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ROTARIÁNSKÉ JARO 

V každém roce se v jarních měsících 
setkávají na seminářích známých pod 
zkratkou PETS (President Elect Training 
Seminar) noví rotariánští funkcionáři, kteří 

už zanedlouho- k 1. červenci - převezmou 

na jeden rok odpovědnost za řízení svých 
Rotary klu bů. Naši nastávající prezidenti, 
sekretáři a případně i všichni další činovní
ci Rotary i Rotaract klubů se v tomto roce 
setkávají na konci března v Rožnově pod 
Radhoštěm, aby se poučili o svých povin
nostech a odpovědnostech za život klubu 
z úst těch nejpovolanějších . 

Zejména jim je určeno 2. číslo již 5. roč
níku našeho časopisu. Dvěma rozhovory 
v něm představujeme dvě nejvýznamnější 
osobnosti, jimž budou všechny naše kluby 
po celý rok 2003/ 04 organizačně podří
zeny: nového prezidenta Rl Jonathana 
Majiyagbe z Nigérie, prvního Afričana 

v této vysoké funkci, a Jiřího Fasta, člena 
Rotary klubu v Plzni, který na konci ledna 
reprezentoval náš distrikt na Mezinárod
ním shromáždění všech nastávajících 
guvernérů v kalifornském Anaheimu a 
který od současného guvernéra našeho 
distriktu 2240 Milana Racha převezme 
tuto funkci již za tři měsíce. 

V tomto čísle zavádíme také nový způ
sob prezentace života našich Rotary 
klubů, a to podle jejich regionálního členě

ní. Tentokrát představujeme kluby sídlící na 
severovýchodě Moravy a Slezska - a také 
jejich blízké sousedy ze západní části Slo
venska. Jistě najdete v jednotlivých přís

pěvcích mnoho zajímavého, a to nejen 
o jejich aktivitách, ale i jejich členech - pře

devším o doyenovi všech českých a sloven
ských rotariánů panu Vladimíru Kášovi, 
stále aktivním členovi RC Ostrava. Aspoň 
touto cestou mu ze srdce přejeme hodně 
neutuchající svěžesti . Kéž bychom i my 
všichni ostatní byli jednou tak aktivní, jako 
je on ve svých 92 letech! 

A stejně jako v předchozích číslech při
nášíme řadu aktuálních informací v rubr i
ce Ze světa Rotary, který je tak pestrý a 
různorodý ve svém úsilí přispět všude tam. 
kde je toho zapotřebí. Do oblasti humani
tární spadá samozřejmě i celosvětová 
snaha o vymýcení dětské obrny. A pokud 
jde o oblast vzdělávací, jsou si rotariáni 
dobře vědomi, čím přispívají našim mla
dým, umožňují-li jim získávat zkušenosti 
v zahraničí. I o nich bude řeč. 

Dobroslav Zeman, POG, 
šéfredaktor 
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Milí rotariánšl í pr'áte/é, 
mnoho lidí se mne na počátku 

toho to ro tariánského roku ptalo, co 
mne vedlo k volbě mého hesla pro 
tento rok - "SO\Xf THE SEEDS OF 
LOVE" (které do češtiny překládáme 

slovy "Rozdávejme laskavost" - pozn. 
rec! .). 

] sem přesvědčen o to m, že smyslu
plná ocho ta ke slu žbě a pomoci 
pochází přímo ze s rdce. Bývalý prezi
dent Rl p. Richard L. Evans kdysi řekl: 

"Žádná o rganizace nem á právo na to, 
aby existovala pouze pro svl!j vlastní 
zájem. Žádná o rganizace nemá právo, 
aby připravovala lidi o jejich čas, aniž 
hy současně pozvedla jejich životy." 
Klíčem k tomu, jak přivést nové členy 

clo našeho společenství , je ro tariánské 
poslání poskytovat službu a pomoc. 
Sám jsem rotariánem po 45 le t a 
dobl'e vím, že jedinou cestou, jak se 
seznámit s opravdovým smysle m 
Rotary, je osobní zapojení každého 
z nás. 

Ve dnech 10. až 16. březnu oslavuje
me Světový týden Ro taractu. Pozvěte 

při této příležitosti své přátele, členy 

svých rodin i své obchodní partne ry 
ve věku mezi 18 a 30 roky, aby se stali 
členy Rotaract klubu. A současně se 
postarejte, aby bývalí nebo současní 

členové Rotaract klubu, jejichž věk se 
blíží třicítce, byli přijati za čleay vaše
ho Ro tary klubu. Tato věková skupina 
představuje rozsáhlou základnu 
po tenciálních člem\ kteří se již dříve 
seznámili s ro tariánským ideále m služ
by a pomoci. 

Poroste-li naše členská základna, 
budeme mít stále větší příležitost 
k rozsévání sémě lásky ve svém okolí. 
JVlusíme mít stále na mysli, že kterýko
liv akt služby či pomoci, ať je jakkoliv 
skromný, představuje sémě, zrno, 
které začne klíčit a zapustí své kořín

ky. Během všech mých ces t bylo 
opravdu vzrušující vidět, jaké množ
ství takovýchto zrn úspěšně klíčí 

všude na světě. 

Na počátku toho to ro tariánského 
roku jsem navštívil v Nicaragui vesni
ce, zpustošené v roce 1998 hurikánem 
Mitch. V jedné velmi vzdále né komu
nitě přežilo 350 rodin uprchlíktl něko

lik let bez elektřiny, vodovodu i vlast
ního bydlen í. Místním dětem se říkalo 
"dump children" - děti ze skládky, pro
tože byly nuceny shánět po travu na 
skládce oclpadkú, aby se mohly aspo!'i 
trochu najíst nebo alespo ií něco pro
dat. V roce 2000 spojili své úsilí rotari
áni z Nicaraguy a z Housto nu v Texa-

Bhichai Rattakul 
Rl Presidtttt, lOOl-03 

su, aby těmto uprchlíkt1m zajistili vý
živnou po travu a vybudovali střed isko 
pro v)rchovu k nějaké profesi. Vybu
dovali jim také levné přístřešky, které 
jim sloužily jako do mov, a založil i 
rodinné farmy pomocí programu 
zemědělského rozvoje. Bylo velmi 
povzbuzující vidět významný vliv, kte
rým rotariáni př ispěli k rozvoji této 
komunity. Když jsme jeli clo této ves
nice, vítala nás skupina dětí s ručně 
malovan)rmi nápisy "THA TK YOU 
ROTARY" nebo "WE LOVE YOU 
ROTARY". Při obědě pak mládež zaz
p ívala píse ií. "\Xfe can't Give You Any
thing but Love"- múže me vám dát je n 
svou lásku. 

Znovu jsem tedy pocítil pravý smysl 
rotariánské služby a pomoci. Nemohli 
nám dát n ic krásnějšího než svou 
lásku. A ro tariáni jim na oplátku 
nabíd li šanci na nový život. j estliže 
rozséváme naše sémě lásky, přinášíme 

radost a naděj i stejně dárci, jako pří

jemci. V tom také spočívá pravý smysl 
rotariánské služby. 

Bhichai Rattaku!, 
p rezident Rl 

C1.0~·, 

Oslavme 1 OD. výročí Rotary 

Je už nejvyšší čas, aby se všechny Rotary kluby rozhodly, 
jak v roce 2005 oslaví 100. výročí založení Rotary. Mnohé již 
vyhlásily své .,stoleté" projekty zaměřené na potřeby jejich 
obce, mezi nimiž najdete třeba vybudování sensorické zahrady 
pro zrakově postižené v Nebrasce, nebo hloubení studní na 
pitnou vodu v Indii . .,Tím, že vykonáte něco mimořádného ve 
prospěch své obce, přispějete nejlépe k oslavě našeho 100. 
výročí," říká Clifford L. Dochterman, předseda komitétu pro 
oslavy století Rl. Naléhavě proto vyzývá všechny kluby, aby 
své .,stoleté" projekty zaregistrovaly ve stanoveném termínu, 
již prodlouženém na 1. červenec 2003. 

Aby bylo možné aktivitu klubu kvalifikovat jako projekt 
ke stému výročí, musí spl!'iovat tyto předpoklady: 

• volbu jasně identifikovatelné 
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potřeby obce, 
návrh řešení s měřitelnými 
výsledky, a 
aktivní zapojení clo projektu všech 
členú klubu (a nikoliv jen pouhé 
zaplacení urči tého finančního 
příspěvku). 

Součástí musí být trvalé označen í v místě realizace projek
tu napf·íklacl znakem, deskou nebo textem , z něhož jasně 
vyplývá, který klub akci zajišťoval a že šlo o pro jekt ke 100. 
výročí Rotary. Projekt musí být dokončen ještě před úno
rem 2005, kdy uplyne 100 le t ocl založení p rvního klubu. 
Zapojené kluby budou oceněny na Světovém kongresu Rl 
v Chicagu 2005 a jejich projekty budou prezentovány na 
fo tografické výstavce. 



Mill rotariá nštf pl"átelé, 
v měsíci dubnu vzdáváme hold 

zakladateli Rotary Paulu Harrisovi, 
který se narodil 19. dubna 1868 
v Racine ve státu Wisconsin, USA. Paul 
byl právník, jehož vize služby, pomoci 
a přátelství již inspirovala nesčemé 

generace. Chystáme-li se v roce 2005 
na oslavy 100. výročí založení Rotary, 
měli bychom vyjít ze silných stránek 
a z úspěchů naší organizace, jichž za 
uplynulé století dosáhla. Kdyby Paul 
navštívil Rotary kluby dnes, jistě by na 
něj velmi zapůsobil technický pokrok 
našeho společenství, rtizno rodost 
členské základny a její celosvětové 

rozšíření. Ovšem zatímco se Rotary 
vyvíjí v návaznosti na potřeby společ

nosti, jeho poslání a zásady zůstávají 
stále stejné. Rotariánský ideál služby 
a pomoci představuje nadčasový prin
cip, který nikdy nepozbude své aktu
álnosti. Vize našeho zakladatele obstá
la téměř po jedno celé století proti 
všem nástrahám, včemě hrL!z světo
vých válek a oblasrních konfl iktů, eko
nomické depresi a nevyhnuteln)'m 
společenským změnám. 

V tomto roce jsem vyzval všechny 
rotariány, aby se vrátili k základním 
principúm našeho společenství. Mezi 
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ně patř'í kladení dúrazu na takové 
základní pojmy, jakými jsou čtyři 

oblasti služby a pomoci (služba klubu, 
profesní služba, služba obci a meziná
rodní služba), nebo na rozvoj členské 
základny uplatiíováním p rincipu pro
fesní klasifikace. Kluby si stanovily své 
vlastní cíle rústu členské základny a 
získávání finančních prostředkti 
dtisledným postupem zdola nahoru. 
J\lnohé kluby se zaměřily v rámci pří
prav na sté výročí Rotary na svúj jubi
lejní projekt, orientovaný na potřeby 
své vlasrní obce. Takovéto projekty 
nám budou vhodnou příležitostí 

podělit se ve své obci o myšlenky 
našeho zakladatele a podpořit všeo
becné povědomí o Rotary ve veřej
nosti. 

Rotary mělo skromné začátky. 
S jeho myšlenkou započa li čtyři 
obchodníci, kteří se postupně setkáva
li na sv)rch pracovištích. Ale tato malá 
skupinka se postupně rozrostla do 
celosvětového hnutí, které překročilo 
geografické, poli tické, rasové i nábo
ženské hranice. Rotary přetvořilo svět 

a změni lo životy lidí takovým zpúso
bem, k teré by ani Paul Harris nebyl 
považoval za možný. 

Právě v Rotary m(Ižeme rozsévat svá 
sémě lásky pomocí přátelství, služby a 
pomoci. Vize Paula Harrise je stejně 
aktuální dnes, jako byla v roce 1905. 
Jediným rozdílem je, že představuje

me dnes s více než 1,2 miliony členL! 

daleko větší sílu, zaměřenou na koná
ní dobra. Disponujeme rozsáhlou sítí 
kontaktti a přístupem ke zdrojtim, 
které nám dávají potenciál k tomu, 
abychom změnili chod dějin. 

Paul Harris kdysi řekl : ,.Mou naděj í 
do budoucnosti je, že pomocí našeho 
celosvětového společenství podnika
tel(! a odborníkú, spojených ideálem 
služby a pomoci, dosáhneme svého 
cíle -světového porozumění, dobré 
vúle a spolupráce pro blaho celého 
lidstva." Nadějím a sntim našeho 
zakladatele jsme ztistali věrni. Řídíme 
se jeho nad časovými zásadami. Jestli
že si připomínáme památku Paula 
Harrise, rozsévejme i nadále sémě 
lásky, a to našimi nezištnými činnost

mi, opírajícími se o principy přátelství, 

služby a pomoci. 

Bhichai Rattakul, 
prezident Rl 

svými projekty ve prospěch obce 

Cli f f Dochterman dodává: ,.Projekty ke 100. výročí jsou 
příležitostí, jak podpořit obecné povědomí o existenci 
a činnostech klubu v obci. Rotariáni by proto měli v zájmu 
propagace jejich snah ve prospěch obce úzce spolupraco
vat se zástupci médií." 

SvL!j projekt, který bude odpovídat požadovaným kritéri
ím, zaregistrujte na webových stránkách Rl na adrese 
http://centennial.rotary.org nebo použijte formuláře při
hlášky, přiložené k souboru propagačních materiálti ke 100. 
výročí, rozeslaného všem klubúm. Nová webová stránka 
uvádí interaktivní časový plán, aktivity v rámci oslav, před
stavuje mediální centrum a poskytuje pohled do historie 
Rotary současně s hodinami odpočítávajícím i blížící se 100. 
výročí. 

Při plánován í a realizaci vašeho projektu ke 100. výročí 

Rotary vám poslouží tyto anglické publikace a databáze, 

které si múžete objednat u RI-EEMA v Curychu: 
• Vocational Service in Your Community 

( publication no. 509-E ) 
• Communities in Action: 

A Guide to Effective Projects (605A-E ) 
• A l\lenu of Service Opportunities (605B-E ) 
• World Community Service Handbook: 

A Guide to Action (742-E 1) 
• A Guide to Matching Grants fo r International 

Humanitarian Projects (144-EN) 
• databáze Community Projects na onl ine adrese 

www. rotary.o rg 

See: .,Centennial Pro-ects Celebrate Rotar Service" 
b Car Silver, 
THE ROTARIAN, # 3/2003 
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rozhovor s novým prezidentem\, ________________ _ 

Podejrne 
pornocnou ruku 

Upřímný rozhovor s prezidentem 
Rl PRO ROK 2003/04 
Jonathanem Majiyagbem 

Jonathan Majiyagbe, člen Rotary 
klubu Kano, Nigérie, se stane prv
ním prezidentem Rotary lnternati
onal, pocházejícím z Afriky. Je hlav
ním poradcem advokátní firmy 
J.B.Majiyagbe & Co. a členem ang
lického a nigerijského soudního 
dvora. Dosud působil prakticky ve 
všech vedoucích pozicích v Rotary 
poté, co se sta/ členem klubu 
v roce 1 987. Společně se svou 
manželkou Ade jsou významnými 
dárci Nadace Rotary lnternational. 
Nedávno se v sídle Rl v Evanstonu 
setkal s šéfredaktorem časopisu 
THE ROTARIAN panem Vincem 
Aversanem, aby mu vysvětlil svou 
představu a cíle Rotary. 

Kterou konkrétní věc 
v Rotary byste 
chtil zminit? 

Čeho byste chtěl, pane prezidente, 
ve svém jednoročním funkčním období 
dosáhnout? 

Budu vybízet rotariány k tomu, aby 
uspokojovali zák ladní potřeby lidí, 
kteří dnes žijí v zoufalých podmín
kách a aby využíval i v7.děl án í jako 
hlavního nástroje pro zmírnění jejich 
chudoby. D úleži tou oblastí, na kterou 
bude položen zvláštní dúraz, bude 
rotariánská rod ina. Ustavím komi tét 
nazvan)" Fami ly o f Ro tary a vyzvu 
všechny kluby k tomu, aby učin i ly 

totéž. Tento kom itét stanoví zpúsob, 
jak propagovat atmosféru přátelství 
a péči o naše společenství, aby se tak 
,, něm dobře cíti li všichni naši členo

vé. Doufám, že nám to pom(Jže udr
žet i rozšířit naši čl enskou základnu. 
Mý mi dalšími cíli je zmírněn í chudo
by, odstranění negramotnosti, péče 
o zd raví a vzděl án í. 

Přá l bych si, aby se Rotary stalo více 
rodinnou organizací, protože lidstvo 
skutečně t\·oří jedinou rodinu. Proto 
také kladu dúraz na rodinu Ratan ·. 
Tím mám na mysl i nejen rotarián);, 
ale i všechny ty, kte ří se o Rotary zaj í
mají: manželky/ manžele a děti rotari
ánl!, stejně tak jako členy klubú Rota
ract a Interact, kteří podporují úsilí 
a snahy rotarián(J svými vlastními 
projekty služby a pomoci. Chtěl bych, 
aby se rotariáni ,·ě novali i vdovám 
a vdovcl!m po našich zesnulých čle
nech, protože i m nozí z těch to lidí 
věnova li pro Rotary mnoho svého 
času a energie. Potf·ebujeme, aby se 
jejich přínosu pro Ro tary dostalo 
uznání a aby byli i nadále zapojeni do 
aktivit klubů. 

Co Vás vedlo k volbi Vaieho motta? 
Většina prezidentských témat nás 

vyz)rvala, abychom se říd ili ideálem 
dle hlesla SERVICE ABOVE SELF. Lidé 
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mají bezprostředn í a zcela přirazen)' 
sklon, aby pomohli tomu, kdo se 
dostane clo úzkých. A stát se ro tariá
nem znamená zavázat se skutečně 
jednat podle tohoto impulsu, ať je 
potřeba pomoci velká či malá. Proto 
chci vyzvat všechny rotariány, aby 
i nadále pokračova li v LO m , co až 
dosud tak dobře dělají a co je pro ně 
tak při rozené: PODAT POMOCNOU 
RUK U. 

Trávíte s dosavadním prezidentem 
Bhichaiem Rattakulem hodni času • 
počítáte s pokračováním v některých 
z jeho myilenek? 

Když jsem se při pravoval na pře

vzetí své funkce, věnoval mi náš pre
zident ochotně m noho svého času. 
Vysoce jej i jeho říd ící schopnosti 
respektuji a těším se, až budeme oba 
společně v Evanstonu, abychom se 
mohli společně podělit o své myšlen
ky. Oba jsme přesvědčeni, že ro tariá
ni potřebuj í obnovit sv t1j vztah k pro
fesní službě, jedné ze čtyř oblastí akti
v it Rotary. jsme také přesvědčeni, že 



l 
.I 

páteří našeho společenství jsou právě 
Rotary kluby. A jsme si jisti , že Rotary 
teprve započa lo s uvoli1ováním svého 
potenciálu jako síla pro udržení míru 
ve světě. 

Není to zajímavé, že dva lidé z tak 
rozdílného prostředí a odlišné 
společenské kultury mohou mít tolik 
společného? 

Jistěže, skutečně pozoruji, že pracu
ji s mnoha, ne-li téměř se ,·šemi myš
lenkami p rezidenta Bhichaie. Oba 
nás velmi potěš ilo, že budeme moci 
zajisti t kontinuitu ve zp(rsobu řízení 
Rotary na celém světě. 

Jak vidíte svou roli jako prezidenta Rl? 
Změnila se během let? 

Vztah prezidenta ke Správní radě 
Rl (Rl Board of Directors) stojí na 
prvním místě mezi mnoha dalšími. 
Z širšího pohledu slouží p rezident při 
svých cestách po celém světě a při 

setkáních s hlavami státú č i j inými 
vedoucími osobnostmi jako velvysla
nec dobré vúle a porozumění. Ale 
snad mý m nejdtlležitějším úkolem 
jako prezidenta je motivovat rotariány 
pomocí mého motta. Přestože se role 
prezidenta v pr(rběhu let stále rozši
řovala, jeho hlavn í funkce se nezmě
nily. 

Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl, 

že budete navržen na funkci 
prezidenta jako první Afričan? 

Pocíti l jsem hrdost, že Rotary také 
aplikuje v praxi to, čím se Udí: demo
kratickými p rincipy, které nám umož
r1ují vybrat nejlepší vedoucí osobnos
ti bez ohledu na jejich rasu, nábožen
ství nebo politické přesvědčení. Jako 
Afričan chci přinést clo naší o rganiza
ce určité perspektivy, které- jak dou
fám - budou inspirovat rotariány 
k odpověd i na naléhavé potřeby lid
stva ve zbídačelých částech našeho 
světa. Ale jako p rezident Rotary Inter
national budu sloužit ve všech jeho 
165 zemích. M)•m hlavním zájmem 
bude proto vnímat všechny rotariány 
jako celek a n ezaměřovat se pouze na 
jednu část světa. 

Jak Vám pomohla Vaše zkušenost 
z funkce kancléře anglikánské církve 
v nigerijském městě Kana jako 
rotariánovi? 

Snažil jsem se, abych svých zkuše
ností jako kancléř využil k obohacení 
svého života jako rotarián na filozo-

________________ ..."/ rozhovor s novým prezidentem 

fické úrovni. Nej\)'znamnějším je pří
kl ad dobrého samaritána, poznání 
toho, že je tl·eba pomáhal obětavě 
druhým. Dúležitá je také zásada vyu
žití služby a pomoci druhému jako 
příležitosti k tomu, abych vyjádři l svúj 
dík Bohu za jeho laskavost v(rči mně. 

Jací lidé měli největší vliv na Váš 
život? 

Lidé s vysokým intelektem, integri
tou, úsudkem a láskou k druhým, 
kteří- jako výsledek těchto hodnot
se stal i vedoucími osobnostmi v mís
tech svého púsobení. Samoúejmě 
jsou mnozí z nich rotariány. Někteří 

b)-valí prezidenti pro mne zanechali 
jako v(rclčí osobnosti svou stopu, 
v níž bych chtěl i já pokračovat. 
iVInozí z nich jsou zase řadovými rota
riány, jejichž nadšení a obětavá práce 
mne vždy inspiro,·ala. 

AIDS však milo na rozvíjející se střední 
vrstvu v Africe zničující účinek. 

Jak se to dotkne Rotary klubů? 
Zabrání to našemu úsilí při získává

ní mladších členú v zemích, kde se 
tato nemoc šíří nejrychleji. Vedle toho 
má krize AIDS mnoho dúsleclk(r, které 
rozrušují tkanivo společnosti a které 
volají po pozornosti ze strany Rotary. 
Napříklacl více než 12 milion(! dětí v 
Africe ztratilo jednoho nebo oba s\·é 
rod iče v dtrsleclku této zhoubné 
nemoci. Někdo se o tyto děti musí sta
rat. I když schopnost vymýtit AIDS, 
stejně jako se o to snažíme u dětské 
obrny, není dosud v našem dosahu, 
mohou přispět Rorary kluby S\ý m úsi
lím, jako např. projektem SEED, který 
nyní probíhá v Ugandě. Místní rotari
áni ve spolupráci s americkými zříd i l i 
program mikrokredirních p(rjček, 
poclporovan)r grantem 3-H (pro zdra
ví, proti hladu, za lidské podmínky) 
ocl Nadace Rorary, kter)r má pomoci 
strádajícím ženám, jimž zemřeli man
želé na AIDS a které jsou samy HIV
pozitivní. Tyto ženy se také společně 

podílejí na zlepšení žh·ora ve svých 
komunitách zřízením vodovodu a 
kanalizace a zemědělskými a ekolo
gick )rmi p rojekty. 

Jak je účinné vyzývat rotariány z prů· 
myslovi vyspělých zemí, aby podnikli 
krátké humanitárně zaměřené cesty 
do zemi Afriky? 

Tyto cesty mají dvojí účinek: jednak 
se tito dobrovolníci stanou ještě 
oddanějšími rorariány, jednak jim dají 

další podně t ke konci pování dalších 
humanitárních projektt'l, zaměřených 

na zbídačelé oblasti světa. jedním 
z významn)rch aspektt'l členství 
v Rotary je příleži tost seznámit se 
s jin)rmi kulturami a setkat se s lidmi, 
které bychom jinak nikdy nepoznali. 
Navštíví-li rotariáni z bohatších zemí 
některou část rozvojového světa, 
třeba ne právě Afriku, sami na vlastní 
oči uYidí, jak ohromné jsou potřeby 
v chudých zemích. Myslím, že právě 
to naprosto přirozeně vede rota riány 
k tomu, aby se ještě více angažovali 
ve své pomoci těm, kteří to tolik 
potřebují. 

Jakou pozici má Rotary v Nigérii? 
Rota ry je v ligérii již po dlouhou 

dobu známo a také našimi občany 
přijímáno. Samozřejmě st~í le existuje 
potenciál r(Jstu, a to i přes ekonomic
ký pokles. V minulosti se členové 
muslimské komuni ty nechtěl i stát 
členy, protože s naší o rganizací nebyli 
dostatečně seznámeni, ale nyní je již 
Rotary všeobecně přijímáno. Myslím, 
že naše nedávné úspěchy při rt'lstu 
členské základny v muslimsk)rch 
zemích výrazně přispějí i Nigérii. 

Jak by se Rotary milo představovat 
v současnosti? Mil by být kladen 
důraz na potenciál podnikatelského 
propojování nebo na humanitární 
projekty? 

Vezmeme-li v úvahu skandály, které 
otřásly poclnikatelsk)rm světem v mi
nulém roce, myslím, že by Rotary 
mělo být ještě výraznější silou ku pro
spěchu podnikatelského prostředí. 
Zastávám k ladení clt'lrazu na potenciál 
pro pojová ní, ovšem současně vyz)'
vám rotariány, aby se stále více zapo
jovali do humanitárních projekt(r. 
Pro fesní služba, která je rak často pře
hlížena, umožr1uje, aby se právě rora
r iáni stali příkl adem etického chování 
a využili svých profesních znalostí 
k poskytování humanitárních služeb 
a pomocí jak doma, tak i v zahraničí. 

LENDING A HAND 

See: THE ROTARIA , 1 o. 3/ 03. 
Author: Janice S. Chambers 

Dign itatis memores ad optima intenti ,-; 
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Casopisy Rotary ve světě i u nás 
duben - měsíc časopisů Rotary 

Více než jedna polovina členů tohoto celosvěto
vého společenství dostává pravidelně jeden 
z 28 oficiálních regionálních rotariánských časo
pisů. Tyco publikace, jejichž nezávislými vydavateli 
jsou místní rotariáni, vycházejí v celkovém nákla
du 750 000 výtisků a jsou distribuovány ve 
1 24 zemích v 21 jazycích. 

Na čele anglických periodik stojí 
ústřední měsíčník "THE ROTARIAN", 
který vydává ústředí RT v Evanstonu. 
j e typické, že také v názvech všech 
dalších se ozývá slovo Rotary: samo
statný časopis "ROT ARY" je určen pro 
rotariány ve Velké Británii a Irsku, 
"Rotary Down Uncler" pro Austrálii, 

ový Zéland a jihovýchodní Paci fik, 
"The Rotary Korea" pro Jižní Koreu. 
Angl ický "Rotary Africa" vychází v 
Jihoafrické republice a je distribuován 
v 18 afrických zem ích, 10 distriktll na 
Fil ipínách odebírá "The Rotarian 
Monthly". 

Své samostatné časopisy mají 
Němci a Rakušané ("Ro tary Maga
zín"), Francouzi a dalších 38 francouz-

sky mluvících zemí ("Le Rotarien"), 
všechny portugalsky mluvící země 

časopis "Portugal Rotário'·, dále Itálie 
("Rotary") a Turecko ("Rotary Dergi
si") . V hebrejšt i ně vychází časopis 
"Rotary Israel", v hol andštině časopis 

"De Rotarian". Svúj čtvrtletník mají i 
Po láci ( "Listy Rotariatískie"). "Thai 
Rotarian" je tištěn pouze v thajštině, 

jazyku, k terý používá 32 samohlásek 
a 44 souhlásek - opravdu zajímavé 
"čtení", zejména pro nás ... Význam
nou jazykovou skupinu tvoří časopisy 

psané španělsky, které vycházejí 
samostatně ve Španělsku, Chile, Vene
zuele, Peru, Argenti ně a v Mexiku. 

Skupinu dvojjazyčných periodik 
kombinujících domácí jazyk s angličt í-

Dignitatis memores ad opt ima intenti 

nou reprezentuj í na příklad japonsk)r 
"Rota ry - No Tomo", nebo "Rotary 
News/ Rotary Samachar", publikovaný 
v angličt i ně a hindí. 

Vydávány jsou ovšem i vícejazyčné 
časop isy, např. čtyřj azyčné měsíčníky 

"Rotary Norden" p ro skandinávské 
země, nebo časopis "Rotary Suisse 
Liechtenstein" otisk ující příspěvky 
v reto románšti ně. 

V poslední době pravidelně cituje 
ústřední THE ROTAHIA1 nejzajíma
vější příspěvky z ostatních časopisú 
Rotary. Této cti se dosralo i našemu 
dvouměsíčníku ROT ARY GOOD 

E\XIS - 'ovinky distriktu 2240, který 
pravidelně vydáváme již od roku 1999 
v češt ině a slovenšti ně, nově (ocl č. 
5/ 02) ji ž celoba revně a s anglickými 
anotacemi. Do velké rodiny rotarián
ských periodik byl zaf·azen rozhodnu
tím Správní rady Rl z 1. července 

2002. 
j e snahou , ·edení našeho cl istriktu a 

všech členú redakce, aby i nadále při

nášel zajímavé zprávy o aktiv itách 
našich českých i slovenských Rotary 
klubLI ve s féře humani tárn í, vzdělávací 

i ku lturně-společenské a doložil tak 
co nejširší veřejnosti , v čem spočívá 

mimořádný etický přínos celosvětové

ho rotariánského společenství. 

Potěší nás, když nám kdokoliY 
z našich čtenářll napíše svllj názor na 
novou ko ncepci našeho period ika 
nebo svllj ohlas na pl"íspěvky, které 
v něm uvel"ejňujeme. Budeme mít 
radost také z každého vašeho zajíma
,·ého textového nebo obrazového 
příspěvku , který nějak souvisí nebo 
navazuje na humanitární a vzděl áYací 
aktivity Rotary a kter)rm budeme 
moci obsah našeho magazínu oboha
ti t. 
Stejně tak velmi rádi uvítáme inzerci 

zadanou kýmkoliv z rotariántl, z pod
niktl a o rganizací, v nichž púsobí, 
nebo kteroukol iv firmou či institucí, 
k terá bude mít zájem informovat 
všechny naše čtenáře o svých aktivi
tách. 

Za redakční radu 
distriktního časopisu 

ROTARY GOOD NEWS- Nouinky 
Dobroslav Zeman, PDG, šéfredaktor 



Kaž dý z rotariámi doble ví, že 
slovo ROTARY pocházf právě z rotová
llí - z pravidelné výměny funkcí na 
všech úrovních tohoto celosvětového 

společenství. Proto také v našem 
magazínu p ledstavujeme každým 
rokem touto dobou nového guverné
rct: p ro pNští rotariánský rok, kte1ý 
začíná vždy 1. červencem, p ovede náš 
d istrikt 2240, objímající již p o 4 roky 
českou republiku i Slovensko, člen 
Rotary klubu Plze11- ing. ]iN Fast, 
MBA, tedy již pá!Jí guvernér v p oi'ad f 

Nežf ormou krátkého rozhovoru 
seznámíme s naším DGEp ro 03/04 
naše čtenáře, uvedíne jeho základn í 
osobní údaje: narodil se v Plz ni 
3 1. Mezna 1936, společně se svou star
.~í sestrou vyrústal v dobrém a spold
da ném rodinném prosll'edí. j eho otec 
zastával významnéjtmkce ve Škodo
V)ích závodech v Plz ni, po II. světové 
válce byll"editelem hutních provozú 
Škodovky. Jirka Fa st je otcem čtyl dětí 
- tN dětí z p rvního manželství (se 
t1'emi vnoučaty) a tN/eté holčičky 
z druhého mcmželstvf 

Vraťme se však, Jirko, k e tvému tatín
kovi: vím, že se mu j eho tehdejší 
p ostavení ve Škodovce stalo v padesá
tých letech osudný m- m tižeš nám tu 
dobu krá tce ph blížit? 

tepříliš rád na ni vzpomínám, ale 
budiž. V padesát)rch letech se mttj táta 
ocitl pocl siln)rm politickým tlakem. 
Před válkou totiž pracoval dva roky 
u Forda v USA a jeho názory a cítění 
se pochopitelně neshodovaly s totali
tou. Tento tlak vyvrcholil jeho zatče
ním počátkem roku 1955 a po půl roč

ní ')'ŠetřO\·ací vazbě jeho odsouzením 
na ll let pro údajnou (cituji) " sabotáž 
dle § 85 tr. zák. na úseku budování 
obranyschopnosti naší vlasti". Mně 

bylo tehdy 19 let- a tak jsem byl samo
zřejmě vyloučen ze studia na Vysoké 

____________________ _,/ nový guvernér distriktu 

Z horníka guvernérem 
Představujeme guvernéra distriktu 2240 

pro rok 2003/04 Jiřího Fasta 

škole strojní a elektrotechnické 
v Plzni. Tátovým uvězněním pochopi
telně trpěla po mnoho let celá naše 
rodina. 
Cos tedy dělal, když tě z p!zeiíské 
techniky vyhodili? 

Směl jsem pracovat pouze mamtel
ně - a tak jsem byl po čtyři roky 
zaměstnán u ZUD ve Zbtkhu jako 
ho rník. Po dlouhou dobu jsem si tedy 
vyzkoušel těžkou práci ho rníka pocl 
zemí. Vojenskou službu jsem vykoná
val samozřejmě u smutně proslave
ných Technických praporú po dobu 
dvou let, ačkoliv jsem jako vysokoško
lák měl v té době sloužil pouze šest 
měsíc(J. Naštěstí jsem pak ocl svého 
zaměstnavatele - ZUD dostal doporu
čen í k večernímu studiu na vysoké 
škole, kterou jsem pak také úspěšně 
dokončil. 

Měl jsi jako strojní inžen.f;r možnost 
odbornéh o uplatnění? 

V šedesátých letech jsem nastoupil 
clo Škodovky v Plzni jako konstruktér 
v Udržovacím závodě. Naštěstí se 
kolem roku 1968 moje situace pomalu 
zlepšila, neboť m(tj otec byl po devíti 
letech strávených v žaláři rehabilito
ván. a základě konkursu vyhlášené
ho škodovkou v roce 1968 jsem mohl 
v Ženevě absolvovat ročn í kurs, který 
byl korunován udělením titulu MBA. 

To už bylo ovšem po osmašedesátém -
by l ti tento titul co platný? 

Bohužel ne příliš. Ze Ženevy jsem 
se vráti l přímo clo období normaliza
ce, takže jsem nemohl nastoupit ani 
do nějaké vedoucí funkce, ani jsem 
nesměl vyjíždět do západních zemí. 
Přes tato omezení jsem naštěstí 
později získal náročnou a zajímavou 
práci v oblasti koncepce a rozvoje teh
dejšího koncernu Škoda. I když 
v)rsledky mých aktiv it většinou "pro
dávali" jiní, mohl jsem získat širší a 
komplexnější rozhled a poznat ales
poi'l tehdejší Sovětský svaz a ostatní 
země východního bloku. 

Konec totality v roce 1989 musel tedy 
z nam enat i pro tebe velk_ý z lom ? 

Po roce 1989 jsem po rozpadu kon
cernu škoda nastoupil clo funkce ředi-

tele Domu techniky ČSVTS v Plzni -
a současně jsem koncem roku 1990 
začal soukromě podnikat. Mým prv
ním krokem bylo založení j azykové a 
manažerské školy v Plzni. Poté jsem se 
plně soustředil na soukromé podniká
ní, zaměřené zejména na získávání 
přímých zahraničních investo rú 
v západních Čechách. Většinou jako 
Project Manager jsem l"ícli l výstavbu 
a uvádění osmi nových pr(unyslových 
závocltt do provozu. Dosud jsem jed
natelem jednoho z nich. 

A tvoje rotariánská min ulost ? 
Jistě sám dobře víš, že jsem byl spo

luzakláclajícím členem RC Plzeť1 
a hned po tobě také jeho preziden
tem. Později jsem pl!sobil v Leaclers
hip Committee pro založení samostat
ného česko-slovenského clistriktu, pak 
několik let jako asistent guvernéra, 
v našem novém clistriktu 2240 jsem 
inicioval první seminář RYLA a v roce 
2000 jsem byl vedoucím GSE-týmu, 
který byl vyslán clo partnerského 
clistriktu 5160 v severní Kal iforn ii. 
jsem také nositelem čestného odzna
ku Paul Harris Fellow. 

Co tak povědět na závěr? 
Snad jen to, že mllj život byl dost 

obtížný a tvrdý, ale přesto i obohacují
cí a poučný. j sem moc rád, že jsem se 
- na rozdíl od mnoha mých příbuz
ných a známých - dožil ještě v aktiv
ním věku změn po roce 1989.je mi 
jen líto, že se jich nedožil ml!j otec a 
mnoho dalších skvělých osobností. 

A pokud jde o Rotary, věi"ím, že 
právě toto společenství napomáhá 
díky svým cíll!m a svému celosvětové
mu zaměření vytvářet nové, charakter
ní a v livné osobnosti, tol ik potřebné 
ph zlepšování společenského i hospo
dáJ·ského života naší země. 

Rozhovor vedl 
Dobroslav Zeman, PDG, 

šéjt"edaktor RGN 
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poznatky z Ameriky\, _____________________ _ 

~ak bylo v Anaheirnu 
Dojrny, poznatky a zajírnavosti od DGE Jirky Fasta 
z přípravy nastávajících distriktních guvernérů pro rok 2 003/ 0 4 

j ako guvernér našeho distrik tu 2240 
p ro rok 2003/04 j si se i s manželkou 
vráti/na počátku rínora ze Spoj ených 
stát li, kde v kalifornském Anaheimu 
proběhla v rá mci mezinárodního 
shromáždění Rl pNp rava nastávají
cích guvernérti a jejich partnerú 11C/ 

j ejich nastávající funkční obdob i. Co 
bylo poslán ím tohoto školení? 

Nejlépe to snad vyjádřila uvítací 
slova současného prezidenta Rl Bhi
chaie Rauakula i jeho následovníka 
)onathana Majiyagbe: 

"Vítejte v Anaheimu. Vaše aktivní 
účast na tomto přípravném setkání 
zaj istí kontinui tu skvěl)rch rotarián
sk)rch vúdčích schopností a poskytne 
vám i potěšen í z poznání toho, že jste 
se srali cltiiežitou součástí tohoto dění. 

~ I ezinárodní shromážděn í je určeno 
k prohloubení vašich rotariánsk)rch 
znalostí i k rozšířen í vašich rotarián
ských zkušeností v mezinárodních 
souvislostech. Stane se pro vás 
výzvou, abyste skutečně pl ně p rožívali 
radost z rotariánských icleálú služby ... 
Na závěr této Yelmi intenzivní, ale veli
ce prospěšné přípra'-y budete připra

Yeni pomoci všem rotariánúm vašeho 
clisrriktu dosáhnout rotariánských cílú 
,. roce 2003/ 04. Současně tu budete 
mít příležitost setkat se se všemi 
nastávaj ícími guvernéry i s jej ich part
nery a vytvořit tak mezinárodní spole
čenství přátel, kteří nejen pomohou 
obohatit \'áš život, ale i prohloubí vaši 
schopnost pomáhat." 

Sám za sebe a sv)rmi slovy pak 
mohu jen potvrdit, že přes velmi 
náročnou časovou i metodickou 
intenzitu příp ravy představuje tento 
týden skutečně nezapomenutelný 
prožitek. Celá tamní atmosféra byla 
velice impresivní, špičkoví představi

telé rotariánského společenství v pro
pojení s cllistojnou rotariánskou orga
nizací a okázalostí zanechali v kaž
dém z účastníkli hluboký a trvalý 
dojem. 

Bývá obvyklé, že některé a m erick é 
distrik ty jak na západn ím, tak i 

v_)Íchodním p ob1'eží USA zvou nastá
vající guvernéiJ' ke krátkodobému 
p obytu u nich, v péči jednotfivJích 
k lu bú a jejich člen li. j de o tzv. " hom e
stay'; organizovaný jak pl'ed Anahei
m em, tak i po něm. Vy užils toho letos 
i ty? A pokud ses některého k lubového 
m ítinku zúčastnil, jak na tebe ame
ričtf rotariáni zaptisobili? 

]sem velice rád, že jsme spolu 
s manželkou mohli b)'t t)rden před 
zahájením přípravy ,, Anaheimu hosty 
rotariántJ v Orlanclu na Floridě 
(distrikt 6980). V jejich společnosti 
jsme se těšili z atmosféry pf·átelství, 
pohody a zábavy. Poznal i jsme, jak se 
celé rodiny dovedou zapoj it clo rotari
ánských aktivi t, clo vzájemné spolu
p ráce a clo pomoci potřebným v jejich 
komunitě. Zúčastn i l i jsme se per fekt
ně organizo\'aného večera, jehož 
cílem bylo významně pomoci všem 
mezinárodním projektúm adace 
Rotary. 

Co na tebe v Orlandu nejvíc zap úso
bilo? 

Atmosféra přátelství, kterou jsme 
poznali v praxi hned při příletu, a to 
podle přísloví "v nouzi poznáš příte
le". V clllsledku stávky ve Frankfurtu 
jsme totiž tu první časově posunutou 
noc strávili místo v Orlandu ve 
Washingtonu. Další clen jsme před 
polednem sice dorazili clo Orlancla, 
kde nás j iž náš hostitel Brad uvítal na 
letišti (o zpoždění jsme jej předem 
informovali)- avšak bez zavazadel (ta 
nám přišla - naštěstí - teprve po pěti 

dnech). Druhý clen, ač byla neděle, 

vyrazili s námi oba hostitelé na nu tné 
nákupy toho nejpotřebnějšího, neboť 

nás hned příští clen čekalo oficiální 
vystoupení v klubech a setkání s pf·ecl
stavitel i distriktu. 

Přátelství a ,·zájemnou pomoc jsme 
vnímal i téměř při ,·šech setkáních. 
Snad je to ve sro,·nání s námi vyvolá
no i jej ich vyšší potřebou a nutností. 
Jvl obili ta Ameri čantl při hledání 
zaměstnání je daleko vyšší než u nás. 
apříklad naši hosti telé, mlad í manže-
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lé, pf'išli na Floridu teprve před 
neclávnem z Ohia, kde zanechal i své 
rodiče a přátele. Potřeba nových přá
tel a jejich pomoci je pak pro ně často 
nutností. ~ I yslím, že i tento fakt podtr
huje význam Rotary. Přátelství mezi 
členy vnímají ještě sil něji, než je tomu 
zatím u nás. 

Měli j ste možnost zúčastnit se i někte
IJÍCh společných zábauných akcí? 

Byli jsme pozváni na utkání v ame
rickém fotbalu Florida - zbytek Spoje
ných státtl na stadionu klubu All Stars, 
který rotariáni podporuj í. Dobře čtyři 
hodiny pf·ecl začátkem pořádaly míst
ní Rotary k luby piknik spojený nejen 
s grilováním, ale i se cvičným hraním 
fotbalu se šišatým míčem za účasti 
celých rodin. Pf'itom moje manželka, 
jíž se dostávala angličt i na ze spodních 
vrstev paměti postupně vzhúru 
(zaplať pánbtii1 i mně), už vesele 
komunikovala. Obd ivovala americkou 
kutilskou dovednost- nap ř. gril vytvo
řený z boileru na vodu a umístěný na 
podvozku za auto- a kupodivu vše 
fu ngovalo. Vyrobil jej i obsluhoval 
americký právník, s nímž jsme pak 
strávi li hezký diskusní večer v útulné 
italské restauraci. Změni l nám k lepší
m u obecný názor na americké právní
ky, jak nám jej nedávno zprostředko
val např. pan Fagan, kterého u nás 
známe z tisku a televize. Při večef·i v 
rodině nastávajícího prezidenta klubu 
jsme zažili i vynikající kulinářský 
výtvor, vycházející z italských kuchař
ských tradic. 

Zmínil jsi se i o suýcll oj icielních 
vystoupeních v klubech. j ak se liší 
j ejich mítinky od našich sclnlzek ? 

je na nich vždy pf·ítomná vlajka 
Spojených státú, kterou všichni na 
ú,·od společně pozdraví. V někter)-ch 

klubech zpí,·ají i některou z rotarián
sk)rch písní. Pak velice stručně pro
bělme představen í hostl\ administra
tivní záležitosti klubu a stručná před

náška. Svá vystoupení jsem se snažil 
oživit situačním vtipem. Atmosféra 
setkání je velice uvolněná, často dopl-



něná vzájemným humorným špičko
váním a končící většinou vtipn)rm 
vybíráním tzv. "happy dollars", urče
ných pro nějakou humanitární akci či 
na program PolioPlus. 

Mítinky jsou krátké. často probíhají 
ráno či přes poledne, takže krátké být 
musí. Dílčí akce či otázky vzájemné 
pomoci se dohadují mimo hlavní 
meeting. Prostě jim to "odsejpá", 
během hodiny je normální mítink 
ukončen. V),bor se většinou schází 
krátce před mítinkem. O funkce jak 
v klubech, tak i na úrovni distriktu je 
velký zájem a jsou vykonávány velice 
zodpovědně a přesně, takže odpadají 
nám tak známé administrativní potíže, 
urgence aj. V současné době již měli 

vytištěné seznamy schválených činov

níků nejen distriktu, ale i klubú na rok 
2003/ 04. 

Na co budete oba nej více vzpomínat? 

Jistě na přátelskou atmosféru. Kon
takty - aspol1 na dálku - se už rozběh
ly. Z mysli však bohužel nevymizí 
nešťastná mise raketoplánu Columbia. 
Ta probíhala ve vesmíru právě ve 
dnech, kdy jsme navštívili Kennedyho 
vesmírné centrum a viděli tam zá
znam startu Co lumbie i činnosti po
sádky na palubě. Když pak prezident 
Bhichai Rattakul při ranním plenár
ním zasedání v Anaheimu sdělil, že se 
raketoplán zřítil a všichni astronauti 
zahynuli, byla to zdrcující zpráva pro 
všechny. 

____________________ ."/ poznatky z Ameriky 

Nastávající president Rl ] onathan 
Maj iyagbe vyhlásil p ro svtij rota riá n
ský rok téma "Lend a Hcm d ".]aké 
heslo a cíl si zvolíš pro své obdob[? 

Pl"eložme nejdřív ústřední téma 
volně clo češtiny. Snad nejlépe je vysti
hují slova 

"PODl:.JME POMOCNOU R UKU". 

Sám jsem se již několikrát zamýšlel 
nad novým tématem našeho clistriktu 
a připomněl si i témata dřívější. Nej
clříve to tvé jako prvního guvernéra -
"Rozumem i srdcem", Ivan Belan 
vyhlásil téma "Rotary - svět pl"íležitos
ti", Standa Jovák "Otevl"te brány mla
dý m", Milan Roch pak "Rotary zname
ná přátelství". Všechna ta to témata 
jsou dlouhodobá, trvalá a napli'íují 
rotariánský ideál služby. Chci v tomto 
duchu pokračovat a cítím, že máme-li 
účinně podávat pomocnou ruku, pak 

"ZVYŠUJME VÁŽNOST ROTAR Y". 

Jen schopní a ochotní mohou spoje
nými silami významně pomáhat. Na 
toto téma bych však rád podrobněji 

diskutoval při semináři PETS a záro
vet'í vyslechl představy klubú o jeho 
realizaci. Přál bych si, aby se toto téma 
promítlo v základních činnostech 
všech klubú. Měli bychom zvýšit i naši 
hrdost na to, čeho jsme již během 
desetiletí naší obnovené činnosti 

dosáhli. V prvních letech za meziná
rodní po moci, v posledních letech 
pak už samostatně. Je toho hodně, 
uvědomil jsem si to až ph mezinárod-

ní konfrontaci. A to jistě o mnoha 
skvělých projektech našich klubú 
ještě ani nevím. 

A pokud připomínám vážnost, mám 
na mysli prestiž a poslání Rotary, které 
jsou p l"eclpokladem efektivní pomoci 
a služby, v žádném případě však niko
l iv omezení zábavy a p f·átelské atmo
sféry v klubech. Bez zábavy a pl"átel
ství by nebylo Rotary. Na to bychom 
neměli nikdy zapomínat. 

Jeden velice dúležitý moment proje
vu nastávajícího presidenta bych chtěl 

zclúraznit: jeho dúraz na rodinu Rota
ry. Kluby i distrikt by měly věnovat 

více pozornosti rotariánúm a jej ich 
rodinám i trvale pomáhat pozústalým 
po našich bývalých členech. Na druhé 
straně musíme v klubech vytvoi""i t na 
společných akcích takovou atmosféru, 
která povede k aktin1ímu zapojení 
rodinných příslušníkú do činností 

Rotary. Každý z nás bude muset najít 
tu správnou rovnováhu mezi pracov
ními povinnostmi, rodinou a činnost

mi pro Rotary. 

Co bys vzkázal budoucfm p reziden
túm a činovníkúm k lubú.? 

Bude to pro nás náročný rok a 
věl"ím, že se nám podal"í "zvýšit váž
nost Rotary" rústem počtu kvalitních 
členú, realizací významných projektú, 
finanční podporou Nadace Rotary 
i projektu PolioPlus, podporou služby 
mládeži i zlepšením administrativy 
klubu a vúdčích schopností rotariánú. 

Sám za sebe mohu slíbi t, že učiním 
vše, co bude v mých silách pro to, 
abychom na konci rotariánského roku 
2003/ 04, v posledním roce před st)m1 
v)rročím založení Rotary, mohl i spo
lečně konstatovat, že jsme uděla l i 

další pozi tivní k rok ke zv)ršení vážnos
ti Rotary ve společnosti. Rozhodující 
podíl práce však bude spočívat na 
všech našich klubech a jejich členech. 
Při tom mohu jen napomáhat. 

Děkuji ti za upřímná slova. Současně 
pl'eji tobě i nám všem, abychom v 
rotariánských aktivitách, opírctjfcích 
se o vysoké etické ideály a osobní 
angažovanost, úspěšně jJokračovali 

i v tom "tvém" rotar iánském roce 
2003/04. 

Rozhovor s DGE]irkou Fas/em vedl 
Dobroslav Zeman, PDG, 

oba RC Plze1í 

Dignitatis memores ad opt ima intenti /:;:: 



poznatky z Ameriky \, ____________________ _ 

Příprava nových 
.- o guverneru 

Pravidelně jako každým rokem přivítal i letos kali
fornský Anaheim budoucí guvernéry všech 530 
Rotary distriktů - účastníků lnternational 
Assembly. Toto shromáždění je jednotýdenním 
intenzivním kurzem o praktikách, pracovních 
postupech a programech Rotary. Ve dnech 
28. ledna až 2. února se guvernéři, zvolení pro 
rotariánský rok 2003/04, zcela ponořili do pro
blematiky Rotary při plenárních zasedáních, díl
čích diskusích ve skupinách, při neformálních 
setkáních i různých společenských akcích. 

Pro guvernéra brazilského distriktu 
4530 Riccardo José Ciogliu bylo jed
ním z vrcholú tohoto mezinárodního 
shromáždění vyhlášení motta pro rok 
2003/ 04. Vyhlásil jeJonathan 
~ lajiyagbe z Nigerie, který byl zvolen 
prezidentem Rl pro rok 23003/ 04 jako 
první Afričan v této funkci ,Jeho 
motto "Lenci a Hand" (Podej pomoc
nou ruku) je jednoduché a vyjadřuje 
skutečný smysl Rotary. Podání naší 
pomocné ruky druhým má univerzál
ní platnost." 
Příští prezident Rl vyhlásil na své 
funkční období čtyři hlavní cíle: 
zmírnění chudoby, péči o zdraví, 
vzdělávání a výchovu a konečně 
propagaci rotariánské rodiny. ,Jádro 
naší rotariánské rodiny tkví právě 
v našich klubech. Vyz)rvám proto 
všechny kluby, aby ustavily výbor pro 
rodinu Rotary, abychom nacházeli 
další zpúsoby, jak vytvářet a rozvíjet 
atmosféru srdečnosti a péče." 
V tomto tématu pokračoval i současn)• 
prezident Rl Bhichai Rattakul. 
,Jsem rotariánem již 45 let," řekl , 
"a vím, že nikdo nem(tže poznat 
opravdové kouzlo Rotary, pokud se 
sám osobně nezapojí clo některého 

projektu služeb a pomocí; pokud sám 
nenabíclne svou pomocnou ruku. 
Právě tímto kontaktem člověka 

k člověku zaséváme naše sémě lásky. 
Zlepšuje se tak i svět kolem nás." 
Vyzval rotariány, aby pokračovali ve 
svém úsilí za mír a toleranci, zejména 
v nej istém ekonomickém a politickém 

prostředí dnešního světa. 

Glen \Y/. Kinross, předseda sboru 
zmocněndt Nadace Rotary, hovořil 

o závazku Nadace k podpof·e míru 
a k boji proti nemocím, chudobě 
a nevzdělanosti prostřednictvím mno
ha výchovných a humanitárních pro
gram(!. " adace Rotary stále obohacu
je životy lidí, které nikdy neuvidíme, 
s nimiž se nikdy nesetkáme a které 
nikdy nepoznáme. Ti, kteří naši 
Naclaci podporují, vždycky poznají 
uspokojení, že přispěli ke splnění 
našeho velkého cíle". Další příspěvky 
přednesli Dr. Steve Cochi , ředitel 
divize pro globální imunizaci při 
Centru Spojených státtt pro kontrolu 
a prevenci nemocí, dále Sharon 
Darlingová, prezidentka Národního 
centra pro výchovu rodiny a Derran 
Moss z Austrálie, jeden ze stipendistú 
programu mírových studií Rotary. 
Ve velmi zajímavém vystoupení 
Cli fforda L. Dochtermana, řed itele 
komi tétu pro stoleté oslavy, se 
budoucí guvernéři dozvěděli mnoho 
zajímavého o blížícím se 100. výročí 

Rotary v roce 2005. Svými karikatura
mi a kresbami, připomínaj ícími výz
namné mezníky rozvoje Rotary, při
spěl Finis Jeffers, PDG 5160. 
~lanželky a manželé budoucích 
guvernérú a guvernérek se podíleli na 
souběžném programu sestávajícím 
z plenárních zasedání, skupinových 
d iskusí a přátelských zájmových aktiv
it. Vrcholem byla jejich účast na dvou 
vzdělávacích programech. První 
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z nich spočíval ve zf'ízení zahra
ničního oddělen í dětských knih 
v Městské knihovně City of Orange 
v blízkosti Anaheimu, druhý pak 
v projektu "Knihy dětem", který vede 
rod iče k tomu, ahy svým dětem z knih 
předčítal i. Každý z účastníkú přinesl 
jako svúj příspěvek clo tohoto projek
tu soubor knih ve svém rod ném 
jazyku. 
Guvernéři pro rok 2003/ 04 odjížděli 
z Anaheimu jako hrdí absolventi 
" rotariánské univerzity". Jen málo 
z nich však bylo hrdějších než 
skupina guvernér(t z 1igerie. Nový 
guvernér cl istriktu 9140 Odoliyi 
Lolomari prohlásil: ,Jsme pyšni na to, 
že v příštím roce bude vykonávat 
funkci prezidenta Rl právě Jonathan 
Majiyagbe. Jeho postavení i jeho 
dosavadní výsledky nás inspirují 
a jsme připraveni nabídnout svou 
pomocnou ruku všude Lam, kde toho 
bude zapotřebí." 
Na ústPedí Rl v odbor·u Publication. 
Order Services si můžete na telefonu 
001 (847) 866-4600,/axu 001 (847) 
866-3276 nebo e-mailem 
pbos@rotaryintl.org, pNpadně i pro
stPednictvím katalogu na webové 
adrese www.rotCIIy.org objednat 
materiály t)Íkajfcí se motta prezidenta 
Rl.f. Majiyagbe pro rok 2003/04. je to 
propagační skládačka pro rok 
2003/04 (ev.č. 900-03 J:::N) po 0,40 $; 
ti'Cinsparent na stěnu (ev.č. 299-03 
EN) po 3 $; logo na CD RONl (ev. č. 
239-03 MU) za 5,50 $ a pohlednice 
(ev.č. 910-03 MU) ve svazcích po 
25 ks, každJÍ svazek za 3,75 $. Ke 
každé objednávce budou pN!oženy 
zdarma dva archy s nov)Ím logem Rl 
(ev.č. 902-03 MU). K dispozici je také 
nová brožura čestné uznání prezi
denta (Presidenticil Citation- ev.č. 

900A-03 EN) aformuláP diplomu čest
ného uznání 900B-03 EN), každJÍ 
V)Ítisk ZCl 0,40 $. 

See: lnternational Assembl Provides 
ll $11, i j, (. 164·'' j,f.ltml• ttmJUij.lil§Q ,t.JtJ 

Rotary ewsBasket o. 795 
(February 5, 2003) 



_____________________ "/ vzácný odkaz přítele 

Stipendia 
Viktora Strabergera 
vstřícná spolupráce našich přátel v Rakousku 

Všichni z nás, ktel"í jsme se stali 
členy česk)·ch i slovenských Rotary 
klubú hned v jejich začátcích, si j istě 

dobře vzpomeneme na jednoho z 
nejaktivnějších rakouských rotariánl! 
z rakouského distriktu 1920, pod 
kter)r jsme hned od roku 1990 po 
devět let také organizačně spadali: na 
Viktora Strabergera, významného 
pr~ívníka z města Wels a člena tamní
ho RC Viktor byl po řadu let hlavním 
iniciátorem obnovení či nového zalo
žení Rotary k lubl! , . mnoha městech 

tehdejšího Československa. Však se 
mu také přezdíYalo ,.otec-zak ladatel". 
Jeho nenadálý odchod z tohoto světa 
v únoru roku 1996 nás všechny, ktel"í 
jsme jej tak dobře znal i, hluboce 
zarmoutil. 

Ovšem vzpomínky na něj byly a 
dosud jsou stále živé, tím spíše, že z 
jeho odkazu zříd il jeho domácí Rota
ry klub Wels sti pendijní fo nd. Z něho 
také byla financována po někol ik let 
"Stipendia Viktora Strabergera·', urče
ná výhradně p ro české a slovenské 
studenty. 

Od současného prezidenta RC Wels 
p. Karla Edera dostala redakce našeho 
časopisu závěrečnou zprávu o tom, 
jak účel né bylo v prúběhu následují
cích let vložených prostředkl! využi to. 

vádí v ní mj.: 
"Po smrti našeho nezapomenutelné

ho Viktora Strabergera jsme chtěl i 

uctít jeho velké úsilí. Z podnětu naše
ho člena Georga Teufelbergera, který 
nás bohužel v dubnu 1998 náhle 
opustil, jsme proto zřídil i stipend ijní 
fond, aby se z jeho prostředkl! umož
nilo nadan)·m česk)rm a slovenským 
stuclentúm jednoroční stud ium na 
některé z rakouských vysok)rch škol a 
pl"ispělo se tak k prohloubení 
dobrých sousedských vztahl! mezi 
Rakouskem, Českem a Slovenskem. 

Do z~íkladního kapitálu tohoto 
fondu vložili členové RC \'\fels 
,·ýznamné finančn í částky a k f inanco
vání stipendií pf· ispěly i téměř všech
ny Rorary kluby d isrriktu 1920. Pro
střecll<y na stipend ia na dobu dvou 
semestrtt, každé v hodnotě 80.000 

ATS, nabídly Rotary k luby Grieskir
chen, Linz-Súd a Wels-Burg, RC Gries
k irchen pak po několika letech ještě 
jedno další. Celkem tedy bylo možné 
udělit 10 jednoročních stipendií stu
clentúm. SYé kandidáty do výběrové
ho řízení, jež před hodnotící komisí 
pravidelně probíhalo v Linci, mohly 
navrhnout kterékoliv české nebo slo
venské kluby. V Rakousku se rak 
postupně vystřídal i v péči RC Wels 
tito studenti: 

Ve ikolním roce 19978/98: 
• Eva Smolo\"á (RC H radec Králové) 
-germanistika v Innsbrucku 
• Andrej Pivovarci ze Slovenska -
hospodářské vědy v Linci 

Ve i kolnfm roce 1998/99: 
• Martina Cvejnová RC Liberec-Jablo
nec) - germanistika v Salcburku 
• Martin Plesch (RC Bratislava) -
fyz ika v I nnsbrucku 

Ve ikolním roce 1999/2000: 
• Milena Sulková (RC Pf·erov) - ger
manistika v Salcburku 
• Pavel Kraus (RC Plzel"t) - hospo
dářské vědy v Linci 

Kateřina Záhořová (RC Liberec
Jablonec) germanistika a hudební 
věda v Salcburku 

Ve ikolnfm roce 2000/01: 
• Martina Němcová (RC Hradec Krá
lové) - němčina a dějepis v Salcburku 
• Lucie Debefová (RC Kroměříž) -
pedagogika ,. Linci 

Ve školním roce 2001/02 bylo Jitce 
Porupkové, doporučené Rotary klu
bem Přerov, pf·iznáno stipendium ke 
stud iu germanistiky a li terární vědy v 
Salcburku. Z osobních d(tvodů však 
mohla ke studiu nastoupit teprve na 
podzim roku 2002, takže sv(tj pobyt v 
Rakousku ukončí ,. červnu 2003. 
Proto byla na základě doporučení 
výběrové komise složené z profesorl! 
Brucknerovy konzervatoře v Linci při

znána v roce 2001/02 podpora čtyřem 
studentttm této konzervatoře (Raku-

šance, Bulharce, Polákovi a Ukrajinci), 
každému ve ''ÝŠi 1.500 Eur. 

Zprávu o stipendiích V. Srrabergera 
podepsal se současným prezidentem 
RC Wels K<1rlem Ederem také p<ln 
Ulrich Holter, jenž byl touto agendou 
pověf·en. V jej ím závěru je uvedeno: 

,.Doufáme, že jsme těmito stipend ii 
pf·ispěl i v posledních letech k pro
hloubení přátelství a vzájemného 
porozumění mezi národy a při po

mněli tak zásluhy Viktora Srraberge-
ra." 

Co dodat na závěr ? Snad jen to, že 
si my všichni, čeští a slovenští rotariá
ni, mimořádně vážíme vstf·ícnosti 
svých rakousk)rch přátel. Znamenali 
pro nás nejen zd roj informací o aktivi
tách a možnostech tohoto celosvěto
vého společenství, ale především krás
ný příklad toho, jak cíle a ideály Rota
ryv naší společnosti uplatiíovat. 

Snad jsme se to ocl n ich za ta učňov
ská léta, než jsme mohli založi t svitj 
vlastní cl istrikt 2240, také trochu nau
čil i. 

Podle podklad Li od rakouských 
pl"átel zpracoval 

Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeií 

iktor Straber er Scholarshi s 
Austrian Rotary Clubs, District 1920, 
affo rdecl kindly cluring 1997 - 2001 
one-year scholarships to ten Czcch 
and Slovak srudents on Austrian Uni
versiries ro honour Vikto r Straberger, 
PDG 1920, member of the RC Wels, 
w ho left in 1996. Viktor contributed 
enormously to further development 
of Rotary icleas and goals in the Czech 
ancl Slovak Republics after 1989. 

Dignit atis memores ad optima intenti ~ 



PolioPius 

~, __________________________________ ___ 

Oobrovol'níci, ktorí bolí v Afrike v rámci kampane 
eradikácie polio, nikdy nezabudnú na tlačenicu 
detí, ktoré sa prišli očkovati. Sú to pre nich neza
budnutel'né momenty a odchádzajú s vedomím, 
že pomohli uchrániti deti pred invaliditou, možno 
aj smrťou. 

Minul)' rok v novembri past-guver
nér clištriktu 6360 Dave Groner 
z Dowagiac, Michigan, USA, vieclol 
skupinu 38 rotariánov a clvoch nerota
riánov clo Nigérie, aby tam pomohli 
pri Nároclnom očkovacom dni. 
V clobe ocl 9. clo 15. novembra 2002 
16 krajín zápaclnej Afriky uskutočnilo 
synchronizovane očkovanie 

70 miliónov cletí vo veku clo 5 ro
kov, pričom pomáhali miestni rotariá
ni spolu s priatel'mi rotariánmi z USA. 

j eclného rána sa cloviezli na primi-

tívnom vozíčku za Gronerom clo hote
la, kde rotariáni bývali, clvaja muži vo 
veku okolo 20 rokov, postihnutí obr
nou po ochorení na polio. Poveclali, 
že počuli o tom, že rotariáni prišli 
pomáhať proti obrne. Prosili ho, aby 
im dal jednu ampulku očkovacej látky. 
Groner sa im pokúsil vysvetliť, že 
kvapky očkovacej látky pomáhajú 
ochoreniu preclísť, ale nemóžu oclstrá
niť následky ochorenia. Mladíci 
vysvetlili, že počuli, že v USA existujú 
nemocn ice, kde je možné pomócť 
obetiam polio, aby sa mohli znovu 

postaviť na nohy. Guvernér vysvetl il 
mužom, že je to pravda, že on však 
l'utuje, ale nemóže ich clo USA vziať. 

Vravel im, že už prebiehajú cli skusie 
o otvorení campusu nápravnej chirur
gie v Lagose, ale že icle o buclúcnosť 
vzclia lenú rok, alebo dva. Kecl' rozprá
val o tejto príhocle po návrate clo vlas
ti, oprávnene poveclal: "My sme bez 
polio ocl roku 1960. Prečo to trvalo 
tak cllho, k)rm sme poskytli očkovaciu 
látku všetkým týmto cleťom, clnešn)rm 
obetiam polio' Zbytočne trpia preto, 
že nemali 50 centov na očkovaciu 
látku!" 

Kecl' Rotary začalo svoje úsilie oera
clikáciu poliomyeli tícly na celom svete 
v polovici SOtich rokov minulého sto
ročia, clenne vo svete ochorelo na 
polio okolo 1000 cletí. Dnes je 134 kra
jín a oblastí, v ktorých žije okolo troch 
miliard l'uclí, bez pol iomyeli tícly, to 

znamená že za posleclné tri 
roky nemali ani jeden p rípacl 
ochorenia. V clecembri m inu
lého roku sa polio vyskytovalo 
už iba v 10 krajinách, z nich 
v štyroch v Afrike. Aj vcl'aka 
rotariánom z celého sveta sa aj 
v týchto krajinách rysuje náclej 
na skoré oclstránenie nebez
pečia cletskej obrny. 

Zo Seattlu do Etiopie 

V oktobri 2002 p rišla clo Eti
opie skupina 65 rotariánov 
a 10 nerotariánov zo Seattlu, 
ktorú vieclol guverner clištrik
tu 5030 Rosemary Barker Ara
gon. Skupina sa pripoji la ku 
74.000 iných clobrovol'níkov, 
ktor í očkovali po celej Etiópii 
cleti vo veku clo 5 rokov 
v rámci Nároclných očkova
cích dní. Ciel'om bolo imuni
zovať viac ako 14 miliónov 
cletí. Je pozoruhodné, že v Eti
ópii, napriek cllhoročnému 
suchu, nesmiernému problé
mu s utečencami , napriek dva 

J 



a pol roka trvajúcim bojom v Eritrei 
zaznamenali v roku 2001 iba jeden 
prípad polio, pričom predchádzajúci 
rok tam bolo 144 prípadov. Možnosť 
prenosu nákazy cez hranice je však 
stále vážnou hrozbou. 

Skupina zo Seattlu sa rozclelila na 
niekol'ko malých skupín, pričom 7 ich 
zastalo ,. hlavnom meste a 16 odišlo 
clo vnútrozemia. Rotariáni priniesli so 
sebou z vlasti , okrem svoj ich za,·azadi
el, ešte jedno zavazadlo s oblečením 
pre deti, zcl ravotníckymi alebo škol
skými pomóckami p re etiópske deti. 
Všetci účastníci si oclniesli so sebou 
domov nezabuclnutel'né zážitky, 
najma z vnútrozemia, kde prišli deti 
na očkovanie. Meclzi týmito cleťmi 
bolo vel'a podvyživených, s ranami na 
koží a s inými chorobami. Rotariáni 
ani pri clobrej príprave doma si nedo
kázali miestnu skutočnosť predstaviť. 
Účasťou na tomto očkovaní sa cítia 
dnes súčasťou histo rie eraclikácie 
poliomyelitícly na svete. 

Úsilie v Etiópii musí však pokračo
vat. Poclarilo sa zaočkovať oko lo 12 
miliónov z odhadovaných 14.5 milió
na cletí. Meclzi príčinami nie celkom 
dokonalého úspechu bolo aj chýba
nie finančn)rch zclrojov. Aj preto je 
nesmierne cló ležité priviesť ku úspeš
nému koJ1CU súčasné úsilie Rotary 
doplnit fondy na eradikáciu o 80 mili
ónov dolárov. Prítomnosť rotariánov 
v Etiópii pomohla mobilizovať aj 
pomoc zo strany miestnych politikov. 

________________________________ _," 
PolioPius 

Z Michiganu do Nigérie 

Gronerova skupina, kto rá si dopra
vu clo 1 igérie platila zo svoj ich pro
strieclkov, viezla v batožinách jedno 
zvláštne, naplnené cletským obleče
ním, perami, nálepkami a cukríkmi. 
Skupina pricháclzala clo krajiny, kto rá 
je z hl'acliska populácie najvačšia 
v Afrike, kde však priemerná dÍžka 
ži,·ota predstavuje iba 52 rokO\·, kde 
z každých 10 narodených detí doží
vajú sa 2 veku 5 rokov a iba jedno 
z desiatich detí navštevuje školu. Naj
častejšou príčinou smrti je malária, 
potom tuberkulóza, potom AIDS. 

Ciel'om Národného očkovacieho 
di'la bolo očkovať 40 miliónov cletí, 
aby sa aj v tejto, jednej z posledn)'ch 
krajín v Afrike, prestalo polio vyskyto
vat. Ešte v roku 2002 tu zaznamenali 
okolo 150 prípaclov ochorenia. Rotari
áni si všímali aj taktiku používanú pri 
očkovaní. Očkujúca skupina pozostá
va z viacer)rch, špecifickými úlohami 
pO\·erených členov. Jeden veclie štatis
tiku očkovania, zapisuje adresu 
domácnosti, počet detí a počet očko
vaných. Druhý očkuje. Ďal'ší označí 
clieťa po zaočkovaní na l'avom palci 
modrou farbou. Ďalší člen skupiny 
označí dom zvonku kriedou. 1akreslí 
kruh a napíše dátum očkovania. Po
kial' rodina odmietla cleti nechať očko
var, ohlásí tO skupina miestnym auto
r itám a po ich intervencii sa vrátí na 
druhý deJ\ aby očkovan ie dokončila . 
Nestalo sa, aby po preclvolaní miest
nymi autoritami nedali rocliči a cleti 
očkovať. 

Po Národných očko\'acích diíoch 
sa usku toči'l ujú ešte tzv. upratovacie 
dni (moping up). V t)rchro c!J'íoch sa 
na verejn)·ch miestach kontroluje, či 
sú Yšetky deti do 5 roko\' označené 
symbolom o očkovaní. Stalo sa, že 
deti prišli s prosbou ešte raz byť očko
vané, aby bo li cšte raz obdarované 
cukríkmi. apriek počiatočným oba
vám o bezpečnost rotariánov, ich 
pobyt i činnost prebehli úplne bez 
problémov a obyvatel'stvo boto všacle 
priatel'ské a vďačné za očkovanie a 
poskytnuté dary. 

Z Bay Area do Ghany 

Guvernér cl ištrik tu 5170 Brad 
Howard priviedol v októbri 2002 sku
pinu 33 clobro,·ol'níkO\· zo San Fran
cisco-Oakland do Ghany. V skupine 
boto 24 rotariánov. Ghana, kde sa ešte 
v roku 2000 vyskytlo 104 prípaclov 
polio, nezaznamenala za posleclné 
dva roky ani jeden nový prípacl ocho
renia. Guvernér pricestoval clo Ghany 
aj s manželkou a clvomi cleťmi. Skupi
na priletela clo /\cery, kde oclovzclali 
dar 240 invalidných vozíčkov, ktoré 
priviezl i so sehou. Kým sa miestni 
rotariáni spo lu s Howardom stretli 
s viceprezidenrom Ghany, čo vysielala 
aj miestna televízia, ostatní očkovali 
v teréne. Howardova manželka praco
vala v horskej oblasti neďaleko Accry, 
kde jej p ri o rganizovaní očkovania 
pomáhali aj jej deti. Na árodnom 
očkovacom dni sa zúčastn i lo odha
dom okolo 400 miestnych rotariánov. 
V prYej i druhej častí zaočkovali dva 
milióny detí. 

Všetky tri misie predstavovali 
vel'ký úspech. 
Bol to významný krok k úspechu 
kampane,ktorej ciel'om je 
.,Svet bez polio v roku 2005". 

S použ itím materiálou 
od Anne Stein 

spracoual Viktor Príkazski, 
RC Poprad 

See: The Rotarian No. 3 03 
l ~t !r;t'!Jt . J , Iftl,1m:tfG1fi,J , ! ,I$1tfffi 
US Rotarians journey to Ethio pia, 
' igeria and Ghana to immunize 

children against polio. 
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pomáháme mladým\,. _____________________ _ 

Co nabízejí čeští 

I rotariáni rnladýrn I 
Své podklady nárn do redakce zaslali naši přáte
lé, kteří už několik let; působí v české sekci 
dist;rikt;ní kornise pro službu rnládeži. lnforrnace 
se týkají různých podob výrněny rnladých. Všech
ny poskytují dobrou představu o t;orn, jaké rnož
nosti nabízejí rot;ariáni naší rnladé generaci. 

Krátkodobé výměny 

Právě krátkodobé \·)rměny jsou 
jednou z nejpop ul árn ěj ších a nej
využ ívanějš ích aktivi t Slu žby mlá
deže. Jejich p r-ínos pro účastníky 
je nesporn)r: 

• se tkávají se se svými vrstevní
ky z jiných zemí, aby si r ozš ír-ili 
své živo tní zkušen osti , 

• zlepšuj í si své komunikační 
dovednosti v c izích jazycích, pře
devším v angličtině, 

• poznávají kulturu , historii 
a ž ivotní podmínky v navštívené 
zem i, 

• stáva jí se samosta tnějšími 

a zodpovědnějšími , protože se 
musej í podílet n a řadě organizač
ních záležitostí spojených s výmě
no u. 

zaměřeny na sport, kulturu , histo
rii , na poznávání pořádající země 
apod. Jejich účastníky v počtu 10 

- 25 jsou mladí středoško l áci ve 
věku 15 až 19 let, každý z nich 
vžd y z jiné země. ezbyrnou pod
mínkou ú časti j e pochopitelně 
slušná znalost al espo i'i. angl ick ého 
jazyka. 

Každý ú častn ík si sám zajišťuj e 
d opravu clo místa ko nání tábo ra a 
zpět. Jeho pov inností je pojisti t 
se a samozřej mě dbát dalších pi'"í
paclných pokynú organizátorú , 

Krátkodob é výměny m ají samo
zřej mě oh romný význam i pro 
spo l eče nství ROTARY, protože se 
mladí lidé ne n ás iln ě sezn amují 

Na táboře v Belgii v létě 2002 dostali všichni účastníci pěkné čepice 
(Foto: Ivana Krčková. nominovaná RC Znojmo} 

v rám ci v)rměny se základ ními 
myšlenk ami služby a pomoci a zí
skávají tak k této o rganizaci d (Ivě

ru a pozitivní vztah. Krátkodobé 
výměny jsou i vynikající propaga
cí Rot ar y v(I či široké veřejn ost i , 

protože jsou do nich zapoj ováni 
i mladí z ne rotari án ských rodin. 

Letní tábory Rotary v zahraničí 

1 ejznám ější formou krátkodo
bých výměn jsou čtrn áctid e nní 
letn í m ez inárod ní tábory, pořáda
né pf·edevším v evropských stá
tech a j en v)rjimečn ě v zámoří , 
např. v Kanadě n ebo USA. ) sou 

Oignitatis memores ad optima intenti 

Účastnici letn1ho tábora v Dánsku 2002 navštívili místní farmu 
(Foto: Jiří Heřman. nominovaný RC Jihlava} 



kteří hradí veške ré náklady na 
ubytová ní, st ravování a programo
vé záležitosti. Drobné soukro mé 
výdaje si pochopitelně hradí 
každ)' sám ze svého kapesného . 

česká republika zača l a vys íl at 
vybran é studenty na tábory j eště 
v době společného d istriktu s ra
kou sk ými ro tariány. Po ustavení 
samosta tn ého dis t riktu pro ČR 
a SR se d o krátko d ob)rch výměn 
zapojila ješ tě s větš í intenzi tou 
a to nejen o m při vys ílání studen
tú na zahran iční tábo ry, ale také 
o rganizová n ím táború v Česku. 

Sta tist iky prokazuj í, že zatímco 
v roce 1997 vycestovalo 36 mla
d ýc h, v roce 2002 ji ž 89 mlacl)rch 
clo 19 zemí svě t a . Ohromný 
nárúst stuclentLJ vyjíždějících n a 
tábory clo zah raničí za posl edních 
6 let. Zajímavá j e i skl adba dosa
vad níc h cílových zemí. 

Letni tábory Rotary v tuzemsku 

Protože jsme si dobře vědomi , 

že nemúže m e jen využívat velko
r ysých n abídek ú čas ti na zahra
ni čních letních táborech, zača l y 

naše kluby o rg anizovat již ocl 
po loviny 90. l e t minulého století 
tábo ry i v Česku. Na příklacl 
v ro ce 2002 se u skutečnily pro 
v íce než 50 zahran i čních účastní

k Ll čtyř i tábory, o rgan izované 
Rota r y kluby v Tábor·e, v Klato
vech a v Plzni , v Poděb radech (ve 
spo lupráci s klubem Soroptimist 
Prague) a také- spec iálně pro 
ang l i cko u mlád ež- v Hradci Krá
lové . 

Čty ři tábor y j sou připraveny 
p ro za hra nič ní účastníky i v letoš
ním roce . Na o rg anizaci tří z nich 
se budou pod íl et kluby v Jihl avě, 
Tl"eb íč i , Hrad ci Králové, ve Vrchla
bí, d ále RC Praha City, RC Praha 
Caput Regn i a také RC český 
Krumlov. Čtvrtý tábor bude zajiš
ťovat speciá ln ě pro p ostižené děti 
z ukrajinského Černoby lu RC 
Brno. 

____________________ _,/ pomáháme mladým 

~odinné výměny 

Další fo r mou krátkodobých 
výměn, která se začala úspěšně roz
víje t v posledních letech, jsou tzv. 
rodinné výměny, označované jako 
" homestay exchange". Rotariáni 
zprostředkují p ouze kontakt hosti 
telských rodin a vše ostatní, tj . ter
mín, délka pobytu, nápli'l progra
mu apod. ji ž závisí plně na jej ich 
dohodě. V některých případech 
(např. Brazílie) není vždy pravi
dlem, že stud ent pobývá v té rodi
ně, jejíž dítě je jeho výměnným 
partnerem ; i tak si musí dohodnou t 
všechny pod robnosti přímo vysíla
jící a hostitelská rodina. 

po letí clo Brazílie, pl'ípadně clo 
Jihoafrické repub li ky na červe
nec/ srpen 2003. Ved le toho se 
připravuj í na rok 2003 j eště tl"i 
da lší výměny s Brazíl i í a 4 až 5 
s USA. 

louhodobé výměny 

Řada našich m ladých vyjíždí 
také na d louhod o bé poby ty, 
prakt icky vžd y na j eden studi jn í 
rok. Přeh l ed o n ich nám poskytl 
Libor Kičmer z RC české Budějo
vice. Je z něho patrné, že za 
dobu existence našeho distriktu 
2240 počet výměnných stu dentLI 
stále stoupá. 

Rok )<>čet v 'íždě'ících )<>čet )f"i'íždě'ících celkem 

1998-99 16 
19~~-2000 18 
2000-01 31 

;()2 ? 

2002-03 29 

Letenky, příp. víza si opatří a 
hrad í v)rm ěnn)' student sám , stej 
n ě tak jako pojistné a k ap esné, 
os tatní výd aj e by mě l a hradit hos
titelsk á rod ina. je-li ovšem (dob
rovolno u) součástí pobytu našeho 
studenta v zahraničí ú čast na akci 
o rganizované tamním distr iktem 
(n apř. v B razí lii bývá n abízen 
vícedenní zájezd do amazonských 
pra lesú č i pobyt v Ri o de Janei
ru), předpokládá se, že i tyto 
nákl ad y si pozvaný stud ent uhra
dí. Stej n á pravidla by měla platit 
i pro pobyt zahra niční h o studen ta 
v české hosti te lské rod ině . Vzá
jemná dohoda hostitelských rocl in 
na jiných pravidlech je samozřej
mě možná. 

V roce 2001 se uskutečnily dvě 
výmě n y s B r azíl i í. Také v roce 
2002 proběhl y cl\·ě výměny s Bra
zí l ií a navíc čtyř i v)rmě ny s USA. 
I n a současný rota ri ánský rok 
2002/ 03 je připraveno n ěko lik 

výmě n: dvě s Brazílií a jed na s 
Jižní Afrikou, přičemž za hra ni čn í 
hosté pobývali u nás v prosinci 
2002 až lednu 2003, naš i studenti 

ll 27 
2 

19 50 
2 3 
25 54 

ávěrem 

Uvedli jsm e přehled akcí, které 
připravily pro mládež české Rota
r y kluby. Analogickou aktivitu 
vyvíjejí samozřejmě i Rotary 
kluby na Slovensku. Přeh l ed 

o n i ch uvedeme v některém 
z příštích čísel našeho časop isu . 

Na závě r bychom chtěl i poděko
va t všem, kdo se podílí na zaji šťo
ván í krátkodobých i dlouhodo
bých výměn , a to jak k lubúm, tak 
i j ed n otl i vcúm , ktel' í této č i n n ost i 

věn ují stovky hodin svého volné
ho čas u . Pro česko u repu b l iku 
vykona l i v tomto smě ru nejvíc 
práce přáte lé Vít Jakšič z RC 
Tábor, Pave l Svítil a Pavel Toman 
z RC Jih lava, a samozřejmě i příte l 

Libor K ičmer z RC české Budějo
v ice, který p LlSObí ve Slu žbě mlá
deži již řad u let. 

Zpmco val: 
Dobroslav Zeman, PDG, 

RC Plzeň. 

hat the Czech Rotarians Can Offer to Youn Peo le 

The interest in sho rt-term and long-term exchanges is big and growing. Statistic data show increasing numbers of trips and 
countries young people have v isited rhanks to the acrivity of the District 2240 Committee fo r Youth Service. 

Dignitatis memores ad optima intenti "/':;; 



pomáháme mladým \._ __________________ _ 

Ali~on z Floridy studuje v Praze 

otázek. ahychom se dozvěděli něco 
víc o ní samé i o jejích do jmech 
z pobytu u nás. 

V USA má účast na mezinároclních 
studijních programech i na vyslanec
kém stipencliu dlouhou tradici. 
Mtiž eš krátce popsat kritéria výběru 
pro tento clruh stipendia? 
V),běrový proces byl velmi dlouh)' a 

občas stresující. Nejclr-íve jsem musela 
vyplnit žádost a přiložit k ní tř i eseje, 
dva doporučující dopisy a kopie aka
demických dokladl!. Po úvodním 
interview jsem se zúčastnila ještě 

dvou pohovor ú před šestičlennou 
komisí. Tázali se mě na mé cíle, moti
vaci, na znalosti mezinárodních vzta
hl! a na múj vztah k Rotary. Počátkem 
července 2001 jsem se dozvěděla, že 
jsem získala stipendium a byla jsem 
nadšená. 
Proč ses t·oz hoclla p ro českou 
republiku? 

Protože umím španělsky, myslela 
jsem si nejdřív, že bych raděj i studova
la ve Španělsku nebo Latinské Ameri
ce. Ale později jsem si uvědomila, že 
to byla velká příležitost seznámit se 
s úplně novou kulturou a nauči t se 
nový jazyk. Ve Středn í Evropě jsem 
dosud nikdy nebyla, ale často jsem 
toho tolik slyšela o Praze a jsem teď 
fascinována její historií. Tecl' když tady 
žij i už pět měs íd't , vidím, že jsem se 
rozhodla správně. 

Právě jsi ukončila prunf semestr na 
Institutu ekonomickJích studif Můžeš 
porovnat svá stuclia v Praze se S UJím 
studiem na univerzitě v Americe? 

Americké univerzity jsou poněkud 
odlišné ocl česk),ch nebo jiných 
evropských univerzi t. V USA jsem 
ukončila svá bakalářská studia veko
nomice, ale mohla jsem si zvolit také 
kurzy, které s ekonomikou neměly nic 
spo lečného, jako třeba antropologii, 
světovou hudbu a anglickou literatu
ru. Na většině evropských un iverzit si 
zvolíte své zaměření a potom studuje
te jenom tu to oblast po dobu tř í nebo 
čtyř let. Bakalářské studium v USA je 
velmi široké a interdisciplinární, což 
vede k tomu, že mnoho lidí později 
pokračuje ve svých studiích k získání 
magisterského stu pně. Myslím si, že 
v české republice je bakalářské vzdě
lání mnohem specializovanější a 
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proto je méně clúležité získat magis
terský stupei'l. 
Který kultumě historický region 
nebo památku jsi navštívila v ČR 
nebo okolních z emích? 

V České republice jsem navštívila 
Český Krum lov, České Budějovice, 
Kutnou Ho ru, zámek Karlštejn a také 
jedno malé městečko na Morm·ě. 
Kromě ČR jsem navštívi la Krakov, 
Osvětim, Berlín, Budapešť a Vídei'\. 
Tím, že jsem přišla z Ameriky, kde je 
vše poměrně nové, je pro mne vel ice 
pt."tsobivé, mohu-li navštívi t města a 
zámky, které jsou staré přes 800 let! 
Na jakJích rotat·iánský ch aktivitách 
jsi se už poctíte Ia ? 

Poprvé jsem se zúčastnila mítinku 
ve svém hosti telském klubu Brandýs
Boleslav na brand),ském zámku, pak 
na cl istriktním shromáždění v Praze 
a pomáhala jsem s překladem a korek
turou projektu Missa Ecumenica. 
Běžně pomáhám novému koordináto
rovi Svě tových m írových stipendií 
, . Praze př i vyhledávání příslušných 

univerzi t a kritérií pro tato stipendia. 
Co chceš dělat po návratu do USA? 

Pl·ihlásila jsem se na vysokoškolské 
studium clo lew Yo rku a Washingto
nu, D.C. k magisterskému stud iu mezi
národních vztahl!. O toto stud ium je 
však m noho zájemcú a až clo dubna 
nebudu vědět, zela jsem byla přij ata, 
či ne. Pokud se to nepodaří, pravdě

podobně se porozhlédnu po nějaké 
práci v jednom z těch to dvou měst 
u některé organizace, orientované na 
otázky rozvoje. 

Děkujeme ti. Alison, za tvé odpovědi a 
věNme, že naše prátelství a spoluprá
ce fVJÍ111 pobytem u Praze neskončí. 

Rozhovor pripra vila 
lvlarie Němcová, 

RC Brcmdýs-Boles!au, 
predsedkyně distriktní subkomise 

pro stipendia 



____________________ ",/ v našich klubech 

[ Uznání od hejtrna~a 
S rotariánsk}rm společenstvím jsem 

v poměrně častém kontaktu už celých 
deset let existence RC Ostrava, který 
svou současnou, už tl"etí podobu v his
tori i zača l získávat jako bezprostl"ecln í 
reakci na společensko-polit ické 
změny v počátku devadesátých let. 
Pl"ecl časem jsem napl"íklacl jako pri
mátor lvlěsta Ostravy a pl"eclsecla 
Svazu měst a obcí ČR velmi rád pi-e
vzal zášti tu nad společnou aktivitou 
ostravských a pražských rotariánt't, 
konferencí na podporu zahraničních 
investic v souvislosti se vstupem ČR 
do Evropské unie. Byla to však i drob
nější setkání, na něž rád vzpomínám, 
která souvisela většinou s realizací 
p rojek tt't na pomoc konkrétním skupi
nám občant't, ve prospěch města, 
některé obce či celé společnosti . 

Dnes, jako moravskoslezský hejtman 
vítám tu skutečnost, že se rotariánské 
ak tivity rozšíl·ily clo dalších tl'í míst 
našeho kraje. Pro náš region, který 
p rochází zásadní ekonomickou 
restrukturalizací, socioekonomickými 
změnami, a v neposleclní řadě i vzhle
dem k jeho geografické poloze, mají 
takovéto aktivity velký význam. Pl"ízni
vě ovl ivi'lují další rozvoj regionu a 
utvál"ejí občanskou společnost na 
clt'lležitých zásadách - etických a 
morálních. 

Ing. Evžen TošenovskJí, 
hejtman Moravskoslezského kraje 

foto: archiv 

Reco nition b the Re ional Governor 
The regional governor of the Moravian-Silesian region, Mr. Evžen Tošenovský, 
gave a brief evaluation of the positive influence o f Rotary activities on the cleve
lopmenr of the region ancl the to rming of the community. 

RC Ostrava desetiletý 
V bl"eznu 2003 vstupuje Rotary klub 

Ostrava clo období, kdy si p l"ipomene 
10. výročí obnovení své činnosti
poprvé byl k lub založen v roce 1929. 
"1 ovoclobé" předání Charty Rotary 
I nternational se uskutečnilo 13. listo
padu 1993 na zámku v Šilhel"ovicích. 
Výročí chceme při pomenout zejména 
ak tivitami a p rojekty, které obsahuj í 
prvek "služby obci", v našem pr-ípadě 
městu Ostravě a okol í, clistrik tu 2240 
i rotariánskému společenství jako ta
kovému. Řada z našich ak tivit je dlou
hodobého charakteru a je pl"eclstave
na v tomto čísle ROTARY GOOD 
IEWS. 

echceme opomenout ani jednotl i
vé členy k lubu a ty, ktel"í nás podpo
rují nejvíce, naše rodiny. Do progra
mu k lubových schCtzek proto ocl bl"ez
na pravidelně zal"azujeme "okénko 
clo minulosti", kde si past-prezidenti 
a členové j istě rádi pl"ipomenou uply
nulé desetiletí naší či nnosti. O prázd
ninách chceme navštívit ZŠ H or-ín na 
Litoměr- i cku, jíž jsme částkou 
160 000,- Kč ze sbírky mezi členy 
RC Ostrava pl"i spěli na obnovu po 

ničiv)rch povodních. Během léta také 
uskutečníme letní hravé a zábavné 
setkání s rodinami. V polovině zár-í 
budou oslavy vrcholit Dnem Rotary 
s koncertem, výstavou a společen
ským benefičním večerem, na němž 
chceme pl"edstavi t nový projek t 
pomoci. V pondělí 10. listopadu 2003 
vše uzavr-e slavnostní k lubové shro
mážděn í RC Ostrava, kde budou 
zakládaj ícím člent'nn pl"eclány pamět
ní listiny RC Ostrava. V roce 2004 si 
pak ještě připomeneme 75. výročí 
založení Rotary klubu v Ostravě. PI-i 
této pr-íleži tosti bychom rádi clo funk
ce guvernéra distriktu 2240 pro rok 
2006/ 07 nom inovali našeho kandidá
ta. Společně s velkou rodinou rotariá-

nCt si za dva roky, \' roce 2005, připo

meneme i celosvětově významné 
výročí vzniku ROTARY. 

Věr-íme, že se v prttběhu těchto 
měsíct'l setkáme s mnohými z vás, 
našich domácích i zahran ičních pl"á
tel, kteří máte k Rotary blízko, a že 
in iciativním pojetím pf· ispějeme k na
plť'l ován í rotariánských myšlenek 
v našem regionu. 

Libor Friedel 
p rezident RC Ostrava, 2002-03 

Foto a rchiv RC Ostrava 

'B: 



osobnostimezinámi ~, ........................................ .. 

Rot~riánský guru 

Při procházení archivních fotografií 
z akcí moravskoslezských Rotary klubů mě 
upoutala jedna nenápadná postava, která 
se na snímcích objevuje velmi často - star
ší, mírně na chýlený muž s typickou hůlkou. 

Jak jsem se dozvěděl, ve svých dvaadeva
desáti letech je to nejstarší rotarián 
distriktu a jistě jeden z nejstarších z naše
ho světového společenství. Ing. Vladimír 
Káš, rodák z Kladna, vystudoval ekonomii 
v Praze, pak pracoval v Ostravě, více jak 
půl stoletf žije ve Frýdku-M ístku. 

I nženýr Káš vyprávěl o tom, jak 
postupně poznával rorariánské spole
čenství. Bylo to už v období před 
2. světovou válkou, během vysoko
školských studií. V období Protektorá
tu Čechy a J\ lorava však zažil i příchod 
"nov)rch" idejí, odmítání všeho "staré
ho" a zejména amerického, zažil per
sekuci svých rorariánských přá tel , 

kteří byli v několika případech i de
po r továni clo koncen tračních ráború 
nebo popraveni. Poválečná v)rzva hrst
ky přeživš ích ostravských rotariánú 
k tomu, aby se i on sral členem tohoto 
lidsky silného společenství, byla proto 
pro inženýra Káše, tehdy čerstvého 
řed i tele rafinérského podniku, ,-elkou 
poctou. Rozkvět ro tariánských aktivit 
však neměl dlouhého trvání. Po třech 
letech, po rak zvaném Vítězném 

únoru, byla činnost rotariánského 

he Rotar Guru 
Mr. Vladimír Káš, a ninety-two years 
o lel native from Kladno, is not only 
the o ldesr Rotarian of our district, but 
also a man who remembers the begin
nings o r the Rorary movemenr in this 
territo ry in the 1920c;:s, the persecuti
on o f the movement in the time of the 
Bohemia and Moravia Protecto rate as 
well as the shon resurrection of Rota
ry activ ities in the posr-war time. He 
studied economy in Prague and then 
he worked in Ostrava. He has been 
liv ing more than half a cenrury in Frý
dek-M ístek. I n 1954 he was sentenced 
in connecrio n w ith Rotary activities 
and he spenr eight years in prison. At 
the beginning o f 1990's he took an 
active pan in the restoration o f the 
activities o f RC Ostrava. On his jour
ney to Canada the host dub RC Pres
ton awarded him o ne of the most 
prestigious Rotary honours - he beca
me the Paul Harris 

hnutí v tehdejším Československu 
úředně zakázána. Přátelsrd však 
žádné zákazy nezná- "b)rvalí" rotariá
ni se scházeli dál, neoficiá lně. Podpo
rovali kultu rn í a spo lečensk)r život, 
pomáhali znám)rm, kte ří se stali nepo
hodlní p ro nov)r režim. A tak inžen)rr 
Káš zažil znovu příchod ,.nmrých" 
idej í, odmítání všeho "starého'· a ze
jména západního, amerického. 
V souvislosti s rotariánskými aktivita
mi byl v roce 1954 zatčen a odsouzen. 
Po návratu z osmiletého vězení praco
val manuálně , . hutích. V období 
.,p ražského jara" získal díky dobrým 
jazyko,rým znalostem práci v projekč

ní kanceláři. Pozděj i , po "sametové 
re,·oluci", se mu jako osmdesátiletému 
dúchodci zdálo nereálné obnovovat 
rotariánské aktivity na Ostravsku 
nikdo z místn ích rotariánti už nebyl 
mezi živými. Snažil se tedy obnovit 
alespo i'l dřívějš í kontakty, které mívá
val na partnerské kluby v Anglii. Za 
čtyřicet let se však skutečně hodně 
změni lo a spojení se vypátrat nepocla
l'i lo . 

Při jedné z častých návštěv golfové
ho hřiště v Šilheřovicích se však inže
n)' r Káš po tkal s manželskou dvoj icí, 
s rotariány z Kanady. Vyprávěl i mu 
dojemný příběh jakéhosi Čecha, věz
něného v padesátých letech za rotari
ánskou činnost. Těžko popsat jejich 
úžas, když zjisti li, že aktér této legen
dy, ko lující v ro tariánském prostředí, 
stojí před nimi. A tak slovo dalo slm·o 
a vzniklo nové přá telství. V roce 1992 
pozval kanadský RC Creston, jehož 
jsou ti to manželé členy, inženýra Káše 
na návštěvu distriktní konference - a 
že neztistalo jen u ní, je jasné. V prú
běhu konference byla inžen)rru Kášo-
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, .i udělena i jedna z rotariánsk)'ch 
poct - Paul Harris Fellow. J\ lezi tím se 
i , . Ostravě začala formm·at skupinka 
lidí, kteří mají k sobě blízko, scházejí 
se na pravidelných schúzkách a snaží 
se udělat něco už itečného pro ostatní 
ve svém okolí. I pl·es pokroči lý věk 

zača l in ženýr Káš tato setkání navště

vovat a stal se tak jedním ze zakládají
cích členú RC Ostrava. Dodnes ho 
ml!žete potkat na většině klubov)rch 
akcí ostravských i frýdecko-místec
k)·ch rotarián(I. 

Sva topluk K jedlička, 

RC Praha Classic 

,.UNSERE LIEBEN 
GOUVERNEURE" 
Drolnuí I'ZfJomínka. malé t:J'ročí, t•elkJ' 
t•děk 

Poznali jsme je pi·L·d deseti le1y. Ne
s(·íslnékr;íl jsme si opakm·ali. jakeže 
jsme to zkraje m(•li št(·stí SL' S\'}•m .. tu:·eb
ním" distriktem 1{1 1<)20. lbkousk}·m. Se 
s\·)·mi mil)·mi guwrnery. 

Od samdw zadtku jsme si rozuměli. 
Byli rozmaniu. JL'jkh rotari;ínske , ·r:lze
ní sahalo od ('inorodO.:·ho obchodníka 
po btolickdw myslitL'IL'. \ 'šichni s pře
hledem. pm·)·šL·ni nad naši klop)·ta\'IJU 
zadtel'nickou .. Schlamperei" nepoř;íd
nost. dohk a dúmyslnt· n;im radili. jak 
nal..:·zal a napra\u\';11 naše chyby . 
.. (;emiitlkhkL'ii" bska\·osi patřila 
k jejich presiiži. Cílili jsme. jak)· je rozdíl 
mezi oním , ·..:·sti a n •k-1. Naše představa 
o rotari;ínskL'm pi'ístupu k věcem a pra
cm·nínlll slylu se zal'ab I\·arm·ai: pi'L'S 
všechny nL·sn;íze dospěl až k i·;idne 
roiar i;ínskL' pr;id! 

St:íle se ul'illlL'. :'1/yní j iž ve dastním 
l'esko-slownském disir ikiU Hl 2240, což 
je nad ji11L' \ ')•znamJll'. Sou(·asn)· s1upe11 
rotari;ínskO.:· .. \-yul'L·nosti" n;ís , ·ede k pře
s,·ědt'L'ní. ŽL' klub a pr;ice , . něm \ 'l' 

, ·šedl služb;ích je j;idrem. Ono Komen
skdw l :num necessarium. To z;ikladní. 

Kdysi jsme SL' doz\'idali a dnes již 
\' ÍmL'. že klub je cde. pdnll\ finanl'ně 
a nwr:ílně. odpo\·(·den za s\·e postoje 
a l'iny. A,. n(·m každ)·: jeden za , ·šechny 
a naopak. jako ti romanti(·Ií mušket)'ři. 

NepramL·ní to jen stalui;írně z nezpo
chybnitdnL' liiery stanm·. ale z ducha 
J{otary. 

Ikkujeme za dobr)· starl. naši milí 
gU\'l'l'lld·i ! 

.fams/m· Cc'l'll)' 
RC Ostmt·a 



___________________ ."/ z nových k lubů 

Nový klub založen 

Oo velkého rnezinárodního společenství 
vstoupí 27. dubna nový Rotary klub založený 
ve Frýdku-Místku. V tento den převezrne v pro
storách rnístního zárnku od guvernéra distrik
t;u zakládající dokurnent, takzvanou Chartu Rl. 
Z příprav na tuto slavnostní událost jsern vyru
šil paní Ivanu Navrátilovou, budoucí sekretářku 
nového klubu. 

Co vlastně dalo podnět k založení 
vašeho klubu ? 
Podnětem k založení se před třemi 

roky staly stud ijní pobyty střecloško lá

k tt v zahraničí. Dva studenti zdejšího 
Soukromého osmiletého gymnázia 
byli vybráni a schváleni ostravsk)rm 
Rotary klubem k dlouhodobému 
pobytu v zahraničí. Při přípravě těch

to výměn se rodiče studentú i učitelé 

poprvé dozvídali něco více o činnosti 

rotariánského společenství, a to nejen 
teoreticky, ale také prakticky. Studenti 
po návratu vyprávěli zajímavé příběhy 
o setkání s ostatními členy Rotary, 
byli plní zážitkú z akcí pro ně připra
vených, a tak se zrodila myšlenka na 
založení našeho klubu. Ze spolupráce 
s RC Ames v americkém státě Iowa se 
dnes již stala tradice. 

Jaká byla cesta k založení klubu? 
Ve schúzkách, které pťtvodně slouži

ly pro přípravu stuclentsk)rch výměn, 
jsme v kavárně Mirabel pokračovali 

i později. Zpočátku to byla především 
dámská posezení a možná právě 
proto je i dnes mezi členy klubu 
výrazné zastoupení žen. Charitativní 
a humanitární činnost je přece jen 
ženám bližší než mužúm. Postupně 
pl·icházeli i další naši přátelé a známí, 
které oslovila rotariánská myšlenka 
"Service above seJf", stranou nezústali 
ani naši životní partneři. Profesní 

New Club Has Been Founded 

zaměřen í zakládající skupiny se 
pochopitelně během té doby několi
krát proměnilo, zájemci nejen při
cházeli, ale také odcházeli. Relativně 
strohé zásady rotariánského spole
čenství, poměrně velká časová zátěž 
a clo jisté míry i finanční náročnost 
leckoho odradily. Když si předsta
vím, kolik obsáhlých formulářú a 
materiálú jsem musela zpracovat a 
odeslat clo evropského ústředí Rotary 
International, tak už ani nechápu, kde 
jsme tu energii a chuť brali. Nakonec 
se poclahlo úřednického šimla zkrotit. 
Několik našich známých z Frýdku
Místku je už dlouholetými členy RC 
Ostrava. Tento klub se tedy logicky 
stal naším patronátním klubem. Jeho 
členové, zejména MUDr. Jaroslav 
Slaný, CSc., nás úspěšně provedli úska
lími při zakládání našeho klubu. 
Odměnou za vynaložené úsi lí nám 
byl v l"íjnu minulého roku krásný 
večer v Rytířském sále frýdeckého 
zámku, kdy proběhala inaugurace 
našeho klubu a my jsme vystoupili 
z anonymity. Byla to příleži tost před

stavit širší veřejnosti , spoluobčanťtm , 

ale i zasLupitelúm města, naše aktivi ty 
i smysl tohoto konání. 

Čemu se bude váš klub věnovat? 
Jak se ukazuje, vybrat vhodný pro

jekt pro dlouhodobější činnost klubu 
není vťtbec snadné. 

At the encl of April a new Rotary Club o f Frýdek-Místek will enter a big internati
onal community. The founcling of this dub was ini tiatecl two years ago ancl the 
main impetus came from long-term study stays of Frýdek-Místek stuclents at 
secondary schools abroacl, w here they were sent by RC Ostrava. It was also RC 
Ostrava that later became the sponsor dub o f the Frýdek-Místek founders. Mrs. 
Ivana avrátilová, the secretary o f the fu ture RC Frýdek-Místek, gave us a lot of 
useful info rmation: the leading up to the foundation of the dub, w hat kinds of 
projectS the dub prepares as well as the autumn inauguration of the dub. 

Pozornost směřujeme především 
k dětem, prozatím alespoií. jednorázo
vými akcemi. Rúznými formami pod
porujeme například dětský soubor 
Os travička . Je smutné, když zaslech
nete, že soubor má potíže s výjezdem 
na zahraničn í zájezd, poněvadž někte
ří rod iče těchto ta lentovaných dětí 
nemohou zaplati t cestovní poj ištění. 

Pak nikdo z členú klubu neváhá a 
snaží se nalézt zpúsob, jak)rm by bylo 
možné zaj istit finanční prostředky na 
to, aby se pojištění zaplatilo. Zamýšlí
me se i nad větším projektem, k teré
mu jsme dali pracovní název Dítě 
v tísni - měl by to však být širší pro
jekt, protože děti se v krizov)rch situa
cích ocitají z velkého množství příčin, 
a to nejenom děti nemocné, handica
pované, týrané anebo zneužívané, ale 
v tísni mohou být i děti zdravé vl ivem 
agresivního prostředí, v němž vyrústa
jí. Snažíme se pomoci i dětem trpícím 
alergiemi. i\tl áme na zřeteli nejen 
ozdravné pobyty, ale i prevenci. 
V měsíci květnu například připravuje
me na fr)rdeckém náměstí Den proti 
návykovým látkám - včetně kouření, 

pochopitelně. Lámeme si h lavu třeba 
také nad tím, jak podpoři t v)ruku na 
jazykO\-ých školách za účasti rodil)rch 
mluvčích. Nápaclú je spousta, uvidí
me, na co nám budou stači t síly 
a finanční prostředky. 

Svatopoluk K. jedlička, 

RC Praha Classic 

Oignitatis memores ad optima intenti ,.t:;:; 
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Při větších dist;rikt;ních setkáních rot;ariánů se 
už po deset; let; hovoří, a t;o vždy s respekt;ern, 
o dlouhodobérn společnérn projektu RC Ostra
va a RC Žilina nazvanérn "St;ružielka". Několik 
faktografických údajů o t;ornt;o projektu nárn 
poskytl Jaroslav Černý, člen ostravského Rot;a
ry klubu, který stál u zrodu t;ohot;o projektu. 

• Co je "Stružielka"? 
Slovo stružielka v západosloven

ském nářečí označuje nástroj kysuc
k}rch lido,·ých řezbářú . je však také 
metaforickým názvem nejstaršího 
rotariánského programu ostravského 
klubu. 

• Jak dlouho trvá? 
Byl vyhlášen v květnu 1993 př i 

inauguraci obnovovaného klubu na 
zámku v Š ilheřovicích a první ročník 
se konal v červnu 1994. Již brzy se 
však k pořádající Ostravě připojil jako 
partner i RC Žilina. 

• Jak a proč vznikl? 
Na popud -nabídku pomoci - švý

carského distriktu Rl 2000 nově se 
formujícím klubúm v postkomunistic
kých zemích byl vypracován originál-

ní návrh, jehož koncepce úspěšně 
obstála ve výběru a přinesla vstupní 
vklad 10 000 švýcarských frankl!, 
první finanční pomoc ze zahraničí 
pro práci RC Ostrava. Pak se idea cho
vaná ve skrytu mysli mohla proměnit 
v reálný čin. 

• Komu je určen? 
Padesáti českým a slovenským han

dicapovaným dětem- se čtvrtinou 
romských - vybíraným i se sociálním 
zřetelem v Ostravě a v Čadci . 

• S jakým cílem? 
Překonávat společenské bariéry 

mezi zdravými a tělesně či duševně 

postiženými dětmi (anglický termín 
je "socialising"), a to metodou estetic
ky o rientovaných her. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

• S jakým programem? 
Skupiny dětí se stl'íd avě zab}rvají 

v d ílnách ("workshops") divadlem, 
hudbou a zpěvem, pantomimou a tan
cem a také rozmanitými výtvarn}rmi 
pracemi. Všechno se děje cestou tvof'i
vé hry (model "creative drama"). 
K tomu se d ruží malá turistika a rekre
ační sporty, včetně postupú hippotera
peutick)rch, a velký táborový ohei'í s 
výstavou výtvarných děl dětí a impro
vizovanou divadelní hrou všech za 
účasti pořádajících rotariánú a jej ich 
hostl! na závěr. 

• Jak je organizován? 
Střídavě jsou volena místa (Kysucká 

vrchovina, Beskydy, Rychlebské hory) 
- vždy s hotelovým standardem - a časy 
(zpravidla koncem června). Prostf·ed
nictvím specializovaných škol v Ostra
vě a Čadci jsou děti zaf'azovány po 
úradě s lékaři . jsou sestavovány odbor
né pracovní česko-slovenské t}rmy 
umělcú, pedagogt'1 + psycholog a 
lékař, vedené česko-slovenským mana
gementem (paní Miroslava Soukupová 
a Marta Letová). 

• Jak je financován? 
Určujícím hlavním sponzorem je a.s. 

RADEGAST NOŠOVICE, ale jsou i dal
ší: Slovenská úverová banka, The Rota
ry Club of Avonmouth in Bristol a něk

tef'í soukromníci, dokonce i výnosy 

SummerCam 
or Handica ed Children 

The Stružielka Project has run 
successfully fo r ten years. Every year it 
provides a project for f ifty handicap
ped children from Ostrava (the Czech 
Republic) and Čadca ( d1e Slovak 
Republic), twenty-five percent being 
of Romany origin. The aim of this pro
ject is to overcome social barriers bet
ween healmy and physically/ memally 
handicapped children (the English 
term is "social ising") by making use 
of aesthetically orientated games. 
Some factual data about mese pro
jects have been sent to us by Jaroslav 
Černý, a member of RC Ostrava, who 
was in at me birth of this project. 

J 



z rotariánsk)rch plest'l v Žilině. Pf·ímé 
náklady financování devíti ročníkú 
dosud přeclstm·ují 1 574 829 Kč. Mate
riální sponsoring a nepřímé náklady 
včetně rotariánského vkladu ("Rotary 
involment"*) tuto hodnotu zvyšují 
zhruba o třeti nu . 

• Jak je řízen? 
RC Ostrava a RC Žilina se seznamují 

s tématem. metodickými variantami, 
lokalitou, plánem a rozpočtem chysta
ného ročníku. To zajišťují někteří čle

nové klubu v součinnosti s po,·ěřen)rm 
managementem. Po sezóně jsou klu
b t"un předávány zprávy s dokumentací 
včetně videozáznam ti, fotografi í a 
deník t"1. Archiv tružielky je depono
ván v J\ lúzické škole ,. Ostravě-Marián

ských Horách. 

• Jak je propagován? 
O pořádání jednotlivých ročníkti 

jsou zveřejňovány běžné zprávy. 
O startu byl natočen a opakovaně 
v TV KABEL PLUS uváděn hodinový 
film. O pořádání dalších uved la něko
lik větších reponáží SLOVENSKÁ T V. 
Poslední mediální kampai'l se konala 
při sedmdesátiletí RC Ostrava roku 
1999 a chystá se i letos k 10. výročí 
obnovené práce klubu. 

• Jaká jsou nenaplněná očekávání? 
Ta zlá: Dosud se nikomu nikdy nic 

nestalo, ačkoli přiznávané riziko je 
opravdu vysoké. A také se dosud 
neprojevil sebemenší náznak sociální
ho, nacionálního nebo etnického kon
flik tu. Spíše jsou signály opačné. 

Ta dobrá: Nebyla překročena hrani
ce česko-slovenského Rotary co do 
aktivní účasti odjinud. Nicméně byly 
zaznamenány četné návštěvy rotariá
nt'l evropských i amerických. 

• Jaké jsou perspektivy? 
Budou-li mít naše kluby dosti sil a 

peněz- a "If God Permits/ dá-li pán
btih"- pak dobré. Real istick)rm progra
mem nemLiže být jen jakýsi "výslecln)r 
produkt", naplnění, nýbrž permanent
ní proces. S etapovými 'ýsledky. Prv
ních deset ročníktl představí parciální 
bilanci. 

*I "Rotary involvement spočívá v pomoci po 
celý průběh projektu. Umožňuje ji ve velké míře 
ozmanitost odbornosti členů klubu a jejich přija 

tá povinnost vykonávat něco navíc. To představu 
1e značnou materiální a imaterélní hodnot 
nezahrnutou v konečné ceně projektu (definice 
rot Vladimíra Káše). 

____________________ "/ z našich klubov 

Senefičný ples RC Žilina J 
Už po tretíkrát usporiadal Rotary 

klub Žilina benefičný ples, kto rý sa 
konal v sobotu 25. januára a ako tra
dične aj tento rok v priestoroch hotela 
SIO\·akia. Okrem rotariánov z RC Žili
na, ich partneriek a priatel'ov sa plesu 
zúčastnili zástupcovia RC Ostrava, RC 
Liprovsk)r Mikuláš, RC Ni tra a v nepo
slednej rade členovia Rotaractu Žilina. 

Program bol naozaj pestrý. Hostí 
vítal i žilinské mažoretky, správnu ple
sovú atmosféru navodi li tanečně páry 
z Tanečnej školy P. Ciekera, ktoré 
predviedli svoje tanečné umenie 
,. štanclardných ale aj latinsko-americ
k)rch kreáciách. Oživenie prišlo vo 
forme hudobno-akrobatickej show 
s ohi'lom skupiny Mauna Kea. V tej 
chvíli bolo nielen riadi tel'ovi hotela 
honko ... Hviezclami večera boJi Lucia 
Šoralová a Zbyi'lo Džadol"1, kto rí svoji
mi muzikálov)rmi melódiami privieclli 
na tanečný parket aj zatial' pozerajú
cich sa štatistov. 

Prekvapením plesu bol polnočný 
v)rstup čestného člena RC Žilina 
Michala Dočolomanského, krorý nevá
hal po preclstavení v Bratislave saclnúť 
clo auta, presunúť sa clo Ži l iny a zná
mymi melódiami z muzikálu "1 a skle 
mal'ované" pozdravi t s\·ojich rotarián
skych priatel'ov (viz foto). Prekvapenie 
bolo obrovské a ovácie nekončiace, 

prerože o jeho príjazde skutočne 
z prítomných hostí nikto nevede!. 

K romu všetkému vel'a hudby, tanca, 
spevu a dobrého jedla. 

Najcló ležitejšie však bolo charitatív
ne poslanie tohto plesu. Zo vstupe
niek sa ')'Zbieralo 150 000 Sk, ktoré 
prezident RC Ing. Pavol Král oclovzdal 
vo forme troch šekov po 50 000 Sk 
zástupcom združení Srružielka, Kraj i
na harmónie a Detského krizového 
centra Náruč. Neoclmysli tel'nou súčas
ťou žilinského Rotary plesu je dražba 
obrazov. Z tej tohto ročnej sa vyzbiera
lo viac ako 44 000 Sk. 

1a záver móžeme už len konštaro
vať, že máme za sebou nielen krásny, 
ale najma užiročný večer a že tých 
"pár" starostí s jeho prípravou naozaj 
stálo za to. 

Antonín Pospíšil, RC Ž ilina, 
Alexandra Orčíková, RTC Žilina 

he Charit Ball of RC Zilina 
The third cha rity ball of the RC Žilina, 
which took place on Sarurclay,janua
ry 25th, was held in the Slovakia 
Horel. The surprise of the ball, the 
famous Slovak acto r and honourable 
member of RC Žilina Michal Dočolo
manský greeted his Ro tary friends at 
midnight with popular melodies from 
the musical "Paintecl o n Glass". The 
total sum o f money collected was han
deci over in three 50 000 Slovak crown 
cheques by the president o f RC Mr. 
Pavol Králi to the represenratives of 
the association Stružielka, the Count
r y o f Harmony and the Children Crisis 
Centre " 'áruč" (Arms). 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 
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Kolonoskopy pomáhají J 
Populace rozvinutých zemí starší padesáti let; je 
rizikovou skupinou pro nádorová onemocnění 
t;lust;ého střeva a konečníku. Prevenci a léčbě 
t;ohot;o onemocnění se ve Frýdku-Místku věnuje 
už více jak pět; let; člen ostravského Rocary 
klubu, MUOr. Ondřej Urban. Zeptali jsme se na 
jeho zkušenosti. 

po\'innou součástí \ 'Šech preventiv
ních, ze zákona povinných, l ékař

ských prohlídek lidí starších padesáti 
let. Každý člověk v tomto věku však 
mt'lže svého praktického lékaře 

o tento test požádat kdykoli. V rámci 
projektu testy hradí zdravotní pojiš
ťm·ny." 

"Toto onemocnění se v první fázi 
neprojevuje žádnými vnějšími přízna

ky, nemocný se cítí naprosto zdráv. 
Lékařskou pomoc pro to vyhledá 
pozdě, vlastně až v momentě, kdy je 
náclorové onemocnění v pokročilej
ším stádiu, zejména při zj ištění krve 
ve stolici. Tento příznak však byl ještě 

před neclávnem laickou veřejností 

i lékaři připisován jed noznačně lehčí

mu a běžnějšímu onemocnění- heme
roiclúm. Účinnost vcelku náročné 
léčby pacienta s pokročil}rm nácloro
vým onemocněním je ve vě tšině pří

paclt'l malá. Ze stovky pacientú se jich 
clo pěti let podaří vyléčit maximálně 

tl'icet čtyřicet. Léčba v raném stádiu 
zvyšuje úspěšnost léčby až na osmde
sát procent." 

Může člověk rané stadium 
onemocněni rozpoznat? 

"V roce 2001 byl vyhlášen Nároclní 

program sekundární prevence ko lo
rektálního karcinomu. Primární test 
na přítomnost mikroskopických, 
okem nerozpoznatelných částek krve 
ve stolici, tzv. haemoccult, se stal 

Effective Prevention 

Test je velmi jednoduchý. Jakou má 
vlastně vypovídací schopnost? 

"Pozitivní test nemusí jednoznačně 
znamenat náclorové onemocnění. 

Definitivní diagnóza se stanoví až pr·i 
endoskopickém vyšetření tlustého 
střeva pomocí takzvané kolonoskopie. 
Při ní se nelokalizují jen nádory, ale 
\)'hledávají se také polypy, z nichž 
později nádory vznikají. Polypy je 
možné odstranit a vzniku nádorú 
vlastně zamezit. Pl'i takovémto endo
skopickém vyšetřen í nebo zákroku se 
používají kolonoskopy, velmi přesné. 
specializované přístroje." 

Ve Frýdku-Místku jste se systematické 
prevenci v tomto směru začali věnovat 
jeitě dříve než byl celostátní program 
vyhláian. Jaký byl vái přistup? 

"V roce 1998 jsem byl prostřednic
tvím RC Ostrava- ještě jako nerotarián 
- \'ybrán do profesní v}'měnné skupi
ny, GSE t}'mu, který strávil pět týdnú 
v Texasu. Při této příležitosti jsem měl 

možnost navštívit M.D. Anderson Can
cer Center v Houstonu, kl iniku pre
ventivní medicíny, která posky tuje 
služby jak v oblasti prevence nácloro
vé, tak pre\·ence kardiovaskulárních 

MU Dr. Ondřej Urban, a member of RC Ostrava, is specialised in tumour diseases 
of the large inrestine and the rectum. In 1998 he visited, as a member o f the GSE 
group, o ne of the biggest hospital in the USA- M.D. Andersen Cancer Center in 
Houston, where he got acquainted with the progressive methods o f preventing 
these diseases in large groups o f people. In co-operation with the other mem
bers of RC Ostrava he succeeded in founding a matching grant, which was also 
supported by RC Galleria Area from Houston in Texas and RC Alajuela from 
Costa Rica. The proceeds (20,000 USD) were used for the purchasing of two pie
ces of medical apparatus for the secondary prevenrion of tumours of the large 
intesrine and the recwm, the so-called colonoscopes, for rhc region of Frýdek
Místek. A risk group of these diseases is represenred by any person older than 50 
years. MU Dr. Urban describes the basic merhod of prevenrion and gives exam
ples o f a tremendous growrh of cases diagnosed in time thanks to the colonosco
pes. The serious character of these diseases, latent in the first phase, is also pro
ved by the fact, that since 2001 the primary tests in case of the above mentioned 
risk group have become obligato ry in the w hole rerritory of the Czech Republic. 

Dignitatis memores ad optima intenti 



~ 

F Haem!.!~!u" 
Test no okultně krvácanie v stolici 
Test na okultn 

. · test podle Greegora 
modtflkovan~ guaja~o~ tost podra Greegora 

rnodlf,kovany guaJa o vy 
. I nečnim světlem a teplem 

Chrallte pled pllmy~;ď~ k použiti 
PoslupuJIB podle ná č . m s vet lom a teptom 

~ _.......,......,.,'" qfna nv 

chorob. Tam jsem se dozvěděl o pro
gramu vyhledávání nádoru tlustého 
střeva a konečníku. Zaujalo mě to, 
seznámil jsem se poměrně podrobně 
s organizací projektu, odvezl si spous
tu odborného materiálu a navázal 
osobní kontakty. Po mém návratu 
jsem začal spo lečně s MU Dr. Karlem 
Paigrem, tehdejším mým nadřízeným, 
vym)ršlet realizaci obdobného projek
tu pro náš region. Už tehdy řada 
odborných studií poukazovala na to, 
že výskyt nádoru tlustého střeva je 
v české republice nejvyšší na světě
na 100 000 obyvatel připadá ročně 
75 nových onemocnění." 

Realizace každého většího projektu se 
obvykle setkává s překážkami. 

Měli jste je i vy? 
"První překážkou pl-eci těmi pěti 

roky bylo to, že u nás byl haemocculr, 
tedy test na skryté krdcení, skoro 
neznámý. Stojí zh ruba dva dolary 
a zdravotní poj išťovny jej tenkrát 
nehradily. Podařilo se nám přesvědčit 
vedení naší okresní pobočky Všeo
becné zdravotní pojišťovny o efektiv
nosti projektu a získat pro rizikovou 
skupinu obyYatel příspěvek na úhra
du tohoto testu. Během tří let jsme 

.......................................... ~~ prozdravíobčanů 

test provedli u 3113 zdánlivě zclra\'ÝCh 
osob, z nich 216 mělo rest pozitivní. 
Bylo mezi nimi i 19 těch , kteří měli 

právě nádorové onemocnění v raném 
stadiu. Díky včasnému zásahu se 
podařilo všechny \')"léčit." 

Testy tedy k dispozici byly, ale potřebo
vali jste přece i přístrojové vybavení. 
Jak se vám ho podařilo získat? 

"Počet kolonoskopú nebyl \. té 
době v našem regionu dostatečný-. Ve 
spolupráci s ostatními členy RC Ostra
va, nadací VIZE 97 a tuzemsk)rmi 
sponzory se mi podařilo vytvor·it pro
jekt podporovan)' účelovou dotací 
1 adace Rorary, tz\·. Matching Gran
tem, clo něhož vstoupil RC Galleria 
Area z Houstonu v Texasu a RC Alaju
ela- Costa Rica. Myšlence napomohl 
i honorární konzul ČR pro Jižní Texas, 
pan Ray Snokhous. Ze společných 
prosrřeclk(r byly nakonec zakoupeny 
pro oblast Frýdku-Místku dva kolono
skopy \. hodnotě 20 000 S. 

A výsledky? 
Zásluhou kolonoskoptr se počet 

vyšetření ztrojnásobi l, počet provede
ných polypekromií, tedy odstranění 
polyp(r, se dokonce zpětinásobil." 

Děkuji za rozhovo1: 

text a joto 
Svatopluk K. jedlička, 

RC Prctha-Ciassic 

RTG
samozřejmost 

jen zdánlivá 

Už téměl" dva roky slouží pacientúm 
polikliniky ve Frenštátě pocl Haclhoš
těm moderní rentgenové pracoviště, 

které bylo zřízeno díky mezinárodní 
spolupráci a l\llarching Grantu v hod
notě téměř 6 miliónů korun. Prostřed
ky v něm sdružily moravský RC Osn·a
va, švýcarský HC Schwyz Mythen a 
centrála Rl prostřednictvím 1aclace 
Rotary. Projekt začal vznikat na začát

ku roku 1999. Tehdy švýcarský RC 
Schwyz Mythen, jehož členy jsou pře
devším lékaři, učinil obecnou nabíd
ku na zajištění kompletní rentgenové 
soustavy. Návrhu se v RC Ostrava ujal 
MU Dr. Karel Paiger, který vytypoval 
vhodnou lokalitu, připravil projekt a 
později vedl i jeho realizaci. 

Dnes už je moderní rentgen pro 
frenštátské pacienty samozřejmostí. 
Na to, jak se osvědčil , jsme se zeptali 
člověka, který s ním přichází clo styku 
téměř každý clen - rentgenologa 
MUDr. Zelenka Mutiny: 

"Rentgenové pracoviště ve Frenštátě 
je dnes na špičkové úrovni. Umožňuje 
totiž současně dva typy vyšetření, 
které se dříve musely provádět na rllz
ných přístrojích - pol"izování static
kých snímků i napr·íklad sledování 
autentických dějli v zažívacím traktu 
pacienta v reálném čase. Zařízení je 
tedy možné využít jak pro chirurgii 
a ortopedii, tak pro gastroskopii, spek
trum využití je prostě velké. Zpřesnila 
se diagnostika, můžeme jednodušeji 
a přesněji zaměřit vyšetřovanou 

oblast, odpadlo pol"izování opakova
ných snímk(r, pacient nemusí po 
vyšetření čekat na vyhod nocení sním
ku, snížil se vliv radiace. To všechno 
znamená nejen kvalitativní zlepšení, 
ale druhotně i časové a finanční úspo
ry. Slouží dobf·e nejen odborným pra
covištím, ale i praktick)rm lékař(rm z 
celého okolí a pl"eclevším všem našim 
pacientům :· 

Svatopluk K. jedlička, 
RC Praha-Ciassic 

Dignitatis memores ad optima intenti /':::: 



z nových klubů 

"\---------------------------------
LRc Kravaře po roce 

Koncem května minulého roku p f·e
vzal Chartu Rotary International za tím 
nejmladší klub našeho clistriktu. Byl 
založen v Kravařích, městě s 6 500 
obyvateli ležícím mezi Opavou a 
Ostravou, rodišti Ivo Žídka, sólisty 
Nároclního clivaclla v Praze, a Mo niky 
Žídkové, která se v roce 1995 stala 
Miss ČR a Miss Europe. Dominantou 
města je barokní zámek, který se stal 
i místem pravidelných mítinkú nové
ho Rotary klubu. 

Využívejme oboustranně svých zkušeností 
a smyslu pro solidaritu - odbourejme společně 
bariéry kolem nás i v nás 

Agentura pro informace a marketing, s .r.o. 
řídicí článek kooperačního sdruženi 34 právnic
kých a fyzických osob reprezentujících malé 
a střední podniky 

hledá partnery a pro své členy spolupráci 
v těchto oblastech 

vytváření marketingových příležitostí 
poradenství 
vzděláváni 

nabízíme spolupráci v oblastech 

• organizace elektronických nákupních aukcí 
a tendrů 

• zavádění systému CRM - řízení vztahů 

se zákazníky 
• vytváření podmínek pro dlouhodobé stáže 

studentů VŠB-TU 
• vytvářeni pracovních míst pro absolventy 

VŠB-TU 
• pomoc při vytvářeni pracovních míst pro 
zdravotně postižené spoluobčany 
ve spolupráci s výrobním družstvem invalidů 

@ 

AIM 

Agentura pro informace a marketing, s .r.o. 
Studentská 1770 
700 32 Ostrava·Poruba 
(Koleje VŠB-TU. budova A, 7.patro] 

tel: +420 596 996 313 
fax: +420 596 996 388 
GSM: +420 608 980 285 
E-mail: aim@aim.cz 

www.aim.cz 

Golfová tradice 

Golf je také oblíben)rm sportem 
převážné většiny z dvaadvaceti členú 

nově vzniklého Rotary klubu a proto 
i některé aktivity rotariánl'I jsou spoje
ny s činností Zámeckého Go lf Clu bu 
Kravaf"e. Ocl roku 1996 nabízí golfov)r 
areál devíti jamkové hl"iště, pf·ipravuje 
se však i hřiště osmnácti jamkové. 
Golfové hřiště bývá také vhodným 
prostředím pro konání humanitárních 
a charitativních akcí. Právě zde, pl"i 
turnajích, získávají kravařští rotariáni 
,·elkou část finančních prostředkú na 
své projekty. Návštěva golfového hřiš
tě byla před časem zcela jistě nezapo
menutelným zážitkem pro děti z dět
ského domova ve Slezské Ostravě - a 
to určitě nejen proto, že při této příle

žitosti každý z návštěvníkú dostal 
walkmana a jejich domov počítačové 
vybavení. Pocl patronátem RC Kravaře 
dosahuje významných úspěchú i do
rost z místní základní školy s rozšíře
nou výukou zaměřenou právě na gol f. 
Zájem o pěstování golfové tradice 
v RC Kravaře dokazuje i to, že se stal 
patronátním klubem při vzniku další
ho Rotary klubu, jehož zakladatelé 
jsou o rientováni na tento spo rt. 

Sgojení vědy a praxe 

V únoru, pf·i profesní přednášce 

nově jmenovaného rekto ra Vysoké 
školy báňské -Technické univerzity 
v Ostravě prof. Tomáše Čermáka, 
dostala konkrétní podobu i aktivita 
RC Kravaře směřující k pocloře mla
dých lidí - stuclentú a handicapova
ných. O neutěšené situaci obou soci
álních skupin prl'Ikazně vypovídají 
všeobecně známé statistické údaje-
v ČR evidují úřady p ráce 60 000 neza
městnan)rch absolventú škol a mladist
vých i stejný počet nezaměstnaných 

zdravotně postižených občanl't Pro
střednictvím kooperačního sdružení 
právnických a fyzických osob, malých 
a středních podnikli, vzniká projekt 
propojující studentské odborné aktivi
ty s realizací ve výrobním družstvu 
invaliclú. Kooperační sdružení založil 
společně s dalšími 14 podnikatelský
mi subjekty současný prezident RC 
Kravaře Antonín Laš, jednatel Agentu
ry pro i;1formace a marketing. Členy 

Dignitatis memores ad optima intenti 

sdružení jsou prostřed nictvím sv)rch 
firem i někteř í další rotariáni. Nové 
sídlo sdružení bude v těsné blízkosti 
ostravské VŠB-TU, v prostorách nově 
budovaného Vědeckotechnického 

parku. Zde také najde prosto r nově 
založené Výrobní družstvo invalicll'I 
VDI Konto, které se snaží najít pracov
ní uplatnění pro handicapované obča
ny i pomocí kontak tú mezi rotariány. 
Jako první zájemce o spolupráci se 
přihlásil přítel rotarián Pavel Pravec 
z Barum Continental v Otrokovicích. 
Projevil zájem o první produkt, kte
rým jsou elektronické aukce a tendry, 
které v oblasti optimalizace nákupu 
VDI nabízí. Sociální podnikání členú 
RC Kravaře je také odpověd í na vyhlá
šení roku 2003 Radou Evropské unie 
Evropským rokem osob se zd ravot
ním postižením a snahou o vytvořen í 

tolik potřebné synergie pro zapojení 
čerstvých absolventl'I a zdravotně han
dicapovaných s potřebami převážně 
mal)rch a středních podnikLI. 

PNjJrauil: Svcttopluk K jedlička, 
RC Praha - Classic 

RC Kravaře 
Last year, ar the end of May the Char
ter of the Rotary International was 
awardecl to the youngest dub o f our 
clisu·ict - to RC Kravaře. The members 
of this dub fu! fil both humanitarian 
and charitable aims. For example 
menrion they hold beneficial golf 
tournaments ancl sponsor activity 
leading to the support o f young peo
ple (stuclents ancl hanclicappecl) by 
means o f "social entrepreneuring". 
This is in respo nse to the European 
Union 's cleclaration o f the year 2003 
the European Year of Handicapped 
Persons as well as to suppon the 
synergy between the needs of small 
ancl medium enterprises and the 
employmem of graduates and hancli
capped persons. 



...................................... .,,f zno~chklubů 

Obec Ropice ( 1352 obyvatel, 371 doml!, 
-:-... 

486 byttl), sousedící s Třincem, se patrně 
stane jedním z nejmenších míst, v němž 

pt1sobí Rotary klub. Zásluhu na tom má 
předevš ím 18 nejaktivnějš ích nadšenct\ 

' 

ktef·í se soustředil i kolem zdejšího, rychle 
se rozrústajícího go lfového areálu, v němž 
bude mít RC Ropice i svoji klubovou míst
nost. Pochopitelně, že zakládajícími členy jsou 
zejména "přespol ní''- třeba až z Prahy. V součas- ,., ,. 

.. . . 
né době Be kydská golfová, a.s., real izuje na více 
jak sto hektarech pozemkú prmí fázi projektu. Archi
tektonický návrh hřiště a projektoYou dokumentaci vytvořil 

I I 

špičkový evropský golfový projektantant Arch. Dipl. Ing. Hans-
Georg Erhardt z Rakouska. V letní sezóně tady už zdejší golfový 
klub provozuje clevítijamkovou akademii a pro fesionální Driving Range s kapaci
tou až 100 hráčtl , kter)r umoži'luje přihrávání ze všech golfových povrcht\ včetně 

he Pro·ect of Ro ice 

krytých odpališť. Provozu slouží i prmí 
budovy poskytující potřebné zázemí. 
V zimě je k d ispozici gol fový simulátor 
Double Eagle. Ve výstavbě je normova
né osmnácti jamkové hřiště, které bude 
postupně, clo roku 2007, rozši řováno až 
na profesionální 27-jamkové hřiště. 

Potvrzuje se, že tak jako v jin)rch místech 
je výrazným prvkem společenského 

života rotariántl například tenis, 
v moravskoslezském regionu zdomácněl 

právě go lf. Inaugurace nově , ·znikaícího 
RC v Ropici se uskuteční 2. dubna, pře

vzetí charty je plánováno na polovinu 
Patronátním klubem je RC Kravaře. 

PNpravil: Svatopluk K. jedlička, 

RC Praha - Classic 

The village of Ropice ( 1352 inhabi tants, 371 houses, 486 flats) in the neighbour
hoocl o f Třinec, will probably become o ne of the smallest p lace, where a Rotary 
Club w ill be founded. This is mainly to the crecl it o f 18 most active enthusiasts, 
who are concentrated around the local, fast growing golf centre, where RC Ropi
ce w ill have its clubroom. With regard to the small number of local inhabitants it 
is understandable that the founding members are mainly " commuters" - for 
example from Prague. The inauguration will take place on Apríl 2nd, the Rl 
Charter will be presented in rhe middle of September. The sponsor dub is RC 
Kravaře. 

Conti Capital 

venture kapitálová společnost 

Máme ambice změnit svým působe
ním průměrné nebo neúspěšné spo
lečnosti ve stabilní, prosperující firmy 
s vyspělou kulturou, tvořící jistotu pro 
zaměstnance a pocit hrdosti z přís luš

nosti k firmě. 
Na jednotlivých projektech se podílí
me nejenom jako tvůrce celkového 
aranžmá, ale i jako přímý investor 
formou spoluvlastnictví. 

Deset úspěšných společností finač

ního holdingu podniká především 
v těchto oborech: 

strojírenstvf, 
slévárenství, 
průmyslové armatury, 
finance, 
informatika, 
výroba nápojů, 
reality, 
sport. 

Conti Capital, a.s. 
Václavské náměstí 42 
11 O 00 Praha 1 
tel: +420 222 211 460 
fax: +420 222 211 464 
e-mail: 
conticapital@conticapital.com 
www.conticapital.com 

Každý má své clle, 
ne každý vf, jak je naplnit, 
my dokážeme být úspěšní, 

dokážeme své úspěchy opakovat 

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



pre hráčov golfu 

~, ________________________________ ___ 

. , 
pr1v1ta 

. ... 
rotar1anov J 

Verím, že akt;ívnym hráčom golfu, ale ist;e aj širo
kej verejnost;i, kcorá propaguje moderný životný 
št;ý/, pohyb a šporcové akcivit;y vo va/hej prírode, 
neunikla správa, že na Slovensku sa na sklonku 
/et;a 2002 ot;vorilo prvé majst;rovské 1 S-jamko
vé golfové ihrisko- Gray Bear Tále. Oovoťt;e, aby 
som aspoň v krát;kost;i vám priblížil krát;ku hist;ó
riu zrodu t;oht;o šport;ového areálu - klenotu 
v rámci svet;ových golfových polí. 

Tále - unikátna príroclná scenéria 
v ochrannom pásme Nároclného 
parku 1 ízke Tatry (NAPAl\ID neboli 
cloteraz aclekvátne využité ani z rekre
ačného, ani športového pohl'aclu. Práve 
poclmienky ochranného pásma nárocl
ného parku bránili v tejto lokalite roz
voj masového športovania. Hned' ocl 
prvého zverejnenia plánov vybudovat 
na Tál'och golfový areál sa ochranári a 
ekoaktivisti z mnohých ochranárskych 
zclružení ostro postavili proti tejto myš
lienke z obavy o clevestáciu prírocly a 
kontamináciu vodného zclroja pri kon
centrácii vel'kého množst:va športovcov. 

Trvalo roky, kým Ing. Vladimír 
Soták, generálny riaclitel' Železiarní 
Poclbrezová, a.s., a súčasný prezident 
Golfového klubu Tále, presveclči l prí
slušné inštitúcie až po ministerstvá, že 
golfové ihrisko okolitú príroclu nao
pak zhodnotí a najma zviclitel'ní regi
ó n Horehronia, čím pomóže zlepšiť aj 
prísun nových investícií clo tej to hla
clovej doliny. "Vcl'aka golfu budeme 
mať možnosť stretávať l'uclí, ktorí robia 
v našom biznise. K aždá účasť na tur
najoch clonesie práeti pre l'uclí vo fab
rike. Komunikácia so svetom je cez 
angličtinu a golf..." vysvetl'oval ing. 

Oignitatis memores ad optima intenti 

Soták. Golf je totiž po futbale najrozší
renejším športom na svete. 

1 akoniec po cloclržaní niekol'kých 
clesiatok poclmienok, kritérií, zákon
n)rch noriem a súhlasov, bol vo v)rstav
be realizovan)r architektonick)' projekt 
americkej f irmy International Golf 
Course Design, L.L.C. s cl izajnérmi 
Bobom Waltonom a Skipom Male
kom. Odborný clohl'acl realizácie 
zabezpečovala fi rma Souther Golf Ltd. 
z Vel'kej Bri tánie. Ihrisko bolo budova
né s minimálnymi zásahmi clo tvarova
nia terénu a prírocly, so zachovaním 
charakteru územia, póvocln}rch clru
hov v priroclzenej morfológi i a bez 
negatívnych vplyvov na životné pro
streclie. 

Pre lepšiu preclstavu majestátnosti 
Sivého meclvecl'a uvecliem len nie
kol'ko čísiel: plocha golfového ihriska 
je 62,4 hektára. DÍžka dráb je 6 174 
metrov, najkratšia dráha (2) má 114,46 
a najcllhšia (14) je cllhá 562,82 metra. 
Pri realizácii ihriska bolo \')'budova
ných 17 370 metrov zavlažovacieho 
potrubia, 447 postrekovačov vody, 20 
600 metrov híbkovej drenáže, 6 085 
metrov naclzemn}rch oclvocii1ovacích 
priekop, 262 oclvoci i1ovacích šácht, 6 
kore11ov)rch čističiek a úžitkové jazero. 
Pri v)rsravbe bolo použité 12 020 ton 
štrku, ll 130 ron piesku a 2 633 met
rov kubických rašeliny. Na zarrávne
nie greenov a oclpalísk bolo spotrebo
vaných 809 kg osiva a na hracie dráhy 
\')'Siali 16 504 kg OSÍ\'. 

1 ielen uvedené čísla , ale aj špeciál
ne technológie, výber materiálov a 
náročné záhraclnícke p ráce v rozsa
hu, akom sa zatia l' na Slovensku neu
skutočn ili , sú preclpoklaclom kval ity 
a bezchybnej preváclzky ihriska. Skú
senosti získané pri ich real izácii, ako 
aj na renomovaných ihriskách zahra
ničí, sú dobrým preclpoklaclom, aby 
" greenkeeper", Ing. K. Jančurová 
dokázala vysokú kvali tu ihriska nie
len uclržať, ale stále ju ešte vylepšo
vat. V náročných k limatick)rch pocl
mienkach 1 ízk ych Tatier je to veJ'mi 
zoclpoveclná a ná ročná práca. 



čestný odpal prvej !optičky na ofici
álnom uvedení Sivého meclveďa clo 
života cl i'la 08. augusta2002 urobil škót
sky pro fesionálny golfista zo siene 
slávy - Tony j acklin. Meclzi jeho trofeje 
patria aj výhry v British Open a US 
Open. Tohto slávnostného okamihu sa 
zúčastnilo okolo páťsto významných 
osobností slovenského a českého 
športového, kultúrneho a hospoclár
skeho života, ako aj zah raničn í hostia 
z viacerých krajín Európy a USA. Boli 
meclzi nimi ministri (E. Kukan, L. Mik
lós, M. Ki'lažko), herci (M. Lasica,J. Bar
toška, ). Svanclová), športo,·ci (P. Šťast
n)r, M. Satan, P. Bonclra, M. Hanclzuš, 
M. Moravcová, A. Tkáč), F. Chmelár, 
preclsecla SOV, M. Veselý, prezident 
Českého gol fového klubu. a druhý 
cleň navštívil areál aj premiér vlády SR 
M ikuláš Dzurinda. 

ebuclem ďalej uváclzať preclnosti a 
prvenstvá Sivého meclvcďa na Tál'och. 

--------------------------------J" pre hráčov golfu 

1 akol'ko stále platí, že lepšie je raz 
viclieť ako stokrát počuť, verím, že 
sre sa rozhodli osobne sa zoznám i ť s 
jeclným z najkrajších golfových 
ihrísk sveta. A hoci kalendár poduja
tí nastávajúcej sezóny je na Tál'och 
už preplnený, som vel' mi rád, že v 
mene čl enov HC Banská Bystrica vás 
móžem pozvať na Tále, na vóbec 
prvý rotariánsky golfový turnaj na 
Slovensku, ktorý sa uskutečn í clt'ía 
28. septembra 2003. Pozvanie platí 
nielen pre aktívnych hráčov, ale aj 
návštevníkov, k torí gol f nehrajú. 
V zákutiach Sivého meclveďa je 
dostatek priesto ru aj pre výletníkov 
s cleťmi i ďa lších turistov. 

Ten, kro nechce čakať clo jesene, 
móže si osobnú návštevu vybavi ť 

cez spo ločnosť Tále, a.s., k torú za 
účelom poskytovania služieb 
v oblasti turistiky, rekreácie a špon u 
založil i Železiarne Poclbrezová, a.s. 
(e-ma il : infotale@tale.sk), alebo p ria
mo na recepcii gol fového ihriska 
(e-mail: graybear@tale.sk). 

Ďakujem Ing. Maji Hoháčovej, 
r iaclitel'ke obchodno-marketingo
vého oddelen ia spo lečnosti Tále, 
a.s., za poskytnu té in for mácie a 
ilustračné fotografie z o tvorenia 
gol fového ihrisk a Gray Bear Tále. 
Toto ihrisko bo lo p restížnym ame
r ickým časop isem Gol f D igest 
no minované na ocenenie "Naj lep-

šie medzinárodné gol fové ihrisko 
rok u 2002". 

l vetn Belcm, PDG, PHF, 
RC Banská Bystrica. 

Gra Bear Welcomes Rotarians 
In summer last year o ne of the most 
beautiful gol f courses of the worlcl 
Gray Bear TaJe - was finished in the 
Low Tatras ational Park in Slovakia. 
Tony j acklin, a Scottish professional 
golf player from the hall o f fame, 
implemented the stroke of honour o f 
the first ball. The course was designed 
in accordance w ith the architectonic 
project of the American Company 
International Golf Course Design, 
L.L.C. together w ith the designers Bob 
Walton and Skip MaJek. The company 
Southern Golf Ltd., Great Britain, 
supervised the work. The course was 
build with min imum interventions to 
the shape of the ground and na ture, 
w ith maximum keeping the original 
character o f the territory and original 
species in their natural morphology 
ancl without any harmful influence on 
the living environment. The p restigi
ous American magazíne Gol f Digest 
nominated this course for the award 
"The Best International Golf Course 
2002". On Sunday, September 28th, 
the HC Banská Bystrica will hold here 
the very first Rotary Golf 'lburnament 
in Slovakia. 

Dignitatis memor es ad optima intenti /::: 
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BEAUTIES OF MORAVIA 
Tak se jmenoval první mezinárodní 

letní tábor, pořádaný v roce 2000 spo
lečně Rotary kluby Ostrava, Zlín, Kro
měříž a Pře rov. Zúčastnilo se ho 12 
mlad)rch lidí z ll státú. Ti měli mož
nost díky obětavosti organizáto rú 
poznat řadu zajímavostí Moravy. Oce
I1ovali však zejména naši pohostin
nost a otevřenou náruč, s níž jsme je 
přijali. 

Skautské tábory s protidrogovou prevencí 
jsou ji ž t rad iční akcí Rotary klubu Ostrava připravovanou 
společně se střediskem Junáka v Kopřivnici. Loni se 
uskutečn il již 6. ročník, clo kterého byl v rámci programu 
příhraničn í spolupráce PHAH.E zapojen i Rotary k lub Ži li
na. Zúčastn ilo se jej trad ičně více než 40 českých a slo
venských dětí. Ty objevovaly nejen krásy skautingu a bes
kydské přírody, ale i blízkost svých jazyk(! a kultur. Na 
tyto tábor y přirozeně navázal i společný Ski weekencl, 
realizovaný letos v únoru . Zde byla možnost budoucí 
spolupráce Rotary a Skautingu dále rozvinuta. Uvažuje
me i o zapojení clo celosvětového hnutí Fellowship of 
Skauting - Rotarians, plně fungujícího zejména v USA 
a Velké Bri tánii. 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
SYSTEM • OSOBN( KVALITA, DŮVĚRA 
A ÚVĚR 

Cyklus tří veřejných konferencí při
vedl ke společnému jednacímu sto lu 
zástupce velkých prúmyslových pocl
nikú, státní správy, bank a vlastníkú. 
V jejich prúběhu si společně pohovo
řili o možnostech další vzájemné spo
lupráce na bázi partnerství. 

RYLA - Rotary Youth Leadership A 

I 
Kaleidoskop RC Ostrava 

je tréninkový seminál' pro mladé talento
vané v(1dčí osobnosti. H.otary klub Ostrava 
převzal záštitu nad touto celoclistriktní 
akcí a připravil j iž tř i takové semináře. Kaž
doročně se jich zúčastnilo v prúměru 20 
mladých l idí. Cílem těchto akcí bylo 
poskytnout pečlivě vybíraným mlad)rm 
lidem čtyřdenn í intenzivní vzdělávací 
zážitek, který jim umožní v sobě rozvinout 
vúclčí schopnosti a uplatnit je ve prospěch 
druhých v duchu rotariánských zásad. 
Další z těchto seminářú proběhne 1 - 4. 
května 2003 a již nyní vyzýváme kluby 
k nominaci jejich kandiclátú. 

Kevě M ille1; účaslnici dlouhodobého sludij
ního pobytu, se v Oslravě očividně líbilo. 

Hanclicapovan)Í Jirka Pečenka má rad osl 
z notebooku. 

pNp rauil Zdeněk Michálek 

PRODUKTIVITA V DUCHU ROTARY 
Profesní meeting se pocl tímto 

názvem uskutečnil na podzim 2001 
v rámci spolupráce Rotary klubu 
Ostrava a Rotary klubu Zlín. D íky 
vstřícnosti rotariánského vedení spo
lečnosti Barum Conrinental a.s. 
v Otrokovicích se mohlo více než 30 
účastník(! seznámit s principy zvyšo
vání produktivity ve \rýrobním proce
su, př'i současném uplati'lování p rinci
p(! služby ve prospěch druhých a regi
onu. Krásně to na odkazu rotariána 
Tomáše Bati přiblíži l Pavel Pravec, nej
vyšší představitel f irmy a zároveií. člen 
Rotary klubu Zlín. Na závěr akci vhod
ně doplnil varhanní koncert a poseze
ní nad sklenkou dobrého vína. 

ETU(All. PODNIKAN( 
Znalostní a vzdělávací modul na 

téma Etika podnikání je vklad, kterým 
chtějí ostravští rotariáni přispět clo 
databáze nejlepších praktik Morav

skoslezského k raje. Data
báze je budovaná v rámci 
programu Phare 2000 
devíti spo lup racujícími 
organizacemi. Po jeho 
dokončení bude vzděláva
cí modul elán k dispozici 
i ostatním Rotary klubCu11 
našeho clistriktu nejen pro 
inspiraci, ale i jako nástroj 
komunikace s veřejností 

o p rincipech Rotary. 

Zemřel nám rezident 

I ng. Vác l av Fo r mánek (*1931, 
t 2003) jako osmnáctý p rezident 
ostravského k lubu byl vybrán pro 
jub ilejní rok 1999, kdy klub slavil své 
sedmdesátiny. Stál při začátcích obno
vované práce od inaugurace v květnu 
1993. Jako první generální ředitel kon
cernu Ostravsko-karvinských dol(! po 
roce 1989 podpořil prestiž k lubu 
i společensky. 

Sportoval, běhal, jezdil, cestoval po 
světě, chaJupaři l a měl i dosti času, 
v(!le a energie pro rotariánskou práci. 

Zlá nemoc, tak obvyklá v našich 
časech, všechno zastavila. Klub se 
s n ím rozloučil na pohřbu v Palacké
ho Hodslavicích a vzpomenul jej na 
své poslední únorové scht1zce. 

Zústává v našich myslích i srdcích. 

Členové RC Ostmua 



L cruhý dornov ] 

V roce 1996, v sedmnácti letech, dostal Gabriel Cicone 
z brazilského Santosu v rámci pravidelného rotariánského 
programu nabídku na dlouhodobou studentskou výměnu. 

Mohl si zvolit mezi Ruskem, Tureckem a Ceskou republikou. 
Ani o jedné z těchto zemí tenkrát vlastně nic nevěděl. Volba 
tak náhodně padla na naši zemi. Téměř rok sLUdoval pocl 
patronací RC Ostrava na gymnáziu. Pobyt v rotariánských 
rodinách pro něho nebyl ničím novým, i jeho otec je rotari
án. Na !\ loravě se mu zalíbilo, začal se učit česky a jak sám 
říká, bylo to zatím nejšťastnější období jeho života. Pro mla
dého člověka je, podle jeho slov, takováto možnost získání 
nO\rých zkušeností a zážitkCt naprosto výjimečná a nenahra
ditelná. Po návratu do Brazílie vystudoval školu cestovního 
ruchu. Táhlo ho to však zpět k nám. Zalíbil se mu jiný zpl't
sob ži\·ota, jiná kultura. PCtl roku studoval na Karlově univer
zitě češtinu a pak několik let pracoval jako barman a číšník. 
Před pl'tlrokem dostal nabídku, aby sám vedl novou restau
raci. A tak letos v březnu, ve S\rých čtyřiadvaceti letech, otev
řel v Praze na Vinoh radech "RESTAURA ITE COPACABAl\lA'' 
s kuchyní churrasco, typickým brazilským zpl!sobem úpra
\ry hovězího masa- a jak hrdě dodává, ve čtvrtek, pátek a 
v sobotu bude hrát živě i pravá brazilská hudební skupina. 

častým hostem HC Ostrava je jeho čestný čl en John C.Gil
lott s manželkou Pat (na snímku s devo stojícím PP RC 
Ostrava \'laclimírem Acl<ímkem). Jako b)•-val)' guvernér brit
ského clistriktu 1270 a dlouholetý člen HC Sheffield Ilallam 
umí poskytnout řadu dobrých a užitečn)Th zkušenost í. Je 
držitelem nejvyšší rotariánské pocty .. Paul I Ierris FeliO\Y'·. 
Tento manželský pár provází ostravský klub ocl znovuobno
vení jeho činnosti. 

HC Ostra\·a is o ften visitecl by its honourary member John 
C. Gillot w ith his ~vife Pat (on the photo rogethcr ~·ith \ 'lacli
mír Adámek. PP RC Ostrava, stancling on thc lcft). As a for
mer governor of the British district 1270 and a member of 
RC Sheffield for many years, he is very expcricnced and 
able to give a lot of goocl ancl useful aclvice. I Je is a holcler 
o f the highest Hotary honour - Paul H arris rcllow. This 
couple has been visiting the Ostrava d ub since its reestab
lishment. 

Její členové žijí nedaleko, v Německu. Gabriel našel v Praze 
svoje uplatnění ale přesto Brazílii nepřestal milovat a rád se 
domtt často vrací. 

Svatopluk K Jedlička 

he Second Home 

Gabriel Cicone from Brazil participated in a long
te rm student exchange stay in RC Ostrava when he 
was seventeen. He liked Moravia, started learn ing 
Czech and did not want to retu r n to his native count
r y. At home h e f i nishecl the School of Tou r ism and 
then he returned to the Czech Republic country, this 
t i m e to Prague. For some yea rs he worked as a bar
man and a waiter. In March of thi s yea r, being rwen
ty-four yea rs o lel, he has o pened " RESTAURANTE 
COPACABA TA" in Vinohrady in Prague. The charac
teristi c fea tu res of this restaurant are churrasco cui
sine and a typica l Brazilian beef preparation. 



z našich klubů 

~, __________________________________ ___ 

ročník Memoriálu 
.Jiřího Porkerta v lyžování 

Je to mu už více než rok, co odešel 
z našeho středu jeden ze zakládajících 
člen ll našeho Rotary klubu, přítel Jiří 

Po rkert. Všichni ho máme dodnes 
v paměti jako věčně se usmívajícího 
optimistu, a to i když mu tenkrát v ro
ce 1997 rozvodněná říčka Bělá poniči

la rodinný podnik ve Skuhrově. Pře
devším to byl ale náruživý lyžař, 
závodník, cviči tel a instruktor, který 
nakonec ale na následky zranění zpll
sobeného při svém oblíbe né m sportu 
doplatil odchodem na věčně zasněže

né a nekonečné sjezdovky. 
Když se loni zjara vrátili dva naši 

členové z lyžal"ské soutěže RC Liptov
ský Mikuláš v Dem~inové, začali jsme 
přemýšlet o podohné m setkání ro tari
ánských lyžařll, které by bylo věnova
né našemu pr-íteli Jil"ímu. A tak se zro
dila myšlenka uspořádat I. ročník 
"Memoriálu Jiřího Porkerta" v jeho 
oblíbeném Deštném v Orl ických 
horách, kde měl (a jeho rodina stále 
má) nejen krásnou chalupu, ale kde 
se i nachází stadionek Lyžal"ského 
klubu Porkert Skuhrov pro běžecké 
soutěže. 

Organizační komise pracovala a 
telefonovala a psala a připravovala 
pro pozice a sháněla ceny, až se v so
botu ráno 21. února za ideálního 
počasí na krásně upravených tratích 
sešlo na startu běžeckých soutěží cel-

vodníkú, 
z toho 20 
mužll, 8 žen 
a 8 dětí a to 
nejen z na
šeho klubu, 
ale i z Liber
ce. Odpo
ledne všich
ni ještě ve 
větším 

počtu (cel
kem 43) 
absolvovali 
na krásně a 
především 

zdarma míst
ní firmou 
Sportprofi uprave ném svahu dvě kola 
sjezdoslalomu. Nejpočetněji byla 
zastoupena rodina Novotných svými 
pěti členy, a to od šestiletého předško
láka až po dědečka Petra, takto naše
ho klubového webmastera. 
Zvítězili všichni, kteří se zúčastnili , 

především nad sebou samými. Zvítězi
li i ti, ktel"í měřili časy, zapisovali 
výsledky nebo jen tleskali dojíždějí
cím. Někteří byli pl"ece jenom le pší 
než ostatní, a na ty se dostaly diplo my 
a několik věcných cen, věnovaných 
našimi sponzory. Nejčastěji se na 
po myslných stupních vítěZtl objevili -

Dignitatis memores ad optima intenti 

jak jinak- pr-íslušníci rodiny Novot
ných. Rozdílení se konalo při společ
né večeři v hotelu Panorama, kde něk

teří zllstal i vzhúru déle než obvykle. 
Nicméně se všichni shodli na to m, že 
se první ročník Memoriálu Ji řího Po r
kerta podaři l a že je nyní na našem 
klubu, aby ho pl"íští rok zopakoval. 

Přišlo mi na mysl jedno z hesel 
minulých preziclentl! Rl - "Rotary is 
fun". Pocl dojmem posledního víken
du bych je ch těl přeloži t jako "Rotary 
je fajn". 

Augustin Čermák 
RC Hradec Králové 

he First Year of the Memorial 
of Jiří Porkert 

The first year of the Memorial of JiH 
Porkert in skiing took place in Deštná 
in Orlické hory on February 21st. It 
was participatecl in by 36 competitors 
(20 men, 8 women, 8 children) from 
RC Hradec Králové and RC Liberec. 
This event was organised by RC Hra
dec Králové, d1e home dub of Ji_í Po r
kert in memory of d1e Rotarian, who 
died clue to a skiing acciclent more 
than o ne year ago. 



PETS
President Elect 
Training Serninar 

Rožnov pod Radhoštěm se stal ve dnech 
29. a 30. brezna místem konéní přfprav
ného semináře prezidentů a sekretářů 
Rotary klubů distriktu 2240, znémého pod 
zkratkou PETS, pro funkční období 
2003/ 2004. Jaké nézory na tento semi
néř mají jeho dva protagonisté? 

Ing. Jiřf Faat, MBA, guvernér diatriktu 
pro abdabf 2003/2004 

.,PETS je každoročně odrazovým 
mL!stkem pro další činnost všech rota
riántt v distriktu. Buďme střízliví- rota
riánskou metOdiku si za ty necelé dva 
dny tady nikdo do detailu neosvojí. 
Znalosti přináší praxe. Ostatně řada 
účastníkú PETS už v rúzných klubo
vých funkcích třeba i púsobila. Jde 
spíš o to, aby se kl íčoví představitelé 

jednotlivých klubú a vedení distriktu 
navzájem lépe poznal i, navázali nové 
kontakty nebo i přátelství, aby se 
jeden na druhého mohli obráti t s řeše
ním jakéhokol i problému, aby jeden 
v druhého měli dttvěru. Při jednání 
PETS bychom měli najít společnou 
řeč a stát se "akceschopným" týmem 
pro příští rotariánský rok." 

Ing. Ubar Friedel, MBA, prezident 
pařádajfcfha RC Ostrava 
"Uspořádat PETS je pro nás určitou 

poctou, ale i závazkem. Rožnov pod 
Radhoštěm jsme vybrali jak pro jeho 
příjemné, rekreační prostředí, tak pro 
umístěn í téměř na pomezí obou zemí 
našeho clistri ktu. H otel Relax nabízí 
pro podobná setk<íní kom fortní záze
mí - velký sál pro plenární zasedání 
i možnost jednání v menších salon
cích. Přitažlivé jsou i relaxační mož
nosti hotelového komplexu. RC Ostra
va má dobrou zkušenost s touto loka
litou například při pořádání RYLA 
seminář(! v nedaleké Prostřed ní 

Bečvě. Organizační zajištění PETS je 
také vhodnou příležitostí, jak se 
mohou clo rotariánských aktivit zapo
jit nově vzniklé Rotary kluby púsobící 
, . moravskoslezském regionu.'· 

Svatopluk K jedlička 
RC Praha Classic 

POCNIKATELSKÉ 

AKTIVITY ČLENŮ 

RC OSTRAVA 

ENTREPRENEURING 

ACTIVITIES OF THE 

MEMBERS 

OF RC OSTRAVA 

\ 
Friedel KM Consulting 

Ing. Libor Friedel, MBA 

Poradenská, konzuftačnf a trenérská činnost 
v následujfcfch oblastech: 
• Řízení znalostí (Knowledge Management) 
• Strategie a strategické řízení 

• Balanced Scorecard 
• Benchmarking 
• EFQM Excellence Model 

Mládí 6 • CZ-709 00 Ostrava • 
Ceská republika 
tel.: +420 596626707, 603851176 
e-mail: Iibor _friedel@volny.cz 
web (od 5/2003): www.friedel-km.com 

HM !NIJJXlil!R!!IEm~ 
• .. r .. o .. 

... rozvoj lidí a organizací 

profesionální konzultační 

a vzdělávací služby poskyto

vané v duchu rotariánských 

zásad 

www.hrnpart;ners.cz 

Společnost Kappa Packaging je v České repub
lice předním výrobcem papíru ze sekundárních 
vláken (z odpadového papíru). vlnitých lepenek 
a obalů z vlnitých lepenek. 

Majoritním vlastníkem je společnost Kappa Pac
kaging B.V. se sídlem v Nizozemí. která je jed
nou z vedoucích evropských společností 

v oblasti výroby papíru a obalů z vlnité a strojní 
plné lepenky. V 16 evropských zemích sdružuje 
114 výrobních závodů s více než 17 tisíci 
zaměstnanci a real izuje prodej přes 3 mld. EUR. 

ID~trre. ljeD:mY 

Výškovická 120. areál Kotva, 700 30 Ostrava- Zábleh, lelJfax: 596 751 744 

prodeJ, servis 

~ODRA TRADING w DODÁVÁ 

ID~trre . ~TŘ!BRe. ljeD:mY 
ul. Homí 1492, naproli KB, 705 00 Ostrava - Hrabůvka, lel.: 596 785 957 

DffRKeVtPl\lDmtiT 
Výškovická 116, areál Kotva, 700 30 Ostrava- Zábleh, lel.: 596 751 700 

Výškovická 120, areál Kotva, 700 30 Ostrava- Zábleh, leiJfax: 596 751 744 

Kancelář: 596 711 560, e-mail : chronos@chronos-ostrava.cz 
www.chronos-ostrava.cz 

OCHRANNÉ HRANY - PACK PROFIL 

Pti b.1lcnf můlclc l)X!\'Oil ~vé Y)rob~y poulithn úhelníků . POSkoLcnf rohů 
3 hran během pkpr.t\) :1 manipulace je nákl:l<.lnýrn problémem mnoha ')robcll. 
N:aSC hrany J~Oll jctlnoducM a úNnn:\ ochrana pfcd nebezpečným n:\r.llcm 
nebo tlakem na dan); v)robcJ... Nabílíme Vjm ckologid)~ V)1robck z kartonu. 

Výrobek je LhoiO\'Cn l plirodnich malcri
álu a po upoll"cbenf se hodí k dal~í recyk
laci v podobě sbčrového papíru - je 
ckologick)' nezávadný. 

sbčro,ého fJ3pfru n studena lepenými organickými lcpidl). 

~~~ 
ODKJ\ trading. "f>OI. ~ r.o. 
U parku 10 
CZ 702 00 Morahká Qqra,a 
ccl./fa<· +-120 596 114 751 
cel.: +-120 596 119 268 
e-mail: odra<Sal"\)'tcm.l·t. 

Na pf:inf 1:\kalnU .. a nnUcmc n:l úhclnU .. 
\) li,knout firem ni t.načku - LOGO. 



z našich klubov \, _____________________ _ 

Paťrokov 

v Liptovskorn Mikuláši 

V tornto roku oslávi RC Liptovský Mikuláš pať 
rokov svojej činnosti - a je to činnosti vel'rni pest
rá a róznorodá, stačí len nahliadnuť do klubovej 
kroniky. Listovali srne v nej spoločne so zaklada
júcirn prezidentorn tohto RC, Jozeforn Šišilorn 
a súčasnýrn prezidentorn, Milanorn Trnovskýrn. 

Vzácne návštevy 
Ta pravidelných stretnutiach RC sa 

strerávame so zaujímavými hosťami 

z róznych oblastí spoločenského, eko
nomického či kultúrnebo života. 
Meclzi najvzácnejších hostí patrili určí
te Jeho Excelencia Jan Komornicky, 
pol'ský vel'vyslanec na Slovensku či 
guvernér dištriktu 2240 Milan Roch. V 
rámci rozvíjania meclziklubových vzťa
hov sa RC Liptovský Mikuláš zúčastnil 
napríklad aj na Intercity Meetingu v 
Žiline, kde bol prítomný Eduard 
Kukan, minister zahraničn)rch vecí Slo
venskej republiky. 

Priatefstvo a pomoc iným 
"Už ocl začiatku, ako som prevzal 

funkciu prezidenta RC, pokračujeme 
v ďalšom napfňaní ciel'ov Hotary na 

báze priatel'stva a pomoci iným. Minu
lý rok sme svojimi aktivitami finančne 
pomohli Osobitnej škole pre blucho
slepé cleti v Červenici pri Prešove, kro
rej náš klub poskytol 40 tisíc Sk. Zisk 
z preclaja vianočného punču vo výške 
26 tisíc Sk sme zasa venovali liptovsko
mikulášskej 1 emocnici s poliklinikou 
(NsP). Ďalších 100 tisíc sme poskytli na 
nákup laparoskopick)rch zariadení pre 
chirurgické oddelenie NsP. Ako kolek
tívny člen Spolku Martina Rázusa klub 
zaplatil na jeho činnosť členský príspe
vok vo výške 5 tisíc korún a ďalších 30 
tisíc sme venovali na vybuclovanie 
sochy tohto významného mikulášske
ho rodáka a spisovatel'a," hovo rí Milan 
Trnovský. "Usporiadali sme aj niektoré 
naše tracličné poclujatia, meclzi ktoré 
pa tria Jesenné buď fit s Rotary, Rota-

Dignitatis m emores ad optima intenti 

riánske Vianoce s partnermi, opať sme 
pripravovali vianočný punč, pričom 

sme vyzbieraných 14 tisíc korún veno
vali Špeciálnej základnej škole J Huma
na v Liptovskom Mikuláši a zrealizovali 
sme mnoho ďalších aktivít a podujatí, 
na ktorých vymenovanie by bolo 
potrebné ovel'a viac priestoru. Samo
zrejme, nezabúclame ani na podporu 
projektu Polio Plus." 

Rodinná výchova v š~j škole 
Už ocl svojho vzniku začal liptovsko

mikulášsky RC spoluprácu so Špeciál
nou základnou školou internátnou 
(ŠZŠI) v Liptovskom Jáne. "Ciel'om 
tohto projektu RC na pomoc škole 
bolo zreal izovanie stavebn)rch úprav 
pre zriaclenie rod inných buniek, 
rekonštrukcia sociálnych zariaclení 
a vybudovanie rehabilitačného strecl is
ka v rámci školy. Pri tom sme kláclli 
doraz v spolupráci s vedením školy na 
zaYeclen ie tzv. rodinnej výchovy detí 
umiesrnených v ŠZŠI", vysvetl'uje Jozef 
Šišila a clocláva, že v tom čase rotariáni 
z Liptovského Mikuláša spolu s rota
riánskymi priatel'm i z RC Middlesbo
rough v Anglicku venovali škole pro
strieclky na tú to časť projektu po 4 tisíc 
USD, spolu tecla 8 tisíc USD. V apríli 
minulého roka merali páni \Xfal ter 
Patisson a Br iax Dixon cestu cllhú cel
kom vyše paťtisíc ki lometrov, aby spolu 
s členmi RC Liptovský Mikuláš darovali 
deťom spomínanej školy oblečen ie 

v hodnote 700 tisíc korún. 

Vychovávame pokračovatel'ov 

Prostredníctvom RC Liptovsk)r Miku
láš sa počas tohto rotariánskeho roka 
zúčasti'íujú clvaja študenti z Lip tovské
ho Mikuláša na cl lhoclobom študijnom 
pobyte v Spojených štátoch americ
kých - na Floricle a v Oregone. Spozná
vajú tam nielen kažcloclenn)r život 
v rodinách rotariánov, u ktor)rch sú 
ubytovaní, ale tiež štuclujú na strecl
ných školách a zclokonal'ujú sa v cucl
zom jazyku. "Vel'mi ma teší skutočnosť, 
že liptovskomikulášsky Rotary klub 
prvýkrát vo svojej h istórii sprostreclko
val cllhoclobý študijn)r pobyt štuclentov 
zo zahran ičia . V auguste minulého 
roka clo Liptovského M ikuláša pricesto-
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vali, a v súčasnosti študujú na Gymná
ziu Michala M iloslava Hodžu, clvaja štu
clenti: Enrique z Mexika a Laura 
z Kanady. Dnes, po niekol'kých mesia
coch pobytu, už ncmajú problém 
komunikovat aj v slovenskom jazyku", 
clozvedeli sme sa ocl Milana Trnovské
ho, kto rý sa pre návštevníkov Liptov
ského Mikuláša pokúsi zrealizovat aj 
incle obl'úbený Passport mesta. 

Pnp raui/a: Eva Petranová, 
sympatizantka RC Lip touskJÍ Mikuláš 

Five Years in Li tovsk- Mikuláš 
This year the RC Liptovský Mikuláš w ill cele
brate five years. Leafing through the d ub 
chronicle together with Mr. ] ozef Šišila, the 
founcling president of this RC and Milan 
Trnovský, the current president. \Y/e founcl 
a lot of very interesting projects: for exam
ple the one that supports the family eclucati
on at a special basic boarding school. The 
Rotarians from Liptovský Mikuláš are also 
proud o f managing to organise this year a 
long-term exchange visi t for two stuclents 
from abroacl. 

____________________ .",/ z našich klubov 

Prvý diplomatický úrad 
v okresnorn rneste 

Honorárny konzulát Pol'
skej republiky (PR) v Liptov
skom Mikuláši je prv)rm 
diplomatickým úraclom zria
cleným v Slovenskej republi
ke v okresnom meste, kto ré 
má ale vel'ký význam z po
hl'adu turistického ruchu a 
vyznačuje sa vel'kou 
návštevnostou pol'ských 
turistov. Konzulát slávnost
ne otvorili v piatok 17. janu
ára a clo funkcie honorárne
ho konzula ustanovili Tacle
usza Frackowiaka, v roku 
1998 zaklaclajúceho člena 
Rotary klubu v Liptovskom 
Mikuláši a v období 2001/02 
aj jeho prezidenta. Povero
vacie listiny a exequatur 
novovymenovanému hono
rárnemu konzulovi oclovz
clali za prítomnosti Eduarda 
Kukana, ministra zahranič
ných vecí Slovenskej repub
liky, \Y/loclziemierza Cimo
siewicza, ministra zahran ič
ných vecí Pol'skej republiky 

, i mw m 1. tmt.J, .etmt• Iltt:tlftG mw ;tt'lt.J ·h'' ,.Jr"' , 
The first cliplomatic office established in Slovak ia 
in the regional town was open in Liptovský Miku
láš in January. This office is the second diplomatic 
representatio n o f Poland in Slovakia besides the 
Embassy of Poland in Bratislava. The honorary 
consul is Mr.Tadeusz Frackowiak, the member of 
RC Liptovský Mikuláš. 

a Jeho Excelencie ] ana 
Komornickeho, vel\ryslanca PR na Slo
vensku. 

"Hlaun_)Ími úloha mi honorárneho 
konz ulátu ·; houorí TC1deusz Fracko
wiak, "je uytuáranie p odmienok pre 
rozvoj oboj strcnmej liospodcírskej sp o
lupráce medz i Polskou republikou 
a Slovenskou republikou, ako aj vytuo-

renie p latformy na 11aduťizouanie 
obcliodn} ch koutaktou medz i p o/'sk_ý
mi a s/ouensk_)ímijln nami . . 11edz i d'a!
šie /Í/ohy jXItrí podpora turistického 
mchu a regionálnej cezhraničnej spo
!up rcíce a pomoc p ri rozuíjaní ~jJolu
p rcíce u ku/tzírnej oblasti 111edz i obid
uoma iitátmi. Houorcíruy konzu/cít sa 
bude zaoberať cl} sprostredkouaním 
a podporou uedecko-teclmickej a cir

keuuej spolupráce a jeho 
/Í/ohou je tiež pomáliaťpri 
riešeu í z cíuaž n_ých problé· 
mov, ktoré by moli/i vzniku· 
zíťpočas poby tu po/'sk)Ícli 
tu ristOL' na S/oueusku." 

H ono rárny konzulát PR 
v Liptovskom Mikuláši je 
okrem vel'vyslanectva PR 
v Bratislavecl ruh)rm diploma
tickým zastúpením Pol'ska 
na Slovensku. Oblastou jeho 
pósobenia je Ži linsk)r kraj 
a západné okresy Prešovské
ho kraja vrátane Vysokých 
Tatier. 

Eva Petra nová 

Dignitat is memor es ad optima intenti ,/;;; 
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Nidič.iBiitiřY -------' 
Prezident RI pro rok 2003/04 jona-

than B. Majiyagbe jmenoval tři nové 
zmocněnce Nadace Rotary na čtyřleté 
období, začínající 1. červencem 2003 
a končící 30. červnem 2007. Budou 
jimi bývalý prezident RI Luís Vicente 
Giay, člen RC Arrecifes, Argentina; 
ředitel Rl Dong-Kurn Lee, člen RC 
Seoul-I-Iangang, Korea, a konečně 
PDG jayantilal K. Chande, člen RC Dar 
es Salaam, Tanzánie. 

P-Ozorninr pro n ct lu 
Aby mohly b)'t všechny české i slo

venské Ro taract kluby zařazeny do 
celosvětového adresáře RTC klubů, je 
zapotřebí zaslat potřebné podklady 
nejpozději do 1. května 2003 na adre
su Rotary International, Attn: Official 
Directory Section, 1560 Sherman Ave., 
Evanston, lL 60201 USA; fax: 001-(847) 
733-9340; e-mail: data@rotaryintl.org. 

Odznal( PHF pro Luise Fermorrin!J!'!a __ 
Luis Fermin se jako poslední oběť 

dětské obrny na západní polokouli 
stal nositelem odznaku Paul Harris 
Fellow. Když mu bylo v roce 1991 13 
let, zjistil u něho lékař-rotarián dět
skou obrnu. Šlo o syna chudých ven
kovanů v obci Pichanaqui v peruán
ských Andách. čestn)' odznak a 
diplom mu předal 16. listopadu 2002 
Luís Vicente Giay, bývalý prezident HI, 
u příležitosti sem ináře, pořádaného 
clistriktem 4450 v Limě za účasti více 
než 200 rotariántl. 

Kdo clo celoročního fondu progra
mů Taclace Rotary přispěje částkou 
1.000 dolarú, mllže získat buď sám 
nebo ve prospěch někoho jiného čest

né označení Paul I-Iarris Fellow. "Roz
hodl jsem se tuto částku věnovat na 
počest peruánských rotariánú, kteří 
vykonali ohromn)' kus práce v péči 
o Luis Fermin Tenoria. Bylo to skuteč

ně dojemné setkání," prohlásil L. Giay. 
Národní komitét peruánských rota

riántl pro PolioPlus za spolupráce 
amerických distriktú 5520, 6290, 6400, 
6440, a 6950 pomáhal Luisovi se sou
hlasem jeho rod ičú od pěti let jeho 

věku při zajišťování jeho lékařské 
péče i výchovy. Zdravotní stav chlapce 
se mezitím natolik zlepšil, že již nemu
sí nosit zpev11ovací konstrukci nohou. 

amP-aň P-roti P-~O!!'Iio~------....1 
Indie vyhlásila na rok 2003 dosud 

vúbec nejrozsáhlejší imunizační kam
pal"l proti dětské obrně, nejobtížnější 
epidemii současnosti. K clesetitisícúm 
indických rotariánú, zdravotníkú 
a dalších clobrovolníkú se připojilo 
9. února 2003 65 rotariántl ze Spoje-

Dignitatis memores ad optima intenti 

ných státú a Kanady, aby během 
6 dnú aplikovali vakcínu 165 milio
núm indických dětí ve věku clo 5 let. 
V tomto roce je to již druhá akce 
v rámci Nároclních imunizačních dnú. 

jestliže v roce 2002 klesl počet 
zemí, kde se dosud vyskytuje dětská 
obrna, na sedm, byla Indie společně 
s 1 igérií jednou ze dvou zemí, v nichž 
došlo ke zvýšení výskytu polia. Podle 
Světové zdravotnické organizace 
(WHO) bylo v roce 2002 zaznamená
no v Ind ii 1556 nových přípaclú, což 
představuje pětinásobný nárúst opro ti 
roku 2001 a 85 % nových přípaclú 
v celosvětovém měřítku. Největší 

počet případtl byl zaznamenán ve 
státu Uttar Praclesh na severu Ind ie. 
Vlády Indie i Ujttar Pradeshe proto 
s vědomím naléhavosti spolupracují 
s Rotary, WHO, UNICEF i s US Cent
rem pro kontrolu a prevenci nemocí 
na nezbytných opatřeních. Spolupráci 
nabídl také indický film a hvězdy kri
ketu, představitelé obcí i muslimští 
hodnostáři, aby pomohli v kampani 
pro zmírnění obavy z aplikace vakcí
ny. Statisíce dětí se zapojily do kreslíř
ské soutěže, jejímž posláním je zdt!
raznit potřebu očkování. V tisících 
obcí byla uskutečněna veřejná shro
máždění všech jejich obyvatel. 

See: NEWSLINE 
The Rotarian, # 3/ 03, 4/ 03 
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Rozhodnutí Sboru zmocněnců 
N aEiace Rotary 

Ve dnech 25.-26. a 30. ledna se 
v Anaheimu setkal sbor zmocněnctl 

Nadace Rotary a přijal tato usnesení: 
• Gene rální sekretáf· Rl byl pověřen, 

aby učinil potřebné kroky k zalo
žení přidružené nadace v Brazílii. 

• Bylo stanoven cíl dosáhnout část

ky 70 mil. US $ jako příspěvkú do 
Celoročního fondu programú 
Nadace v roce 2003/ 04. 

• Nově nastupující guvernéři pro 
rok 2003/ 04 jsou vyzýváni, aby 
organizovali výměnu studijních 
skupin (GSE-týmt"t) tak, aby se 
v nich odrazila rozd ílnost kultur
ního prostředí, jazyka i ekonomic
kých podmínek celého světa 

Rotary. 
• V návaznosti na rozhod nutí Správ 

ní rady Rl o ukončení poskytování 
pomoci při přírodních katasu·o
fách z prostředkú Rl nebude 
možné nadále používat finančních 
prostředkú z fondú DDF pro tento 
účel. Distrikty však jich mohou 
použít pro již zavedené humanitár 
ní dotace, aby tak zajistily dlouho-

ROTARY v čfslecti 
Počet členů Rotary- mužú i žen 
Počet klubú 
Počet distriktú 
Počet zemí 
Počet člentt Rotaract klubú 
púsobících ve 
Počet člen(t Interact klubú 
pttsobících v 
Počet místních týmú aktivistú 

dobou pomoc po takovýchto 
katastrofách. 

Světový kongres v Brisbane se blíží 
Kdo má zájem zúčastnit se 94. Svě

tového kongresu Rl ve dnech 1. až 4. 
června 2003 v australském Brisbane, 
nechť se co nejdříve přihlásí na fo r
mulářích, které si múže stáhnout 
z webov)rch stránek Rl nebo se múže 
přihl ásit pomocí inte rnetu na adrese 
www.rotary.org . 

Letecká společnost QAt TAS jako 
oficiální partner kongresu poskytuje 
slevy letenek ve výši 15 % na econo
my class a 18% na business class. Více 
info rmací získáte na adrese: 
www.qantas.com. 

V návaznosti na kongres je připrave
na celá řada atraktivních společen
ských akcí nebo turistických výletú 
pf·ed jeho zahájením i po něm. 

Podrobonsti se dozvíte na adrese: 
w·r.vw.ro tary2003.org. 

1 220 543 
31 314 

530 
165 

172 086 
7 482 klubech a ve 155 zemích 

202 009 
8 783 klubech a ve 111 zemích 

4 969 v 69 zemích 

Tato čísla se opírají o oficiální údaje o členské základně, včetně pololetního hláše
ní za období 1. 7 do 31.12.2002 a čtvrtletního hlášení za období ocll.lO. do 
31.12.2002. 

ezinárodní akce v dubnu 2003 
1. dubna- komitéty zmocněnctl TRF, Evanston, III. , USA 
7.-9. dubna - komitét pro Ústavu a Stanovy Rl, Evanston 
8.-9. dubna - seminář hlavních a oblastních koordinátorú týmú aktivistú, 

Evanston 
10.-13. dubna- výroční konference RIBI, Blackpool, Anglie 
14.-16. dubna- finanční ko mitét Rl, Evanston 

ejbližší Světové kongresy Rl 
Brisbane, Australia, 1.- 4. června 2003 
Osaka, J aponsko, 23. - 26. května 2004 

PředpokláEianá mfsta dalšlc kongr s · 
Chicago, USA, 19. - 22. června 2005 
Kodaň, Dánsko a Malmo, Švédsko, ll. - 14. června 2006 

Z aforismů 
Martina Petišky 

Být rotariánem znamená vědět, že 
hranice nevedou mezi státy a náro
dy ... Hranice vedou jenom v lidském 
vědomí. Pokud se je podaří z něj 
odstranit, zmizí to, co dělí, a zůstá
vá jenom to, co spojuje. Odstranit 
hranice vyznačené milníky předsud
ků je jeden z velkých cílů i úkolů 
rotariánského společenství. Tam, 
kde zmizí hranice předsudků, tam 
se rozkládá jediná společná pevni
na, pevnina přátelství. 

• 
Člověk je rotariánem v té míře, 
v jaké si dokáže uvědomovat rozdíl 
mezi "mít" a "být" ... 

• 
Rotarián nevěří v přátelství. Nepo
třebuje víru v ně. Rotarián, pravý 
rotarián, představuje už svým živo
tem jistotu, že přátelství existuje ... 

• 
Rotariáni si dobře uvědomují, že 
velké dílo, stejně jako plný život, 
netvoří ojedinělé velké činy - - - velké 
dílo i plný život se skládají z bezpoč
tu malých svítících skutků. To, že si 
rotariáni dokáží tuto pravdu uvědo
movat, působí, že kolem nich nebý
vá tma ani šero. 

• 
Jak by mohl být někdo zbytečný, 
někdo na tomto světě zbytečný, 
dokud zde bude kdesi - at už neda
leko něj nebo v dálce - žít někdo, 
kdo potřebuje pomoc? Dokud zde 
bude žít třeba jenom jeden jediný 
člověk, který potřebuje, aby se mu 
pomohlo? Touto otázkou lze vyjádřit 
rotariánské krédo. 

• 
Rotariáni dobře vědí, že nejlepším 
záchranným kruhem, jaký lze hodit 
tonoucímu, je láska. Je to nenápad
ný, jenže po tisíciletí osvědčený nej
důležitější záchranný kruh ... 

Dignitatis memor es ad optima intenti /';;; 
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příště ... 

• Životopis nového prezidenta Rl Jonathana 8. Majiyagbeho 

• Mezi seminářem PETS a konferencí distriktu 2240 

• Co nám přinesla 5. mezinárodní konference pořádaná pražskými Rotary kluby 

• představujeme projekt Muzea železné opony, připravovaný ve spolupráci s němec
kými a rakouskými distrikty 

• Magna Charta Libertatum v britském Lincolnu 

• a řada dalších zajímavostí ze světa Rotary 

Příští číslo ROT ARY GOOD NEWS - 3/2003 vyjde 30.5.2003 

kalendál"iurn 
atum místo akce pořadatel kontakt 

29.03.· 30.03. 
02.04. 
16.04. - 07.05. 
27.04. 
30.04. 
01.05.· 04.05. 
~3.05.·18.05 

03.05. - 31.05. 
24.05.- 22.06. 
27.05. 
01.06. - 04.06. 
21.06. 
25.07. 
18.09. - 21.09. 

~6.09. - 07.10. 
26.09. 
28.09. 
10.11. 
27.11. 

Rožnov p.Radhoštěm PETS - sem1né~ O 2240 Jii'f Fast 
Ropice u Třince inaugurace nového RC RC Kravaře Antonín Laš 
USA - Pen anie GSE 2240 do USA 7330 O 2240 Libor Friedel 
Frýdek-Místek předáni Charty Rl novému RC RC Fr.·Mistek I. Navrátilová 
předat guvernérOVI pi'fpadné návrhy změn Stanov Rl O 2240 Milan Roch 
Prostřední Bečva distriktni seminář RYLA 4.ročnik O 2240 Z. Michálek 
Plzeň XI. lnter-Country Meeting 2003 RC Pize_ O. Zeman 
Bavorsko GSE 2240 do Bavorska 1840 O 2240 Libor Friedel 
CR + SR GSE 1840 do ČR + SR O 2240 Libor Friedel 
Praha vychází RGN 3 I 2003 O 2240 D. Zeman 
Brisbane - Austrálie Světový kongres Rl Rl - ústředí O. Zeman 
Praha distriktní konference D 2240 Milan Rach 
Praha vychází RGN 4 1 2003 O 2240 O. Zeman 
Jindř. Hradec výroční zasedání distriktního výboru pro mezinárodní spolupráci 

s německými distrikty ved. české sekce O. Zeman 
CR + SR GSE 7330 do ČR + SR O 2240 Libor Fnedel 
Praha vychází RGN 5 / 2003 O 2240 O. Zeman 
GRAY BEAR Tále 1. rotariénský gQIIQyý tu a· v SR RCl3.8ystrica Ivan Befan 
Ostrava 10. výročí - klub. shromážděni RC Ostrava Libor Friedel 
Praha vychází RGN 6/ 2003 O 2240 O. Zeman 

Rotary lntal"national - 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 sdruženi. Působí v rámci územního celku zvaného distrikt (distrikt 2240 česká repub
lika a Slovenská republika]. V jeho čele stojí guvernér, který plní úlohu koordinátora činnosti jednot
livých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvím Rota
ry lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má roční cyklus - rotariánský rok 
začíná I. července a končí 30. června. 

CEsKA AEPUBUKA 
RC Brandýs-Boleslav 
RC Brno 
RCBmoC.ty 

RC Pardubice 
RC Písek 
RC Plzeň 
RC Poděbrady 

ROTARACT Brno, Hradec 
Králové, Plzeň, 
Praha 

RC Ceské Budějovice 
RC Ceský Krumlov 
RC Frýdek · Mlstek (v zaldádánQ 
RC Hradec Králové 
RC Cheb 
RC Jičín 
RCJ1hlava 
RC Jindřichův Hradec 
RC Karlovy Vary 
RC Klatovy 
RC Kravaře 
RCKroměi'fž 
RC Liberec-Jablonec nad Nisou 
RC Most 
RC Olomouc 
RC Ostrava 

RC Praga Caput Regni 
RC Prague lntemational 
RC Praha 
RC Praha City 
RC Praha Classic 
RC Praha - Staré Město 
RC Prostětov 
RC P~erov 
RC Tábor 
RC Trutnov 
RCnebrt 
RC Vrchlabí 
RC Zlín 
RCZno,mo 
INTERACT Olomouc 
IUTEX Praha 

Kontakt na jednotlivé Idu sdělí redakce ROTARY ~ NEWS 

Oignitatis memores ad optima intenti 

SlOIIENSKA REPUBUKA 
RC Banská Bystrica 
RC Bratislava 
RC Košice 
RC Liptovský Mikuláš 
RC Nitra 
RC P1eštany 
RC Poprad 
RC Spišská Nová Ves 
RC Zvolen 
RC Žilina 
ROTARACT Banská Bystrica, 

Bratislava, Košice, 
Liptovský Mikuláš. 
Nitra, Žilina. 





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 žízeň , pije 

vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. Mattoni -vybraná 
značka mnoha nejlepších světových barmanů .• 

Kde to žije, tam je Mattoni. 


