocněnců Nada·
ce Rotary mj. tyto závěry:
O Jeho předsedou byl zvolen James
Lacy, místo předsedou Carlo Ravizza,
o ha hývalí p rezidenti Rl. Výroční zased ání Sboru se uskuteční ve dnech 16.
až 22.dubna 2003 v Evanstonu.
Ve fun kci řed itele kampaně p ro získání prostřed ktl na e radikaci polia byl
potvrzen bývalý vice-prezide nt Rl
Robert S. Scott. Tato k a mpaň bude
pok ra čovat až clo června 2005, aby
bylo možné realizovat veš keré př ij a té
finančn í závazky.
října

O Na doporuče n í dvou komitétll
Taclace přija l Sbo r zmoc něnct"1 opatře
ní ke zjednodušení formu lářtl žádostí
o pod po ru, přehled(! a zp ráv a požádal generálního se kretáře o omezení
písemností rozesílaných rotariánúm.
O Sbor zmocněnců schválil celkem
18 úče lových do tací (Matching Grants)
na projekty klu bú či d istriktú, dva 3-H
gramy a g ranty v rámci programu Polio Plus, které budou použity v Afgan istánu, Ango le, Egyptě , Etiopii, Indii,
Nepálu, Nigeru, Tigé rii, Pakistánu,
Sierra Leo ne, Somálsku a Sudánu.
O Znovu bylo potvrzeno, že míroví
stipendisté Rotary ucházející se
o dvouleté stipendium na jedné ze
sedmi světových univerzit budou vybíráni k aždo ročně v zájmu o bjektivity a
vyváženosti v ce l osvětové m výběro
vém říze n í z pl·ih lášených kandidátú,
aniž by se při h líželo k tomu, zda
distrikt, který je pr·ihlásil, sám přispěl
ze svých fondú DDF k financování
těchto s tipendií.

I;1 I :i.fil 4·1·144 ~1'·'
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On the pages 32 and 33, we publish
some of the most inportant Rl Board
of Directors Decis ions taken take n 2-7
ovember 2002 and The Rotary Fou nd ation Trustee Hig hl ights, con cluded
28-31 O ctober 2002 in Evanston, III.,
USA.

Zákanadárná rada Rl svalána na 2004
Spdvní rada Rl vyhlúsila. že se

příští

Zákonodárná rada Ho tary lmernation al (Rl Co unci! on Legislation) sejde v Chicagu ve

st~ítě Illinois ve d nech 14. až lH. června 2004. ~Jsti"ed í Hotary ji svolúv:í každé t ři roky, a to za ú(·asti pf·edstavitelú veden í Hl a
zústupcú všech '>30 Hot ary dist riktú z celého světa. Každý distrikt deleguje do CoL jed noho svC.:·ho pi·edstavitele. Jak vyplývá
z lJstavy a Stanov Rl. je legislativní rada oprávněna v pf'ípadě potf'eby měn it a dopliiovat áklad ní ústavn í dokumenty IU, a to
na základě návrh ú, které jí m úže k projed ná ní p i·ed ložit kterýko liv Rotary klub prosti·ednictvím svého distriktu. Genedlní
sekretář· Ed Futa p i·ijímú tyto návrhy již n yn í. Veškeré pod robnosti a také předepsa né fónnu l ~íi·e múžete získat v oblastní cent-

d le Hl Curych u. ovšem m usí do jít do llsti·ed í v Eva nsto n u n ej později do 30. června 2003. Proto se dopo ru<.:·uje. a by byly návrhy pi·ed loženy j eš tě pi·ed tím to mezn ím te rmínem. J>i·ípad né do tazy týka jící se Col. múže zo d pověd<.:·t i\bigail McNea r, Council
Services Su perviso r, na tel.(·. 001 1 847 H66 3466 faxl". 00 1 81t7 866 'i'i07 nebo e-mai l Crnntci/Sen •ices@rotmyiii!I.Oip,
The 2004 Council on Le islation is scheduled for downtown Chica o lllinois USA on 14·18 June 2004.
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Propagujme rotariánské uvědomění
Věd í vaši přátelé, sousedé či obchod-

n í par rnel'i, že se s po lečen ství Rotary
zaměřuje na služby a pomoci, sloužící

k u prospěchu celé společ nosti? Právě
leden je měsícem rotariánského uvědo
m ění a je tedy nejlepší příležitostí k tomu, abychom jim vysvětJ ili poslání
a p rojekty Rotary. Můžete p ro pagovat
činnosti svého klubu a napomáhat rotariánskému uvědoměn í tím, že poskytnete informační podklady tisku, televizi,
rozhlasu nebo veřejným i n formačním
službám či pu blikujete-li své výsledky
na webových stránkách.
Více info rmací mt'tžete získat na adrese www.rotary.org v oddílu "News and
Info rmation". PR-m ateriály si mttžete
o bjednat tak é na tel. 001 847 866-4600
nebo faxem na č. 001 847 866-3276.
Prezidentské konference ve světě

Prezident Rl Bhichai Rattakul svolává
prezidentskou konferenci, zaměřenou
na otázky mír u a rozvoje do Nairo bi,
Kenya, na d ny 21. až 23. února 2003.
Rotary v

Konference se b ude zabývat mj. otázkami zdravotnictví včet n ě krize AIDS v Africe, výskytu tuberkulózy, polia a jiných
nemocí, ovšem i zvyšováním gram otnosti a budováním mikroživností.
Třetí a poslední p rezidentsk á ko n ference tohoto roku je svolána na dny 20.
až 22. bl'ezna 2003 clo Panamy. Pro rotariány se stane fórem p ro diskusi týkající
se p roblémtt chudoby a vzdělávání v této oblasti světa. Současně jim umožní
navázání kontakttt p ro koncipování
mezinárodních projektů. Bude se zabývat i úsilím zaměl'eným na eradikaci
polia a na projekty k ochra ně životního
prostředí.

Pochlubte se svým projektem
Světový ko ngres Rl v Brisbane je výjimečnou p l'íležitostí, abyste se na něm
pl'ed všem i jeho účastníky pochlub ili

p rojektem svého kl ubu na výstavce klubových a d istriktních projekrt1. ] sou na
ni zváni všichni, ktel'í realizovali p rojekt
vhodný k napodobení. Pl'ihlášky k účas
ti si m(tžete stáhnout na internetu nebo

čfslech

Počet č lenů

Ro t ary - mužů i žen
klubtl
Počet dist rikrtJ
Počet zemí
Poče t čle nt'1 Ro taract k lu bů
p í1sobících ve
Počet čle n í• lmeract klubt'1
j)liSObících V
Počet místn ích týmt) a ktivis tů
Počet

1 243 431
31 257
530
164
169 671
7 377 kl ubech a ve 154 zemích
199 9 39
8 693 klubech a ve 11 1 zemích
4 769 v 69 zemích

Tato čísla se oplmjí o oficiální údaje o členské základn ě, zejmé11a o pololetní hlášení za období 1.1. až 30.62002 Cl o čtvrtletní hlášenf za období od 1. 7. do 30.9.2002.
Mezinárodnl akce v únoru 2003
26. l edna až 2. února - mezinárodní shromáždě n í všech nastupujících gu,·ernérů
v Anaheimu, Kalifornie,USA
3. až 7. únorapracovní porada ředitel(• Rl, Evanston, III., USA
4. až 6. únoramezinárodní komitét pro PolioPius, Evansto n
10. až 12. úno ra orientační setkání nm·ě zvolen)'ch řed i tel(• Rl , Evanston
10. až 12. ímorapřípravný seminář pro koordinátory rozvoje č lenské
zákaldny v roce 2003/ 04 Evanston
13. a 14. února implementa ční komise pro Centra Rotary, Evanston
21. až 23. úno raprezidentská konference pro mír a rozcoj, airobi, Kenya
Nejbliži l Světové kongresy Rl
Br isbane, Australia, 1.- 4. červn a 2003
O sak a, Japonsko , 23. až 26. května 2004
Předpokládaná mleta dali lch kongresů Rl :
Chicago, USA, 19. až 22. če rvna 2005
Koclai'l, Dánsko a Malmó, Švédsko, ll. až 14. června 2006

ze světa Rotary

vyžád at si je na faxové od povědn í službě 001 800 510-8726.
Zaměřte

se na otázky rodiny

Prezident HI Bhichai Rattakul vyzývá
všech ny rotariány, aby oslavili "Týd en
rodiny", stanovený na dny 3. až 9.
února. Připomí n á,. že rodina je základním stavebním kam enem lidské společ
nosti. Má-li se rodina vyrovnat s tol ika
výzvami dneška, je i na rotariánech, aby
u dělal i vše co je v jejich silách pro upe,·nění rodiny. To pak současně posílí celé
lidské společe n ství. Rotariáni se m ohou
v rámci služby obci zaměl'i t na projekty
zabývající se potřebami rodiny. Může jít
nap l'íklad o vybudování parku nebo
rekreačn í zóny, posilování uvědo mě n í
týk ajícího se zneužívání děti, o podporu
prevence proti drogám, zl'ízení centra
pro celoden ní péč i o d ěti, jejichž rod iče
jsou za m ěs tná ni, o zaj i štění programí:t
aktivit ve p rospěch absolve ntů škol
apod.
Více inform ací získáte v anglické brožul'e Communities in Actio n: A Guide to
Effective Projecrs (publikace č. 605AE 1).
Správní rada Rl zastawje aktivity
týkající se pomoci při přirodních
katastrofách
1 a svém listopadovém zasedání rozhodla správní rada RT, že k 1. lednu
2003 zastavuje aktivity týkající se pomoci při př írod n ích k atastrofách a doporučuje všem rotariánúm, aby úzce spolupracovali s m ezinárodními agenturami
se zkušenostmi v této oblasti a využili
jak programu Rl orientovaného na
pomoc světovému spo l eče nství, tak
i Programu humanitárn ích dotací poskytovaných Nadací Rotar y při realizaci
dlouhodobých projekttl na obnovu zničených oblastí.
Správní rada Rl současně zastavila své
strategické spojení s 1 adací p ro pořizo
vání vozíčkt1. Přesto dopor u čuje všem
rotariánt"un, aby dle vlastního uvážení
s touto Nadací spolupracovali. Je to
proto, že rotariáni ch tějí své úsilí za m ě
řit především na vymýcení polia a na
kampaň na získání potřebných finanč
n ích prosrr·edk t"r pro jeho eradikaci.

See: Rotar Newsline

] anuary and February 2003

Dignit atis m emores ad opt ima intent i

.;a;

ze

světa

Rotary

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

příště...

Moravskoslezský a Žilinský kr aj
Při formování obsahové koncepce našich ROTARY GOOD NEWS přišel red akčn í tým
s myšlenkou zaměřit některá čísla na jedno konkrétní téma. Pro příští číslo jsme zvolili teritoriální zaměření a jako téma dva zajímavé, vzájemně sousedící kraje - Moravskoslezský a Žilinský. Jeho náplň tedy připravujeme s příslušnými kluby - RC Ostrava,
RC Kravaře, RC Frýdek-Místek (v zakl.), RC Žilina a RC Liptovský Mikuláš. Už dnes je
jasné, že díky rozmanitým aktivitám zmíněných klubů, pozoruhodným osobnostem.
které tam žijí i výrazným proměnám těchto míst získáme dostatek zajímavých materiálů - nechte se překvapit. Bude-li mít tento ..experiment" úspěch, budeme v odstartované koncepci pokračovat - dalším tématem se mohou stát například Rotary kluby
v lázeňských místech našich zemí.
Příští číslo

ROTARY GOOO NEWS- 2/ 2003 vyjde 28.3 .2 003

kalendárium
atum
22.03.
29.03. - 30.03.
10.04 . - 13.04 .
16.04. - 07.05.
03.05.- 31.05.
24.05. - 22.06.
21.06.
01.06. - 04.06.
16.09. - 07.10.

mlsto

akce

pořadatel

kontakt

Praha
Rožnov p. Radhoštěm
Prostl'edni Bečva
USA - Pennsytvan1a
Bavorsko
CR+ SR
Praha
Brisbane - Austrálie
CR +SR

konference a ~les
PETS
RYLA 4 . ročnik
GSE 2240 do USA 7330
GSE 2240 do Bavorska 1840
GSE 1840 do CR + SR
distriktni konference
Světový kongres Rl
GSE z distr. 7330 do CR + SR

RC Praha
o. 2240
o. 2240
O. 2240
O. 2240
O. 2240
O. 2240
Rl- ústtedi
o. 2240

Pavel S~áčil
J1HFast
Zdeněk Michálek
Ubor Friedel
Libor Friedel
Ubor Friedel
Milan Roch
Dobroslav Zeman
Libor Friedel

Rotary lnternational • diatrikt 2240
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lnternational, a to většinou ve formě
občanských sdružení. Púsobí v rámci územního celku zvaného distrikt (distrikt 2240 česká republika a Slovenské republika). V jeho čele stojí guvernér, který plní úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubú a zprostředkovatele kontaktu s vyššfmi organizačními složkami a společenstvím Rotary lnternational. Obměna činovníkú jednotlivých klubú i distriktu mé roční cyklus - rotariénský rok
začíná I. července a konči 30. června.

CEsKA REPUBUKA
RC Brandýs-Boleslav
RC Brno
RC Brno City
RC Ceské BudějOVICe
RC Ceský Krumlov
RC Frýdek - Místek (v zaklédánij
RC Hradec Králové
RC Cheb
RCJ1čfn

RCJ1hlava
RC J1ndnchův Hradec
RC Karlovy Vary
RC Klatovy
RC Kravafe
RCKroměl'li

RC Uberec...Jablonec nad N1sou
RC Most
RC Olomouc
RC Ostrava

RC Pardubice
RC Písek
RC Plzeň
RC Poděbrady
RC Praga Caput Regm
RC Prague lnternatlOnal
RC Praha
RC Praha City
RC Praha Oass1c
RC Praha - Staré Město
RC Prostějov
RCPferov
RC Tábor
RC Trutnov
RCTfebfč

RCVrchlabf
RCZJin
RC Znojmo
INTERACT Olomouc
ROTEX Praha

Kontakt na jednotlivé kluby sdělf redakce ROTARY GOJO NEWS

Oignitatis memores ad optima intenti

ROTARACT

Brno, Hradec
Králové, Plzeň,
Praha

Sl.OVENSKA REPUBUKA
RC Banská Bystnca
RC Bratislava
RC Košice
RC Uptovský Mikuláš
RC Nltra
RC Pieštany
RC Poprad
RC Spišské Nová Ves
RC Zvolen
RC l1hna
ROTARACT Banské Bystrica.
Bratislava, Košice,
Liptovský Mikuláš,
Nitra, Žilina.

127 če r pacíc h sta ni c OMV v české repub lice*
Vám nabízí vysoce kvalitní pohonné hmoty,
široký sortiment zboží v shopech VIVA
a spoustu dobrot v bistrech Vienna Cafe.

* aktuální stav k 1. lednu 2003

Move & More.

••v
OMV

Když je něco dokonalé, je těžké se bez toho obejít.
Mattoni má styl , který svádí, je potěšením , které chutná.
Obsahuje přírodní komplex mikro a makroprvků Vitact ive~. který
pomáhá správnému fungování lidského těla . Kdo má žíze ň, pije
vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni.
Mattoni -vybraná značka Česk é barmanské asociace.

Kde to žije, tam je Mattoni.

