




Váženf čtenáři, 
milf přátelé, 

néš časopis ROTARY GOOD NEWS 
vstupuje do svého 7. ročníku v roce, který 
je pro Rotary mimořédně významný. 
V jeho prvním čísle roku 2005 se proto 
vícekrét setkéte jak s připomenutím 100. 
výročí tohoto celosvětového společen

ství, tak i s připomínkou, že od založení 
prvnfho Rotary klubu na území tehdejšího 
Československa došlo v Praze právě 
před 80 lety. 

Zamyslete se proto spolu s námi, kteří 
časopis připravujeme, nad významem, 
který si rotariéni doslova po celém světě 
svou obětavou prací - službou a pomocí 
- za uplynulé století vydobyli. Mnoho 
mimořédně zajímavého a pozitivního 
dokézali, mnoho se za tu dobu událo. 
A pokud vzpomeneme na historii nás -
českých a slovenských rotariánů, bohužel 
také mnoho smutného: svobodomyslné 
ideély rotariénské služby a pomoci tota
litním režimům vůbec nevyhovovaly. Po 
dvou nucených přestévkéch jsme mohli 
teprve po roce 1989 obnovit činnost 

našich tradičních Rotary klubů nebo při

spět k založení zcela nových. 
Této naší komplikované a přitom 

mimořédně zajímavé minulosti je věnová
na publikace, kterou redakční rada pod 
nézvem FENOMÉN ZVANÝ ROTARY 
s plným nasazením připravuje. Ovšem 
prévě pro mimořédnou bohatost histo
r ických a archivních podkladů se nám 
nepodařilo vydat ji namísto tohoto první
ho letošnfho čísla našeho časopisu, jak 
bylo původně uvažovéno. Bude ovšem 
o t o zajímavější, až se vém dostane do 
ruky namísto č. 3/ 05 RGN, tedy nejpoz
ději na výroční distr iktní konferenci, kte
rou néš letošní guvernér Viktor Príkazský 
svolal do Vysokých Tater. Tam si připo

meneme nejen to, čeho rotariáni ve 
světě i v našem distriktu dosáhli v uply
nulém roce i v deset iletích předešlých, 
ale společně se jistě zamyslíme nad sila
mi přírody, s nimiž musí nyní lidstvo stále 
častěji bojovat: nejen ve Vysokých Tat
réch, ale i v jihovýchodní Asii,. tak tragic
ky postižené. I do těchto smutných míst 
bude proto mířit naše obětavé pomoc, 
aby se v nich opět obnovil život, život 
samotné přírody i nés, lidí ... 

Dobroslav Zeman, PDG, 
šéfredaktor RGN 
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Vážení priarelia rorariáni, 

v dt1och, keď dostanete do rúk roto číslo 
nášho už sied meho ročníka ROT ARY GOOD 
NEWS, uplynie rakmer presne 100 rokov 
odvredy, čo sa Paul P. Harris so svojimi rromi 
priarel'mi rozhodol v Chicagu vyrvoriť klub. 
Klub, krorého dedičsrvo sa premiera do dneš
ka. V tomto jubilejnom roku sme si opakova
ne pripomínali dóležirosť rodiny rorariánov, 
práve uplynulé sviarky Vianoc a N ového roku 
boli toho znovu a znovu dókazom. Rodina 
rorariánov dokázala v uplynulom kalendár
nom roku realizovat' rohtoročné heslo Rl 
"Oslávme Rorary" skuročne vel'kolepo. 

V okróbri minulého roku sme vysadili vo 
všerkých mesrách, kde sú Rorary kluby, stro
my. Pripomenuli sme si týmro nielen 100. 
výročie RI a 80. výročie založenia prvého 
klubu v bývalom Československu, ale uctili 
sme si rouro akciou súčasne aj výročie vzniku 
prvej Československej republiky. Stromy sme 
vysádzali 28. októbra alebo v dt1och okolo 
rohro dátumu. Rorariánmi vysadené stromy 
zosranú trvalou pripomienkou exisrencie 
Rotat·y klubu v mesre. Symbolicky budú vysa
dené aj stromy priarel'srva v Lidiciach, na kro-

rých vysadení sa spolu s nami bude podiel'ať aj 
nemecký dišrrikt 1880. 

V novembri a v decembri minulého roku 
cirkuloval v našom dišrrikre "Zvon sroročni
ce" . Využili sme, vďaka ochore našich klubov 

organizovat' srrernuria so zvonom v kluboch, 
19di'íový pobyt zvonu u nás v dišrrikre rak, 
aby sa všerky kluby a všetci rorariáni mali 
možnost' so zvo nom srrernúť. Pri zazvonení na 
zvon storočnice sa vyzbierali finančné prosrri
edky pre naše humanitárne, vzdelávacie alebo 

iné projekty. 

19. novembra 2004 zmen ili Vysoké Tatry 
v priebehu niekol'kých hodín svoj vzhl'ad. 
Víchor zniči l vel'ké plochy lesov, spósobil 
škody na majerku. My rorariáni pomáhame 
rodinám, kroré boli postihnuté rouro prírod
nou katastrofou a sme pripravení pomócť pri 
obnove Tatranského národného parku. Máme 
dobrú vól'u a snahu súsrrediť finančné pro
srriedky na to, aby sme vysadili lesík Rorary vo 
Vysokých Tatrách . 

Vianočné sviarky uplynulého roku boli 
poznamenané katastrofou nebývalých razme
rov, spósobenou zemetrasením a následným 
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rsunami v juhovýchodnej Ázii. Aj ru sme pre
ukázali naše rorariánske cítenie a pomáhali 
sme prostrednícrvom Rotary klubov v postih
nutých oblasriach. 

Pred nami je slávnosrná konferencia p ri prí
ležirosti I 00. výročia vzniku Rorary lnternari
onal a 80. výročia vzniku prvého Rorary klubu 
v bývalom Československu. Oprávnene móže
me byt' hrdí na našu dorerajšiu históriu. 

Teším sa na srrernurie s rorariánmi na tejro 
významnej konferencii. Tešfm sa, že budeme 
mať možnost' riero významné výročia spolu 
os láviť a zapriať si vel'a úspechov do ďalšej sro
ročnice Rorary. 

Ďakujem vám všerkým za vykonanú prácu 
a za to, že vašou činnosťou šírite dobré mcno 
Rorary v našich republikách. 

Viktor Príkazský, 
guvernér dištriktu 2240, 

Česká republika a Slovenská republika 



.................................. .r~ náš zakladatel 

Paul P. Harris 
* 1 8. 4 . 1 BBB Raci ne {Wisconsin, USA) 
+ 27. 1. 1 84 7 Chicago (11/inois, USA 

Zakladatel Rotary se narodil jako druhý syn 
obchodníka George N. Harrise a Irky Corne
lie, která pocházela z rodu Bryanů, průkop
nické rod iny ze státu New York. Vyrostl ve 
Wallingfordu (Vermont, USA) u svého dědy, 

samorostlého písmáka, který ovlivnil i jeho 
pozdější vývoj. Skalního vzdělání se mu dosta
lo na Black River Academy v Ludlow, na Ver
mon t University v Burlingtonu a na Prince
ranské universitě. Práva studoval na státní 
universitě v Iowa City, kde získal diplom 
v roce 1891. 

Podle předem stanoveného plánu věnoval 
následujících pět let praktickému stud iu živo 
ta a lidí v nejn'hnějších zaměstnáních , v nej
různějších státech Unie i evropských zemích. 
Získané zkušenosti měly rozhodující vliv na 
H arrisovu další životní orientaci ve smyslu 
přátelství, pevného přesvědčení o dobrém 
základě lidské povahy a nutnosti mezinárodní 
spolupráce pro uplatnění dobré vůle a míru. 

Svoji p rávnickou praxi zahájil v roce 1896 
v C h icagu. V národně a sociálně mnohotva
rém životě tohoto velkoměsta získával další 
zkušenosti a podněty. Na přelomu století, 
kolem roku 1900, v něm uzrává myšlenka na 
vytvořen í klubu, kde by se scházeli muži 
v aktivním, produ ktivním věku na základě 
myšlenky vzájemné i obecně prospěšné služby 
(v ré době nebyly ženy plně zapojeny do pra-

Manželka }l!tlm (1881 - 1963), pocházející 
z Edinburghu ve Skotsku, podporovala od roku 
I 91 O Paula Hm·rise v jeho úsilí o upevnění rota
riánských myl/enek mezi lidmi a doprovázela ho 
i 1111 většině jeho znhrrmičnfch misí. Snad právě 
skutečnost, že jejich manželstvf z tistalo bezdět11é, 
směrovala jejich filantropické zájmy právě 
k dětem tl mladým lidem. 

covního procesu, ve větši ně profe
sí nebyly zastoupeny a řídící pozi
ce nezastávaly ani výjimečně). 

O pět let později, v roce 1905, 
naplnil tmo představu sdružením 
několika svých přátel sdílejících 
podobné myšlenky. Společně rak 
v C hicagu založili první Rotary 
klub na světě. Kupodivu se Paul 
Harris nestal jeho prvním prezi
dentem. Měl tak "volné ruce" pro 
organizování rotariánského spole
čenství v širším měřítku. Myšlen
ka zaujala především v městech, 
kde měl Paul H arris přátele z d ří

vějšího pl'1sobení. Během dalších 
pěti let vznikaly další kluby. Při 

prvním shromážděn í v roce 191 O 
jich bylo už šestnáct a spojily se 
v Národní asociaci Rota~·y klubů. 
Jej ím p rezidentem byl zvolen Paul 
H arris. Tuto pozici zastával do roku 1912, kdy 
se prezidentem asociace stal advokát Glenn 
C.Mead z Rotary klubu Philadelphia 
(Pennsylvania, USA). Podlomené zdraví tepr
ve čtyřiačtyřicetiletému Paulu H arrisovi nedo
volovalo zůstat v čele rotariánského společen

ství. Dle svých si l se však jeho rozvoji věnoval 

po celý zbytek života, tedy ještě plných rřicer 
pět let. Byl jako doposud jediný jmenován 
čestným doživotním prezidentem, President 
Emerirus. Kromě rotariánského společenství 

se věnoval i činnosti v dalších charitativn ích 
organizacích, za vznešenou službu mládeži byl 
odměněn cenou amerických Skauttl Silver 
Buffalo Award a obdržel čestná uznání od vlád 
Brazílie, C hile, Dominikánské Republiky, 
Ekvádoru , Francie a Peru. Srdce Paula Harrise 
se zastavilo v C hicagu, po dlouhé těžké nemo
ci, v 16 hodin 15 minm dne 27. ledna 1947 
ve věku požehnaných sedmdesáti devíti let. 

Milý Rotariáne předsedo! 

The Czech academic painter Štěpán Krato
chvn. member of RC Nový Bydžov, visited Chi
cago in May, 1933, where he met Paul P. 
Harris, just 65 years old, and created his 
portrait. ln his letter sent to the Club Presi
dent, the then Rl Generel Secretary Chesley 
R. Perry appreciated highly this well succeed
ed art work as well as the artlst himself. 

S mdostf Vám sděluji, že Rotarián S. Kratochvfl nás několikrát navštfvil ve zdejšf 
kanceldN, a ž e mu náš President Emeritus Paul P. Harris sedll k portrétní studii, jež se 
znamenitě vydařila. 

Bylo nám opravdovým potlšenfm, že jsme se s ním seznámili a vážíme si jeho práce. 
Máte ve svém středu znamenitého umělce, a portrét, který pro Vás udl/a/, bude krdsnote 
a jediuečnote ozdobou pro Vaše klubovní mísmosti. 

Také se s radostí dovídáme, že Rotary Club Nový Bydžov ve své činnosti pilně pokra
čuje, a že se tlšl dokonalé družnosti, jež jest nejlepšfm základem k dali lm tisplchtem. 
Gratulujeme! 

Se srdečnými pozdravy a přáním zdaru do budoucnosti, jsem po rotariánsku Váš 
Ch e s I e y R. P e r r y m.p. 

generálnl tajemnfk 
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Milí rorariánští přátelé, 

s blížícím se stým výročím Rotary ve mně 

vzrůstá pocit očekávání. Ke stému výročí 

Rorary, které oslavíme již příští měsíc, plánují 
tisíce klubů po celém světě humanitární pro
jekty, slavnostní shromáždění a další specielní 
akce na oslavu této výjimečné události. 

Leden je měsícem rorariánského uvědomě

nf, tedy ideální příležitost ke zvýšení informo
vanosti veřejnosti o Rorary. Máme velké štěstí, 
že můžeme v této h istorické době působit jako 
rorariáni. Naše sté narozeniny mohou být nej
lepší příležitostí k tomu, abychom na veřej
nosti mluvili o Rotary. I když je naše organi
zace již sto let stará, existuje stále mnoho lidí, 
kteří nevědí o cílech Rorary a o jeho humani
tárním poslání. 

RI nabízí širokou škálu pomůcek, aby rora
riánům pomohlo propagovat sté výročí. Tyto 
pomůcky zahrnují dvě sady propagačních 

mareriáh't, elektronické prezentace 
různých aspektů rotariánské h istorie 
a specielní video o humanitární čin
nosti Rotary. Počátkem roku 2005 
obdrží kluby a distrikty CD-ROM s 
materiály pro televizi, rozhlas, tisk i 
billboardy jako součást světové pro
pagační kampaně. Mnoho klubů 

připravuje své vlastní výstavky pro 
knihovny, radnice a výklady obcho
dů, jakož i prezentace v tisku o 
:výc? projektech a o činnosti svých 
clenu. 

Pracujte s lokálními médii, aby se 
rak veřejnosti dosralo co nejvíce 
informací o vašich aktivitách. 
V tomto roce stého výročí vyzývám 
rorariány, aby uskutečnili projekty 
ve čtyřech oblastech, na které klade
me důraz: rorariánská rodina, pro
blematika zdraví, gramotnost a za
jištění pitné vody. Více než miliarda 
lidí nemá přístup k nezávadné vodě. 
Časopis THE ROTARIAN ve svém 
lednovém čísle popisuje problemati
ku hospodaření s limitovanými svě
tovými zdroji vody a jejich ochrany. 
Rorariáni mohou uskutečnit řadu 

projektů v této oblasti budováním 
studní, ochranou vodních zdrojtt, 
čištěním vodních toktt i budováním 

čistíren vody. Voda, nejcennější tekutina světa, 
je skutečným dárcem života. 

Zapojte se do práce vašeho klubu, zaměřené 

na oslavu stého výročí. Sté výročí je obdobím 
k získání nových členů a k jejich zapojení do 
klubového projektu na oslavu výročí. Tako
vým projektem může být třeba založení parku 
nebo pomoc při rozšíření nemocnice či vybu
dování přístřeší pro bezdomovce. 

Oslavit sté výročí můžete zpttsobem, který 
nejlépe odpovídá tradidm, zvyktun a kultu ře 
vašeho regionu. Webová stránka Rorary 
www. rotmy o1g nabízí sto možností, jak oslavit 
sté výročí a jak informovat veřejnost . 

A pochopitelně nezapomínejte na největší 
oslavu - světový kongres RI 2005 v Chicagu 
od 18. do 22. června. Je to jedinečná příleži

tost k setkání s rotariánskými přáteli z celého 
světa a k připomenutí sta let služby a pomoci 
potřebným. Připojte se k stoletému slavnost-
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nímu pochodu ulicemi C hicaga, vyslechněte 
věhlasné řečníky, jako je zakladatel CNN Ted 
Turner (syn rorariána), a oslavte pozoruhodný 
výsledek v boji proti dčrské obrně. 

Vyzývám rotariány na celém světě, aby osla
vili Rotary svým vlastním způsobem . I když 
možná nemáte rádi oslavy narozenin, tuto 
oslavu si rozhodně nedej te ujít! 

Glenn E. Estess S1:, 
prezident Rotmy lnternational 

pi'eložil (m1) 
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Milí přátelé rorarián i, 

rento měsfc je milníkem v rotariánské his
torii - našim stým výročím. Jen málo orga
nizací dosáhlo rak význam ného cíle. Přežili 

jsme století změn, ro rariáni však vždy doká
zali vypořádat se s problémy. Přes dvě světO

vé války, regionáln í konflikty, hospodářské 
nej istoty a nepředvídarelné politické problé
my byli rorariáni vždy vedeni svým heslem 
"služba před osobnlm prospěchem". Tato 
slova byla naším majákem po téměř sto let. 

Rorary začalo jako inspirace jednoho člo
věka, Paula Harrise. 23. února 1905 se 
mladý právnlk setkal se třemi obchodními 
partnery v malé kanceláři v Chicagu. Sku
pinka se bavila o počasí, o svých příbuzných 
a o založení klubu, který by pozvedával spo
lečnost. Tato nenápadná skupinka přátel 

postupně vytvořila základ první světové 
humanitární organizace. 

Paul Harris je příkladem toho, jak jeden 
člověk mtHe změnit běh dějin. Jeho průkop
nická vize umožnila vznik dobrovolné služby 

a pomoci v době, kdy se málokdo staral 
o "obyčejného člověka" . Skupinka čtyř lidí 
postupně rostla a přenhrala hranice, až 
vytvořila mezinárodní organizaci, oddanou 
humanitárn í pomoci a mlru. Rorary je his
torické dm, že překročilo zeměpisné, nábo
ženské, rasové, politické, sociální a další 
bariéry. 

Pokládám za privilegium, že mohu sloužit 
jako váš prezident v tomto roce stého výročí. 

Jako rocarián, který vyrostl v malé venkovské 
komuni tě, se clclm spřlzněn s Paulem H arri
sem a s jeho touhou navazovat přátelství 

a pomáhat sousedtun. Vybral jsem si heslo 
"OSLAVM E ROTARY" proto, aby každý 
klub mohl oslavit sté výročí po svém. Naše 
výročí je výjimečnou příleži toscf k romu, 
abychom zvýšili povědoml veřejnosti o Ro
cary a zveřej ni l i dobré výsledky své práce. 

Členové Rocary jsou obyčejnl lidé, kteří 
dosahujlneobyčejných věcí- někdy pouhou 
silou své vůle. Dlk Nadaci Rocary zaj istili 
rocariáni vice než I ,4 miliardy dolarů na 
humanitární projekty ve více než ! 66 
zemích. Rocary podporuje největší soukro
mě financovaný program mezinárodních sti
pendii a sponzoruje jeden z nejpopulárněj
šlch programů výměny mládeže. Jsme vůdčí 
silou ve světovém boji s dětskou obrnou, 
který zachránil miliony dětí před touto zmr
začující chorobou. Je to náš narozeninový 
dar dětem celého světa . 

Jen málo organizací se doží
vá svého stého výročí založení, 
což jen potvrzuje potřebnost 
Rocary po celou dobu jeho 
existence. Sté výročí však nenl 
jen příležitosti ke vzpomlnánl 
na dosažené cíle. Je co také čas 
k tomu, abychom si vytyčili 

nové d le a čelili novým 
výzvám. Muslme pokračovat 

ve své oddanosti světovému 

mlru, v podpoře vysokých 
m ravních norem a v hledání 
nových příležitostí k pomoci. 

Před sto lety Paul Harris 
udělal první kroky na naši 
cescč pomoci. Se vstupem do 
druhého století své existence 
musíme dále rozvíjet a pod po-

rovar růst naší organizace. Vyzývám rotariá
ny, aby zvýši li laťku a znovu objevovali smysl 
kola Rorary. S více než 1,2 milionem člen tl 
ve 166 zemfch máme neuvěřitelný potenciál 
k tomu, abychom změnili svět. 

Bývalý prezident Rl James L. Bomar Jr. 
( 1979-80) nazval zakladatele Rotary "stavi
teli věčnosti". Rotary je skutečně věčné 

v tom, že jeho dědictví žije prostřednictvím 

lidí, jimž byly určeny jejich projekty a pro
gramy. Oslavme Rorary vytvořenlm lepšího 
světa a lepší budoucnosti. Příšcích sto Iee při
náší ještě větší výzvy a věcšl přísliby. 

~~ 
Glenn E. Estess S1:, 

prezident Rotary International 

pteložil (mr) 

Dignitatis memores ad optima intenti ,r-'; 



z historie Rl v ČSR \" __________________ _ 

Fenornén zvaný Rotary 
Nezadržitelně se blíží Slavnostní mezinárodní konference našeho distriktu k rotariánským 
výročím. Při několika příležitostech byla anoncována publikace FENOMÉN zvaný ROTARY, 
věnovaná této tématice, pro níž v průběhu minulého roku získával podklady a historické mate
riály redaktor našeho časopisu ROT ARY GOOO NEWS Svatopluk K. Jedlička. Objížděl české a 
slovenské kluby, pátral v archivech i v místech, kde Rotary kluby dříve existovaly, ale kde po 
roce 1 EJBB zatím obnoveny nebyly. Zeptali jsme se přítele Jedličky na osud tohoto sborníku. 

"Když jsem se před rokem a půl pouštěl do tohoto projektu, rak jsem 
nerušil, co mě čeká. Osrarně to nerušil nikdo. Tehdy se dalo obecně 
předpokládat, že materiálů o historii Rorary na území bývalého Česko
slovenska se mnoho nedochovalo. Na počátku jsme věděli, že v ucele
nější podobě existují pouze dokumenty RC Praha uložené ve Státním 
ústředním archivu a o poztlstalostech dvou prvorepublikových rorariá
nů, z Plzně a z Poděbrad. Předpokládal jsem tedy, že s prací budu 
poměrně rychle hotov, tedy tak, aby publikace byla k dispozici se začát
kem roku 2005. Podrobnější studium známých materiálů však přináše
lo nové souvislosti a vazby. V každém z fondů se objevily materiály týka
jící se nejen daného klubu, ale i jiných tuzemských a zahraničních 
klubt"1, mozaika se začala napli'íovar. Významné bylo postupné objevová
ní jednotlivých čísel časopisu Československý rorarián (vycházel 1929-
1938), a to jak v knihovnách (například v Národní knihovně v Praze 
jsou k dispozici dokonce tři kompletní ročníky) , tak v rotariánských 
rodinách. Materiály začaly posílat i některé kluby. 

Historie rotariánského společenství na území bývalého 
Československa zatím nebyla nikým zpracována , ani 
v minulosti , ani v současnosti. Jedná se tedy o ojedině
lou práci. Kdy se můžeme těšit na její konkrétní výsle
dek? 

Zajímavou, ale časově velmi náročnou badatelskou činností se poda
řilo shromáždit dostatečné množství autentických, věrohodných mate
riálů k tomu, aby bylo možné zdokumentovat hlavní body rorariánské
ho života v Československu od roku 1924, redy od doby, kdy se začal i 
scházet zakladatelé prvního československého Rorary klubu v Praze. 

V roce 1946 bylo v Poděbradech zřízeno pod patronací zdejšího Rotary 
klubu státní reálné gymnasium s internátní výukou pod názvem .. Kolej Jiřího 
z Poděbrad" {uvažovalo se o jeho podpoře i v rámci celého tehdejšího distrik
tu 66). Kromě řady jiných zájmových aktivit se jeho studenti s oblibou věno
vali ochotnickému divadlu. Možná, že v kostýmech na dobovém snímku je 
mladičký Miloš Forman nebo Václav Havel, kteří tehdy na tomto gymnáziu 
studovali. 

~ Dignitatis memores ad optima intenti 

Do zámku v Lysé nad Labem, respektive zdejšího oblastního archivu, byly 
v devadesátých letech předány dva kartony rotariánských dokumentů 
z pozůstalosti významného člena prvorepublikového RC Poděbrady, JUOr. 
Milana Zadiny. Vedle fondu uloženého ve Státním ústředním archivu {přede
vším dokumenty o dřívější činnosti RC Praha} a pozůstalosti plzeňského rota
riána Ing. Františka Sokola, uložené od šedesátých let v Archivu města Plzně, 

se jedná o nejrozsáhlejší, i když ne ucelený, soubor materiálů dokumentují
cích rozvoj Rotary na území bývalého Československa. Od roku 2000 se 
pozůstalost Dr. Zadiny systematicky rozšiřuje nejen o dokumenty současné
ho RC Poděbrady, ale i o dokumenty našeho distriktu 2240. 

Nejstarší období je v rukopisu zpracováno a prochází posledními 
redakčními úpravami před tiskem. Sborník přináší jak některé doku
menty v plné, nezměněné podobě, tak zprávy a informace o činnosti 
klubů . Současně s několika dalšími spolupracovníky dokončujeme zpra
cování novodobé historie, tedy období po roce 1989. Předpokládáme, 
že sborník vyjde v reprezentativní úpravě v rozsahu zhruba 120 stran 
textu a doprovodných fotografií. Pt"1vodně, tedy loni, jsme uvažoval i 
o samostatné knížce. Jako realizačně schůdnější se ukázalo vydání sbor
níku ve formě rozšířeného vydání jednoho z čísel ROTARY GOOD 
NEWS. Po posouzení rozsahu zpracovávaného tématu a na základě 
potřeby jeho pečlivého zpracování, jak v české tak anglické verzi, redakč
ní rada rozhodla posunout termín vydání na červen u příležitosti řádné 
distriktní konference (jako RGN čís lo 3/2005). V současné době je 
k dispozici stručný výběr těch nejpodstatnějších momenttl v útlé bro
žurce zpracované v angličti ně formou kalendária pod názvem The Frag
ments of Hisrory. 

Komu je publ ikace určena? 
Sborník FENOMÉN zvaný ROTARY bude dost podrobný. Přesto je 

psaný, alespoň podle těch, kteří měli možnost číst rukopis, formou, 
která zaujme. Publikace je určena všem, kteří se chtějí, nebo by se měli 
podrobněj i seznámit s tradicemi rotariánského společenství u nás. Zá
sluhou disrrikrů 1840, 1880 a 1950, které poskytly finanční příspěvek 
na vytištění anglické verze, to mohou být i čtenáři ze zahraničí. 

Andrea Vernerová 
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Nedochovaly se zprávy. že by Paul Harris, zakladatel Rotary a jeho .President 
Emeritus~ byl někdy navštívil naši zemi. Početná skupina osmdesáti českoslo
venských rotariánů se s ním však setkala v roce 1937 v průběhu Světového 
kongresu Rl v Nice [snímek pořídil rotarián Furst z Hodonína]. Tři z bývalých 
guvernérů tehdejšího československého distriktu č. 66 se také stali ve 30. 
letech blízkými Harrisovými spolupracovmky {dva v pozici ředitelů Rl, jeden jako 
člen mezinárodnfho výboru Rl pro službu veřejnosti). 

Účastníci březnové Slavnostnf mezinárodní konference pořádané Distriktem 
2240 k uctěnf letošních rotariánských výročí budou mít čest uvítat mezi sebou 
pětaosmdesátiletého JUDr. Antonína Suma mladšího, syna jednoho z nejvý
značnějších zakladatelů Rotary v bývalém Československu a tajemníka velkého 
příznivce Rotary, Jana Masaryka. 

V srpnu 1935 stály u nálezu známého tzv. Košického pokladu tří rotariáni -
finanční ředitel Hostaš [druhý zleva). starosta Maxoň [třetí zprava] a majitel 
stavebnf firmy Ing. Novák {druhý zprava]. Půlkilový zlatý řetěz a 2796 zlatých 
mincí pocházejfcfch z nejrůznějších historických obdob(, které byly tehdy nale
zeny při přestavbě jednoho z domů na košickém náměstí, můžeme obdivovat 
ve speciálně upravené expozici [trezoru] zdejšího muzea. 

Dnešní oslavenec, přítel Dobro
slav Zeman. na JIŽ htstonckém 
snímku z roku 2000 v úloze 
prvního guvernéra nového 
Rotary dtstnktu 2240. 

75 
Koncem ledna jsme měli možnost oslavit společně s přítelem Dob

roslavem Zemanem, PDG, členem RC Plzeň, jeho významné živorní 
jubileum - 75. narozeniny. 

Přítel Dobra Zeman je nejen právník, ale raké všestranný lingvista. 
Myšlenku obnovy rorariánských principů v Československu považoval 
za natolik závažnou, že jí dokázal oběrovar téměř do slova a do pís
mene víc než deset let svého Živora. V devadesátých lerech jsre ho 
mohli viděr na všech konferencích, dtde-:litých jednáních, získával pro 
rorariánské myšlenky další přátele, organ izoval, vyjednával. Navštěvo
var postupně vznikající kluby mezi C hebem a Košicemi, účastnit se 
zahraničních rorariánských konferencí a mítinků, překládat dopisy z 
partnerských klubtl i materiály, kreré zasflalo úsrředí Rl, ro bylo 
náročné nejen časově, fyzicky, ale i finančně . Težko spočítat, kolik 
energie i prostředktl ze svých úspor do rěchto akrivit vloži l. Pomáha
lo mu jeho charisma i upřímné, otevřené jednání. Popravdě řečeno, 
nejdůležitější však asi byla ra skurečnosr, že přítel Dobra Zeman byl 
začárkem devadesátých ler čerstvým penzistou a tak měl, na rozdíl od 
jiných, dostatek času a energie, aby se romuto náročnému a neobvy
klému "hobby" mohl věnovat rak intenzivně. Postupně se stal výraz
nou osobností, spojenou dnes už neodmyslitelně s novodobým roz
vojem českého a slovenského Rotary. 

V roce 1993 byl příteli Zemanovi, jako jednomu z prvních našich 
občanů (po prezidentu Václavu Havlovi a našem nejstarším rorariá
novi Vladimíru Kášovi), udělen z podnětu anglického Rorary klubu 
Keyworrh-Ruddingron (disrrikr 1220) česrný odznak "Paul Harris 
Fellow". Pří rel Zeman je v rámci disrriktu 2240 také jediným nosite
lem vyznamenání Rotary Service Above Self Award, kreré uděluje na 
návrh Správní rady Rl nejvyšší představitel rorariánského společen
ství, prezident Rl. -skj-

JUDr Dobroslav Zeman. PDG, s manželkou Hankou přtJednom z rota
nanskych setkání na šumavském Třístolttmku 
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Zvon storočnice cestoval 
~~~~~~(~~šorn dištrikte 
~~GYl ~"'§;u~, 

Cesta zvonov scoročnice zaoaJJ d~· ~U~t~vom 
~ f', (J r:::-,1.. ]{-

kongrese Rot;ary /nt;ernaciohe/\1 Brisbanf{2003 
a ukončí svoju púť na jubilejnl;[Tl kong,;ei~ 2W5 

Ch . p ~ . ) ...... //llr;J;;, \\~ \ ~ d 
v tcagu. ocas put;ovanta W72t:::íJY.u..Jť,l;:1~tt5at1~ en 
z o pať zvonov aj do nášho: Cli s/i~, Rtu v čase~od 
22. novembra do 1 7. dece[;n_a r{á goo14( /~ v~'j 

Ako prvý klub na našom území privítal 
zvon storočnice RC Praha. Svoje stretnutie so 
zvonom spojili členovia RC Praha Ciry, RC 
Prag Bohemia a RC Praha Staré Město aj 
s kultúrno-hisrorickou výstavou "Praha-Vídeň 
- dvě evropské metropole v běhu sraletí". 

RC Brandýs-Boleslav, RC Jičín a RC Podě
brady privítali zvon na zámku v Poděbradech, 
ale predrým bol zvon aj na radniciach miest, 
kde kluby posobia. Rorary kluby Liberec-Jab
lonec,Trutnov a Vrchlabí vydali pri príležitos
ti návštevy zvonu v Liberci "Pamětní list" . 
Rotariáni z RC Trutnov a RC Vrchlabí vystú
pili v rvrdých zimných podmienkach so zvo
nom na najvyššiu českú horu Sněžku a tam 
100 krát zazvonili pre všetkých rotariánov 
celého sveta. RC Hradec Králové spolu s RC 
Pardubice pozdravili zvon 29. novembra. RC 
Třebíč spolu s RC Jindřichův Hradec, RC 
Jihlava a RC Znojmo pozdravili zvon na kon
certe v Třebíči . RC Český Krumlov spolu s RC 
České Budějovice dostojne privítali zvon v h i
srorickej miesrnosti v Českom Krumlove. Na 
stretnutí so zvonom sa tu zúčastnil aj guvernér 
spolu so sekretárkou dištrikru. Spoločného 

mítinku sa zúčastnili členovia klubov Klatovy, 
Písek a Tábor 2.12.2004 v Tábore. V Kado-
vých Varoch pripravil zvonu dosrojné uvítanie 

\ 

RC Karlovy Vary spoločne s klubmi zo západ
ných Čiech. V Olomouci odovzdali pri príle
žirosti návštevy zvonu detskému onkohemato
logickému oddeleniu kliniky šek zo zbierky 
rotariánov a žiakov- škol Olomouci. RC 
Ostrava usporiadal slávnosrné strernutie so 
zvonom v priestoroch krajského úradu 
v Ostrave a ro pre členov klubov Kravaře, Frý
dek-Místek a Ostrava, ale aj pre ich priazniv
cov, rodinných príslušníkov a hostí. RC Brno, 
RC Brno-Ciry a RC Kroměříž usporiadali 
spoločnú schOdzu pri prfležitosti príchodu 
zvonu do Brna. 9. decembra sa dostal zvon do 
Žiliny, kde sa metli rorariáni RC Žilina aj 
s členmi klubov v zakladaní z Trenčína 

a z Martina. RC Piešt'any, spolu s RC Nitra a 
Nitra-H armony v zakladaní, pozdravili zvon 
spoločne v Piešt'anoch. RC Banská Bystrica 
oslávili prťtomnosť zvonu spoločnou schodz
kou spolu s RC Zvolen v Banskej Bystrici. RC 
Poprad zorganizoval spoločné stretnutie klu
bov Lipto~ský Mikuláš~ Spišská Nová Ves a 
Poprad v Poprade. Pri tejto prfležitosti odovz
dali Popradčania výťažok zbierky z "Vianočné

ho trhu" materskej školke pre handicapované 
deti v Poprade. V Košiciach spojili príromnost' 
zvonu s odovzdaním finančného daru integro
van~ škole v Košiciach. Za náročných povetr-
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nostných podmienok priletel prezident RC 
Košice so zvonom do Bratislavy, kde okrem 
vlasrnej slávnosti s kulrúrnym programom 
prišlo tiež k slávnostnému odovzdaniu zvonu 
do rúk guvernéra rakúskeho distrikru 191 O 
Engelberra Wenckheima pre Rotary klub 
Wien, krorý bol prvým klubom založeným 
v Rakúsku v roku 1925. Na slávnosti sa zú
častnil aj PDG distrikru 191 O Rudolf Otto. 

Všetky stremutia so zvonom sroročnice 

v našom dištrikte boli dosrojnou oslavou 100. 
výročia vzniku Rotary, boJi stretnutiami celej 
rodiny Rotary a Rotaract, boli stretnutiami aj 
s verejnosťou, ktorú sme mali možnosť infor
movat' o našich aktivitách. Pri týchto srrernu
tiach sa zozbierali finančné prostriedky, kroré 
boJi venované na humanirárne ciele. Tým sa 
upevnilo priarel'srvo a spoJupráca medzi klub-
ml. 

Viktor Pr!kazský, 
guvernér dištriktu 2240 

CENTENNIAL BELL TRAVELS 
THROUGH OUR DISTRICT 

The journey of the centennial bells star
ted at the Rl World Convention in Brisba-
ne in 2003 and will come to an end at 
the jubilee World Convention in Chicago 
in 2005. During its travels, one of the 
five bells visited aur district. During the 
period from 22 November to 17 Decem
ber 2004 all of aur clubs welcomed the 
bell. The welcoming ceremonies took 
place in a festive atmosphere, with some 
clubs organising special events to mark 
the occasion. 
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Přivítání zvonu v Karlových Varech 

Setkán í se západočeskými kluby připavi l 

RC Karlovy Vary v hotelu "Poštovní dvt1r". 
Pozván í přijal i také primátor města Karlovy 
Vary Mgr. Roubínek a zástupci karlovarského 
LIONS klubu (p. O lejník s manželkou) 
a dámského LIONS klubu Diana (pí Horná
tová a pí Fiedlerová). Prezidenr klubu MUDr 
Stefan připomenul hlavní zásady a cíle celo
světového společensrví Rotary a krátce infor
moval o či nnosti karlovarského RC. 

V kulturním programu vystoupil pod tak
tovkou J. Strunce výborný smyčcový orchestr 
ZUS A.Dvořáka v Karlových Varech. Sbírka 
na cestu tohoto žákovského orchestru do 
Svédska v dubnu 2005 vynesla 14 500,-Kč. 
Orchestr bude vystupovat v rámci výstavy 
o Karlových Varech v Katrineholmu. 

Na závěr oficiáln í části předal prezidenr Ste· 
fan čestné uznání dimikcu 2240 za dlouhole
tou úspěšnou činnost v klubu členům RC 
K. Vary Ladislavu Blažkovi, Wolfgangu Hámo
vi, Květoslavu Kročovi a Václavu Tomandlovi. 

Petr Kuneš, 
sekretdl RC Karlovy 1&1)' 

Oslavy příjezdu 
zvonu století 
do Brna 

Ve středu 8. p rosince prožili brněnští rotari
áni slavný den ! Do Brna přijel nejen guvernér 
Viktor Príkazský se svou sekretářkou a man
želkou Magdou, ale z Ostravy dorazil do 
moravské metropole i rotariánský Zvon srole
tí. Na jeho počest se konala celá řada akd, 
jichž se zúčastnilo - kromě rotariánů s jejich 
partnery- mnoho brněnských osobností jako 
primátor Brna Richard Svoboda, exprimátor a 
europoslanec Petr Duchoň, první náměstek 
primátora senáror Rostislav Slavotínek a 
mnoho dalších- mimo jiné i generální konzul 

Slovenské republiky v Brně Ivan Nejeschleba. 
Oslavy začaly slavnostní schůzí čtyř morav

ských Rorary klubů (Brno, Brno-City, Kro
měříž a Zlín) v hotelu lnternational, kterou 
řídil osobně guvernér O. 2240 Viktor Príkaz
ský. Na této schůzi převzali od guvernéra čest
ná uznán í při příleži tosti I 00. výročí založení 
Rotary Inrernational za svou dlouholetou 
obětavou práci pro rotariánské hnud Jiří Pod
lucký (organizování Rotary handicampů) a 
Jiřík Fleischer (za podporu Nadačního fondu 
RC Brno), oba z RC Brno, a také past prezi
denri Franrišek Kuba (RC Brno) a Hana Vej
vodová (RC Brno-City) za úspěšnou činnost 
svých klubů v rotariánském roce 2003/2004. 

Po tomto mítinku, jenž byl završen slav
nostním obědem, byl na programu koncert 
v Besedním domě pro tělesně i duševně posti
žené osoby z Brna, jehož hlavním sponzorem 
byla Jihomoravská plynárenská, a.s. a garan
tem Ústav sociální péče na Kociánce. Patronát 

nad koncertem převzal kromě guvernéra Vik
rora Príkazského i ministr práce a sociálních 
věcí ČR Zdeněk Skromach. Na programu byla 
tradičně Česká mše vánoční J .J .Ryby a nově 
Vánoční oratorium od J.S.Bacha. Koncertu se 
- také už tradičně -zúčastnili i rakouští rota
riáni z parrnerského RC Weinviertcl March
feld z Mistelbachu, kteří předali Nadačnímu 
fondu ÚSP Kociánka sponzorský dar přesahu
jící částku 50 tisíc Kč. Po skončen í koncertu 
měli všichn i přítomn í možnost se vyforografo
vat se zvonem století, čehož řada dětí i dospě
lých využila. 

Vyvrcholením oslav pak byl raur pro 
všechny vzácné hosty a spo nzory v restauraci 
Lucullus hotelu Inrernational. Chvíli před 

skončením rauru pak odcestoval zvon století 
na svou další "štaci" -do Žiliny. 

Miroslav Řepa, 
RC Brno 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 
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Sté výročí Rotary 
oslavuje celý svět 

Právě před sto lety se setkal právník Paul Harris se svýrni přáteli: jeden byl 
obchodníkern s uhlírn, druhý byl obchodníkern oděvy, a třetí byl důlnírn inže
nýrern. Setkání se uskutečnilo v rnístnost;i číslo 71 1 v budově Unity v Chi
cagu - a tak byl založen vůbec první Rotary klub světa. Dnes se odkaz 
Paula Harrise a jeho ideály šíří po všech kontinentech prostřednictvírn více 
než 32 tisíc Rotary klubů ve více než 1 65 zerních. R otariáni v zerních od 
Albánie až po Zirnbabwe žijí svou vírou, že i jedinec rnůže dokázat; nějakou 
pozitivní zrněnu. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

K obsahu těchto stránek přispěl i na oslavu stého výročí Rotary vyda
vatelé ústředního měsíčníku T HE ROTARIAN společně se všemi další
mi 31 rotariánskými časopisy, které vycházející v mnoha zemích všech 
světadílů. Titulní strany jejich únorových čísel mají - stejně jako náš časo
pis ROT ARY GOOD NEWS- jednornou grafickou podobu. Jejich přís
pěvky mají prokázat, že ideály Rotary již zakotvily skutečně ve všech svě
tadílech - snad jen mimo Antarktidu: tam sice jeden Rotary klub půso
bí, avšak nevychází tam žádný časopis. 
Například v Austrálii založili rotariáni výzkumnou onkologickou 

laboratoř a nabízejí st ipendia místním mladým lidem, kteří se chtějí 
věnovat zdravotnictví. 

V Brazílii pomáhají rotariáni potulným dětem, aby si mohly díky 
návštěvě učňovské škole .. Hora Naděje" založit svou vlastní existenci. 
V Rusku, kde byla Charta Rl předána prvnímu klubu v roce 1990, se 
postarali rotariáni o zubolékařskou péči pro opuštěnou mládež. 
V Kanadě, jejíž vláda se podílí jednou polovinou na financování mezi
národních projektů Rotary, financovaly místní Rotary kluby v posled
ních 10 letech více než 400 takovýchto projektů . 

V Indii pomáhají rotariáni se zdravotní péčí v nejvzdálenějších vesni
cích a téměř se jim už podařilo zbavit zemi dětské obrny. 
V J ihoafrické Republice, kde vznikl první Rotary klub v roce 1921, se 
projekty rotariánů zaměřily na léčení tuberkulózy a na odstraňování 
negramotnosti; pro úředníky, zajišťující up latňování právního řádu. 
zajistili jazykové kurzy angličtiny a jazyka zulu. 
Paul Harris by si j istě nikdy nemohl představit, že jeho setkání se 
třemi dalšími přáteli v 7. poschodí jednoho domu v Chicagu v roce 
1905 zasáhne tak hluboce celý svět. 

A nyní si představte, co všechno mohou rotariáni dokázat ve druhém 
století! 

VÍTl. Žl • • • 
KANADAAUSA 
8 .440 Rotary klubů se 416.584 členy 
První klub: RC Chicago v roce 1905 

Zajímavosti: 
• Nejseverněji je položený RC v 8arrow, Aliaška, USA. 
• Nejníže {40 stop pod úrovní moře) je položený RC El Centra. Kalifornie. USA. 
• Jediný klub, který mluví farsí, je RC Rancho Park [Los Angeles); je složen 

z osob, které se do USA přistěhovaly z Íránu. 
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Kanadské partnerstvf ve službě a pomoci 
Kanadšrí rorariáni maj í skvělého parrnera v kanadské vládě, krerá pro

srřednicrvím CIDA (Kanadské agenrury pro mezinárodní rozvoj) přispě
je na konkrérní projekry druhými 50 procenry k čásrce, krerou zajisrf 
Rorary kluby ve spolupráci s Nadací Rorary, přispívající účelovou dora
cí. .,V mnoha směrech nám svěr Rorary závidí," říká Kevin Webb, č len 

RC London-Hyde Park v kanadském měsrě London, Onrario, krerý 
působí v Kanadském výboru Rorary pro mezinárodní rozvoj, zřízeném 
právě pro spolupráci s kanadskými Rorary kluby i disrrikry. Tenro výbor 
nejenže rozděluje finanční prosrředky, ale financované projekry současně 
moniroruje a pečuje i o další vzdělávání kanadských klubů. Prorože kluby 
ze Severn í Ameriky působí věršinou v boharých měsrech, hledají časro 
příležirosr, aby své služby a pomoci mohli poskyrnour někde v zámoří. 
V posledních I O lerech podpořil renro výbor čásrkou 4,5 mil. dolarů již 
více než 400 mezinárodních humanirárních projekrů v celkové hodnorě 
14 mil. kanadských dolarů . 

Anthony G. Crttin(, 
starší redaktor čtiSopisu THE ROTA RIAN 

See: ROTARIAN # 2 05 - S ecial Section: 
Partnering for service in Canada - by Anthony G. Craine, senior 
editor of The Rotarian 

VÍTl, Žl • • • 
LAnNSKA AMERIKA, KARIBIK 

84 701 Rotary klubú s 98.349 členy 
První klub: Havana, Kuba, v roce 1916 

Zajímavosti: 
• Nejjižněji je položený RC Marambio-Antártida, ležící na Antark

tidě. 
• Nejvýše položený (16.000 stop n.m.) je RC El Aguilar. Argenti

na. 

Pro zéchranu dětf v Braznii 
Ať je ro kdekoliv na svěrě, rrpí chudobou především děri . Když se 

Larinská Amerika poprvé připojila k myšlence Rorary založením RC 
v Havaně na Kubě v roce 1916, zaměřil i se rorariáni především na 
zmírnění ramní chudoby. V Brazílii jsou i dnes milióny děrí, kreré se 
porulují po ul icích, živí se krádežemi a prosrirucí a jsou zachváceny 
drogami. 

Rorariáni ze sráru Sao Paula poskyrují alesp01'í někrerým z nich lepší 
alrernarivu zřízením učJ'íovské školy v měsrě Vicroria nazvané Hora 
Naděje (Hope Mounrain). V jejím inrernáru žije 89 žáků, 125 jich do 
školy dochází. Škola byla zřízena za pomoci programu .,3 H", dříve 
však nic rakového v zemi neexisrovalo. V jejím čele sroj í Philip Smirh, 
člen RC Campinas-Alvorada. Tenro klub rak pozirivně ovliv1'íuje 
mladé Živory. 15lerý Ivo Marri11S byl - ač je ro neuvěřirelné - rýrán 
svou vlasrní markou. Sousedé jej proro přivedli do školy. Je jedním 
z rěch, kreré raro škola během dvou ler doslova zachránila svým zdra
vým prosrředím. Týrané nebo zanedbané děri se ve škole učí úcrě k 
sobě samým. Ivo nedávno navšrívil svou marku ve vězení, aby se o ni 
sám sraral, neboť dozrál a začal chápar její bídu, krerá způsobila bídu i 
jemu samému. 

Anthony G. Cmine, stmJI redaktor THE ROTARIAN. 11 

Roberto Petis Fernnndes, Jéfrednktor ČtiSopisu BRAS!L ROTA RIO 

t-ttl;t•it·1;1t·1~rtw.;n.x-•-m!.t.M =Jffdlmmnl;g, 
by Anthony G. Craine, senior editor of The Rotar ian, 
and Roberta Petis Fernandes, editor of Brasil Rotário 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 
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VÍTl, Žl. • • 
AFRIKA A STŘEDNf VÝCHOD 

1 197 Rotary klubů s 31,352 členy 

Zajímavosti: 
• v distriktu 9150, který pokrývá celkem devět států (Sjednocené 

Arabské Emiráty. Bahrain. Jordánsko. Libanon, Egypt, Sudán, 
Kypr, Arménie. Gruzie] se mluví arabsky. anglicky. francouzsky. 
portugalsky a svahilsky a současně desítkami místních jazyků a 
nářečí. 

Na černém kontinentu je kolébkou Rotary Jižnf Afrika 

Již 4 roky po prvním RC v Johannesburgu (1921) byly založeny 
kluby v městech Cape Town, Durban, East London, Pietermaritzburg 
a Port Elizabeth. Další rozvoj Rotary byl poměrně pomalý. Rotary klub 
v Káhiře získal Chartu Rl v roce 1929. V následujícím roce vznikly 
kluby v Bullawayu a Harrare (dnešní Zimbabwe) a v Nairobi (Keňa) . 

Dnes v Africe působí 750 Rotary klubl'1, které se starají o další rozkvět 
svých zemí. Po dlouhou dobu se tento nejchudší kontinent těšil a stále 
těší humanitární pomoci rotariánl'1 a Nadace Rorary, zejména prostřed
nictvím jejích 3-H-projektů (pro zdraví, proti hladu, za lidské podmín
ky života). Projekty jsou nyní zaměřeny na boj proti tuberkulóze, AIDS, 
dětské obrně, na vybavení zdravotních zařízení a výchovu zdravotníkl'l, 
na odstraněn í negramotnosti výchovou učitelů i vzděláváním mládeže. 

Derrick S. Coupe1; 
redaktor časopisu ROTARY AFRICA 

&fi;l•ii~1;1f~!~IIW.;N•~W·!i%4#i·fl44rt#Mitfl14;y•tt#tffiW 
by Oerrick S. Couper, editor of ROTARY AFRICA 

VÍTl, Žl • • • 
ASIE 
B 369 Rotary klubů s 298,478 členy 
První klub: RC Manila, Filipíny. 1919 

Zajímavost i: 
• První čtyři ministerští předsedové Jihokorejské republiky byli 
členy Rotary klubů Club Hanyang - Chang Soon Yoo, Choong 
Hoon Park, Chung Yul Kim, and Ouck Woo Nam. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Indičtí rotariáni pečují o zdraví své země 
Když se členové RC Bicholin v indickém státě Goa dozvěděli o vážné 

chorobě 36leté Vandan Gaokar, která trpěla vážnou chorobou deformo
vané nohy, která byla trvale zanícená, složili se z vlastních prostředků na 
každodenní péči nemocné, vybavili ji berlemi a zajistili pro n i dárce krve, 
aby mohla podstoupit operaci . Pak se o ni starali po celých dalších šest 
měsícl'1. Taro žena, která pl'1vodně už na svl'1j osud téměř rezignovala, 
vede dnes jako uzdravená zcela jiný život. 

První klub v Asii byla založen v Mani le na Filipínách již v roce 1919. 
Dnes působí v 19 zemích celého kontinentu více než 250 000 rotariánů, 
ochotných poskytnout službu a pomoc. V samotné Indii pocitťují jejich 
bezprostřední přítomnost ve více než 4 000 obcí. Všechny spojuje jeden 
z nejdl'lleži tějších úkoll'1 pro tuto zem: péče o zdraví spoluobčanů. 

Krishnan V. Chari, redaktor časopisu ROTARY NEWIS, 
vychdzejídho pro Bangladéš, Indii, Nepdl a Sri Lanku 

See: ROTARIA N # 2 05 • lndia's Healin S irit 
Krishnan V. Chari, editor of Rot ary News, serving Bangladesh, 
India, Nepal, and Sri Lanka. 
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VÍTE, ŽE • • • 
AUST'RAuE, NOVÝ ZÉLAND, OSTROVY JIŽNfHO PACIFIKU 
1 491 Rotary klubů se 46 583 členy 
První klub: RC Melbourne, Austrálie, v roce 1921 

Zajímavosti: 

• Největší květinovou výstavu na celé jižní hemisféře nazvanou 
.. EIIerslie Flower Show" pořádá RC Auckland, Nový Zéland. Vůbec 
nejvzdálenějšf klub je RC Papeete, Tahiti. 

úspěšné llešenr mfstnfch problémů 
Před 15 lery se Aleeta Davisová děsila, jak původní obyvatelé tohoro 

konrinemu - "aborigines" umlrají mladí. Nyní již dokončuje studium 
medicíny a specializuje se na praktické lékařsrví v terénu. Její studium 
bylo umožněno díky rotariánském u stipendiu . 

O stipendia na vyškolení mísrnlch zdravornlch pracovnlků se jako 
prvnl postaraly Rotary kluby Mitchum a Unley v jižnl Austrál ii. Z pttvod
ních dvou stipendistů v roce 2000 se program rozrostl dlky iniciativě 
všech australských klubů na dnešních 50 srudenrů. Podle Geoffa Bailey
ho, člena RTC Mitchum, je tento program vyjádřením ducha Rotary 

v celé Austrálii, neboť umoži1uje přlmý osobní komakt rotariánů 
s těmi, na něž je projekt zaměřen předevšlm . 

Z mísrní iniciativy australských klubtt na uspořádání festivalu mla
dých lidí již před 40 Jery ve státu Queensland vznikl také současný celo
světový program Rl - pořádání seminářů RYLA. 

M. Kath!een Pnttt, staršf redaktorka čaospisu THE ROTARJAN, 
Bob Aitken, Jéfi·edaktor časopim ROTARY DOWN UNDER 

See: ROTARIA N # 2 05 • Local solutions in Australia 
by M. Kathleen Pratt, senior editor of The Rotarian, and Bob Ait
ken, editor of Rotary Down Under 

VÍTl, ŽE • • • 
EVROPA 
6 051 Rotary klubů s 256,945 členů 
První klub, který získal Chartu Rl, byl RC London v roce 1912 

Zajímavosti: 

• Prvnfm e·klubem v Evropě byl finský RC Verkkorotary.fi, který získal Char
tu Rl 22. června 2004. 

• Zemf s největším počtem rotariánů na počet obyvatel v zemi je Island -
2711slandanů na 1 rotariána. 

Skandinávské země poméhajf svým sousedům 
Rotariáni z Finska, Ruska a USA se v říjnu 2004 rozhodli pomoci 

lidem v sibiřském městě Bijsku a během 3 dntl poskytli 263 osobám ve 
věku od 6 do 20 let zubolékařské ošetření včetně léčby infekcí. Pro 
uskutečnění rohoto projektu se spoji li v americké neziskové organizaci 
"Medicine Arm-in-Arm", kterou založil rotarián. Finské kluby přispě
ly finančními prostředky k úhradě cesry finských rotariánů. To je jen 
jeden z velkého mno:l.srvl projektů, které rotariáni ze severských zemí 
realizovali v minulém scoletl. 

Již ve 20. letech vznikaly Rotary kluby v Dánsku, Finsku, Norsku 
a Svédsku. Island se k nim pak připojil ve 30. letech. Rotariáni pomá
hali i za II. světové války. Například Finové pomáhali osiřelým dětem, 
Svédové se zase starali o finské děti, které přišly o svůj domov. 

Mezi rotariány je dnes Svédsko známo jako země, kde vznikla myš
lenka "Doctor Bank", vysílající lékaře a demisry-dobrovolnlky, aby 
pomáhali v rozvojových zemích nejen l éčit nemocné, ale i vychovávat 
pracovnlky v oboru zdravornicrví. Rotariáni ze všech světadíl tl se jistě 
v blízké době dozvědí o skandinávských zemích daleko vlec, neboť zvo
leným prezidenrem Rl pro rok 2005/06 je Svéd Cari-Wilhelm Sten
hammar. 

Tijfany W0ods, zástupce redaktora THE ROTARIAN, 
Hakan Nordqvist, redaktor časopisu ROTARY NORDEN 

a dentista}uhani Brodkin 

~- ;t•i , ~, ;1 '·*~':*.;n.~-e~r:m:Jt;.e;;r.,.tJ ;rnrm.m!a.mr.nn 
by Tiffany Woods, deputy editor of The Rotarian, and 
Hakan Nordqvist, editor of Rotary Norden 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 
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Prezident Václav Klaus 
čestným guvernérem distriktu 

Vedení ROT ARY INTERNA TIONAL vyzývalo již dříve rot;ariány v celérn 
světě, aby se u příležitosti 1 00. výročí založení Rot;ary snažili uskutečnit; 
setkání s nejvyššími představiteli svých zerní a připornněli jirn tak výrazně 
hurnanit;ární a vzdělávací zarněření naší celosvětové organizace. 

V našem případě se to ovšem týká hned dvou státtl - České republi
ky a Slovenské republiky. Bylo proto pro nás ctí, že se hned 1. února
právě měsíce, v němž se rotariánské společenství dovršuje 100. výročí 
své existence - podařilo uskutečnit setkání s nejvyšším představitelem 

České republiky, prezidentem Václavem Klausem. 
1. únor se tedy stal významným dnem v historii našeho distriktu 

2240: u příležirosti 100. výročí založení ROT ARY INTERNATIONAL 
a 80. výročí od založení Rotary klubu v Praze jako prvního v tehdejším 
Československu přijal prezident České republiky pan Václav Klaus dele
gaci našeho Rotary distrikru. Vedl ji Vikror Príkazský (RC Poprad) jako 
úřadující guvernér, a jejími členy byli jeho bezprostřední nástupce v téro 
fu nkci pro 2005/06 Otakar Veselý (RC Český Krumlov) i jeho následo
vníci pro rok 2006/07 Roman Gronský (RC Olomouc) i pro rok 
2007/08 Petr Pajas (RC Praha-City), dále současný prezident RC 
Praha Josef Lébl a také první guvernér našeho dist riktu 
(1999/2000) Dobroslav Zeman, vykonávající současně funkci šéfre
daktora distrikrního dvouměs íčníku ROTARY GOOD NEWS. 
Delegaci doprovázel vydavatel tohoto časopisu Jan Hladký (RC 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Praha), aby z této výjimečné aud ience zajistil fotografickou doku
mentaci. 
Přesně ve 14 hodin se pan prezident společně s ředitelem Ladislavem 

Jaklem dostavil do konferenční místnosti na Pražském hradě . Nejdříve 
se se všemi členy delegace pozdravil a hned se zeptal: "Co pro vás mohu 
udělat , pánové?" 

Slova se ujal DG Viktor Príkazský, aby prezidentovi představi l smysl, 
význam a poslání rotariánského společenství jak v celosvětovém měřítku, tak 
i přímo v naší společnosti . A bylo roho opravdu zapotřebí, prorože si pan pre
zident mohl alespoil korigovat své trochu zkreslené představy o tom, co slovo 
Rotary a také rotariáni samotní znamenají pro etický a sociální rozvoj společ

nosti. Informace guvernéra pak postupně doplnili i všichni další členové dele
gace, takže bylo možné zodpovědět v krátké diskusi i prezidentovy doplňují
cf otázky. Další informace bude moci získat ze dvou posledních ročníkt1 naše
ho časopisu i ze sady našich rotariánských tiskovin, které jsme předali řed ite

li prezidentské kanceláře panu Jaklovi, který byl audienci přítomen. Ten mě 
také ujistil, že se pan prezident s těmiro informačními materiály určitě sezná
mí, že jej vždycky takovéro nové poznatky zajímají. To je jistě jen potěšující. 
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KOTMt\' UI.STHU\ 1" ll-10 
CK'\KÁ HEI'l..DI. IKA A SI.OVEZ\SKÁ KI·:I'UUI.IKA 

lJitpu"loli's tiWIIIQt'('~ - ad opllino m/(!~t/t 

Vt:dcnf ~Ol:l') di~1nlt1.1 22-10 propt\jtUJC 

Václavu J(fausov/ 
PREZIOf'\'T0\'1 CCSKt RErt.;BL.IKY 

TI TUL CESTNE HO GUVERNERA OISTR I KTU 

u pfiklllo\11 o\l.w 100 ''5mčlt~lo1cnl ROTARY ll\~ERNATIO~ML 
3 80. \)TOtltalolenf Pf'"nfho RotM)' J.lubu ,. b)'\Olllm Ct~cxiO\t'n~l.u 

Na závěr audience předal Viktor Príkazský prezidemu V. Klausovi bronzo
vou paměmí medaili s portrétem Paula P. Harrise, vydanou v roce 1999 u pří
ležicosci slavnosmí inaugurace Rocary discrikcu 2240, společně s vlaječkou a 
odznakem našeho discrikru. 

Vyvrcholením cohoco setkání ovšem bylo propůjčení titulu česmého 

guvernéra discrikcu 2240 prezidemu Václavu Klausovi, co7. jej velice potěšilo. 

Toco jmenování, navazující na předchozí vzácné nositele cohoco ti rulu - pre
zidema T.G.Masaryka i prezidema Edvarda Beneše- srvrdil guvernér Príkaz
ský předáním diplomu, jehož faksimile připojujeme. Cenný je také prezi
demův zápis do naší discrikcní kroniky: 

Pražský hrad 1. 2. 2005 
Jsem moc rád, že jsme se setkali, 

a přeji Vám, ať se Vaše či nnost daří. 

Václav Klaus 

Původně plánovaných pouhých 20 minut se nám dokonce podařilo 

procáhnom o další črvrchodinu, ale poté už pan prezidem spěchal za 
svými dalšími povinnostmi - na zasedání Rady bezpečnosti stáru, jak 
sám ř íkal. 

Doufejme, že se v blízké době podaří uskmečnic i setkání s preziden
tem Slovenské republiky panem Ivanem Gašparovičem . 

(dz) 

ROTARY DISTRICT 2240 HAS ITS HONORARY 
GOVERNOR 

A 6-members Rotary delegation headed by the acting DG Viktor Prí
kaztský and DGE Otakar Veselý was accepted by Mr. Václav Klaus, 
President of the Czech Republic. in the Conference Hall of the Pra
gue Castle on February 1. 2005. They reminded 100 years of Rl and 
80 years of Rotary tradition in former Czechoslovakia. having its 
very active Oistrict # 66. Ouring the Thirties, the highly respected 
first Czechoslovak President T.G.Masaryk as well as his successor 
Edvard Beneš were honoured by the title .Honorary Disrtrict Gover
nor". Following this democratic tradition, also the acting Czech Pre
sident Václav Klaus was honoured by the same title. 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 



zahraniční spolupráce ~~-------------------------
Úzká spolupráce s Rakouskem 
Česko-slovensko-rakouský výbor pro mezi

národní spolupráci (ICC) se na svém pravidel
ném zasedání, jež jako obvykle proběhlo v přá
telské atmosféře, setkal tentokrát u budoucího 
guvernéra rakouského distriktu 1920 Haralda 
Marschnera v jeho hezkém domě v Pergu. 
I cesta do Pergu byla moc hezká, p rotože vede 
úzkými silničkami do hor. 

Za naše rakouské přátele se tohoto zasedánf 
zúčastn il poprvé raké současný guvernér 
disrrikru 1920 Alfred Fischer, dále jeho 
nástupce v réro funkci Harald Marschner a náš 
stárý známý, přfrcl Rudí Buchmeiser, PDG. 
Českou stranu zastupoval také Martin Saitl, 
bývalý p rezident Rotary klubu Třebfč, který se 

nově zapojil do práce tohoto výboru. 
V přátelském duchu a bez zvláštn ích oficia

lit jsme za krátkou dobu projednali mnoho 
zajímavých témat. Jednfm z nich bude napři
klad setkání na diskusním fóru I O. listopadu 
2005 v Linci, při němž budou čeští a rakouští 
rotariáni diskutovat "ožehavé" téma - Benešo
vy dekrety. Cílem diskuse je v7A'ljemně ozdravit 
a uspořádat myšlenky a názory a zklidnit zby
tečná nedorozuměn í a napětí, která by mohla 
narušovat vztahy mezi našimi zeměmi . 

Hodně času jsme věnovali upevňování a roz
víjen( partnerských vztahů mezi kluby našeho 

AREIÓN 

distriktu 2240 a rakouských distrikttl 191 O a 
1920. Chtěli bychom, aby se vzájemná spolu
práce partnerských klubtl dále prohlubovala. 
U kl ubt1, které dosud zi'1srávají "v nečinnosti", 
bychom chtěli napomoci oživeni takové spo
lupráce. 

Naše "mládežníky" bude urči tě zajímat 
nový projekt, který připravily distrikty 1920 a 
2240 a nazvali jej "Jachting na Jaderském 
moři": od 9. do 16. července bude mít dvacít
ka mladých lidí z České a Slovenské republiky 
a z Rakouska ve věku 16 - 18 let možnost 
brázd it Jaderské moře na třech jachtách 
v doprovodu zkušených rakouských kapitám'i. 
Vyjfždět se bude z Chorvatska z oblasti Puly. 
Zhruba 80% nákladtl tohoto projektu ponese 
distrikt 1920. 

Vedle toho by naši rakouští přátelé chtěli 

o letošn ích prázdninách zorganizovat ve spo
lupráci s našimi kluby ležfdmi při rakouské 
hranici dvoutýdenn í jazykovou školu, zaměře
nou na výuku češtiny pro vybrané rakouské 

studenty. Na tomto prospěšném projektu se 
budou nejspíše podílet Rorary kluby v Čes
kém Krumlově a v Českých Budějovicích. 

Na závěr jsme si samozřejmě připomněli 

oslavy existence 100 let Rorary lnrernarional 
a 80 let našeho disrrikru, které chystá náš 

náš nejrozsáhlejší projekt služby a pomoci 
Poznámka: V dobách dávno minu
lých znamenal AREIÓN .,posla 
rychlých zpráv" a jeho symbolem 
byl okřídlený kůň {neplésc s Pega
sem). 

Na počátku tohoto humanitárnfho projektu 
byl vlastně v roce 1995 RC Wein felden (švý
carský D. 2000), který nabídl pomocnou ruku 
při financování a organizaci společného pro
jektu. Navrhli jsme podpoři t začínající službu 
AREIÓN, kterou nabízela královéhradecká 
pobočka občanského sdruženi :ŽIVOT 90 
a jež spočívá v instalaci souboru zařízení v bytě 
klien ta, např. osaměle žijícího staršího nebo 
handicapovaného člověka. Při jakékoliv přího

dě, která mu znemožni navázat normální kon
takt s okolím, bývá ztracen. Zařízení je přes 
obyčejnou telefonní pevnou linku napojeno 
na dispečerskou centrálu. Po kontakm ze stra
ny klienta je 24hodinová a 365denní služba 
schopna zařídit pro něho pomoc. 

Zařízení má přitom hlasitý odposlech, takže 
obě strany se mohou dorozumívat bez nutno
sti zvedat sluchátko a volit člslo. Stačí zmáč-

knour tlačítko, které může klient nosit např. 

na ši1ůrce kolem krku, aby se dovolal dispe
čerky. K souboru patří i elektronický senzor 
pohybu, který je kdekoliv v bytě nastaven rak, 
že pokud během určité d oby nenasrane v jeho 
dosahu pohyb, vyšle signál do centrály a dis
pečerka se podle info rmace od klienta rozhod
ne, jakým způsobem bude jednat. Na dispe
čerské zařízení je v královéhradecké pobočce 
:ŽIVOT 90 napojeno již 100 klientů a v data
bázi je uvedeno dalších sro, p ro něž se hledají 
sponzoři . Jedno rakové zařfzenf stojí včetně 
instalace 17 ris. Kč. Klientovi je mohou kou
pit např. jeho příbuzní, pokud nad nfm nejsou 
sami schopni zabezpečit dohled . 

A rady nasel náš Rorary klub jeden ze svých 
cílů. Prvn fch deset kusů jsme zajist ili z pro
středků společného projektu obou klubů, 

podpořeného účelovou dorad Nadace Rorary. 
V tu dobu jsme ještě patřili pod rakouský di
srrikr 1920 a jeho tehdejší guvernér Petr Kron 
(1994/95) nám z prostředků disrrikru přispěl 

raké na jeden přístroj. Další jsme sami zakou
pili z výtěžku předvánoční dobroči nné aukce. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Na snlmku zleva: Harald Marschner, 
DGE, Alfred Fischer, DG. Martin Saitl, 
Miroslav Vodňanský, Rudolf Buchmeiser, 
PDG, Otakar Veselý, DGE 

disrrikt ve dnech 4. až 6. března v Praze, stej
ně rak jako oslavy 100. výročí v disrriktech 
19 1 O a 1920, a přis l íbili si vzájemnou účast 
při všech významných distrikrních setkáních. 
Stej ně jako mnoho rakouských přátel přijede 

na naši slavnostní mezinárodnf konferenci, 
chtěl i bychom jim jejich sympatie oplatit našf 
tiČastí na jej ich setkánfch v Rakousku. 

Otakar Veselý,DGE 2005/06, 
předseda české sekce ICC 

V letech 1996/97 jsme p ro RC Ede (ho
landský D. 1560) realizovali jimi fi nancovaný 
a účelovou dotací podpořený projekt chráně
ných dílen v ÚSP ve Slariňanech v celkové 
hodnotě 2,7 mil. Kč. Jako odměnu za spolu
práci věnoval rento klub 177,3 tis. Kč na 
zakoupen i dalších deseti souprav. 

V roce 200 1 jsme vypracovali další MG
projekt na rozšíření réro služby a ke spoluprá
ci získali RC Vacaville (kalifornský D. 5160). 
Dfky t'1čelové dotaci se podařilo opatřit dal
šfch 33 souprav, z n ichž poslední jsme uvedli 
do provozu u příležitosti oslavy 75. výročí 

založení našeho klubu. Zúčastni l se jí i W. W. 
Ruth, člen RC Vacaville, který nám pak 
k Vánocům poslal jako svůj osobní dar 500 
USD. Ten jsme doplnili na částku potřebnou 

k zakoupení další soupravy - v pořadí zatím 
posledn í, padesáté páté. Stej ně rolik osaměle 

žijících lidí (dokonce i víc, protože někde je 
připojena domácnost manželského páru) 
může mír pocit, že se o nich vf a že se v přípa

dě potřeby o ně někdo postará. Doufáme 
proto, že se nám podař( najít ještě další spon
zory, kteří jistě někde existují. 

Augustin Čermák, 
RC Hmdec Králové 
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Hledáte způsob, jak přispět k oslavám stého výročí založení ~ 
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Rotary? Uvádíme deset námětů, jimiž se můžete řídit, až ..., 
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budete v rámci působnosti svého klubu připomínat tento 
významný mezník. Snad to současně přinese všem i vnitřní uspokojení: 

See THE ROTARIAN Nov., 2004, 
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1 . K připomenutí stého výročí služeb a pomocí poskytovaných rota· 
riány vyhlaste sbírku jednoho sta předmětů (třeba 100 párů bot. 
školní potřeby, kabáty, rukavice, brýle ... ), které pak předejte jako dar 
potřebným. 

by Marc Oukes: 10 Centennial Celebration ldeas, how clubs can 
commemorate throughout the year Rotary's Centennial this 
milestone event and have fun in the process. 

2 . Sestavte seznam sta nejvýznamnějších rotariánských projektů, 
tuzemských i zahraničních a postarejte se o jeho uveřejnění v míst
ních novinách nebo časopisech. 

3 . Uspořádejte v některé škole simulovaný mítink svého Rotary 
klubu [podobně jako se takovéto akce pořádají na téma OSN) a pro
diskutujte přitom projekt, zaměřený na pomoc této škole. Pozvěte na 
toto setkání i redaktory médií, aby o této akci referovali. 

4. Pozvěte na akci uspořádanou vaším klubem a věnovanou oslavě 
100 let Rotary členy jiných servisních společenství (např. LIONS, 
KIWANIS apod.) nebo zástupce jiných komunit a to jako výraz vzá
jemného partnerství ve službě a pomoci. 

5 . Zorganizujte slavnostní akci, při níž se zdůrazní mezinárodní, celo
světový dosah rotariánských servisních aktivit. 

6 . Pořádají-li se ve vaší obci nějaké oslavy, připomeňte v jejich rámci 
vhodným způsobem (například tématickým stánkem) 100. výročí 
Rotary a přizvěte přitom ke spolupráci členy Rotaract klubů a výměn
né studenty. 

7 . Vytvořte - třeba z perníku - velké ozubené kolo Rotary nebo znak 
ke 100. výročí Rotary a dejte je dětem, aby se o ně podělily při osla
vě, kterou bude váš klub k tomuto výročí pořádat. 

8 . Pozvěte na oslavy 100. výročí Rotary sto bývalých nebo součas
ných stipendistů, členů GSE-týmů či účastníků mezinárodní výměny 
mládeže. Vystavte přitom mapu, na níž bude uvedeno, kde všude 
pobývali, studovali nebo se těšili z rotariánského přátelství. 

9 . Vytvořte ve spolupráci s několika dalšími Rotary kluby seznam 
.,stokrát nej ... ": který klub je nejstarší, nejpočetnější, který jako první 
přijal za své členy ženy, který má nejvíce nositelů odznaku PHF, který 
uskutečnil největší servisní projekt, který nejvíce přispěl do Nadace 
Rotary, který vyslal či přijal největší počet výměnných studentů atd.; 
tento seznam se stane jakousi .,Guinessovou knihou rotariánských 
rekordů". 

1 O. Vyzvěte rotariány-podnikatele, aby u příležitosti 100. výročí 
umístili ve svých provozovnách či kancelářích znak Rotary - ozubené 
kolo. 

M ark Oukes, Rl, 
přeložil a redakčně upravil [dz} 

otázky 

Odpovědi na tyto čtyři otázky pomá
hají ověřit, zda naše úmysly a činy sku
tečně přispívají k naplnění rotar ián
ských zásad, k zachování a rozvíjení 
etických hodnot v mezilidských vztazích: 

1. Je to PRAVDA? 

2 . Je to ČESTNÉ vůči všem, 

jichž se to týká? 

3 . Podpoří to PŘÁTEL..SlVf 

a vzájemnou DŮVĚRU? 

4 . Přinese t o PRCl3PŠ)-f 

všem zúčastněným? 

Dignit atis memores ad optima intenti /'::: 



:>G!h/eré :ze ..100 

./.i'.fczvn/d důvodů, 

proč se :záčczs/n.rř 

cSvě/ové./i'o ...kon_yresu 

v G./:Uccz_yu.· 

• v Institutu umění navštivte jednu 

z nejrozsáhlejších sbírek 

malířů-impresionistů na světě 

• seznamte se s řadou výborných 

komunálních projektů, vyhlá

šených ke 100. výročí Rl 

• z posledního poschodí Sears 

Tower - nejvyššího mrakodrapu 

Chicaga - se rozhlédněte po 

čtyřech státech USA 

• společně s příštím prezidentem 

Rl Cari-Wilhelmem Stenham

marem nahlédněte do dalšího 

století Rotory 

• společně s nositeli odznaku 

Paul Harris Fellow si pochutnej

te na výborném obědě 
• v Domě přátelství potkáte své 

staré přátele a poznáte mnoho 

nových 

• navštivte Lincoln Zoo Park -

největší volně přístupnou zoo

logickou zahradu světa 
• setkejte se s rotariány, kteří na 
Světový kongres přicestovali na 

kole, motocyklu, jachtě, vlakem, 

v karavanu apod. 

• zajděte si na občerstvení do 

největší kavárny Chicaga, situo

vané pod širým nebem v Parku 

tisíciletí 

• Přihlaste se k účasti na Svě
tovém kongresu Rl 2005 co 

nejdříve a zajistěte si ubytování 

na adrese www.rotary.org 

7:>cz.h/ :zcz/.L.rnczvos/.r· 

o G./:Uccz_yu, .rn/s/u 

..konán/ c:Svě/ové./i'o 

...kon_y.resu .::7?!7 v roce 

200.5, uvedeme opě/ 

v p.ř./.š//.rn č/s.fe naše,.. 

./.i'o čczsop.rsu 





na pomoc v nouzi \._ ____________________ _ 

Rotariáni ke katastrofě 
v jihovýchodní Asii 

Stejně jako obyvatele kdekoliv na světě, nene
chala katastrofa v jihovýchodní Asii bez pat
řičné odezvy ani rotariány. Připorneňrne ales
poň některá ze stanovisek: 

• prezident Rl Glenn E. Estess a předseda 
Sboru zmocněnců TRF Carlo Ravizza 
adresovali již 29. prosince 2004 všem 
rozhodujídm činitelům a orgánům Rl i 
Nadace Rotary svou výzvu ku pomoci; 
hned nato rozeslal generální sekretář Rl Ed 
Futa oběžník, který jasně odpovídá na 
v~ech ny aktuální otázky a současně odkazu
je na podrobnější informace dosažitelné po 
internetu, např. 

O jakým zpt1sobem se mají kluby nebo 

disrrikry zapoj it do pomoci postiženým 
zemím a obětem katastrofy ať finančně 
č i věcnou pomocí - v tom případě je 
možné požádatTRF o poskytnutí účelo
vé dotace na dopravu (podrobněji viz 
www.rotary.org/foundation/grants/mat
ching/index.html) 

O jak po máhá samomé Rl - prezident Rl 
společně s předsedou Sboru zmocněnců 
TRF zříd ili Fond solidarity s jižní Asií, 

aby rotariáni mohli pomáhat obvyklými 
kanály prostřednictvím TRF; Rl také 

úzce spolupracuje s Červeným křížem 
a UNICEF ke stanovení mechanizmu 
převodu finančních prostředků a tran
sportu dodávek věcných darů (viz 
www. rorary.org) 

O jak mají postupovat kluby a d isrrikty 

přímo v postižených oblasrech (viz 
wcs@rorary.org) 

O zda mohou discrikry použír k réro 

pomoci prosrředktl na svých DDF-fon
dech (viz nemirovl@rotaryinrl.org) 

O jak se na pomoci mohou podílet dobro

volníci (viz www.rorary.org/foundarion/ 
grants/individual/index.hrml ard.) 

O jak se rorariání kdedkoliv na svěrě již do 

pomoci zapojili (viz http://www.rota
ry.org/newsroom/index.hrmD 

DG ku katastrófe 
v juhovýchodnej 

-- . Azil 
Utrpenie !'udí po obrovskej katastrófe 

v juhovýchodnej Ázii, na následky ktorej 
zomrelo viac ako šrvrť milióna l'udí, nepo
nechalo naše kluby inakdvne. Vzniklo 
niekol'ko iniciadv, kroré sú mi známe, ale 
množsrvo našich členov venovalo finanč
né prostriedky prostrednfcrvom rózných 
inštitúcií, či nadácif. Nebudem nikdy 
schopný spočítať, čo všecko naši členovia 

pre obete katastrófy urobili. Spomeniem 
podrobnejšie iba iniciadvy, o krorých 
mám p rehl'ad. 

RC Piešťany vydalo výzvu na zbierku 
prostriedkov na pomoc obeciam rsunami. 
Podl'a mojich posledných informácií 

poskytli prosrriedky na komo spravované 
RC Piešťany už riero kluby: 

RC český Krumlov 
RC Hradec Králové 
RC Klatovy 
RC Košice 
RC Piešťany 

RC Přerov 
RC Trenčín v zakl. 
RC Třebíč 

500 US$ 
2 000 US$ 

640 US $ 
20 000 Sk 

1 000.- US $ 
425 US$ 
420 US$ 
600 US $ 

Svoju pomoc p risl'úbili cakciež Rorary 
kluby Český Krumlov, Chomutov v zakl ., 
Ostrava, Praha C lassic a Tábor. Aj ja som 
prispel čiasrkou 2 000 Sk. 

Na podporu toh to projektu usporiadal 
RC Piešťany d1'ía 1 O. februára 2005 

Dignitatis memores ad optima intenti 

• S rěmiro cennými informacemi se můžere 

podrobněji seznámit na webových stránkách 
na~eho distriktu www.rorary.cz, kde v článku 
"Rorariáni ke karasrrofě v jihovýchodní Asii" 
naleznete odkaz na soubor Ústředí Rl k rsuna
ml. 

• Vedle roho vydaly svou výzvu další disrrik

ry, jako např. v Anglii (viz www.rorary
ribi.org), v Belgii a Lucembursku _{y_iz 
www. rorary. belux.org/en/ news/relex .shrmD, 
kde současně pomáhá nevládní organizace 
"Lékaři bez hranic" v čele s rorariánem Clau
dem Simonem, ard. 

• V našem disrrikru se iniciativy ujali členové 
RC Piešťany, jmenovitě Palo Jurkiewicz, krerý 
prosrřednicrvím guvernéra discriktu vyzval 
všechny k luby, aby v zájmu vyloučení 

zbytečných bankovních operací posílaly své 
příspěvky v USD (rýká se zejména českých 
RC) na renro LIČer RC Piešťany: SLSP Piešťany 
č. ú . 281056755/0900, SWIFT: GIBASKBX, 
IBAN SK2009000000000281 0567 55 a 
současně přesně informovaly iniciárora na 
adrese sunrour@sunrour.sk o daru a čásrce 

odesílané čásrky. 

(dz) 

v Dome umenia v Piešťanoch benefičný 
koncert Poznanskej filharmónie. 
Ďalšie kluby poskytli prosrriedky inými 

spósobmi, napr. RC Praha 1 000 US $ 
prosrrednfccvom UNICEF, RC České 
Budějovice 50 000 Kč prosrrednfcrvom 
Karolfckej Charity. Pre postihnutých na 
Srí Lanke organizuje RC Praha City 
zbierku na zakúpenie rybárskej loďky 

s orientačnou cenou 4 000 US$. Pre spo
luúčasť na rejto iniciadve sa móžere spojiť 
s asisremom guvernéra Petrom Pajasom -
cel. číslo 00420 257 286 623 alebo 00420 
603 450 802. 
Ďakujem vám všerkým, ktod sec akým

kol'vek spósobom prispeli ku zmierneniu 
následkov nesm iernej l'udskej karasrrófy. 

Viktor Príkazský, 
guvernér dištriktu 2240, 

RCPoprad 



_____________________ _,/ na pomoc v nouzi 

Na pornoc Vysokým Ta 
Vysoké Tatry sll pre mnohých z nás obl'llbe

ným a vyhl'adávaným miestom oddychu, 
šporru, ale aj estetických zážirkov. Aj prero nás 
všctkých koncom novembra minulého roka 
zaskoči li správy o ničivej vcrernej smršri, ktorá 
19. novembra 2004 postihla viaceré oblasri 
Slovenska, najviac však Vysoké Tatry. 

Počas nickol'kých hodín došlo k zničcniu 
lesa v objeme pribl ižne 3 miliónov kubíkov 
dreva v oblasriach tatranských osád, kroré sll 
nám rak dóverne známe. O kolie Srarého Smo
kovca, Tarranskej Lomnice, Tatranskej Polian
ky, Vyšných Hágov celkom zmenilo svoj 
vzhl'ad. Mnoho budov bolo vážne poškode
ných, došlo k Llrazom a dokonca aj k smrri. 

Podobne ako mnoho obyvarel'ov Slovenskej 
a Českej republiky, aj č lenovia RC Poprad 
pozorne sledovali vývoj pri odsrrai1ovaní 
následkov verernej smršre. Začiarkom decem
bra 2004 sme kontaktovali vedenie Srámych 
lesov TANAP-u a prevcrovali možnosti rermí
nu a rozsahu pomoci. Medzirým sme obdrža
li výzvy a podporu rýmro akdvirám od klu
bov v Přerove, Prosrějove, v Brne a dalších 
klubov. 

Koncom decembra sme získali prísl'ub, v čom 
bude spočívar naša spolupráca. Po dohode 
s guvernérem d ištrikru 2240 Vikrorom Prí
kazským sme mohli všerkým RC v našom 
dišrrikre ponllknuť Vysadenie lesa Rotary 
lnternational vo Vysokých Tatrách. RC Poprad preberá na seba zodpovednosť 

za príslušné vyuzme zhromaždených 
prostricdkov na výsadbu uvedeného lesa v me
ne dištrikru 2240 a všetkých klubov, kroré sa 
rozhodnll podporiť našu výzvu na pomoc 
Vysokým Tatrám. Vykonáme všetko pre to, 
aby sme v prípade záujmu umožnili klubom 
vysadiť ich stromy vlasmými silami. 

Tento dišrrikrový projekt bude prebiehať 
niekol'ko rokov. Budeme rad i, ak na jeho rea
lizáciu prispejt'1 všerky kluby nášho dištrikru, 
ale privírame aj príspevky iných subjektov. Do 
14. januára 2005 sme už zaznamenali príspev
ky od RC Brno, Přerov, Praha-Classic, Pop rad, 
a dež príspevok nášho dišrriktu 2240. RC 
Plzeň poukázal čiasrku 7 400 Kč, krorá bude 
odevzdaná na opravu smršťou poškodenej 
mechy domu pani Márie Ladányiovej v Tat
ranskej Lomnici, dóchodkyne, zd ravorne 
ťažko posdhnurej s onkologickou diagnózou. 

Ďalšie potrebné informácie poskytne: 
Ondrej Kollár, prezident RC Poprad, 
rel. +421 905 675455, 
e-mail: okollar@yahoo.com 

Ondrej Kollár; 
RC Poprad 

Účet RC Poprad "Rota ry Tatrám": 

čfslo: 1 00064 11904 1 I 4900 
banka: lstrobanka a.s., 
pobočka: Partizánska 677 11S 
Pop rad 
SIC: ISTRSKBA 
ISAN: 
SK 13 4900 0100 0600 0411 9041 

HELP FOR THE HIGH TA TRAS 
On 19 Oecember 2004 the High Tatra 
mountains were afflicted by a destructive 
tornado. Rotarians announced that help 
would be provided for the stricken region. 
The Poprad RC decided to help plant new 
trees. This district project, in which seve
ral other RCs in the Slovak and Czech 
Republics are already involved, will conti
nue for several years. 

RC Po rad bank accaunt 
"Rotary for the Tatras" 

Account no.:1 00064119041 I 4900 
Sanic lstrobanka a.s., branch 

Partizánska 677 I 1S Pop rad 
SIC: ISTRSKBA 
ISAN: 
SK 13 4900 0100 0600 0411 9041 

Dignitatis memores ad optima intenti /:::; 



z našich klubů \., ____________________ _ 

Obyvatelůrn Dornova sv. Vavřince 

Mimořádná iniciativa Hanse Schleie, dnes již bývalého guvernéra němec
kého distriktu 1 BBO, umožnila v průběhu roku 2004 realizaci celkem 
sedmi významných humanitárních projektů, jejichž celkový finanční objem 
vysoko přesáhl 3 miliony Kč. Jedním z nich byl i MG-projekt Rotary klubu 
Liberec-Jablonec n . N., připravený ve spolupráci s RC Freital ve prospěch 
Charitního domova sv. Vavřince v Chrastavě. 

Na počest I O. výročí založení rohoro Cha
rimího domu se 18. září m. r. uskutečnilo 
slavnostn í setkán í za účast i PDG 1880 Han se 
Schleie s jeho manželkou Rike, bývalého pre
zidenra RC Baurzen/Budyšín přítele Boden
sreina s manželkou, představitelů církve - liro
měřického biskupa a dalších církevních hod
nostářů, zásrupců města Chrastava a samozřej

mě i Rotary kl ubu Liberec-Jablonec. 

Uživatell'un C haritního domova, určeného 
pro seniory s částečnou či plnou ztrátou soběs
tačnosti , senio ry v byrové nouzi nebo seniory 
v nelidském sociálním zázemí, bylo v rámci 
realizace humanitárního MG-projekru předá

no šest polohovacích postelí s elektrickým 
ovládáním a s an tidekubitálními matracemi. 
Na každé z postelí je umístěn štítek připom í

nající, že jsou darem Rotary distriktu 1880 

Všechny hosty setkání př1vítal Stamslav 
Vohlídal. prez1dent RC L1berec-Jablonec 

U čelmho stolu sleduJí projev Hans Schle1. 
POG 1880. a Stamslav Vohlídal. prez1dent 
RC Liberec-Jablonec 

a členů RC Freital, Dreilandereck-Oberlausirz 
Zirrau a RC Liberec-Jablonec. Tenro projekt, 
podpořený účelovou dotací Nadace Rotary 
v celkové hodnotě 261 078 Kč, umožnil sou
časně dovybavit potřebným zařízením velko
kuchyni tohoto C haritního domova v Chra
stavě a pořídit jí také velkokapacitní pračku 
ložního prádla. 

V projevech proto zaznělo několikrát vřelé 

poděkován í všem zúčastněným rotariánům 

z obou distriktl'a 1880 a 2240. 

Při romto slavnostním setkání byl na počest 
100. výročí založení ROTARY INTERNA
TIONAL zasazen v areálu C haritního domo
va v Chrastavě pamětní jilm. 

I O. prosince m.r. se pak sešlo na 50 přátel 

z pěti českých i německých Rotary klubů 

SvůJ projev přednesl litoměřický b1skup za 
přítomnosti dalších církevních hodnostářů 

.Učastm'cl zasadili pamětní plm pod vlajkou 
se symbolem Rotary pro rok 2003/04. kte
rou drží ředitel Charity Chrastava 
p K1rschner [na fotografii vlevo) a POG 
HansSchle1 

Dignitatis memores ad optima intenti 

v libereckém Divadle F. X. Saldy, aby se potě
šili operetn ím představením "Čardášové prin
cezny" a po něm se zúčasrnil i přátelského 

posezení, na němž zhodno tili dosavadní 
úspěšnou spolupráci, která bude bezpochyby 
pokračovat i nadále. 

Podle podklnd1t od RC Liberec-jablonec 

zpmcovnl (dz) 

For the re•idenu in St. Lawrence'• 
Hou•e 

A special initiat ive by Hans Schlei. Past 
Governor of the German distr ict 1880. 
made it possible to carry aut a total of 
seven important humanitarian projects 
during the course of 2004. the total value 
of which came to well over 3 million CZK. 
Dne of them was the MG-project organi
sed by the Liberec-Jablonec RC together 
with the Freital RC. Germany. to support 
the Charitable House of St. Lawrence 
in Chrastava - six adjustable beds with 
electric controls and anti-bedsore 
mattresses. with a total value of 
261,078 CZK. 

Setkaní se zučastmla také paní R1ke 
[s pláštěm). manželka POG Hanse Schla1e 



____________________ "/ vítame nový klub 

V Nitre již druhý klub -
RC Nitra Harrnony 

V rárnci jubi/ejného roka 1 00. výročia vzniku Rotary lnternational sa 1 5. de
cernbra 2004 uskutočnila v nitrianskej synagóga zakladajúca schódza 
nového Rotary klubu Nitra Harrnony. Slávnosti sa zúčastnil guvernér diš
triktu 2240 Viktor Príkazský, ktorý vo svojorn príhovore ocenil rozšírenie 
členstva. Nových rotariánov a ostatných prítornných informoval o význa
rne rotariánskeho hnutia a jeho prínosoch v róznych oblastiach. Vyslovil 
presvedčenie, že novovzniknutý klub splní všetky podrnienky vstupu do Rl 
v stanovenorn čase tak, aby sa sta/ jednýrn z klubov založených pri význarn
norn jubileu Rl. 

Ivan Belan, bývalý guvernér d ištriktu a v sll
časnost i zodpovedný za rozširovanie členskej 

základ ne v slovenskej čast i dišrrikru uviedol, že 
novozaložcný klub je už dvanásry na Sloven
sku. Nirra sa t iež stáva 4. mesrom v d ištrikre 
a 2. na Slovens ku, kde bude pósobi ť viac klu
bov. Klub bol založený Rorary klubom N irra 
s cielom rozš íri ť činnosť Rorary v Pon itrí 
a vyrvoriť alternatívu v čase strerávania sa , ale 

i v tom, že v klube budú pósobiť aj ženy. Zalo
žen ím klubu bola završená takmer ročná práca 
dlhoročného rotariána Róberra Bečicu, ktorý 
doreraz pósobil v Rorary klube N itra. Róberr 
je známy i tým, že inicioval založen ie Rorary 
klubu Liptovský M ikuláš a v N irre založil 
Rotaract klub. Snáď prero bolo symbolické, že 
s lávnosť moderovala s ličasná prezidenrka 
Ro tarac t klubu N itra Lucia Bártová. Dojemné 
bolo i pozdravné vystlipenie zakladajliceho 
p rezidenta Roraract Nirra Miroslava Lalušria
ka, ktorý okrem iného povedal, že novovznik
nutý klub N irra Harmony považujli členovia 

nirrianskeho Roraracru za druhého rodiča. 

Po slávnosrnom sl'ube, ktorý viedol Ivan 
Belan, noví rotariáni obdržali z rlik guvernéra 
d ištrikru svoje prvé ro ta riánske odznaky. 

Slávnosť svojim vysrlipenlm obohat il 
významný slovenský umelec, člen RC Brati
slava, Peter Michalica. 

Po oficiálnej slávnosri sa noví rotarián i 
spolu so svoj imi bl ízkymi a hosťami presunuli 
do miesta svojich obvyklých srrernutí, do ho
rda Koruna v Nitre, kde sa uskutočnil i volb y 
predstavensrva a milé nezabud nu tel'né spolo
čenské strernurie. 

Pri našom prvom oficiá lnom klubovom 
srre rnutí uviedol zakla
dajlk i prezident Róbert 
Bečica, že Robo poch ád
za zo slova robota. Už sa 
na iíu všetci rešíme. 

Štefon Mihina, 
člen predstavemtva RC 

Nitl'fl Harmony 

r· i.!.!J,.!.!.i3tT1 ·1·1!11W·*b1 ~ BJJ, 
- Nitra Harmon RC 

The founding meeting of the new RC, 
Nitra Harmony, was held in the synagogue 
in Nitra on 15 November 2004. 

Dignitatis memores ad opt ima intenti ./'::: 



praktický slovníček ~, .................................. . 

Co to je, když se řekne (napíše) ... 
Náš klub přešel s novým rotariánskýrn rokem na elektronickou korespon
denci, protože {téměř) všichni členové mají svůj vlastní počítač, n e bo ales
poň k němu mají přístup [mají laskavého syna/dceru, někteří vnuka/vnuč

ku). Jen asi dva až tří t:;ét:;o novotě odolali a prohlašují, že jim nestojí za to, aby 
se učili, jak s počítačem pracovat. Nejvýše jsou ochotni vzít; na milost; mobil, 
ale to jenom pasivně. Obdobně je tornu jistě i v dalších klubech. 

Mnozí uživatelé se zase stydí zeptat někoho jiného, co ty zvláštní 
pojmy, zkratky nebo celá slova znamenají, a rak se trápí a nenalézají 
kladný vztah k (podle mého názoru) největšímu vynálezu 20. sroler!. 

V belgickém rorariánském časopisu ROTARY CONTACT jsem 
našel článek pod přibližným názvem "Jak se ro řekne "inrernetsky"?", 
kterým jeho autoři podal i pomocnou ruku zřejmě podobo~ postiže
ným. Proro jsem se rozhodl připravit rakový slovníček i pro všechny 
přátele v našich klubech, abychom si vysvětl ili , co někte ě ty jen zdán
livě tajemné pojmy znamenajl. 

bit ( Binary Oigit - dvojkové číslo; čti bit): co ;e atom pro hmotu, to 
je bit pro informační technologii (známá zkratka IT). Má dvě hod
noty: O - 1 (což vlastně znamená ano - ne, černá - bflá, nahoru 
- dolů, vpravo - vlevo, příp . obráceně). Na tomto jednoduchém 
základě probíhají i ty nejsložitější výpočty (včetně cest do vesmíru). 

byte (čti bajt): soubor 8 bitů (molekula IT), který může nabývat až 
256 různých hodnot, je jednotkou paměti každého počítaeé. Uzná
te sami, že i s touto hodnotou bychom se nikam nedostali, a proto 
se začalo používat jejich tisícinásobků. 

kB (kilobyte): Aby však počítání těchto násobků nebylo taR jednodu
ché, tak první z nich který představuje jmenovitě 1 tislc bytů, má 
jich ve skutečnosti 1.024. Jedno z prvních přenosových médií, tj. 
disketa o průměru 5 1/ 4", měla kapacitu asi 700 kB, což odpoví
dá asi 100 stranám textu. Umožňovala tehdy také tzv. ,.kabelový 
přenos", jestliže jste si ji dali do kabely/ tašky a doručili na potřeb
né místo. 

MB [Megabyte): To už je o něco víc, ti~~c kB nebo-li milion bytů 
(tedy bajtů). Zároveň s tím se zmenšovalY velikosti přenosových 
médií a zvětšovala jejich kapacita, takže daleko menší disketa 
o průměru 3 1/ 2 " má kapacitu obvykle 1 ,~ ale také až 2,0 MB. 

GB (Gigabyte): V současnosti se kapacity hlavních úložn9eh pro
storů v počítačích, tzv. pevné nebo-li "hard" disky, měří na tisíciná
sobky MB, tj. miliardy bytů. Každý jen trochu slušný počítač jich má 
k dispozici alespoň dvacet, ale obvyklejší jsou i v řádu několika desí
tek větší. A protože objemy přenášených dat také rostou, diskety 
o průměru 3 1/ 2" zastaraly (prakticky zmiz ly) a nahradily je zná
mější CD-ROM (viz níže). 

TB (Terabyte): Většina z nás- uživatelů počítačo\7 techniky- si 
dosud ještě ani nezvykla na nabízené .. skladovací prost ocy", a už se 
začíná mluvit mezi odbornou veřejností o dalším tisícinásObku, a to 
je TB (tisíc miliard bytů). 

Oignitatis memores ad optima intenti 

CD-ROM [Compact Disc - Read Only Memory): Tento stříbr
ný kotouč - cédéčko - o průměru necelých 5" s kapacitou kolem 
700 MB se stal všeobecným fenoménem především v oblasti hudby. 
Přívlastek ROM znamená, že obsah lze pouze číst, ale nejde do něj 

zasahovat (např. upravovat texty). Pokud má počítač zařízení na jejich 
vypalování (ukládání dat), lze na ně psát buď jednou (pak je disk ozna
čen W = ritable) nebo vícekrát (RW = re-writable). 
Flash: Pro ukládání, příp. přenos dat se čím dál více používají tzv. 
"fleše", menší'než plynový zapalovač o kapacitě cca 500 MB a více. 
Pro ten už ani abela není potřeba, klidně se schová v náprsní kap
sičce pánského saka. 

LAN (local Area Network): místní sít, spojující fyzicky (nejlépe 
kabelem) počítače např. v jednom podniku nebo úřadu. Nazývá se 
také .int ranet ". 

WAN (Wide Are a Network): sít spojující počítače navzájem geo
graficky vzdálené pomocí telefonní sítě nebo satelitu. Nazývá se také 
.. internet". 

Protokol: norma nebo soupor pravidel používaných počítači, aby 
mohly navzájem komunikovat. V definovaném protokolu může každý 
terminál (~ient nebo server) komunikovat s ostatními počítači, pou
žívajícími stejný protokol. 

POP 3 (Post Office Protocol, version 3): Protokol umožňující 
uživateli, připojenému na přerušovanou (občasnou) telefonní linku, 
vyhledat svou poštu (e-maily), uloženou ve schránce svého serveru 
neboli poskytovat ele. 

Portál: brána do sítě, kumulující funkce vyhledávače různých serve
rů podle obsahu (meteo předpovědi, kurzy na burzách, průvodce 
atd.) a bezplatných služeb elektronické pošty. Známý je v našem spo
lečenství např. .Rotary Business Portal", který doporučuji všem rota
riánům avšUvit a prohlédnout si ho. 

IP-adresa (číslo IP): jedinečná série čísel (např. 198.13.240.1 ), 
umožňující identifikovat počítač na internetu a podobající se poštovní 
adrese soukromníka nebo podniku. Na tuto možnost zapomněli různí 

vyděrači a hanopisci a pak se divili, že byli celkem snadno vypátráni. 

Polmtlovánl v přfštlm čísle RGN 

Augustin Čermák, 
RC Hmdec Králové 



_________________ r.J/ slavnostní konference 

Vedení Rotary distriktu 2240 a komise pro oslavy 1 00. výročí ROT ARY INTERNATIONAL 
zve co nejsrdečněji všechny členy a členky českých a slovenských Rotary klubů, 

jejich rodinné příslušníky, příznivce ideálů Rotary i všechny čtenáře našeho časopisu RGN 

na slavnostní konferenci Rotary distriktu 2240, 
která se uskuteční ve dnech 4. - 6. března 2005 

v Kongresovém centru Praha, sál Panorama a restaurant Gloria u příležitosti 

oslav 100. výročí založení ROT ARY INTERNATIONAL 
a 80. výročí založení Rotary v bývalém Československu. 

Svou účast přisllbilo již přes 120 zahraničnrch účastnii<O nejenom z Evropy, ale také USA. Austrálie a Izraele. 

Pát ek 4 .3 .2005 

20:00 

Pffjazd účastnfkll do Prahy, ragistral;le. ubytoVénr 

Walcoma Party pro..Wecj;lpy účastn(ky v hotelu Holiday lnn - Praha 4, Na Pankráci 1511684 
Slavnostnf zdravici přednese primétor hlavrjlho mesta Prahy MUDr. Pavel Bém 

Sobota 5.3.2005 , 

09:00-10:00 Registrace 

10:00-12:30 Slavnostnf konference 8 profevfjlfznamnfóh osobnosti, spojené 8 ocaninfm zasloufaných členů 
a Rotary klubí.l a..kftem ~mitnf publikace, doplněné hudebnfm programem 

13:00 Společný oběd v Kongresovém centru Praha 

15:00- 18:00 Osobnr volno 

19:00 

21:15 

Slavnostnf koncert Ceské filharmonie v prafakém Rudolfinu pod i'fzenfm dirigenta Zdeňka Mácala 
s úvodnfm slovem, které pronese Peter Michalice 

Raut pro účastníky konference 
Pfledání šeků pro podporu sociálnfch projektů v CR a ve SR 

Sobotnr program pro doprovézajfcf osoby: 

10.00 Odjezd autobusy od hotelu Holiday lnn na prohlrdku historických památek Prahy podle 
zéjmových skupin (Pražský hrad I :2idovské město I Obchodnr pasáže) 

13.00 - 15.00 Společný oběd s účastníky konference 

15.00 - 18.00 Osobní volno 

Neděle 6.3.2005 

10.00 - 11.00 Prohlrdka Strahovského kláštera 

11.00 - 12.00 Ekumenická bohoslužba na Strahově v basilice Nanebevzetí Panny Marie 

Dignitatis memores ad optima intenti ~ 



náš kviz ~, .................................. . 

.Jak znáte Rotary? 
Dvacet otázek všem rotariánům 

Leden byl měsícem rotariánského uvědomění. Přesto
že již uplynul, je i nyní vhodná příležitost k tomu, abyste 
si vyzkoušeli své vědomosti o Rotary, tohoto celosvě

tového společenství, zaměřeného na služby a pomoci. 
Předkládáme vám proto 20 otázek k tématům, která 
znáte - ovšem možná budou některá z nich i novinkou 
či dokonce tajemstvím. 

1. Jaké bylo prvnr oficiálnr motto Rotary lnternational? 
a. He Profits Most Who Serves Best 
b. He Who Profits Most Serves Best 
c. Service, Not Self 
d. Service Above Self 

2. Které z následujrcrch témat je jednrm ze čcyř cnů, 
stanovených prezidentem Glennem Estessem pro 
rotariánský rok 2004/05? 
a. odstranitelná slepota 
b. profesní etika 
c. hospodaření s vodou 
d. členská základna 

3. Dfky Rotary byl divoký poliovirus již vymýcen téměř 
na celém světě - v které zemi však dosud ohrožuje 
děti? 

a. Ghana 
b. Nigérie 
c. Bangladéš 
d. Jordánsko 

4. Jak znr oficiálnr motto Rl pro rok 2004/ 05? 
a. Rotary Celebration 
b. Centennial Celebration 
c. lťs a Celebration! (Come on!) 
d. Celebrate Rotary 

5. Která z nrže uvedených univerzit nenr jednou ze 
sedmi, na nichž studujr stipendisté v rámci programu 
Rotary pro udrženr mrru a řešenr konfliktů? 
a. Universidad del Salvador [Argentina) 
b. University of Queensland (Austrálie) 
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c. Sciences Po [Francie) 
d. University of California, Los Angeles (USA) 

6 . Kterému z bývalých prezidentů Rl vděčrme za založenr 
Nadace Rotary? 
a. Arch C. Klumph 
b. Carl P. Miller 
c. Paul P. Harris 
d. Glenn C. Mead 

7. Kterého Rotary klubu je prezident Rl Glenn E. Estess 
členem? 

a. Birmingham, Alabama 
b. Shades Valley, Alabama 
c. Shades Mountain-Sunrise, Alabama 
d. Birmingham-Sunrise, Alabama 

8. Pro podporu kterého programu Nadace Rotary může 
být použito Blanovy dotace? 
a. imunizační program v obci 
b. doprava darovaného zboží 
c. program na odstranění negramotnosti 
d. program pro prevenci zneužívání drog 

9 . Která z nrže uvedených služeb nepatřr mezi čtyři 

hlavnr? 
a. mezinárodní služba 
b. klubová služba 
c. osobní služba 
d. profesní služba 

1 O. Světový kongres Rl se bude konat v roce 2005 
v Chicagu. Kdy se v tomto městě konal světový kongres 
Rl naposledy? 
a. 1930 
b. 1945 
c. 1955 
d. 1980 
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11 . Který ze čcyř níže uvedených mužů nepatřil mezi 
první č'cyři, kteří se zúčastnili setkání, považovaného za 
první mrtink Rotary klubu? 
a. Hiram Shorey 
b. Harry Ruggles 
c. Silvester Schiele 
d. Gustavus Loehr 

12. V kterém městě působí největší Rotary klub? 
a. Chicago 
b. Seattle 
c. San Antonia, Texas 
d. Fort Worth, Texas 

13. Mnoho amerických prezidentů bylo jmenováno čest
nými členy Rotary klubu. Který však byl aktivním členem, 
platfcím své členské příspěvky? 

a. Calvin Coolidge 
b. Warren G. Harding 
c. Franklin O. Roosevelt 
d. George W . Bush 

14. Které ze zájmových sdružení rotariánů nepatřf mezi 
ta, jež jsou oficiálně uznávaná? 
a. Zájmové sdružení rotariánů - letců 

b. Zájmové sdružení rotariánů - kouzelníků 

c. Zájmové sdružení rotariánů - iluzionistů 

d. Zájmové sdružení rotariánů, zabývajících se vyšíváním 
quiltů 

15. Co znamená zkratka RYLA? 
a. Rotary Youth Leadership Association 
b. Rotary Youth Leadership Assembly 
c. Rotary Young Leaders Association 
d. Rotary Youth Leadership Awards 

16. Jak znr správně oficiální webová adresa na Rotary 
lnternational? 
a. www.rotarv.com 
b. www.rotaryintl.com 
c. www.rotarv.org 
d. www.celebraterotarv.org 

17. Jaké je správné jméno servisní organizace pro 
mladé lidi ve věku mezi 14 - 18 roky. kterou sponzo
ruje Rotary? 
a. Youth Exchange 
b. lnteract 
c. Rotaract 
d. Key Club 

18. V kterém městě má své sídlo nejstarší Rotary 
klub, založený mimo USA? 
a. Havana, Cuba 
b. Winnipeg, Man., Canada 
c. Toronto, Ont., Canada 
d. Edinburgh, Scotland 

19. V městech Malmo ve ŠVédsku a v Kodani v Dán
sku se uskuteční Světový kongres Rl v roce 2006. Co 
tato města odděluje? 

a. úžina ůresund 
b. úžina Kattegat 
c. Botnický záliv 
d. Severní moře 

20. V době, až bude oficiálně prohláěeno, že je celý 
svět zbaven dětské obrn~ jakou částku přesáhnou 
přfspěvky rotariánů na tento program? 
a. 10 milionů US$ 
b. 60 milionů US $ 
c. 100 milionů US$ 
d. 600 milionů US $ 

Jakého výsledku jste dosáhli? 
16 - 20 správných odpovědí: opravdu působivé -
zřejmě pravidelně čtete rotariánský časopis 
11 - 15 správných odpovědí: dobrý výsledek, ale 
nevadilo by, kdybyste své znalosti trochu osvěžil 
6- 1 O správných odpovědí: to sice není zlé, ale 
máte dost prostoru na zlepšení 
O - 5 správných odpovědí: jste si skutečně jist? radě

ji si zlepšete své početní schopnosti 

p 'Oe! o ·g~ o ·a~ 8'8 p '17 
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Dva cenné roky 
v Argentině 

Parna/u se chýlí ke konci rnírové studiurn Jana 
Něrnečka na univerzitě El Salvador v argentin
skérn hlavnírn rněstě Buenos Aires. Doporučil jej 
Rotary klub v Přerově a vyslal náš distrikt 2240. 
Jeho dvouleté stipendiurn bude zakončeno titu
lern rnagistr rnezinárodních vztahů se specializa
cí na řešení konfliktů a rnírová studia a odbornýrn 
térnatern. Toto stipendiurn v hodnotě 50 000 
US dolarů hradí Nadace Rotary. Naše čtenáře 
budou jistě zajírnat nejen stipendistovy studijní 
poznatky, ale i zkušenosti z dlouhodobého poby
tu v zahraničí. Rádi proto otiskujerne, byť redak
čně značně zkrácené, některé z rnnoha zajírna
vých odpovědí na naše otázky. 

Povězte nám nejdříve něco o Va
šem studiu, jak probíhá? 

Především chci poukázat na odlišnost struk
tury scudia u nás a v Argentině, kde magister
ský cyklus studia neodpovídá analogickému 
studiu u nás. Po absolvován í střední školy 
následuje tzv. "licenciatura", která trvá mini
málně pět let a odpovídá našemu scudiu baka
lářskému, i když svým obsahem a rozsahem je 
spíše ekvivalentem studia magisterského. Po 
dosažení titulu "licenciado" nascupuje většina 

swdenrů do zaměstnání, neboť předpokladem 
k přijetí na další scudium, tzv. "maestría", 
trvající dva roky, je i pracovní a odborná zku
šenost. I když naše speciální studium, do 
něhož je zařazeno jen 1 O stipendistů Rotary, je 
trochu odlišné, většina mých místních kolegů 
jsou již profesionálové, kteří pracuj í na M inis
tersrvu zahraničí Argentinské republiky, jako 
přidělenci na místních ambasádách, nebo 
působí v argentinské - velmi dobře vybavené 
a také vlivné - armádě. Protože je většina scu
dentů profesionály, konají se přednášky pře-
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vážně večer a v noci, takže výuka končí až 
v půl jedenácté večer, což ostatně odpovídá 
místnímu životnímu rytmu. Dttraz je kladen 
zvláště na samoscudium. Máme proto k dispo
zici značné množsrví materiál tl, které je potře
ba proscudovat mimo hlavní výuku a uplatnit 
je při závěrečných esejích. 

Nacházíte tedy vůbec nějaký volný 
čas? Jaká je kulturní úroveň toho
to hlavního města země? 

Samozřejmě si zde vol ný čas najdu. Město 

Buenos Aires má opravdu co nabídnout. 
V porovnání s mnoha hlavními městy Evropy, 
která znám, není žádné z nich v mnoha aspek
tech tak kulcurně vyspělé a s tak vzdělaným 

publikem. Jsou zde stovky kin . Většina z nich 
promítá od dvou hodin odpoledne až do 2 či 
3 hodin ráno. Velká část z nich se zaměřuje na 
nezávislou uměleckou rvorbu, probíhá v n ich 
řada fi lmových festivalů. I počet divadel je 
překvapující - třída Corrientes je jimi doslova 
poseta a téměř všechna představení jsou neu
stále vyprodána. Nejznámější z nich je samo
zřejmě opera Teatro Colón, v níž zpívaly hvěz
dy jako Mar ia Callas, Monserrat Caballé, 
Luciano Pavarotti, ale samozřejmě i naše Eva 
Urbanová. 

Buenos Aires nikdy nespí. Jezdí w 50 000 
taxíků, tedy víc než v New Yorku. Restaurace, 
které otevíraj í teprve kolem deváté večer, jsou 
o ptdnoci ještě plné. S nadsázkou by se dalo 
říci, že se v domácnostech téměř nevaří, pro
tože ceny vynikajících jídel v restauracích jsou 
snadno dostupné. Ve črvrti, kde bydlím, se 
koná každý poslední pátek v měsíci "večer 
galerií", které mají od večera do ptdnoci otev
řené dveře všem návštěvníktun, které přivítají 
zdarma sklenkou vína či šampaiíského. Je pře
kvapující, kolik mladých lidí projevuje zájem 
o umění. Noční život v tomto městě roz
břeskem nekončí, ještě v pět či v šest hodin 
ráno je možné vidět houfY mladých lidi, kteří 
se snaží dostat do některého z mnoha klubtt. 
Kromě nočního života a kul tury však město 

nabízí i sportovní vyžití, často v některém ze 
650 parklt či zelených "náměstí" . Zdarma se 
pořádají koncerty a baletní představení pod 
ši rým nebem, maratóny, či velké taneční zába
vy. Svůj volný čas můžete obohatit účastí ve 
snadno dostupných všemožných kurzech, od 
arabské kuchyně, přes vitráže typu Tiffany až 
po brazilskou capoeiru. 

Jak byste charakterizoval Argen
tince? 

Argentinci jsou vel ice hrdí na svůj evropský 
pttvod. Od zbytku Latinské Ameriky se cítí 
velice odlišní, neboť téměř veškerá populace 



pochází z Evropy- z Itálie, Spanělska či Fran
cie. Tomu odpovídají i místní zvyklosti. Exis
tuje raké velký rozdíl mezi obyvateli Buenos 
Aires a obyvateli provincii, jakož i mezi obyva
teli Patagonie a severu země. Je ro samozřejmě 

ovlivněno financemi, jichž je po krizi, která 
společnost výrazně polarizovala, nemnoho. 
Argentinci jsou však velice akrivnl, velká část 
z nich studuje, pracuje a věnuje se sebevzdělá
váni, ovšem i dobré tělesné kondici a raké 
svému vzhledu, podle něhož jsou lidé časro 
také posuzováni. Lze říci, že - jak je ro typické 
i p ro ostatní země latinské kultury - mají 
i Argentinci větší povědomí o ,.savoir vivre", 
než je romu u nás. Nepostradatelnou součástí 

zdejšího života je nejen pravidelná nedělní 

rodinná sešlost u hovězího na grilu s lahví 
výborného malbecu, ale i fotbalová utkání, 
zvláště rýmů Boca vs. River. V rěch dnech 
neporkáre na ulici ani človíčka. 

Setkal jste také s místními rota
riány? 

Samozřejmě - během prvního roku svého 
studia jsem měl možnost poznat zdejší rorari
ány o téměř každém víkendu či při jejich ser
káních v klubech či na úrovni disrriktu nebo 
při jejich konferencích. Vedle roho jsme jako 
stipendisté Rorary přednášeli již ve všech 
Rorary klubech hlavního města. Jen v jeho 
samotném cenrru je jich devět. Všechny 
kluby jsou velice aktivní jak v sociální, rak i ve 
vzdělávací oblasti. Na pěti konferenclch jsem 
měl možnost prezentovat naše stipendium 
,.World Peace Scholarship". 

Ideály Rorary mají v Argentině velmi dob
rou reputaci a stejně jako v celé latinské Ame
rice je celá srrukrura Rorary velmi s ilně rozvi

nutá. Jen samo tná Argentina má 18 disrrikrů. 
V B.A. je jedno náměsrl pojmenováno po 
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zakladateli Rorary - ,.Plazo
lerra Paul H arris" - s jeho 
sochou a pamětní deskou. 
Na mnoha místech najdete 
pamětní desku, která připo
míná, že ra či ona nemocnice, 
domov důchodců apod. byl 
postaven nebo vybaven z pří
spěvků a za pomoci Rorary. 

Nedávno proběhla v městě 
La Plata, hlavním městě pro
vincie Buenos Aires, prezi
dentská konference, věnovaná 
právě nám - mírovým stipen
distům. Bylo proto velmi zajímavé setkání jak 
se současným prezidentem Rl Glennem Esres
sem a jeho manželkou, rak i s jedním z jeho 
předchůdců v réro význam ná funkci pro rok 
1996/97: právě Argentinec Luls Vicente Giay 
byl jakýmsi "otcem" rěchro stipendi í. Společ
ně se třemi dalšími studenty jsem měl mož
nost prezentovat na réro konferenci část své 
práce o vztazích Evropské unie se zeměmi rzv. 
"rřerlho svěra" v oblasti lidských práv a demo
kratizace. 

Při své stáži v North-South Centre 
Rady Evropy v Lisabonu jste pomá
hal připravovat konferenci, nazva
nou "Evropa, mládež a globaliza
ce" , která pak proběhla ve Štras
burku. Jaký byl její obsah? 

Velký dt'~raz byl kladen zej ména na vliv mla
dých lidí ve světě . Proto raké přilákala zejmé
na mladé lidi z celého světa - "leadery", kreří 
budou v blízké budoucnosti ovlivňovat smě

rování svých zemí i organizaci, v nichž působí. 

Jedním z dominantních rémat byla také 
globalizace, která samozřejmě nemůže nechat 
bez povšimnutí an i otázky terorismu, které 
jsou s globalizačními tlaky úzce spojeny. V ré
ro souvislosti nezůstala bez povšimnuti ani 
otázka médii, která velice negativně působí na 
vnímání náboženského fundamentalismu. 
Mnohým se v réro souvislosti vybaví přede
vším muslimský fundamental ismus, přitom 

bez povšimnutí zůstává fundamentalismus 
křesťanský, který je v mnoha zemích světa, 

například v Africe, a le i ve Spojených státech 
na vzestupu. 

Jak je ve světě vnímána česká 
republika? 

V nímání jakékoliv země závisí na její veli
kosti a na je jl poliricko-ekonomicko-srraregic
ko-kulrurnl váze. Přestože jsme zemí s úžas
ným kulturním bohatstvím, jsme přece jen 
zemi malou, jejíž vliv ve světě není největší. 
Mladší lidé proto vnímají hlavně naše spor-

rovni úspěchy (v tenise, fotbale i v jiných spor
tech), starší zase spíše naši hudební tradici, 
zvláště v klasické hudbě (zejména Dvořák a 
Janáček, méně už Smetana), ze současných 
umělců znají například Magdalenu Koženou. 
V literární oblasti je velice známý Milan Kun
dera, i když si mnozí neuvědomují, že je půvo
dem Čech. Velkou pozornost ru věnují dílu 
Franze Kafky, možná také díky velice silné 

židovské obci (po USA a Izraeli největší na 
světě) . 

Přitom se d omnívám, že povědomí o nás 
a o naší zemi je v Argentině daleko větší, než 
o Argentině u nás. Jak jsem se přesvědčil, 

vnímá velká část našich obyvatel Argentinu 
jako rozvojovou zemi a málokdo si uvědomu
je, že životní standard v městech jako Buenos 
Aires, Córdoba, Rosario apod. je daleko vyšší 
než ren, na nějž jsme zvykli my. 

Alespoň na ddlku jsme poděkovali Janu 
Němečkovi za jeho velmi Zlljfmavé odpovědi na 
naše otázk)\ které nám poslal e-mailem společně 
s několika fotografiemi, kttré ndm přibližují tyto 
bezpochyby velmi zajfmavou zemi jižní Ameri
ky. 

Text a foto: Jan Němeček, 
Peace Schola1; Buenos Aires 

redakčně zpracoval (dz) 

On 1WO VALUABLE YEARS 
IN ARGENTINA 

Jan Němeček has been recommended by 
the Přerov RC for a two-year Rotary 
Peace Scholarship to El Salvador Universi
ty in the Argentinian capital Buenos Aires 
and sent aut there by District 2240. On 
completing his studies he will receive 
a Master's Degree in international relati
ons with a specialisation in conflict resolu
tion and peace studies. The scholarship, 
amounting to 50,000 US dollars, will be 
paid by The Rotary Foundation. 
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pro poučení ' 
I padouši rnohou inspirovat 
Na poslední srpnové schůzce našeho klubu jsrne 
rnezi sebou uvítali pana Benjarnina Kurase {více 
k něrnu v anotaci na konci článku). Spíše jsrne s nírn 
jen diskutovali, než aby on nárn přednášel. I když se 
někteří z nás s nírn rnohli v jeho názorech rozcházet, 
bylo zajírnavé slyšet jeho výklad o dernokracii ve Velké 
Británii, o Evropské unii, o Iráku a o rnnohých jiných 
událostech, hýbajících světern. 

Po této diskusi jsem si koupil jeho knížku 
"Jak pklft padouchy" nejen pro její lákavý 
název, ale i proto, že z ní pan Kuras dost cito
val. A vyplatilo se mi to. 

Po historickém a h istorizujícím výkladu, jak 
vlastně padouši přišli na svět a jak se na něm 
udržují, následuje daleko obsažnější část, jak 
se jim ubránit (protože zlikvidovat je- podle 
autorova názoru - nelze). A tak téměř až ke 

konci jsem se dostal k pasáži, ze které si dovo
lím trochu citovat (nehojte se, nebude to 
d louhé). Jmenuje se "Sdružování". 

"V počtech j( síla. Vyhledávat lidi podobně 
smýšlej/cl, podobně touž/cf, podobně jednající, 
s podobnými cíli. Společně pěstovat nepndoušství, 
společně čelit padouchtim. Lidská práva a dtlstoj
nost se dají budovat a udržet jen ve společenství, 
které má moc je bránit a zamčit. Slušní lidé 

mají povinnost nebýt sÚlbí. 
Obrovskou sílu dává už 
samotné vědomí, že v něčem 
nestojí sami. 

jako všechno na světě, 

i slušnost je nakažlivá, když 
ji provozuje dostatečný počet 
lidi, po kmých se ostatní 
mohou opičit. Když vidí, že 
se jim to začíná vyplácet. 
DNv nebo později se začnou 
opičit i padouši. Když zjisti, 
že S( jim to vyplatí. 

Prosazovat zákony a pra
vidla slušnosti s organizova
nou podporou zájmových 
skupin ... Hledat zptlsoby 
a metody dobrovolného zá
jmového sdmžování, které 
by mělo vliv na vzděláván!, 
změnu myšlení a jedndní co 
největšlho počtu jinak osa
mllých. V takové míle, aby 
je padouši nemohli nebrat 
na vědomí, aby se jim dHv 
nebo později miiSeli začít 
podbízet. Aby mttSeli sluš
nost aspotl pledstímt." 

Nenašli jste v rěchro 

větách - stejně jako já -
několik myšlenek, na 

jejichž základě se vlastně 
rotariáni sdružují? Vždyť je 
to právě I 00 let, kdy se 
Paul Harris a jeho přátelé 
začal i sdružovat proti 
gangsterům a jiným pa
douchům. A tento boj 
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vydržel vlastně až do našich časíL Mám jenom 
obavu, zda si dáme při našem sdružování 

dostatečně pozor, aby se jich - podle popsané 
schopnosti padouchů k podbízení - nenatáh
lo do našich řad více, než je zdrávo. 

Augustin Cermák 
RC Hradec Králové 

Benjamin Kuras je britsko-český 
spisovatel, novinář a dramatik. Vystu
doval anglistiku na Filosofické fakultě 
v Olomouci. Od roku 1966 se profesi
onálně věnuje literární tvorbě. Od 
března do srpna 1968 pracoval 
v anglické redakci vysílání českoslo
venského rozhlasu v Praze. V září 
1968 odešel do Londýna, kde od 
ledna 1969 vysílal řadu let v české 
redakci BBC. Poté byl několik roků 

divadelním manažerem. 
Je autorem šestnácti anglicky psa

ných her, šesti knížek a stovek novi
nářských a publicistických článků. 
Patří ke spisovatelům, kteří se dove
dou podívat na současný svět 
s humorným a lehce ironizujícím inte
lektuálským nadhledem. V Evropském 
literárním klubu publikoval B. Kuras 
tyto knihy: Češi na vlásku {1998], Jak 
přežít padouchy {1998], Nebýt Gole
ma {1999}, As Golems go {2000}, Je 
na Marxu život? {2000], /s there life 
on Marx? {2001 }, Deník virus u AIDS 
[2001 }, Pryč s prašivkami {2001 J 
a Antonín a František jsou naživu 
{2001}. 

EVEN BAD GUYS CAN BE 
AN INSPIRATION 

The writer Benjamin Kuras, author of the 
book "How to survive bad guys", which is a 
very inspiring work thanks both to its 
humour and its content, was a guest at the 
Ia st August meeting of the Hradec Králové 
RC. 



--------------------~~ na pomoc mladým 

Byl jednou jeden Rotaract ... 
Vlastně jich bylo víc než jeden, ale už dávno nejsou - a není t:;o tak docela jejich 
vinou. Členská základna většiny R otary klubů rná průrněrný věk nad padesát; roků 
[ne-li víc) a je složena převážně z rnístních úspěšných podnikatelů, případně uzná
vaných "pilířů rníst:;ní společnosti". To sarno o sobě zaručuje vysokou úroveň sta
bility, pro t ože slovo "rníst:;ní" rná ve svérn význarnu z akódováno vlastně " dlouhodo
bě rníst:;ní" . Vysoký věkový průrněr je ovšern nevýhoda, takže se Rotary na celérn 
světě potýká s problérnern ornlazení své členské základny, většina klubů však ce/
kern lehce ,,přežívá". 

Roraracr je klubem mladých, kteří dnes 
bydlí, žijí a studují v jednom místě, ale zítra, 
nebo za šest měsíd't , mohou být jinde, třeba 
stovky kilometrů vzdálení od původního 

místa pobytu. Takový je život. 
Domnívá-li se někdo, že se pokouším zatra

rit myšlenku Roraracr klubů (RTC), je na 
hrozném omylu: mou snahou naopak je, aby 
RTC, ry existující i ry, které teprve vzniknou, 
dosraly ru nejlepší šanci "přežít" . 

ROT ARY INTERNATIONAL se na svých 
internetových stránkách zabývá instrukcemi, 
jak RTC založit a jaké jsou povinnosti spon
zorů i disrriktu. Není mým záměrem je ani 
zpochybr'íovar, ani opravovat. Mé připomínky 
vycházej í ze zkušenosti s praktickou stránkou 
věci a nemusí být platné za všech podmínek. 

Je mnoho zptrsobtr, jak může dojít ke vzni
ku RTC. ROTARY INTERNATIONAL sice 
doporučuje všem Rorary klubtrm, aby podnět 
ke vzniku RTC vzešel od nich, ale v praxi se 
ro stává jen zřídka. RTC nejčastěji vznikne 
z podnětu mladého člověka, na příklad účast

níka "Rorary Yourh Exchange" programu, 
který se vrátil z ciziny - a tato zkušenost, 
včetně černých setkání s ostatními výměnný

mi srudenry,na něj udělala rakový dojem, že 
chce v romro duchu nějakým zptrsobem 

pokračovat. Někrerý z místních klubů se pak 
postará, aby se klub ustavil, pomůže radou 
nebo i trochou financí - a místní Roraracr 
klub je na světě. 

D eset až dvacet mladých lidí se víceméně 
pravidelně schází (aspor'í v začátcích), ale řady 
klubu pomalu řídnou. O prázdninách je velká 
pauza a po nich se sejde sorva polovina, pro ro
že ru se někdo zamiloval, tamhle zas začal hrát 
házenou nebo si našel nového koníčka, 
nemluvě o svatbách a novorozer'íatech. Po roce 
někdo odejde studovat jinam, jiný se po skon
čení studií na místní univerzitě vrátí domů .... 
a je po klubu. 

Tedy je po klubu, který byl od prvopočátku 
do konce ponechán sám sobě. A to se bohužel 
stává velmi časro, i když je to v rozporu 
s instrukcemi Rl . Pokud některý Rorary klub 
chce vzniku RTC pomoci , měl by se na rako
vý krok předem připravit. Najlt ve svém stře
du (aspor'í duchem) mladého člena, který by 
dlouhodobě převzal nad mladými patronát 
formou vzdáleného, bedlivého pozorovatele, 
a poradce pouze na požádán í. Vzdáleného na
tolik, aby mladým nechal stoprocentní vol
nost, ale bedlivého rak, aby včas všechny upo
zornil na ro, že klubu hrozí nebezpečí zániku. 
Rady a porady jsou vždy horkým problémem 

Hudbou na pomoc 
humanitě 

Rorary klub v Třebíči zařadil na druhou 
polovinu tohoro rorariánského roku dvě zají
mavé akce, při nichž se opět dostane ke slovu 
hudba. Tak 5. března se z jeho iniciativy usku
teční v překrásném německém městě Rothen
burg ob der Tauber, s jehož Rorary klubem 
udržuje již řadu let přátelské vztahy, kytarový 
koncert na počest 100. výročí Rorary. Vystou
pí na něm člen třebíčského RC Frank Spek
horst, ptrvodem Holanďan, koncertní mistr ve 
hře na klasickou kyraru, společně se svou 
manželkou Janou, rovněž. kytaristkou. Oba již 
získali bohaté m ezinárodní zkušenosti. 

Další koncert chystají přátelé z Třebíče pro 
širší veřejnost na 15. června pod názvem "Děti 
dětem" v třebíčském kulturním domě Fórum. 
Vystoupí na něm cca 150 - 200 účinkujících 
ze Základn í umělecké školy v Třebíči. Výtěžek 

z této akce bude věnován Nadaci dětského 

a novorozeneckého oddělení Nemocnice Tře
bíč na pořízení potřebného přístrojového 

vybavení. 

(dz) 

mezi generacemi, jak si pamatujeme z vlastní 
zkušenosti. Není jistě nutné, abych zd trrazr'ío
val, že zdrženlivost v této oblasti by měla být 
jedn ím z hlavních kritérií pro výběr potenciál
ního patrona. 

Univerzá lní recept na funkci pat ro na 
neexistuje, ale zkušenost z mnoha klubů napo
vídá, že pro spolupráci s mladými lidmi nejsou 
současní nebo bývalí pedagogové tou nejšťast
nější volbou. 

Nemalou roli v existenci Roraracr klubů 
hraje i vedení d isrrikru. Do jaké míry se 
budou RTC cítit jen jako přívažek vel kého 
bratra, závisí zpravidla na rom, kdo je zasnt
puje ve vedení disrrikru. 

Na závěr bych chtěl všem členttm početné 

rorariánské rodiny doporučit, aby bedl ivě pro
studovali inrernerové stránky ROTARY 
INT ERN ATIONAL http://www.rotarv.org/ 
programslrotaractlindex.html než se rozhod
nou k založení "svého" RTC. Detai lní vypra
cování instrukcí a množství materiálu, které 
tam naleznou, svědčí o tom, jakou důležirosr 
př isuzuj e ROTARY INTERNATION AL 
právě práci s mladou generací. 

}my Plšek, 
Rowy klub Toronto, Austrálie, 

p rest@hunurlink.net.au 

Once u on a time there waa 
a Rotaract. .. 

Rotaract is a club of young people, who 
today live and study in one plece, but 
tomorrow, or in six months' time. may be 
somewhere else, perhaps hundreds of kilo
metres away. lf a Rotary Club wants to help 
establish an RTC. then it needs to find a 
young member (young in spirit at least) 
who is prepared to take on the long-term 
patronage of the young people in the form 
of a detached but attentive observer. who 
will give advice only when asked. I recom
mend you study carefully the Rl website 
http:/ / www. rot a ry.org I pr ograms/ rota
ract/ index.html before you decide to 
establish "your" RTC. 

Dignitatis memores ad optima intenti ,t::= 



aktivity mladých \, _____________________ _ 

Mladí pre rnyšlienku 

filantropie 
Projekt Rotaract klubu Nitra 
Mladí nitrianski filantropi 

Vzdelávat' sa, pomáhat' a popri tom sa zabá
vat'. Rotaract je mnoho. Klub. Myšlienka. 
Niektorí dokonca rvrdia, že je to vášdí . Rora
ract C lub Nitra vznikol v roku 2001 . Naše 
ciele sú jasné: rozvíjať svoje vedomosri a zruč
nosti pre budúci profesný život, pomáhat' 
v kulrúrnej, sociálnej, environmentálnej či 

humanirárnej oblasti nášho regiónu a predo
všerkým podporovat' lepšie vzt'ahy medzi 
l'uďmi nielen doma, ale i vo svete pomocou 
priarelsrva. Sme mladí l'udia, ktorým n ie sú tí 
druhí l'ahostajní, ktorým záleží na svojom 
okolí, ktorí chcú niečo zmeniť. A tam zame
riavame aj naše aktivity. Spolupracujeme 
s detským domovem, podielali sme sa na 
športových aktivitách, organizujeme spole
čenské charitatívne podujatia či benefičné 

zbierky. Avšak je omnoho viac vecí, ktoré 
potrebujú zmenu. Je vela oblastí vyžadujtkich 
pomoc. 

Koncom roku 2003 nás oslovila N itrianska 
komunitná nadácia s nápadom zreal izovat' 
projekt Mladí nitrianslci filantropi. A to bolo 
presne to, čo sme potrebovali. Rozšírit' my
šlienku fi lantropie medzi ďalších, čo ju podajú 
zase dalej ... Spoznáme nových !'udí, krorí riež 
chcú pomócť, majú nápady a hl'adajú spósoby, 
ako ich čo najúspešnejšie zrealizovat'. Súhlasili 
sme. To sme ešte netušili, čo všecko nás čaká, 
akým problémem budeme čeli t', aké zaujíma
vé zážitky nás postretnú, a najma, že to bude 
pre nás vlasrne všecko úplne nové. Nebyť 

ochory !'udí z nadácie by sme to sami asi nedo
kázali . 

Hned' začiatkom nového roka sme sa pusti
li do práce. Bol to náš prvý dlhodobý projekt. 
Všecky predchádzajttce bol i jednorázové akcie, 
ktoré sme v krárkom čase zrealizovali a rým sa 
aj končili. Toto bolo však niečo úplne iné. Jed-

notlivé aktiviry holi rozplánované 
na celý rok. Spočiatku vyzeralo 
všecko také jednoduché: spropa
govať, prekonzulrovať, vyhodno
tit', vybrat', zmonitorovat', odpre
zenrovať . Nič ťažké, veď to všerko 
sme už niekol'ko krát robili. 
Nečakané udalosti sa však začali 

sypat' hned' od 7..ačiatku. Na infor
mačné dni nám nikro neprišiel. 
Konzulračné hodiny neboli pori
adne využité. Naše predstavy 
obrovského záujmu sa začali roz
plývat'. Ani z našej strany nebolo 
všecko ružové. Akosi nám chýbal 
čas . Projekt si vyžadoval pravidel
né stretnutia, neprerržiré konrak
ry s mladými a s členmi nadácie, 
na čo sme neboli zvyknutí. 
Časom sme zisrili, že najjedno
duchšou aktivitou bolo zohnať 

náš podiel peňazí na financovanie 
grantov. Ovela ťažšie bolo rozdeliť ich. Napri
ek tomu sa nám podarilo získat' niekol'ko sku
pín mladých !'udí, ktorí malí zaujímavé nápa
dy a ochotne venovali svoj čas na ich realizá
ciu. "Odborná" komisia pozosrávajúca z čle
nov Roraractu vybrala 7 projektov. Všecky 
vyhovovali stanoveným kritériám - originalita, 
regionálnost', ciel'ová skupina - mladí l'udia, 
orvorenosť. V priebehu júla až novembra sme 
sa zúčasriíovali samotných projekrov. Par pro
jektov sa podarilo úspešne zreal izovat'. Ďalšie 
dve skupiny to bohužial' nestihli. Veríme, že sa 
im to podarí v budúcom granrovom kole. 

Každý projekt bol iný. Každý jeden bol nie
čím výnimočný a jedinečný. Všecky nás prí
jemne prekvapili. Realizátori projektu " Rave
na" sa pokúsili dostat' poéziu z vlastnej rvorby 

do ulíc, medzi !'ud í. 
Počas Oivadelnej N irry 
vyvesili po námesrí v Ni
rre a na pešej zóne svoje 
básne a okoloidttci sa 
mohli zastavit' a prečítať 

si ich. Jedno popoludnie 
vyhradili verejnému pred
nesu spojenému s prl
jemnou hudbou a pria
tel'ským stretnutím so 
všetkými, ktorí sa o ich 
projekt zaujímali. Ďalší 
projekt, " Hurá leto, 
konečne prázdniny" spe-
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srril dve popoludnia v nitrianskom parku róz
nymi hrami a sút'ažami pre deti. Realizátori 

projektu "Prevencia civilizačných chorob", 
študenti Slovenskej pol'nohospodárskej uni
verziry šrudijného odboru Aplikovaná biológia 
a Výživa !'udí sa podujal i na zmeranie relesné
ho tuku našich srredoškolákov a na šírenie 
myšlienky zdravého životného šrýlu. Podpore
ný bol takriež "študentský časopis Nezmar" 
študentského parlamentu gymnázia na Párov
skej ulici v Nirre a nakoniec divadelné pred
stavenie seN O X divadelného súboru 

DIETTA. 
Zisrili sme, že v našom okolí je dost' mla

dých, krorí sa pozeraj ú na sver ako my a nene
chajú všerko na druhých. Sú ochotní venovať 
svoj čas, úsilie a snahu službe komunite. Spra
vili niečo pre seba aj pre iných. 

A aký pocit sme p ri rýchto projektech mal i 
m y? Stálo to za to. Tento projekt splnil svoje 
ciele. Síce nebolo projektov tak vel'a, ako sme 
očakávali, všecky však bolí vel'mi úspešné. 

Spoznali sme mnoho zaujímavých !'udí, 
zvládli sme krízové situácie a naučili sme sa 
nie čakať, ale konat'. 

Filan trop ia nie je u nás zabudnurý pojem, 
treba len l'uďom ukázať a presvedčiť ich , že je 
to tak. 

Anka Havranovd a 
Lucia Bdrtovd, prezidentka RTC N itra 



Z aktivit 
RTC Praha 

Při vstupu do nového kalendářního roku 
jsme se ohlédli , co se nám podařilo uskurečnir 

v roce 2004. 
V únoru jsme uspořádal i v prosrorách 

divadla Minor veřejnou sbírku formou prode
je obrázkta děd z dětského domova v Dolních 
Počernicích . Vrcholem rohoro projektu uspo
řádaného pod názvem .,Radost dětem" byl 
slavnostn í večer s aukcí nej lepších obrázků. 
Ze získaných finančních prostředků byl finan
cován rýdenní pobyt děd na horách. Od jed
noho ze sponzorů společnosti Whirlpool pak 
dětský domov obdržel potřebné elektrospotře

biče. 

Spolupracovali jsme i s pražskými Rorary 
kluby. V březnu 2004 jsme nabídli pomoc 
Rotary klubu Praha při organizaci významné
ho každoročního plesu v pražském hotelu 
Ambassador, v létě 2004 jsme zase spolupra
covali s Rotary klubem Prague Inrernational 
p ř i organizaci týdenního pobytu swdenrů 
z celého světa v Praze v rámci letního tábora 
mládeže 

___________________ ."/ aktivity mladých 

Mimoro měli členové Roraract klubu Praha 
potěšení hostit během celého roku a navazovat 
přátelsrví s členy Roraracr klubů z různých 
zemí, jako např. z Argcnriny, Belgie, Hong
Kongu, z Irálie, Maďarska, Německa či Polska. 

A v lednu 2005 na nás čekal úkol nejnároč
nější - zorganizovat setkání a konferenci 
zástupců evropských Rotaracr klubta v Praze
.,Rotaract Europe Meeti ng & Inrernational 
Weekend". O jeho výsledcích však rádi napí
šeme něco víc příště. 

Robert Havránek, 
RTC Praha 

Mladí seniorůrn 
Jako členové brněnského Roraracr klubu jsme 

7. prosince uspořádali předvánoční den pro 
seniory. Navázali jsme rak na tradici, založenou 
teprve v minulém roce, tenrokrát jsme však roz
šířili pole své působnost i o další Domov 
důchodců. Nosná myšlenka je jednoduchá: 
zanést kousek nového života lidem, kreří jsou 
odkázáni na druhé. Ke spolupráci jsme přizvali 

děti ze ZUS Pozořice. Po jejich asi čtyřicetimi
nutovém tanečním a hudebním vystoupení jsme 
si společně zazpívali vánočn í koledy a nakonec 
jsme přítomným předali malé dárečky - vánoč

ní perníčky, darované firmou PeNam a vonné 
svíčky. Bylo obdivuhodné, s jakou lehkostí a sa
mozřejmostí dokázaly děri vykouzlit úsměvy na 
rvářích starších penzistů. Není proto divu, že 
rakovéro akce nás v-ldy naplní novou silou 
a energií do real izace dalších projektů. Proto 
doufáme, že přán í jednoho z Domovů, abychom 
uspořádali podobný program také v rámci Dne 
marek, se opěr srane - renrokrár na jaře - velmi 
příjemnou a pro všechny strany přínosnou sku
tečností. Eva Doležalová, 

RTC Brno 

a služby soukromých exekutorů 
finančních, organizačních a ekon. poradců 

~L -."; 

České republice, v říf?adě zá'i~.,.EU. Nabízíme 
včetně bonu ů a prov~· ' ožry~stí vyzkoušet 
ieden měsíc. Za tým li ří isou zárukou 

•leiC:ttv• naší bezbečnostní a .... ivní služby 
(ttl(9l!~_,~,ch zahraničních klientů, významných 

mJ.:tn<:llfC)I'Qia"''7
"·'"•' a zástupců parlamentních 

Bezpečnostní a detektivnií služba 
Bodyguard a ochrana V.I.P. osob 

Bránská 7, Moravská Třebová 571 01 
Pardubický kraj, Česká republika 

Tel.fax.: 00420 461 318 076, 
Miibill:i~(Q}I20 731 462 77 e-mail: pcpondra@seznam.cz 

Pol:;běkQ:.~.ui. Vršovická 34,111. patro, 100 00 Praha 10 
IČO: 27463028 DIČ: CZ27463028 



naše povídka \.._ ____________________ _ 

Moc děkuju, Mistříčku! 
Povídka nejen vánoční 

Dějství první: 
Nad západními Čechami se sklání krásný 

den pozdního jara. Tomáš právě dokončil svou 
denní restaurátorskou práci na cenných 
barokních freskách venkovského, původně 
románského kostelíka. Slezl s lešení, vyprášil 
své monrérky, sklidil pracovní nástroje, omyl 
si ruce a pak nasta rtoval své auro, aby se vrátil 
na noc ke své rodině do Plzně. 

Sorva motor naskočil , přisroupil k auru 
m ísmí pan farář Božerěch. Tomáš se s ním set
kával na svém dočasném pracovišti už po řadu 
týdnů. Poznal ho jako člověka skromného 
a upřímného, starého samotáře, člověka plné
ho pokory. I kdy-1 není členem franr iškánské
ho řádu, přece jako by byl tě lem i duší Fran
tiškán: vždy jen rak v umolousané sutaně, 

naboso .. . Skutečně, uči něný člověk Boží, ke 
každému ochotný a vstřícný ... 

"Nejedere do C hebu, Misrříčku?" ptá se 
Tomáše. "Bohužel, pane faráři , zrovna na dru
hou stranu, do Plzně." " Ale ro vlasmě vůbec 

nevadí, kam ro bude - jen jesrli byste mě 
mohl vzít jen rak někam, s sebo u, víre? Chtěl 

bych se dostat trochu mezi lidi. Už jsem moc 
dlouho nebyl někde ve městě . " "Ale jistě, 
docela rád , jen se posaďte," odvětí Tomáš. 

Moror se rozvrčí, kilometry směrem k Plzni 
začínají ubývat, ručička na tachometru už 
ukazuje něco přes devadesát. "Kampak rak 
spěcháte , M i stříčku?" povídá l askavě páter 
Božetěch. "Ale, byl bych už rád co nejdřív 

doma, pane faráři: naše Klárka zrovna dneska 
mawruje, a rak jsem moc zvědav, jak dopad
la," odvčd Tomáš. "Ale ro se za ni musíme 
hned pomodlit a poprosit našeho Pána o jeho 
záštiw!" a přímo v autě, v uzoučkém prostoru 
před sedadlem ved le řidiče, se Božetěch snaží 
pokleknout, sp íná ruce k modlitbě a se rri'1 
mu splývá pokorná modlitba: "Otče náš, jenž 
jsi na nebesích ... ". Tomáš se k němu polo
hlasem přidává, jen slova mu jdou ze sevřené
ho hrdla nějak obtížně a moc přirom myslí na 
Klárku .. . Ta ovšem svou zkoušku zralosti 
absolvovala už dopoledne a těší se, až táta při

jede dom i'1, aby se mu mohla svým úspěchem 

pochlubit. 

Mezihra: 
Přes pi'd roku uplynulo, je už poslední 

týden před Vánocemi. 'Jo máš svi'1j restaurátor
ský tlkol právě dokonči l , barokní fresky v kos
telíku září novotou. Ještě sklidit lešení, které 
už nepříjemně zebe do rukou, pak trochu 

poklidit okolí . . . 
Tomáš tu je dnes naposledy, a rak se ještě 

rozhlíží, zda někde neuvidí faráře Božerěcha, 

svého milého spolucestovatele před několika 
měsíci. O d té doby spolu ještě mnohokrát 
velmi přátelsky pohovořili o všem možném: 
o životě, o Pánu Bohu, o lásce k bližnímu, jak 
ro učí Božerěchova církev svatá, o spravedl
nosti a vztazích mezi lidmi .. . Ale raky o u
mění: co znamená pro ně samé i pro osram í, 

Oignitatis memores ad optima intenti 

jak je vnímají, jak se k němu stavějí. Pan farář 
se pochlubil , že ho někdo vzal nedávno s se
bou autem do H rozi\arova, ležíd ho těsně při 

německé hran ici. V tamní půvabné, nově 

rekonstruované Loretě, o níž m u Tomáš před 

časem vypravoval, se ch těl na vlastní oči 

seznámit s jeho nejnovějším, velmi rozsáhlým 
mal ířským dílem - sedmadvaceti velkofo rmá
rovými plámy ze života panny Marie, zdobící
mi tamn í am bi ty. A upřímně se jeho monu
menrálním u cyklu také obdivoval. 

Při svých krátkých setkáních si Tomáš s Bo
žerěchem moc dobře rozuměl i. Byli si blízcí ve 
svých názorech, ve svém vztah u k lidem, pře
stože každý z nich byl z jiného těsta, j iné gene
race, z docela odlišného prostředí. Tomáš 
proro moc litoval, že se mu tenrokrát, kdy 
svou práci už defi ni tivně ukončil , nepodařilo 
potřást farářov i Božetěchovi rukou na rozlou
čenou . Do Plzně se proro vracel s trochou 
smutku v srdci. 

Dějství druhé: 
Den před Srčdrým dnem poprosil Tomáš 

svou manželku, aby mu do krabičky připra

vila nějaké vánoční pečivo, raky pár kouskl1 
smaženého kapra s trochou bramborového 
saláru. Sedl do ama, cesrou koup il ještě lah
v ičku dobrého vína a rozjel se - po kolikáté 
už? - po známé trase, která končila až před 
nově restau rovaným kostelíkem. Co však vidí? 
Před kostelíkem leží hora tří- či čtyř metro
vých, čersrvě pokácených smrků. A na schodu 
přede dveřmi klečí náš dobrý známý, farář 
Božetěch, člověk Boží, se sepjatýma rukama 
a v hlubokém zamyšlení. Zpod kmany m u -
jako obvykle - koukají jen bosé nohy v san
dálech, přesrože je venku velmi chladno a deš

tivo. 
Když amo zastavilo a Tomáš z něho vysrou

p il, obrátila se k němu ustaraná Božetěchova 
rvář. Jakmile však příchozího poznal, oči se 

mu rozjasnily. "N áš Pán přece jen vyslyšel 
m ou pokornou p rosbou, aby m i někoho seslal 
na pomoc. To jsem ale netušil, že ro budete 
právě vy, Misrříčku, abyste mi po mohl s těma 

srromkama. Přivezl i m i je sem dneska dopo
ledne lesáci na výzd obu našeho kostelíka. To 

je od vás moc hezké, že jste přijel!" 
A rak se oba pustili h ned do práce. Co do 

práce - do pěkné dřiny! Nejdříve venku všem 
stromům osekat dolní věrve tupou rezavou 
sekerou, kterou Tomášovi Božerěch nabídl jako 
svůj jediný pracovní nástroj . Pak všechny stro
my natahat do vn itřku kostelíka, rozestavit je 
jako krásnou ozdobu kolem hlavního oltáře 
a pořádně je upevnit, aby nikomu nespadly na 
hlavu. Potom ješ tě vykl idit od zbylých věrví 
nejen prostor před kostelem, ale i zamést všech
no napadané chvojí a jeh ličí mezi lavicemi, ruce 
celé ulepené od čersrvé smoly ... Už se stmíva

lo, měli toho oba opravdu až dost. 



.,Pojďte, Mistříčku, ještě se spolu pěkně 
pomodlfme, aby nám Pán dal, zejména teď 

o Vánocích, své požehnání a radost ze života. 
A moc Vám děl<uju. Zaplať vám to Pánbu, že 
jste mi přijel pomoct!" Poklekli spolu před 
oltářem , aby se spolu pomodlili třikrát Otče
náš a třikrát Zdrávas. I tentokrát se notně una
venému Tomášovi svíralo hrdlo dojetím ... 

.................................. .,1' naše povídka 

., Počkejte tu ještě chvilku, pane faráři," 

povídá Tomáš, .,nějakou mal ičkost jsem vám 
přivezl s sebo u," a odběhl k autu. 

Nedovedete si představit, jak se panu faráři 

rozsvítily ve vrásčité rváři oči , když mu Tomáš 
předal své nečekané dárky . .,Opravdu mi vás 
sem Pán Bůh seslal: nejenom že jste mi přijel 
pomoct, ale ještě jste mi přivezl vánoční 

nad ílku! No to se budu letos mít!" A upřímně 
Tomáše objal. 

Byla už tma, když Tomáš sedal do aura. Na 
zpáteční cestě do Plzně to na malých sil nič
kách naštěstí neklouzalo, jen mrholilo. Přesto 
se Tomášovi moc dob ře nejelo, špatně viděl na 
cestu. Nejen pro tmu, ale i proto, že se mu 
stále mžilo před očima: byly to slzy nejen 
dojetí, ale i vnitřního uspokojení: i když bude 
pan farář sedět o Stědrý večer ve svém pokojí
ku jako obvykle sám, nebude snad tentokrát 
nikterak osamocený. 

Epilog: 
Jde nejen o skutečné osoby, vážení přátelé, 

ale o opravdový příběh, který si může vymys
let jen život sám. Moc se mi lfbil, jen jména 
jsem trochu pozměnil. Pan farář Božetěch je 
starý hod ný pán, po celý život oddaný Pánu 
Bohu a službě lidem na své farnosti v malé 
západočeské obci. 

A onen ochotný Tomáš je jeden z plzeň

ských rotarián ů, v tomto roce ve funkci prezi
denta klubu. Jako akademický malíř a restau
rátor pečuje o záchranu uměleckých památek 
nejen v Plzni, ale i na mnoha místech celých 
západních Čech. 

Když u štědrovečerního stolu dovyprávěl 

svůj ještě rak živý zážitek svým nejbližším, 
poslala celá jeho rodina panu farářovi svou 
richou vzpomínku. Snad k němu o Svarveče
ru po neviditelných vlnách lidského porozu
mění také dospěla. 

Doufám, že nebude přlliš vadit, že od 
Vánoc už uplynula řada týdnů. Vždyť obsah 
a smysl tohoto příběhu je nadčasový. Je srále 
blfzký nám všem, kteří naplno vnímáme 
smysl a poslání našeho celosvětového spole
čensrví a řídíme se jeho vysokými etickými 
hodnotami. 

(dz) 

Man thanks, Master! 
This Christmas story that can be applied 
to other times of the year as well is the 
tale of the relationship between a kind
hearted parish priest and the painter who 
painted the pictures in his church. lt is a 
story of love for one's neighbour. of mutu
al understanding and help, and of the joy 
that helping someone else can bring. lt is 
a story that will be close to the hearts of 
all of us who keep in mind the meaning 
and the calling of our worldwide commu
nity and its ethical values. 

Dignitatis memores ad optima intenti /';:; 



ze světa Rotary 

V rámci svého nejvýznamnějSího programu PolioPius poskytlo ústředí 
Rotary lnternational v červenci minulého roku 500 000 US $ Světové zdra
votnické organizaci, aby mohla být v jižní části Súdánu -v Darfuru uskuteč
něna imunizační kampaň proti dětské obrně . Proběhla od konce července do 
srpna 2004 a očkováni se dostalo 1,3 milionu dětí ve věku do 5 let. Da!Si 
partneři v programu PolioPius poskytli da!Sích 98 000 $ na akutní kontrolu 
tamního zdravotního stavu. Na počátku roku 2004 totiž zdravotni orgány 
zjistily, že obrnou bylo opět postiženo jedno dítě z této oblasti. přestože se 
v Súdánu za předchozí tři roky nevyskytl žádný nový případ . 

Odbornici .,lnicitativy za světové vymýcení polia" varovali, že v západní 
a střední Afríce by opět mohla propuknout epidemie této choroby. Když se 
prez1dent Rl Glenn Estess dozvěděl o naléhavé potřebě zastavit Sfření polia 
do sousedních zemí - Cadu a Nigérie, prohlásil: .. Nepodaří-li se nám zasta
vit poliovirus nyní, ohrozíme tím pozoruhodné výsledky, jichž se nám dosud 
podařilo dosáhnout pro svět bez obrny. Nemůžeme proto připustit. aby nám 
tato historická přnežitost unikla, zůstávají-li miliony dětí stéle ohroženy. Je 
povinnosti rotariánů, aby učinili vSe, co je v jejich silách, aby učinili konec této 
tragické a předvídatelné chorobě." 

Počínaje 1 . listopadem 2004 se dostane všem, kteří se stali členy Rota
ry klubů po 1. červenci 2004, přivítání v našem společenství v osobním dopi
su prezidenta Rl. Jeho přflohou bude bulletin, obsahující různé možnosti, 
které se jim nabízejí a který je vyzývá, aby se zapojili do rotariánských aktivit 
nejen na úrovni klubu a distriktu, ale i na mezinárodní úrovni. Bulletin bude 
obsahovat také odkaz na kapitolu Přijímání členů na webové stránce Rl a 
současně i krátký přehled o Rl, jeho programech a publikacích. Dopis, který 
byl schválen již na únorovém zasedání Boardu, bude novým členům rozesí
lán čtvrtletně . 

{dz) 

~VY Z lllrrAEDr Rl 

Ve dnech 30. 1 O. až 5. 11. se v Evanstonu uskutečnilo druhé zasedání 
Správní rady ředitelů Rl [dále jen .. Board"). aby projednala zprávy ze 17 komi
tétů ústředí Rl a schválila 138 usnesení. 

• Aby se plán řízení distriktu [District Leadership Pian - dále jen DLP) pro
mítl také na klubovou úroveň. rozhodl 8oard, aby také každý klub vypraco
val svůj plán řízení klubu. který by se měl zabývat: 

o udržením a rozšířením členské základny 
o uskutečněním vhodných projektů, které řeSí potřeby obce či jakýchkoliv 

jiných komunit v zahraničí 
O podporou Nadace Rotary ať finančními příspěvky či účastí na jejích pro

gramech 
O přípravou pracovníků, schopných vykonávat i funkce na vySSí než klubo

vé úrovni. 

Součástí DLP musí proto být i pomoc distriktu při zpracováni klubových plánů. 

• Board pozměnil Vzorové stanovy RC. Ctyři hlavní sféry klubových aktivit 
definuje jako ..filozofický i praktický rámec" pro aktivity klubu a navrhuje 
novou strukturu klubových výborů. vycházející z plánu řízení klubu, tedy 
výbor pro členskou základnu, pro styk s veřejností, pro správní záležitosti, 
pro klubové projekty a pro Nadaci Rotary. 

• Na základě řady usnesení Legislativní rady 2004, doporučených Boardu 
k prostudováni, 

o rozhodl, že klub musl mít při založení alespoň 20 členů (dříve 25) 

o doporučil, aby kluby poskytovaly v oblasti své profesní služby odbornou 
pomoc mladým. kteří právě zakládají svou budoucí existenci 

o znovu potvrdil, jak je důležité, aby byli na distriktní konference vysfláni 
reprezentant i prezidenta Rl 

o znovu potvrdil svou podporu iniciativám týkajícím se místních vztahů -
k veřejnosti [PR] 

Dignitatis memores ad optima intenti 

.... 

. ... 

O vyzval rotariány, aby tam, kde tomu odpovídá kulturně-společenské pro
středí, uskutečnili oficiální návštěvu u hlavy státu v den 100. výročí zalo
ženi Rl- tj. 23.února 2005 nebo v některý jiný únorový den a předali 
mu své poselství míru na počest 100. výročí Rotary 

o jmenoval komitét Rl, který bude sledovat všechny závěry Legislativní 
rady. 

ROZVOJ eLENS~ zAKLADNY 

• Board vyslovil zásadní souhlas k rozvijení ideálů Rotary v Libyi v Qataru; 
bude usilovat o získáni souhlasu mlstních vlád k zakládání Rotary klubů . 

• Původní pilotní projekt .. Cyber Rotary klubů" bude přejmenován na pilotní 
projekt .. Rotary E-klubů" . 

• Dosavadní .koordinátoři členské základny Rl" budou napříště označeni jako 
.. regionální koordinátoři členské základny Rl". 

r.'IEZINARODNI SETKANI 

Board vybral Salt Lake City jako možné místo konání Světového kongresu 
Rl v roce 2011 a potvrdil, že Mezinárodní shromáždění [příprava nově 
nastupujících guvernérů) se bude v letech 2006-11 konat v hotelu Man
chester Grand Hyatt Hotel v San Diegu, Kalifornie, USA. 

Pro vysoké náklady a tfm i vysoký registračni poplatek zruSil Board uspo
řádání Mezinárodního institutu, který měl proběhnout v roce 2006 v dánské 
Kodani. 

přelotil a redakčně upravil {dz] 

held at Rotary World Headquarters in Evanston, lllinois, 
USA, from 30 October to 5 November 2004 

Světové kon res Rl 
2005 18. - 22. června 
2006 l l. - 14. června 

Chicago, USA 
Malmo, Svédsko a Kodaň, Dánsko 

Před okládaná místa kon resů v říštích letech 
2007 New Orleans, Louisiana, USA 
2008 Los Angeles, USA 

ROTARV v číslech 
Počet členů Rotary - mužů i žen 
Počet klubů 

Počet distriktů 
Počet zemí 
Počet členů Rotaract klubů 
působících ve 
Počet členů Imeract klubů 
působících v 
Počet místních týmů aktivistů 

1 219 532 
31 936 

529 
166 

177 238 
7 706 klubech a ve 159 zemích 

224 802 
9 774 klubech a ve 117 zemích 

5 625 v 71 zemích 

Tato člsla se oplrajf o oficidlnf údaje o člemké zdkladně, včetně pololet
ního hlá!enf za období od 1. ledna do 30. června 2004 a čtvrtletního 
hldšení za obdob! od 1. července do 30. zdřf 2004. 

(dz) 



příště ... 

- dojmy a závěry ze Slavnostnf konference ke 1 DO. výročf Rl a 80. výročí českosloven

ského distriktu 

- ČLOVĚK V TÍSNI pomáhá ku vzdělání dfvek v Afghánistánu 

- náš GSE-tým pojede do Ohia, USA 

- RC Ostrava připravuje na 26. dubna konferenci o etice v podnikání 

- a dalšf informace a články z našich i zahraničnfch činnosti Rotary 

kalendárium 
datum 

26.02.2005 Memoriál J. Porkerta - běh na lyžích klasickou technikou v Deštném v Orlických horách 

10.11.2005 rotariánské diskusní fórum na téma .Benešovy dekrety" v Linci 

Rotary lnternational • distrikt 2240 

Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských 
právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lnternational. a to většinou ve formě 
občanských sdružení. 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. 

CEsi<A REPUBUKA 
RC Brandýs-Boleslav 
RC Brno 
RC Brno City 
RC Ceské Budějovice 
RC Ceský Krumlov 
RC Frýdek • Mlstek 
RC Hradec Králové 
RC Cheb 
RC Chomutov (v zakl.) 
RC Jičín 
RC Jihlava 
RC Jindnchúv Hradec 
RC Karlovy Vary 
RC Klatovy 
RC Kravei'e 
RCKroměi'fi 

RC Libere<h.lablonec nad Nisou 
RC Most 
RC Olomouc 
RC Ostrave 
RC Pardubice 
RC Písek 
RC Plzeň 

RC Poděbrady 
RC Prege Ceput Regni 
RC Prague lnternational 
RC Praha 
RC Prag Bohemia 
RC Praha City 
RC Praha Clessic 
RC Praha • Steré Město 
RC Prostéjov 
RC Pferov 
RC Ropice (v zakl.) 
RC Tábor 
RC Trutnov 
RCTfeblč 

RC Vrchlabí 
RC Zlín 
RC Znojmo 
ROTEX Praha 
RJTARACT Bmo 

Hradec Králové 
Ostrave (v zakl.) 
Plzeň. 

Praha 

SLOVENSKÁ REPUBUKA 
RC Banská Bystrice 
RC Bratislava 
RC Bratislava lntemational 
RC Košice 
RC Liptovský Mikuláš 
RC Martin (v zakl.) 
RC Nitra 
RC Nitra - Hermony 
RC Piešteny 
RC Poprad 
RC Prešov (v zakl.) 
RC Spišská Nová Ves 
RC Trenčín (v zakl.) 
RC Vranov nad Topfov (v zakl.) 
RC Zvolen 
RC Žilina 
ROTARACT Banská Bystrica 

Bratislava 
Košice 
Liptovský Mikuláš 
Nitra 
Žilina 






