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M ariánské L ázně, nejmladší zápa dočes ké lázně, se vyzn ačují k rásou pros tředí. ú d o lí, v
n ěmž

j sou položeny, j e

Na dmořská

výšk a 630

otevřen o

na j ih a

m etrů, čistý

chrán ěn o za lesněnými

vzdu ch,

pečlivě

vrc hy z ostatn ích stran .

up ravené p ark y,

lázeňské

lesy, spe-

ci fick á architektura, bohatý kulturní, sp ortovní a spo lečenský
ž ivot vytváří spo lečn ě charakter M ariánských Lázní. již od
počátku 19. sto l etí j sou s větozn ám ým a velmi vyhledávan ým
lázeňským míst em.

M ezi n ej význ a mnější návště vníky pa třili

Johann Wo l fga ng von Goethe, Fryderyk Chopin nebo ang lick ý
král Edward Vll ..

Léčebné lázně

Lázně

a.s. - Marienbad Kur & Spa Hotels,
specialista na lázeňskou léčbu a wellness programy v Mariánských
Lázních, Vám nabízí:
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Klasické

l éčeb né

pobyty, fitness & wellness programy, ambul antní

l éčbu, vánoč n í

a

silvestrovské pobyty v lázeňs kýc h hotelech Nové l ázn ě, H vězda-Ska ln ík, Centrální
l ázně,

Vltava-Berounka, Pacifik, Svoboda, Labe a v hotelu Villa Butterfly.

• Spojení tradiční láz eňské léčby a moderních l éčebn ých pos tu pů .
• Využívání místních
přírodn ího léči vého
močovýc h

p ř írodn íc h l éč i výc h z droj ů

- minerálních

pra m e n ů,

slatiny a

M ariina p lynu při l éčbě nemocí pohybového aparátu, ledvin a

cest, dýchacích cest, gynekologických a metabolických

on em oc n ě n í.

• Díky přírodním l éčivým zdroj ů m lze s úspěch em léčit jako vedlejší diagnózu hypertenzi, ischemické choroby
s rdeč n í,

ischemické choroby dolních

ko n četin,

poruchy potence.

• Speciální ma riá n sko láze ňské procedury (minerální koupele, suché plynové koupele - p lynové obálky a plynové injekce), které jsou díky svému složení s vysokým obsahem C02, zcela
oj edin ě l é

a

světově j ed i neč n é.

• Pro fesionální tým odborných
personál spolupracující s I.
• Individuáln í
p ři

p ř ístup

ke

lázeňskýc h l ékařů

l ékařsko u

kli entům,

maximálním využití

a kva lifikovaný zdravotn ický

fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

kterým je poskytována komplexní

p řírodn íc h léč ivýc h zdroj ů .
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Dopis prezidenta Rl na leden a únor 2004

Vážení čtenáři, milí přátelé,
je právě p rvní den nového roku 2004,
kdy píši tento úvodník, takže jsem stále
ještě pod d ojmem sváteční atmosféry.
Těsně před Vánocemi se na nás ze všech
stran valila záplava vtíravých komerčn ích
reklam, ale s lyšeli jsme i mnoho laskavých
a moudrých slov. Mezi nimi mě právě na
Boží hod vá n oč n í zaujalo na rozhlasové
stanici Praha i milé ranní povídání patriarchy československé církve husitské Jana
Schwarze. Ve své promluvě p ři pomněl t uto
příhodu:

Jakýsi biskup

bflý ubrus třemi
Když jej pak rozprostřel
p řed věřícími a zeptal se jich, co že vidí,
odpověděli mu: nu přece tři černé tečky!
.Je ovšem škoda," opáčil biskup, ..že nevidíte právě t en velký, krásný ubrus."
I nám se v životě často stává, že spíše
vnímáme t o n evýznamné, malé, poskvrně
ně, zatímco ono velké, daleko podstatnější
a často i úspěš né nám uniká, nebo mu
alespoň nevěnujeme dostatečnou pozornost. Tuto skutečnost bychom měli mít
stále na paměti v našem všedním konání,
při vytváře ní n ašeho postoje ke každodennímu životu.
Také první č ís lo už 6 . ročníku našeho
distriktního ča sopisu věn ujeme záměr n ě
aktivitám, které v našem rotariánském
světě hrají t ak významnou úlohu, aniž
bychom jim věnovali v běžném všedním
shonu přniš pozornosti. Jako by byly zcela
označil

černým i tečka m i.

sa mozřejm é.

Jedním tématem je post avení a uplatžen v našem rotariánském společen
ství. Druhé téma se zaměřuje na naši
pomoc těm nejpotřeb nějším: opuštěným a
nemocným děte m , osobám s mentálním či
fyzickým handicapem, lidem, jež stá ří a
nemoc poutají trvale na lůžko. O tom, jak
právě jim můžeme nyní velm i účinně pomoci zejména díky naší intenzivní mezinár odní
spolupráci, hovoří toto číslo našeho dvounění
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Snad t ak upoutáme pozornost i vás,
našich milých čtenářů, abyste vnímali
předevš ím ty velké, námi prost íra né
.bflé ubr usy" ...

Dobroslav Zeman, POG,
šéfredaktor RGN

Rotary Newsline
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Potvrzení nominace na prezidenta Rl pro 2005/ 06: Cari-Wilhelm St enhammar
Rl President for 20 045/06 nominated: Cari-Wilhelm Stenhammar
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Žena. symbolizující město Prahu, se stala začátkem minulého století ústředním m otivem
mozaiky impresionistického výtvarníka Karla Špillara v lunetě nad vstupem do pražského
Obecního domu. V této reprezentativní secesní budově sídlil ve 30. letech stálý sekretariát
československého Rotary distriktu 66 a také se tu scházela více než stovka členů prvního
pražského Rotary klubu.
Foto Svatopluk K. Jedlička, RC Praha Classic
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Také ro ta ri áni mají
svou hrdou tradici,
ch arak ter izova nou
jak rú stem jej ich
s p o l eče n s tv í, tak
tím, če h o u ž dosá hli.
1 aše histo r ie je však
tak boh atá a my
jsme se rozrostli
natolik, že zatím co
mnozí z nás dovedou vyj menovat rozhod ující m ilník y
Hotar y a p och opit
zákl ad ní ak tivit y
našeh o s p ol eče nství,
je d aleko m é n ě tě ch ,
kteř í zn ají celo u histo rii m n o ha program ú a p ří l ežito stí,
k teré Hotar y n abízí.
Leden je ted y n aš těst í m ěsíce m rorariánsk ého u , ·ěd om ě
ní a nejlepší příl ež i
LOsti k to m u, abycho m si připomn ě li ,
co s kuteč n ě o Ro tar y I n tern at io n al
a o ad aci Ro tary
víme.
Mil f r ota riá nšt f pr"átelé,

leden nám pl"i nesl n ejen n o vý rok ,
ale i novou příl ež itos t d oz v ě d ě t se
n ěco v íc o Hota ry a o kul turách, jež
se v n ě m setk ávají.
V tomto m ěsíc i m ám na hl av ě k lob ouk p odobn ý tčm , které o ká zale
nosí "vaq ueros" - kovbojové n a
severovýchodn ích p laninách Brazílie. j e to ve l mi rozlehlá ze m ě, a p ostarat se o ni tak , jak to činí právě
vaqueros, n ení nic jednoduch éh o.
Tito d rsní ho náci, kteř í jsou o d edávna zn ámí svou z ru č n os t í a odvaho u,
vyvinu l i kul turu bo hatou na charakter a n a trad ice.

j ako ro tarián i máme o tev řen ý př í
stup k bo h até síti více než 1,2 m i lionu svých kolegti, ocho tn ýc h poskytn ou t slu žbu a po moc a k m no žství
z aj í m avě ko n cipovan ých program1
\
za m ěře n )rc h na p odpo r u p ř át e l stv í
a etického chová ní, n a p ro p agaci
svě tové h o míru a p oroz u m ě ní. Posk ytujeme tak é své humanitá rn í služby a po moc. Zdá se vša k, že se
n ě kd o m ůže p olekat, m á-li se n a u č it
v še p o t řeb n é o tolika aktiv itách a
m ožnostech. Pro to je k aždému k dispozici řa d a pub likací, vz d ě l ávacíc h
setkání, ale jsou tu i rotari ánští přá
telé, kte ř í vá m rád i po m o ho u, abyste
se d ozvěd ě li víc o sp ecifick ýc h otázk ách p odp oře ných ro tariánskou
zkušeností. A myslíte-l i si, že jste se

Více se dozvíte na www.rotary.cz, ''" ''vw.rotarysk
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již cl ozvěclě l i vše, co o Hotar y a jeho
ad aci máte znát, múžete bý t pře
kva peni, co kd e j eště objevíte.
Ro tariánsk é uvě doměn í se ovšem
netýká jen histo r ie n ašeho spol eče n
ství. jde i o jeho budoucn ost. Ch tějí
li Ro tar y kl uby získat nové čl e n y,
musí být zkušení ro tariáni p ř iprave
ni podě lit se s nimi o své věd o m osti.
Nadějní č l e n ové se budou chtít
d ozvědě t vše o pi"íleži tos tech, kd e
a jak sl užby a po moci p oskytova t
a o možných zd rojích, jež budou
i jim k dispozici, až se s k ut eč n ě stanou č l e n y Rota ry k lubu. Kdyko liv
mezi n ámi vítá me novéh o č le n a, je
za p o třebí jej seznám it s dl ouho u tradi cí a p o d ě l i t se o naše zku šenosti.
Bývalý prezid ent HI Rich ard L. Evans
kdysi ře kl : "Člověk m Liže dosáhn ou t
mno ha zkušeností, vyrobit s k vě l ý
výrobek, m Liže být au to rem vy nikajícíh o objevu, ale ze mře-li a nikdo
z toho nebu de mít p ros p ěch , je to
p roto, že se s nikým o své zkušenost i n e pod ě lil. "
čas, kter )' vě n ujem e seznamování
se s Rotary, je n aší investi cí clo
budo ucnosti. j en info rmovaní čle no
vé m o hou svými vědo m os tm i inspiro vat jiné rotari ány a přilák a t i n erota riány, po ku d jim jsou sch opni
povědět, co to zn amen á b )rt čle n e m .
Vyzývá m vás pro to, ab ys te se v to mtO m ěs íc i d ozvě d ě li o Ro tary co nejvíce. j estliže s práv ně p och o pím e
děj in y Ho tm·y a trad ic i p osk ytování
služeb a p om ocí, budem e lép e př i
prave n i na p ři vítá ní nových čl e n ů
a n a posk ytnutí své p omocn é ruky
ve prosp ěch vl astn í ob ce i cel éh o
svě t a .

j onathan !Vlctjiy agbe,
prezident Rotary I nter national

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,/

Mili rolctrián ští p 1'átelé,
ú nor je m ěsíce m mezin árod níh o
po rozu m ě n í a je přílež i tost í pro
rotarián y, a ť žij í kd eko l iv, aby se
zamyslel i n ad č tvrtým b ode m z Cílli
Ro t ar y, v n ě mž je uveden o: "Rozvoj
mezinárod ního po rozu mě n í, dobré
vCde a m íru p rostřed ni ct vím celosvě
tové spolupráce p od ni katel (• a odb orn ých p racovníkli, k teré spojuje
up l at ňová n í i deálu služb y a po moci."
J istě si všimnete, že mám na h lavě
fez, ted y pok rývku hlavy, která
dostala své jméno p od le marockého
města Fez, odkud p r}' p och ází a kde
se zača l n osit a kter ý nosí již t rad i č
n ě muži v Egyp tě, Tu recku a v mno-

ha dalších musli mský ch ze mích. Mo u
sn ah ou je, abych tím
n az n ač il , že rodinu
Ro tary t vo ří rotari áni z rli zného kulturníh o p ros t ře dí, r úzn éh o nábožen ství,
rúzn ých n árod ností
a rú zných ko n č i n
svě ta . Přes stále trvající mezin árodn í
nap ěLí a konfl ikty
bude ro tariány stále
sp ojovat p ře kra čová
ní těc h to ba riér a
p oskytování sl užeb
a pom ocí rodin ám
n eb o ob cím, k teré
p om oc p ot ř e b u jí , ať
je to kdeko liv n a
svě tě. A je dlil ežité
mít stále n a pam ě ti
úzké pro p ojení m ezi
hum ani tární p omocí
a mírem. Z hladu,
chudoby a n evzd ě
lanosti se rodí
úzkost, strach a bezn a d ěj - ted y pocity,
k teré často ved ou
k nesnášenlivosti, ke ko nfl ik tú m
a válká m. Lidé, k te ří trpí pustošivou
bídou a chudo b ou, m ají pocit, že
nemají žá dno u n a d ěji n a l ep ší
budo ucnos t a jsou n ejsn áze vystaveni réto rice násilí. Avšak d ík y ši ro kému sp ek tru humanitárních a vz d ě l á
vacích pom ocí a sl u žeb poskytovaných rotari ány a Nad ací Rota ry - od
vý m ě n y stud ij ních sku p in, p řes služby a p o moci svě tové m u spo l eče n s tví
až po ú če l ové d otace, abycho m j menovali as p o ň n ě kte ré z nich -se
život lidí zlepšuje a tato zlepšení
p lodí n a d ěj i .

slovo prezidenta Rl

ských Cen ter p ro studia míru a řeš e 
ní kon fl iktli p Cisobí j iž druhým
rokem př i výc h ově vyni kajících,
zap álených sti p endi stCI, kte ří se stanou vzd ě l an}r mi m írotvorci p o té, co
do ko n č í tento d vouletý postgraduální program. Jejich potenci ál je
ohro mný, ale musíme u č ini t vše, co
je v n ašich silách, abychom je p od p o řili a p o m o hli získ at nové kandidát y n ejvyšší úrov n ě . Ji s tě si mú žeme před s ta v it , co tito stipendi sté
Rotary zam ě ře ní na světový mír
budou m oci vykon at v příšt ích
l etech.
S kuteč n ě, po tře ba m íru a vzájemnéh o p o rozum ění neb yl a nikd y
větší, než je to mu d nes. Zdá se, že
svě t má n ad bytek nenávisti a n edostatek toleran ce. Pro mnoh é z n ás je
ob tížné otevřít noviny, aniž bychom
byl i zaplaveni závažn ostí v nich
obsažen ýc h i nfo rm ací.

M ějte však stá le n a pa m ět i : nab ídneme-li svou pomocno u ruku ve
vzájemné spo lupráci při ro tarián ské
s lu žbě a pomoci, po dpoř ím e se tím
n avzáj em a bud em e po k r ačo va t
v posilo vání nad ěj e clo budo uc nosti
jak p ro n ás sam o tn é, tak i pro naše
ro d iny a o b ce, v nich ž žijeme a j i m ž
naše sn aha a úsilí p o m áh aj í.
M áme-li n a d ěji , je možné dosáhno ut če h o ko l i v.

j o nathan B. Mctjiy agbe,
prezident Rotary !n ternalio nal

Existuj e sa m o zřej m ě jeden p rogram Ro tar y, kter ý p řím o p ř i s p ívá
k cíli dosažení svě tové h o míru a porozum ě ní: n ašich sedm ro tari án-

Více se dozvíte na www.rotary.cz. "\YWW.rotarr.sk
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Hlas zvonu na počest
stého výročí
Kdo by byl tušil, že pět litinových
zvo n ů vyvolá tak neobvyklý zájem?
Stovky rotariántl od Austrálie až po
Jižní Koreu se podílelo na přepravě
takového zvonu od jednoho klubu
k druhému a zvonili jím.
Zvony, které jsou asi 30 cm vysoké
a váží asi 5 kg, se na svou historickou
cestu světe m vydaly na počest stého
vý ročí Rotary na Světovém kongresu

Rl v australském Brisbane v červnu
2003. Od té doby již navštívily 65
klubů ve 40 zemích. Jeden zvon
absolvuje svou cestu ke 100 klubům,
které vt"1bec jako první získaly Chartu
RI, další čtyř i budou cestovat napří č
kontinenty po zemích a klubech,
které v nich byly založeny jako vů bec
první, a to v zemích Afriky, Asie a Pacifické oblasti, jižní Ameriky a Karibské oblasti.
Mnoho klubů již zorganizovalo
zvláštní akce, při nich ž tento zvon
přivíta li jejich čl e n ové. Například RC
Ciudad de Guatemala u s pořáda l slavn ostní setkání za účasti více než 200
rota ri á nů a místních představi tel ů a
připomněl tak význam Rotary a jeho
humanitárních projekt(!. Zvony pak
budou na své cestě překračovat hranice i oceány, než dorazí v če rvnu 2005
do Chicaga, kde se rozezní na zah ájení Světové ho kongresu na počest
stého výročí Rotary. Jej ich cestu
mů žete sledovat na internetu na adrese www.rotary.org/centennial.

Projekty ve prospěch
obce
Sté výročí založení Rotary v roce 2005
poskytuje všem k l ubům příležitost,
aby v jeho rámci propagovaly rotariánské myšlenky a ideál služby a pomoci. Proto také ústředí Rl vyzvalo
všechny kluby, aby vyhlásily nějaký

zajímavý projekt zaměřený ve prospěch jejich vlastní obce, na němž by
se mohli podílet všichni jejich čl eno
vé. Do listopadu 2003 již ústředí Rl
před ložilo k registraci svllj projekt
více než 5000 klubi'1.
Jako příklad mllže sloužit projekt
RC York, Pensylvánie, USA. Již od
samého počátku věděli jeho členové,
že rozhodování bude obtížné, protože měli asi 30 různých námětů. "Chtě
li jsme vybrat takový, který po může
především našim mladým a který by
se bez naší p om oci nikdy n eusk uteč
ni,!" říká Mike Summers, bývalý prezident klubu.
Ně kteří čle n ové k lubu připomněli,
že mladí v jejich m ěstě se nemohou
zapojit clo baseballové ligy juniorů
(Little League), protože v Yorku není
b aseballové hřiště, které by odpovídalo oficiálním požaclavkt"un. Proto se
klub rozhodl, že své síly spojí s radnicí města York a s organizacemi YMCA
a Little League Baseball. Rotariáni se
zavázali, že do celkového obnosu
500.000 $ potřebného pro obnovu
dosud zanedbaného h ři š tě (vybavení
nekrytou tribunou, l avičkami a osvět
lením) přispějí částkou 100.000 $.
Projek t bude realizová n clo konce
roku 2004 a hřiště ponese trvalé
označen í "York Club's Rotary Centennial Community Project".
(dz)

See: THE ROTARIAN, Februar , 2004

Centennial countdown - Hitting a home run for the community; Ringing in d1e Rotary year

Symboly v

proměnách času

NATIONAL AS S O C IATION

První Rotar y klub byl založen 1905 v Chicagu. Rotariánské principy odráželo
heslo: .H e pro fits most who ser ves his fellows", později změněné na: .He pro fits
most, w ho serves best", překládané do češ tiny .Kdo slo uží jiným, získává i sám p ro
sebe". O rok pozd ěji byla tato myšlenka přeformulována do údernějšího "Service,
n ot seJf" a konečně až do dnešní p odoby "Ser vice ab ove self", tedy "Služba nade
vše".
Pro měnami v té době prošel i znak rotariánskéh o spo lečen ství, současné ozubené kolo symbolizující civilizaci a p ohyb. V roce 1912 byla př i třetím kon gresu
v městě Duluth (Minnesota, USA) zal ožena Mezinárodní asociace Rotary klubů
a před á na ustavující listina d vě m a prvním za hra ničním klu bů m - ve Winnipegu
(Kanada) a v Dublinu (Irsko). Brzy začaly vznikat tyto kluby i na ostatních kontinentech.
Teprve 6. června 1922, kdy už kluby existovaly kromě USA v dalších osmadvaceti
zemích svět a a sdružovaly na pět tisíc č lenů, byl schválen of iciální název Rotary
International. Současná grafická podoba znaku Rl se p oužívá od roku 1929.

(skj)
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progr am PolioPius

Polio stále aktuálne
Dr. D a\'id H eymann sa sral direkto ro m
d ivízie s,·erm ·ej zdram rn íckej o rganiz<ície ( WHO), kto rá m á na starosti vykynoženie clerskej obrny (polio myelitícly). Dr.
H eyman vyšetroval svojho čas u mysterióznu epiclémiu v Pensylvá nii, ktorá sa
stal a známo u ako "cho roba legionárov'·.
Po tom bol \VHO vyslaný clo Afriky
vyšetrovať inú mirno riaclne závažnú epiclémiu, dnes známu ako "ebola". Ocl
roku 1989 pracoval vo WHO. V ro ku
2003 ako výko nn)r riaclitel' pre prenosné
nák azy vo \VHO viedo l vyšetro,·anie
novej epiclémie, tentoraz známej ako
SARS. Kecl' nový generálny riaclitel' WHO
Dr. jong-wook hl'aclal osobu vhodnú na
poverenie ukončením eraclikácie p oliomyelitídy, padla volba celkom prirodzene na Dr. H eymanna.
Z interview, ktoré poskyto l Dr. Heymann, vyb eráme niektoré, pre nás rotariánov - najzaujímavejšie častí:
Prečo si vybral generálny riaditef WHO za
svojho reprezentanta pre eradikáciu polio
práve Vás?
Eraclikácia po lio myelitícly na celo rn
svete bude zaraclená mecl zi najvýznamnejšie verejno-zdravotnícke víťa zstvá.
WHO považuje svoj závazok vóč i polio
za mimo riaclne významný a eraclikácia
polio sa srala priorito u generálneho riaditel'a \VHO.

Aká je v súčasnosti stratégia eradikácie
polio?
V januári 2004 ukon či a a sclwália parrneri g lobálnej iniciatívy pre eradikáciu
polio nový strategický plán pre roky
2004-2008. Tento plán sústredí úsilie eraclikácie na úrove ň vnútrošrátnu v štátoch,
kde je hrozba p olio najvyššia. Sústreďuje
me sa na 5 štátov: d,·a v Indii, cl,·a v Paklstane a jeden v 1 igérii - štát Kano. V
nigérijskom štáte Kano sa vyskytlo viacej
než po lovina všed<ých prípadov roku
2003. Tento štát predsravuje najvačší problém. Epiclémia, ktorá sa z neho rozšírila
clo susedných štátov, ohrozila spolu
o kolo 15 milió nov detí a móže ohrozit
celé naše doterajšie úsilie. !ba nedávno
imponované prípady z to-hoto štátu nás
stáli na náklad och cloočkovania viacej
ako 10 miliónov US dolarov.
Ktoré sú najvýznamnejšie problémy, ktorým
musíte čelit?

Existuje čiastočná ú na,·a clárcov. Musím e pres,·edčiť ,·ed úce po litické osobnosti bo hatých krajín, kto ré doteraz na
eraclikáciu neprispeli, aby rak spravili,
nakol'ko nám stále chýbajú fin a nčné
prostriedky. Prispie,·anie závisí do urč itej
mier y ocl pocho penia ciel'a eradikácie.
N iekro rí sa sú streďujú na eradlkáciu a i ní
sa sústred'ujú na zdravotnícky systém.
Neprispievajú bezprostredne na eradikáciu, ale na zlepšenie zdravotníckej
infraštruktúr y, aby bo la vhodná na ko ntrolo, ·anie iných infekčn)•ch ocho rení.
Toto je d astne najclóležitejší odkaz
s ú čas nej k ampane eradikácie. Oriennljeme našich !'udí, pracujúcich p re polio,
aby začali pracO\·ať aj na iných infekč
n)-ch cho robách.
Aký odkaz by ste poslali rotariánom, ktori
mažu byť tiež postihnutí dárcovskou únavou?
Nikdy predtým v histó rii sa nevyskytlo
také parrnerstvo, aké existuje dnes
medzi Rotar y a verejným zcl rm·ornícrvo m, s takým stupňom enthuziazmu,
so ciálnej mo bilizácie a skutoč nej spoluúčas ti. Vel'mi si ceníme výsleclo k ostatnej
kampane Rotary pre Polio Plus, kto rá
v minulom roku piniesla pozoruhodných 111,5 milió nov d olárov.
čo si myslíte o Aotary?

je to vel'mi dobrá o rganizácia. Robí to,
je po trebné uro biť. Mój otec bol ro tarián a bol nositel'om čes tného odznaku
Paul Harris Fellow. Rorary je perfektný
partner, má zdroje, má prístup ku
l'uďom, ktorí sú ochotní poskytnúť
po moc, a má tiež scho pnost mobilizovat
l'udí na všed<ých úrovniach. Ro tary preclstavuje civilnú složku, kto rá je potrebná
pre vznik verejno-zdravo tníckeho programu v rozvojo, ·om svete.
čo

Mažete uviesť pnl<lad?
Nedávny islamsk)· summit nebol v skuto čnosti o rientovaný na zdravornícke
pro blémy. Malajzijskí rorariáni po moh li
pri presviedčaní ministra zdravo rníct\·a
a delegárov sum mim, že eraclikácia
po lio je významný bod rokO\·ania. A nedávno prezident Rijo nad1an Majiyagbe
presvieclčal p redsravitel'ov všetkých
nigerijských štátov, že je potrebné polio
e raclikovať.

Ako plánujete dosiahnut očkovaním všetky
deti v polio-endemických oblastiach?

l\ll usímc byť vel'mi o patrní pri definovaní ciel'ov. Problém spočíva v zd rm·orníckej in fraštrukt11re a v schopnosti
zaočkovať naozaj každé d i e ťa. 1 iekol'ko
z postihnut)rch krajín sú krajiny moslimsk é. V ko ráne sa však n ič nepíše proti
očkovan iu . Vačš in a m oslimskej po pulácie je už očkova n á. Z 57 krajín islamskej
ko nferencie je 51 bez po liomyelitíd y.
Bang ladéš a I nd onézia p atrili ku pr v)rm·
krajinám bez polio napriek to mu, že patria m ed zi najhustejšie obývané štáty
s, ·era. Eradikáciu ukončili \' priebehu
troch rokov.Je žiadúce dos i a h nu ť, že
všetci rodič ia budú podporovaní v icb
sn ahe nec h a ť očkova ť svoje cleti. Všimnite si, čo sa stalo minulý rok v Indii. Akonáhle vláda a parrneri Iniciatívy zača l i
pracO\·ať s komun itami, kde bolo slabé
zaočkova nie, zv)·šila sa zaočkovanosť zo
60 percenr na 85 percent a to v priebehu 6 mesiacov. To je do klad, ako rýchlo
móžu n astať potrebné zmeny.
V Indii bolo hlásených v roku 2003 viacej ako
200 nových prípadov polio. Domnievate sa, že
dojde ku zmene v Indii?
Som presvecl čen)', že áno, obrátili sm e
sa na najvyššie miesta v I ndii. Vysvedili
sm e im, že neišlo o technické p roblémy,
kroré zabránili zbavi ť sa polio. Bo lo to
však nevyu žitie systému, ktorý majú
k disp ozícii. Icle o civilný systém, ktorý
v Ind ii existuje. M inistri zdravotnícrva
pochopili problém v plnom rozsahu.
U1 ICEF a Rorar y m ajú vo vzájomnej
spolu práci vynikajúce úspechy pri
m obilizácii obyvatel'st\•a p re oč kovan ie.
Aké poučen ie si možno vziať zo SARS?
Infekčné choroby nepoznajll hranice.
Po kial' nezastavíme po lio v N igérii, bude
sa ďalej šíriť a srraríme našu šancu navždy. [udia si mysl ia, že kecl' teraz odídeme
od polio, budeme m a ť ročne i ba niekol'ko sto prípadov ocho renia. V Ind ii sa
jasne p reukázalo, že zakrád<O by bo lo
v celo m svete niekol'ko sto tisíc prípaclov. j e p reto vel'mi dóležiré, aby si rotariáni uYeclomili, že je nesmierne potrebné
clod ržať záv~i zok daný v kampani získ ava nia prostriedkov. Ak po lio opustíme,
nesmierne sa nám to vypo mstí.

Viktor Príkazský, DG,
poverenec SR pre PolioP!us

See: THE ROTARIAN, Febr. 2004 - Questions and Answers: EXPERT OPINION The worlcl's leacling expert o n communicable disease control, Dr. David Heym ann - me "SARS czar" - takes aim at po lio .
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~~-------------------------------Vzácné plody
mezinárodní spolupráce
MG-projekt č. 23709

Vedle základního poslání a cíle rocariánů - pomáhat všude tam, kde je toho zapotřebí - vidím
hlavní smysl tohoto tolik různorodého úsilí, rozvíjeného ve více než 1 BO zemích celého světa,
především v com, že všechny členy mezinárodního společenství Rocary lncernacional přivádí
k účinné spolupráci ve prospěch jiných, aé žijí
kdekoliv na světě.

Tuto mezinárodnost jsme si ověři l i i v n ašem česko-slove n
ském distriktu za po měrně krátkou dobu jeho samostatné existence již tolikrát: ať při výměně studijních skupin, pf·i krátkodobé i dlouhodobé výměně studentů nebo při zajišťování
p omoci obětem p ovodní v srpnu 2002, kdy pomoc přišla
nejen z evropských zemí, ale i z Kalifornie a dokonce až z Tasmánie.
Po mocnou ruku nám ovšem nabízejí i naši nejbližší sousedé: nejen usk utečn ě n ím výmě n y GSE-týmú v roce 2003
a 2004 se sousedním distriktem 1840 (Bavorsko). ale i velkorysou n abídkou, jíž se nám dosralo už na jaře minulého roku:
ještě před svým nástupem clo funkce guvernéra německého
distriktu 1880, rozkládajícího se podél téměř celé záp adní hranice české republiky s Bavorskem až Saskem, nabídl náš
výb orný přítel H ans Schlei našemu distri ktu koncipování
velm i rozsáh lého humanitárního projektu, do něhož vložil
p ozoruhodných 45.000 US dolarú. Vklad našeho distriktu byl
jen skromný, pouhých 5.000 US dolarů. Vycházeli jsme z část
ky, kterou jsme dosud měli pro tento rok k dispozici na tzv.
DDF-kontě N adace Ro tary, tedy na účtu, jímž múže distrikt
dispo novat p odle vlastního uvážení. Přesto i náš přís pěvek
umožnil, abychom se pustili do dokonce čtyřdíln éh o MG-projektu, který svým rozsahem ne měl u nás dosud ob doby: to
pro to, že jsme doufali, že jej snad bude moci po odpovědném
uvá2ení podpo ř it ú čelovou do tací i Nadace Ro tary.
A tak se díky této mezinárodní spolupráci pustili clo práce
ro tariáni - členové čtyř dvojic partnerských klubú na čes ké
i ně m ecké straně : partnerem RC Cheb to byl RC Fichtelgebirge ( a v tom-to případě doplnil tuto dvojici i RC H o f-Bayern),
RC Karlovy Vary spolupracoval s RC Weiclen, RC Klatovy s RC
Cham a RC Pl ze ň se svým partnerem RC Regensburg - Marc
Aurel.
První z nich - RC Cheb - zaměřil svou pozornost na Ústav
sociální p éče pro men tál ně postižené d ěti "Mája" v Chebu. Celková hodnota potřebného zařízení představuje částku 345 067 Kč.
RC Karlovy Vary se so ustředil na pomoc Léčebn ě dlouhodobě nemocn ých v Nejclku, která je jedním z mála zdravotnických za říze ní Karlovarska, poskytujících ko mplexní geriatrickou péči. Projevila se však v n ěm akutní po třeba antidekubitálních matrací. D o projektu bylo proto za řaze no po řízení 50
k usll těchto speciálních matrací, jež ve svém úhrnu představují
částku 500 000 Kč.
RC Klatovy si byl do bře vědom toho, co pro m e ntá ln ě a fyzicky p ostižené d ě ti znamená pomoc, kterou jim p oskytuje
Diakonie Českobratrské církve evangelické a její zařízení
RADOST v Me rklíně. Zjistil, že nadále už není možné zajiš ťova t
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denní přepravu klientú z jejich clomovú clo zař íze ní této diakonie starým automobilem, který už hrozí rozpacl nuLím.
A tak navrhl opatř i t v rámci toho to projektu nový mikrobus,
který bude nadále schopen svážet kl ienty, p ř iče mž d e nně
najezdí více než 300 k m.
Stejná po třeb a vyplynula i pro soukromé zařízen í LEDOVEC
v Ledcích u Plz n ě, které se svými terapeutickými aktivitami
za počal o v roce 2001 s cílem vytvořit terapeutickou rodinnou
ko munitu pro klienty s mentálním handicapem a s psychiatrickými problémy. Jeho ředitel dosud svážel své kl ienty
de nn ě svou soukromou škod ovkou, která už dávno pře ko nala
životaschopnost.
U Dealera firmy FORD v Plzni se pod ařilo RC PLzeň zajistit
u něho dva mikrobusy typu Ford Transit v celkové hodnotě

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" /
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a to v provedení, odpovídajícím konkrétním
ob ou budoucích uživatelLt.
Mezitím bylo ovšem zapotřebí projednat mezi oběma partnerskými distrikty množství podrobností i formálních náležitostí, ve velmi krátkém termínu vypracovat v anglickém zně n í
oficiální žádost určenou 1 adaci Rotary v Evanstonu o přiznání
potřebné účelové dotace a doloženou všemi potřeb nými
dokumenty. Po n ěkolik a jednáních zásntpc(J obou distriktLt
v Plzni, Řeznu, Weidenu a opět v Plzni se to přece jen podařilo!
Všid1ni zúčastnění byli mimořádn ě potěšen i , když jsme
z ústředí Rotary v USA dostali zprávu, že náš projekt o celkové
hodnotě 2 366 770 Kč byl přijat a podpořen účelovou dotací
adace Ro tary. Ovšem i real izační fáze si vyžádá své: nejdříve
musí být potřebné finančn í prostředky převedeny na náš
distt·iktní úče t, aby bylo možné jimi disponovat; musely se vystavit závazné objednávky na oba mikrobusy, aby je jejich výrobní
závod v Belgii dodal podle vyžád ané specifikace, přičemž oba
automobily musí být vý razně označeny znakem Ro tary a stt·uč
nou informací, kdo je jejich dárcem. V neposlední řadě je pak
nu mé připravit oficiální předání všech dan\ spojené s tiskovou
konferencí za účasti obou guvernérLt - H anse Schleie za D. 1880
a Viktora Príkazského za D. 2240 a za přítom nosti jak němec
kých a českých dárcú, tak i obdarovaných, termín je již předem
stanoven na čtvrtek 25. břez na v 10.30 v Plzni. Všichni budou
jen vítáni.

1 574 000

potřebám

MG-projekt

č.

23709

Mezitím budou jistě dodány jak matrace pro LDN v Nejdku,
tak i zařízení potřebné pro rehabilitaci handicapovaných dětí
v Chebu. D oufejme jen, že zejména oba mikrobusy b udou
dod ány natolik včas, aby mohly brzy začít plnit svou povinnost - dopravovat každý den spolehlivě a bezpeč ně kl ienty
do dvou sociálních zařízení v západních Čechách a současně i
š íři t ve svém okolí informaci o tom, že to byli právě rotariáni,
kteří jim tuto pomoc poskytli - a poskytli ji opravdu rád i.
Vždyť mají ve svém štínt trvalé heslo, které také denně svým i
aktivitami naplň ují -

SERVI CE ABOVE SELF.

Dobroslav Zeman, PDG,
koordinátor projektu
Excellent results of international co-o eration
A very extended international humanitarian MG-project surpassing
2,33 mil. CZK, the biggest one in the history of the independent
District 2240, has been approved already by The Rotary Foundation (No. 23709). lt has been conceived by two neighbouring
Oistricts, whereby 0 .1880 - Germany supported it by its respectful
contribution of US $ 45,000. Four Rotary Clubs in West 8ohemia
are involved in it co-operating closely with their partner-clubs in Germany.

ecaux
EURO
PLAKAT~

MG-projekt

č.

23709
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Na pomoc
Ro tary klub Cheb p odpo ruje již od
svého vzniku v roce 1991 činnost
organizací, k teré pracují s těmi nejslabšími a nejzranitelnějšími mezi
n ámi - d ě tmi v d ě ts kýc h do movech.
Svými více než desetilet)' mi aktivitami
tak p omohl nejen d ě tem z D ě ts ké h o
d o mova v Aš i, ale i z Dě ts ké h o do mova v Chebu. Pros třednictv ím mnoha
věcn )rc h a fin a n č ních darL! zajistil
výrazné zlepšení jejich materiálního
vyb avení a napo mohl tak ke zkva litn ě
ní prostředí, v něm ž musejí takto h andicapované děti bez rodi čú vyrCtstat.
Rok 2003 byl však pro Ro tary k lub
Cheb z hledisk a jeho orientace na
humanitární pomoc klíčov)'. Možnost
zapojit se clo rozsáhlého mezinárodního humanitárního projektu, koncipovaného d vě m a sousedními Ro tary
clistrikty - 1880 (Ně m ecko) a 2240
(Česko a Slovensko) vyvolala mezi
jeho čl e n y diskusi, která vedla k vyhledání toho n ej vhodn ěj š ího partnera,
který by p omoc nejvíce p o tře bova l.
"Ústav sociální péče pro mentálně
postižen é ,MÁJA'," navrhl přítel Pavel
Va noušek.
Vladimíra Sedláková, ředite lk a ,Máji'
n ás p ak info rm ovala:
"ÚSP ,M ája' v Chebu vznikl v roce
1991. Hlavním úče l e m zř íze ní naší
o rganizace byla po třeba poskytovat
formou denního a týdenníh o pobytu
pé č i m e ntá l n ě retardovaným d ětem
a mládeži. Stanovená k ap acita zar-ízení

těm /nejpotřebnějším
je 20 d ět í ve věk u ocl 3 do 18 let. Náš
ústav má n ě ko lik poslání:
• vytvo f·it takový typ za říze n í, k terý
zústává pf·irozenou so u částí rod iny,
umožnit po třebn ý m d ě te m odbornou péči, která by oclstrat"tovala clúsleclky hand icapu jak tě l es n é h o tak
mentálního,
• zabránit rozvoji komplikací, p opří
p a d ě je odstranit zajiště ním rehabilitace, logopedie a dalších sp ecializovaných opatření,
• v)rchovn ě vzdě l ávacím procesem
dosáhnout maximálního stupně psycho moto rického vývoje, dovedností,
sebeobsluhy a hygienických návykú
tak, aby kli enti mohli být v co nejši rší
míře imegrováni do spo lečnosti svých
vrstevníklt.
D enní a t)rclenní forma za ř íze ní
umožt"tuje seberealizaci roclič ú s možností pl nit funkce rodiny, které jsou
pro ni přiroze né."
Osobní návš těvo u v ,M áje' se chebští ro tariáni p ak sami mohli přesvědčit
o smysluplnosti, potřebn osti a humanitárním charakteru toho to zař íze n í.
V rámci problematiky komp lexní
výchovy a vz d ě l ává ní jsou ve stacionáf"i d ět i rozd ě l e ny clo dvou rodinných
bun ě k. Každá skupina se skládá z osmi d ět í na týdenní p obyt a dvou dětí
na denní pobyt. Vychovatelé jsou zde
stálí, č ím ž je podp orován rozvoj citov),ch vztahú mezi dět mi a pečova tel
kami - "tetami", na jehož pod kl ad ě se

vytvá ří

pocit jistoty a bezpečí.
a tělesně postižených
dětí je n es m í rn ě clúležit)r rozvoj jejich
pohybových dovedností. Dě ti navště
vují n apř. plavecký bazén, docházejí
na hippo-rehabilitaci a ve speciální
škole mají k dispozici tě l ocvičnu , kde
absolvují cv i če n í za m ě ře n á na relaxaci
a volnou či nn ost.
"Velk)· clttraz klade me v naší práci
také na p ravidelný pobyt ve nk u, a to
především v jarních a letních měsí
cích. K to mu nám slouží prostorná
zah rada, vybavená hracím i sestavam i.
Ty však svým s t ářím , tvary a materiály
již zdaleka neoclpovíclají po třebá m
dět í a m nohdy pro n ě znamenají
spíše riziko pora něn í," sdělila Vlad im íra Sedláková.
U

m entá ln ě

A právě to byl pro chebský Ro tar y
k lub rozhodující okamžik: "Zasad íme
se o zlepšení těchto podmínek a
vypracujeme projekt na pořízení
moderního, atestovaného a pro zdravý rozvoj dětí nejvhod nějšího nového
vybavení tak, aby byl dětem um ožněn
voln)', variabilní a bezpeč ný p ohyb po
jejich zahradě. Sn ad tak přispěje me ke
zkvalitně n í aktivit dětí v jejich volném
čase, zaměřen)rch na rozvoj rozmanit)rch pohybových dovedností." Těm i to
sl ovy zahájil prezident Ro tary kl ubu
Cheb Václav Smek práci č l enú k lubu
na p ř ípravě projektu ve spolupráci
s našim i n ěmeck)r m i p řáteli a pocl pařené h o ú čelovo u dotací ocl Naclace
Ro tary v USA, na jehož konci by pak
měl a být k rás n ě a moderně vybavená
zahrada a hrající si a dováděj ící d ěti.
Tento projekt pak byl zaf·azen clo
celkem čtyřdílného projektu, zpracovaného na úrovn i nadříze n ých cl istri ktú 1880 a 2240 a Naclací Rotary a v plném rozsahu v pr vních dnech l istopadu 2003 ta ké schváleného. jsme při
tom přesvědčen i, že j istě nebude
posled ním přík l ad em spolupráce
Rotary klubu Cheb s ,Májou', n eboť
dět i , pracovníci tohoto ústavu i rotariáni v so-bě našli nové přátele .
Václav Mls,

RC Cheb

Dignitatis m em or es ad optima intenti
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Radost

pra ll=ladost

Církevní charitativní diakonie "Radost" v
Těsně před

realizací je svým
rozsáhlý
spolupráci našeho distriktu 2240 a sousedního německého distriktu 1880 a podpořený účelovou dotací od Nadace
Rotary. Vedle dalších tří položek
zahrnuje také nákup novéh o mikrobusu pro Diakonii ČCE s konkrétním
určením pro středisko "Radost"
v Merklíně (region Plzei'l-jih)
Středisko "Radost" v Merklíně bylo
založeno 1. května 1992 jako církevní charitativní organizace a jejím zři
zovatelem je Českob ratrská církev
evangel ická.
Posláním střed i ska je poskytovat
podporu obča n ú m se zd ravotním
postižením (mentál ním, kombinovaným, ale i s autismem), aby mohli žít
pokud možno život ve všech jeho
d imenzích. V co největší míře tak
podporuje jejich začlenění do společnosti a jejich nezávislost.
Součástí střed iska "Radost" jsou
jeho denní centra: Speciální škofinančním o bjemem velmi
projekt, uskutečňovaný ve

MG-projekt č. 23709

Merklíně

Ia pro žáky s více vadami v Merklíně, dílny v Me r klíně, Soběkurech
a v Klatovech a rez id e nční služby Domov pro občany postižené autismem v Merklíně a Chráněné bydlení
v M e rklíně a Soběku rech.
Ze 70 klienttl středis ka jich v rezidenčních službách střediska bydlí
23. Ostatních 47 klientú dojíždí do
školy
a dílen střediska veřej nou dopravou,
pokud jim to jak veřejné dopravní
spojení, tak i jejich zdravotní p ostižení dovolí. Střed i s ko Merklín však
bohužel vyhovující vlakové ani autobusové spojení nemá, ostatn ě řada
jeho klienttl by ani nebyla schopna
za pou žití veřejné dopravy dojíždět.
Proto je většina
z nich závislá na dopravě, zajišťova
né střediskovými mikrobusy. Tento
zpúsob dopravy je o to dúležitější,
že klienti pocházejí z malých obcí
a m ěsteček Klatovska, Plzeňska
a Domažlicka.
Pobyt v denních centrech (ve
ško le a v dílnách)
umožňuje klientúm
vykonávat aktivity př i 
měř e né jejich věku
a zdravotnímu postižení. Ve speci ální
škole absolvují děti s
posti žením také svou
povinnou školní
docházku.
Dílny představují
v)rznamnou podporu

dostane nový rnikrobus
mikrobusy mají najeto již více než
300 ti síc km a přesto musí den ně
najet mezi obcemi dalších více než
300 km. Vzhledem k tomu, že se
pohybují po velmi nekvalitních silnicích, dochází k jejich rychlému opotřebení a v dt1sledku toho i k častý m
poruchám. Proto bude pořízení
zcela nového mikrobusu typu Ford
Trans it pro chari tativní diakonii
"Radost" výraznou pomocí a před 
pokladem pro další zdárné plnění
jej ího poslání.
S tímto charitativním střed i skem
spolu pracuje již několik let Rotary
klub Klatovy. V minulém roce mu
poskytl př íspěvek 25 000,- Kč urče
ných na uspořádání sp ortovních her
mentáln ě postižených dětí s mezinárodní účastí a na exkurzi do c hr á ně
né dílny pro zdravotně postižené
občany v bavorském Chamu.
P ři nákupu nového mikrobusu
Ford Transi t pro diakonii "Radost",
za jišťova n ého v rámci čtyřd íln é h o
MG-projek tu distriktú 1880 a 2240,
bude RC Klatovy spolupracovat se
svým partnerským RC Cham. Členo
vé RC Cham mají o č inn ost této charitativní diakonie opravdový zájem
a proto se těší, až si při p r·edávání
nového mikrobusu do p rovozu
budou moci prohlédnout její denní
činnost přímo na místě.
Jaroslav Melan,
RC Klatovy

těm dospělým obča

núm, kteří pro své
postižení nejsou
schopn i zapoji t se clo
trhu práce. Dílny se
přitom zaměřují na
rukodělné p ráce s vyu žitím převážně pří
rodních m ateriálú .
V so u časné době
jezdí pro potřeby stře
diska dva již dávno
vysloužilé m ikrobusy
- sedm let star ý Peugeot B oxer a stejn ě
sta rý Fiat Ducato. Oba

Jo for RADOST
Very soon a finaňcially very extended MGProject will be implemented through the
cooperation of Oistrict 2240 with the
neighbouring German Oistrict 1880. lt is
supported by a Matching Grant from The
Rotary Foundation. 8esides another three
items. it also includes the purchase of a
new minibus for the Oeaconess of the
Czech Evangelic Church. caring for mentally and physically handicapped children. The
m inibus will be for the use of the centre
"RADOST" at Merklín, West Bohemia.

Dignitatis memores ad optima intenti ~
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Významná pomoc v

péči

1o seniory

Hurnanit;ární spolupráce LON Nejdek s Rot;ary klubern Karlovy Vary
Léčebna dlou hodobě nemocných
v ejdku vznikla v roce 1980 transformací části plicního oddělen í bývalého
Okresního ústavu národního zdraví
Karlovy Vary. Když v roce 1983 vznikla
koncepce oboru gerontologie a geriatrie, stalo se toto zař íze ní lt1žkovou částí
oboru.
Z počátku plnilo úlohu běž ného
nemocničníh o oddělení a léči l o choroby pacientů seniorského věku. Ve
druhé polovině 90. let však začala koncepce oboru gerontologie a geriatrie
ztrácet bohužel na významu a přes iniciativu odborné společnosti byla geriatrická zařízení transformována na tzv.
lůžka následné péče. V konkursním
řízení se sice pod aři l o uhájit a lespoň
lůžka s následnou geriatrickou a rehabilitační péčí, ale pokus o vytvoření akutních geriatrických lůžek, která v regionu chybějí, nebyl bohužel úspěšný.
Z celé situace tedy vyplývá, že tento
obor ztrácí v naší spol ečnosti nejen
odbornou, ale i ekonomickou podporu
a navíc i společenský establishment.
Když mě v roce 2001 oslovilo několik
přátel - člentl karlovarského Rotary
klubu a nabídlo spolupráci v naplňová
ní humanitárních cílů zdravotní péče

o seniory, byl jsem - dnes to mohu říci
- poněkud skeptický. Přesto jsem neváhal a přijal pozvání na klubovou schůz
ku, kde jsem byl mile překvapen zájmem o problematiku gerontologie. Zjistil jsem, že členy klubu je i řada l ékař(l,
se kter)rmi se řad u let znám a kter)rch si
vážím. Pochopil jsem, že jsem se koneč
ně dostal mezi lidi, kterým problémy
naší společnosti nejsou lhostejné akteří se snaží přispět k jejich řešení.
Hned zpočátku všichni čle n ové plnili
své sliby, na což v naší spo leč nosti
nejsem zvyklý. Závod Mattoni ústy
svého generálního ředitele slíbil a také
brzy zača l dodávat pro naše pacienty
svou minerální vodu po dohodnuté
období. Ostatní členové , každ)' dle své
profese a možností, nabízeli a realizm·ali vzájem ně dohodnuté aktivity.
A tak se také ve spolupráci s RC Karlovy Vary zrodila akce "zdravotní mau·ace": hned v roce 2002 se podařilo shromáždit díky sympatizujícím sponzorúm
190 000,- Kč, potřebných pro nákup 15
antidekubitálních matrací, tedy za říze
ní, které má oddálit vznik trofick),ch
změn u ležících pacienttl. Zárove!''l
jsme díky sle,·ě firmy Linet, která před
stavovala 41 717 Kč, získali polohovací

lllžko Terno s příslu šenstvím a noč n í
stolek, které budou tvořit výbavu nadstandardního pokoje.
V roce 2003 pokračova l a iniciativa
Hota1-y klubu další aktivitou s velmi
pozitivním výsled ným efektem: v)rtě
žek z Plesu orchidejí či nil 40 tisíc Kč,
další sponzorská čás tka pl"inesla 50 tisíc
Kč. Tyto peníze budou použity na
nákup křesla pro nehybné typu Carendo od firmy Arjo. Křeslo již bylo objednáno a bude dodáno v roce 2004.
S potěšením mohu říci , že těm i to
dary aktivita rota ri ánů n eskonč ila . Byl
jsem proto velmi potěšen, že novou iniciativu RC Karlovy Vary v polovi ně
roku 2003 ke zlepšování situace zdravotně handicapovaných seniorú - pacientLl našeho zařízení bylo možné zařa
dit do rozsáhlého česko-německého
projektu Rotary distriktů 2240 a 1880,
podpořeného účelovou dotací od
1 adace Rotary v USA. Z těchto zdrojú
v hodnotě cca 500 000 Kč bude možné
pořídit v roce 2004 další speciální matrace pro naše pacienty.
Nejsou to však pouze ekonomické
zásluhy rotariántl, ale i jejich společen
ské a lidské zapojení, které je nedílnou
sou částí jejich komplexní pomoci.
Díky vám, pi·átelé z karlovarského
Hotary klubu!

Za pacienty i personál
nemocnjÍch,
Osvětimská 975, 362 21 Nejdek,
MUD1: Gustav ZáleskJí,
redite/

Léčebny dlouhodobě

lLiJ.t.t4tml:mr:tftljmtffii4J·ia-ttnt.tt-J
The sanatorium for long-term patients in
Nejdek was established in 1980. ln 2001,
when this facility started facing problems,
it was offered cooperation by some members of the Karlovy Vary RC. Thus the activity "special health mattress" was born
and every year it brings the sanatorium
the financial means necessary for the
care of the senior people.

Dignitatis memores ad optima intenti
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Na jLedovec?lNovýrn autern!
"Tak nám teď prej dají auto. K nám na Ledovec.
Od roku 200 1, co tam chodím, pořád jezdíme
nějakýrna jinýma autama, ale nejčastěj nás Martin vozí svojí starou stodvacítkou. Tak to že prej
skončí a dostaneme úplně novej mikrobus. "
Josef je klienrem Terapeutického
cenrra Ledovec pro klienty s psychiatrickými pro blémy nebo mentálním
handicapem ocl podzimu 2001. Zažil
krušné začátky ve studeném dom ě
s n áb ytkem z druhé svě toYé \·álky.
Pamatuje dobu, kd y mě l Ledovec cl\·a
tkalcovské stavy a jed no ho za měst
nance placen ého sponzorem.

" Co je Ledovec? No to je v Ledcích!
My lam jezdíme na tu jaru a tam
spolu jsme. j á jsem nejradši na zahradě a ještě taky tkám na stavu. Tkáme
nizn)Í věci, ruksaky, bundy, koberce
a tak. já dělám ty bundy. ještě děláme
taky svíčky. Teďje nás tam už hodně.
Drahuška, Adrien, Anička. "
Josef je jedním z patnácti součas
ných klientú Ledovce. Kro m ě nich p ř i
jíždí n a Ledovec t ř ikrá t týdn ě j eš tě
n ě ko lik terapeut(! a clobrovolníktl.
Všichni s p o l eč n ě se snažíme vy tvo řit
na bývalé fa ře v Ledcích prostředí, clo
k terého budo u rádi p ř i ch áze t nejen
lidé s h and icapem, ale každ)r, kdo
hledá poroz um ěn í a otevře nost, koho
baví p ř il ož it r uku k dílu, kdo má rád
poctivé ře m es l o .

" /vlně se na Ledovci /fbí, protože tu
mám kamarády. je 111 sranda. Ch těl
bych tady jednou bydlet. Zatím tu
jsou jen Fojtíčkovi a Adéla, to je pes,
no a ovce tu taky máme. Mně se líb í,
když jsou ve stodole ty koncerty nebo
když si lid i phjdou udělat svfčky. Taky
když jezdíme prodával lleba někam
na trh a ukazoval, jak tkáme. "

Terapeutická ko munita rodinného
typu, která je ohniskem kulturního a
s po l eče nskéh o života v obci, je ideál,
o kter)" na Ledovci usilujeme. Pro
vel"ejnost po řá d á m e celou r·adu kulturních i ře m esln ých akcí. P ř i nich se
naši klienri trochu "otrkají" a lidé, kteř í
na akce p ř i ch ázej í, ztrácejí ně k te ré
z předsudkú o lidech s handicapem .
Výhled O\·ě bycho m chtěli někter)rm
n ašim klienrúm umožnit na LedO\·ci
trvalý pobyt.

,Jana nkala, že len stav, co na něm
tkám, máme od rotariánů. To
že jsou IJl, co nám teď dají to auto. To
je doble, minule Adrien musel s tou
naší škodovkou zastavil a hrozně se
z ní kou hlo. ještě že jsme vúbec dojeli.
j á bych chtěl taky nějak)Í IWVJÍ auto,
někdy

ale máma Nká, že to stojí hromadu
..,

peněz

Pl ze ň sk ý m rotarián(un jsme před
stavili náš projekt na j a ře 2001. B ě hem
následujících m ěs í cú jsme byli zahrnuti množstvím drobných darú od
jednotlivých č l en(I klubu a před Vánocem i 2001 u spořádal klub bene fiční
ko ncert, z jehož výtěžk u jsme p ořídili
nový tkalcovský stav pro naši dílnu.
V roce 2003 se s pří r ús tkem počtu kl ientti stal jejich denní svoz naším klíčový m problémem a potře b a vhodného vozu p ří m o pro každodenní po tře
by Ledovce byla urgentní. P ře m ýš l e li
jsme o ojeté felicii, když nás opět
oslovili rotariáni.

D íky i nženýru Fastovi, doktor u
Zem anovi a dalším rotarián(un p řed e
vším z ě m ecka a z USA jsme 28. listopadu 2003 mohli podepsat objednávku na nový clevítim ístn)r Ford
Transit. 1 aše soukro mé zařízen í Ledovec tak bude moci nabídnout svým
klientú m zase o něco víc.

Martin Fojtíček,
leditel Sdružení Ledovec
(Poznám ka r edakce:
V textu jsou zmín ě n i za městna nci Sdružení
Ledovec Jana a Martin Fojtíčkovi, Drahuška Franzová, Anna Ladmanová a francouzský dobr ovolník Adr ien Lour din. Jméno klient a je změ ně n o.
Více o Sdružení Ledovec na
www.le dove c.cz.)

o the Ledovec Centre? B a New Car!
The private therapeutic centre Ledovec for
patients facing psychiat r ie problems and
j or being ment ally handicapped, has been
in existence since autumn 2001. At pr esent there are 15 patients ther e. This therapeutic communit y is based on a family
model and has become a centre of cultur al
and social life in the village. Thanks to the
Rotarians from the Plzeň RC and their
friends the centre has obt ained a new Ford
Transit minibus.

Dignitatis memores ad optima int enti
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Et:ika v

podnikání

Jistě

si všichni stále více uvědomujeme, jak významnou složkou je - nebo by alespoň mělo být základních etických principů v našem každodenním životě, zejména pak v oblasti podnikání. To měl již v minulém roce na paměti Rotary klub Ostrava, a proto velmi rád přija l výzvu
společnosti HM Partners, s.r.o. v Ostravě, která v letošním roce nabízí ve spolupráci s Databází
nejlepších praktik MSK (www. bestpractices.cz) všem zájemcům - podnikatelským subjektům,
organizacím, institucím apod. uspořádání semináře pod názvem
uplatňování

ETIKA V PODI\IIKÁI\IÍ
jako výchozí předpoklad dlouhodobého
Obrací se proto i touto formou na ty, pro
které je tento seminář určen především:
na firmy a manažery podniků a organizací
bez ohledu na jejich velikost.
Pokud se rozhodnete tento jednodenní
seminář pro svou organizaci uspořádat,
budete po jeho absolvování
• schopni zdůvodnit přínosy etického
chování,
• mít prodiskutovány některé etické
konflikty,
• znát konkrétní cesty a kroky rozvoje etiky v organizacích i u jednotlivců,

•
•

znát příklady etických kodexů
vybraných institucí a organizací,
vědět, jaké jsou etické principy
mezinárodního společenství Rotary lnternational, o něž se ve
svých rozsáhlých humanitárních
a vzdělávacích aktivitách trvale
opírá.

Do programu semináře jsou zařazena
tato témata:
> Seznámení s Rotary
> Úvod do (podnikatelské) etiky
(pojmy, definice, typy a úrovně
etiky]
> Etika v organizačním životě
(EFQM Excellence Model - evropský model podnikatelské úspěš
nosti, Corporate Governance]
> Pěstování a budování etiky (počí
tačová etika, univerzální principy
etiky, nástroje etiky)
> Etický kodex a kodex chování
> Osobní etika
> Praktické příklady z ČR
> Projekt ..Viva Etika" a transparentní
podnikání
> Etika v Rot ary
> Užitečné kontakty

Ú!ipěchu.

Lektorem sem i ná ře je Ing. Libor Friedel,
MBA. zkušený t r enér a konzult ant managementu, past-prezident Rotary klubu Ostrava, člen výkonné rady Asociace t r enérů
a konzultantů managementu ČR (ATKM]
2002-2004. Seminář lze uspořádat buď
přímo v prostorách s.r.o. HM PARTNERS,
Ostrava, nebo i jinde, dle potřeby zájemců
a dohody s nimi. Cena sem i náře obnáší
18 000,- pro organizace z Moravskoslezského kraje, + 5 % DPH, př ípadně
24 000,- Kč za jeden den pro organizace
mimo M oravskoslozeský kraj + 5 % DPH
a cestovní náklady.
Zisk z t éto akce bude věnován na charitativní aktivity RC Ostrava.
Se svými objednávkami nebo dotazy se
laskavě obracejte na adresu:

Ing. Martina Čaputová
HM PARTNERS, s.r.o.
28. řijna 150, 702 DO Ostrava
teV fax. 597577454
e-mail: hmp@hmpartners.cz.

!i.r.o.
•••

rozvoj lidí a organizací
pr ofesionální ko nzultační, vzdě l ávací a projektové služby
ke zvyšování konkurenceschopnosti organizací,
poskytované v duchu rot ariánských zásad

více na: www.hrnpartners.cz
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Manažerský!inkubátor
příležitost;

I

I

pro studenty a absolventy

M anažersk ý inkubáror m á vyrvá ře t
pro rvorbu nov)rch pracovních míst pro absolventy škol a s jejich pomocí i pro pracovníky se zm ě
n ěnou pracovní schopností. Tento
zámě r jsme diskutovali na mezinárodní konferenci, která se uskutečnila 10.
října 2003 v Ostravě. Velmi inspirující
byla tehdy přednáška prof. juraje
Sinaye, rekto ra Technické university
v Košicích a č l e na RC Košice n a téma
"Business p rostrednícrvom univerzity". Ve vyspělém za hra ni čí je obvyklé
rvořit partnersrví veřej n éh o i privátního sektoru a sestavova t týmy složen é
ze zástupc(t podnikú, škol a studentú
(absolventú).
Naše snah a je obdobn á. Vybavili
jsme 12 p oč ítačovýc h pracovišť,
jej ichž hodnota je 1 mil. Kč. Prostřed
ky jsme z jedné třetiny získali ocl
Min isterstva prúmyslu a obchodu na
základ ě p ře dlože ní úspěšného projektu. Významn ou čás tko u přispěl jako
sp oluzakladatel Plzeňský Prazdroj.
Dalšími partnery projektu jsou firmy
Microsoft a Fujitsu Siemens Computers, které nám p oskytly významnou
slevu při po ř ízen í H\XI a S\XI.
Projekt má ambice získat nejen regio nální, ale národní a zah ran iční
podporu. Právě na ko nferenci jsme za
ú čas ti ministra práce a sociálních věcí
p. Zclet1ka Škromacha i pl'edstavitelú
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezsképříl ež i rost i

I

na pomoc mladým

ho kraje získali podporu ministerstva
i doporučení, jak koncipovat projekt
pro če rpání dotací z Evropského sociálního fo ndu. Co clo právní formy je
manažersk)' inkubátor

má být více než polovina pro osoby
se změně n ou pracovní schopností.
Př i slavnostním otev ření manažerského i nkubároru 21.11. 2003 bylo pří-

sou částí právě před

rokem (leden 2003) založeného 'i 'robního clružst\·a invalidú, jehož hlavními pl'eclměty č inn os tí
je po radenství, vzd ě l ává
ní a marketing, tedy služby pro podniky. l aším
poclnikatelsk)rm zá mě
rem je vy tvořit cl o dvou
let minimáln ě 20 pracovních příl eži tos tí, z nichž

tomno 45 hostl! z r(tzn)rch firem a
tH·adú, zástupci samosprávy i ministerste\'. Inkubátor je umístěn v p rosto rách nově otevřené multifunkční
buclo' }' Vědecko-technol ogic ké h o
parku, situovaného v blízkosti Vysoké
školy bát1ské -Technické univerzity
,. Ostravě. S jejím rektorem je podepsána rámco\'á smlouva o spolupráci.
(Pro n ěkoho bude možná přehape
ním, že na téro vysoké škole studuje
15 tisíc studentú.) Přítom ní popřá li
dalšímu roz,·oji mnoho zdaru, pozi tivní ohlasy tiskové ko nference jsm e
zaznamen ali v tisku, rozhlase i televizi.
Připome l1me, že tento projekt vznikl na púclě RC Krava ře a při jeho pl'ípravě se svou radou, pomocí i účastí
angažovali rotariáni z Košic, O lomouce a Prahy. Všem, kt eří pomohli, patl'í
naše poděkO\·á n í. Pf·estože je projekt
ve své počáteční fázi, je již nyní jednou z jeho ambicí poskytovat ve spolu práci s distriktní kom isí pro profesní službu své poraclensrví a informace
právě v této oblasti. Pro další spolupráci jsme orevřen i všem přáte l (tm
a p řivítáme i konstruktivní k ritiku.
Antonín Laš,
RC K1·avm'e
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~ak snadněji

získávat

nové členy:
Získávání nových členů, rnužů i žen, je velkýrn problérnern v každérn klubu, i když podle posledních celosvětových statistik počet;
členstva parna/u stoupá. To je však dáno spíše zakládáním nových
klubů .

Dť1vodú těchto

potíží je

několik.

Uveďme alespoň některé:

• nezájem četných rotariánú, kt e ří
tím, že nikdy kandidaturu nového
člena nenavrhli, ani nepochopili
svou úlohu v Rotary;
• nedostatek př i tažlivosti p ro pří
padné nové č l e ny v mnohých klubech;
• trvání na klubech dl e tradi č ní
klasifikace bez ohledu na široké
spektru m nových profesí.
A p řesto klu by stále funguj í - ve
s kutečnosti jen díky snahám a oddanosti malého počtu jejich členú,
kte ří svými aktivitami a svou diskré tností zakrývají nezáj em ostatních (jenž sám o sobě je dúsledkem
základního nedostatku rotariánské
výchovy).
Protože o rotariánské výchově
časopis LE ROTARIEN již psal
v únoru 2003, ch těl bych se zmínit
spíše o jednoduchém zpúsobu, jak
získávání nových členú v jedno tlivých k lu bech o rganizovat.
Všich ni víme, že jde o velmi špatnou metodu, kterou ilustruje běžný
příklad z naš ich schůzek. Vezměme
např. p roblém, jak organizovat
víkend y pro mladého cizince, kterého klub přij al v rámci s tudentské
výměny:

• požádá-li prezident klubu o dobrovolníky, kteří by se ho ujali, při
hlásí se jen málo ochotných, leda
těch, kteří obvykle projevují dobrou
vťlli. A přece jsou na konci roku
všichni čl enové klubu š ťas tní a hrdí,
že se o mladého studenta klub
postaral;
• pokud prezident naopak určí
všem rotariánú pořadí, v jakém se
mají postarat o víkendech o tohoto
mladého č lověka , člen ové si tuto

úlohu zorganizují. Je totiž pro
všechny snadnější si vyměnit navzájem termíny, pokud by jim právě
nevyhověly.

Tak by tomu mělo být i při získávání nových členú. Při absenci jasných pravidel vša k většina členú
čeká, že kandidáta navrhne jeho
soused. Není přece tak nesnadné
takové pravidlo stanovit. To ovšem
vyžaduje trochu snahy ode všech.
• Nejprve je potřeba přesvědč it
všechny členy o nutnosti získávat
nové členy, protože někteří dosud
trvají na principu po četní převahy
starších členú , aby se nezředila jakási mýtická kvalita Rota ry.
• Důkaz je jednoduchý:
> Protože pouze 20% současných
členů předloží každých pět rokť1
nový návrh, zvětší se klub o 20% za
pět let, tj . o 4% za rok.
> A protože odchody členú (pře
s ídlení, vzdání se člens tví, úmrtí)
představují 5% ročně, je výsledek
všech klubů automaticky nega tivní.
> Je tedy třeba zvýšit počet člen ú
"navrhovatelll ". Ale jak?
Nejjednodušší je rozšířit tento
úkol na všechny členy klubu a ud ě
lat z n ě ho rota riánsko u povinnost.
Právě jsem po užil toho neoblíbené ho slova "povinnost". J e zřejmé,
že bude šokovat více než jednoho
č len a, pravděpodobně všechny ty,
kteří po d obu svého čl e nství v Rotary dosud nenavrhli ani jednoho
nového č lena klubu. Ti pro to maj í
hned n ě kolik dů vodů :
• buď pocit sociální nadřazenosti,
která pře tváří klub v nedobytnou
citadelu;
• nebo p ro pocit cho robné stydlivosti, která jim zabrai'l.uje mluvit o Rata ry na ve řej nosti a p ropagovat je;
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• nebo obava ze špatného přijet í
v klubu, do jehož aktivit se tento
rotarián ni kdy sám necítil dostateč
ně zapo jen;
• nebo pří liš ná profesní zanep r ázdn ě nost, z níž pramení jeho
častá absence;
• nebo ze spousty jiných clúvoclú,
pro něž nikdy nepochopil nebo
neměl rád naše hnutí, které pro
něho zústalo jen jakous i hrou,
jistým druhem skautské družiny, ke
kte ré tento rotarián nikdy nepatřil.
Tito rotariáni existují, ale n evě ř ím
to mu, že tvoří 80% čle nstva našich
klu btl, když jenom 20% vyhledává
a navrhuje nové čle ny.
Většina z nich však nikdy nikoho
nenavrhla, protože je o to nikdo
nikdy nepožádal. Stačí proto n avrhování zo rganizovat.
Dúvod,

proč jsem navmnul vzorec

1 • 2.

Každý rotari án nebo rotariánka ( = 1)
by měl přivést nového člen a ( 1 + 1)
aby výsledek byl v u rčeném čase ( =2).
Tento vzorec, na první p ohled
absurdní, má sloužit pouze jako
logo, jako motivace a jako uznání
nu tn osti. Múže se objevit na tabu li
pravidel n ě vyvěšova né v místě
schůzek nebo v klubovém bulletinu.
Především při předávání funkcí
v klubu mL! že s loužit jako jeden
z ukazatelú hod nocení výsledkú
všech dalších prez identů.
Myslím s i, že lh úta deseti let je
p řim ěřen á a nesvazující. Vždyť při
vést jednoho čle na každých deset
let je tak snadná povinnost!
Zj1·ancouzštiny přeložil (kráceno):
Augustin Čermák,
RC Hradec Králové
See: LE ROTARIEN France ,

Nr. 602 (Octob re 2003)- Eugéne
Fourrier, PDG 1510: Un recrutemen t p lus facile: 1 = 2
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nestarnout

Parnětníci

si rnožná vzpornenou na přibližně BO let starý
.,Muži nestárnou", jehož název však byl jen
kornediální nadsázkou. Všichni se bohužel rnusírne srnířit
s tírn, že stárnutí " za rok o rok" je nezvratnou skutečností
pro každého z nás.
český filrn

Stárnutí se pochopitelně nevyhýbá
ani rotariánum a Rotary klubum.
Pokud by skupin a přátel ve věku
kolem 50 let založila Rotary klub a
nedoplňovala své řady o nové členy,
stane se z nich po 20 letech klub starých pánu a dam a jejich řady
budou pomalu, ale nezadržitelně
řídnout. Tento fakt není bohužel jen
teorií. Řada klubu, zejména v Americe a v Anglii, stárne a pomalu zaniká, protože zapomněla přij ím at
mladší členy. Před nedávnem navštívil náš klub asi osmdesátiletý rotarián z Ameriky, kte rý přesně tak popsal situaci ve svém klubu, v němž
zí1stalo již jen sedm členu.
Situace v klubech našeho distriktu
není zatím v tomto směru tak zlá,
jako v onom výše citovaném klubu.
jak jsem však sám viděl při sv)rch
loi'lských návštěvác h všech klubu,
někol i k z nich již skutečně stárno ut
začíná a prúměrný věk jejich čle nú
se nezadržitelně zvyšuje. ]e tedy na
čase se tímto problémem zabývat. Se
zvyšuj ícím se prí1měrným věkem

Pit cest k překlenuti mezery mezi
generacemi:

1)
Organizujte servisní projekty,
do nichž se múže aktivně zapojit
co nej větší počet čle n ú a přispě t
k jejich realizaci.
2) Přip r avujte zajímavé společenské, kulturní nebo sportovní
akce, určené pro širší veřejnost.
3)
Na klubové společenské akce
zvěte rodinné př íslušníky včet ně
dětí.

klubové schí1zky zvě te
nabízející zajímavá
témata, podněcující diskusi.
Do vedení klubí1 volte č leny
5)
rúzného věku a rí1zné délky člen
ství v Rotary.
4)

1a

přednášející,

čl enú totiž klesá akceschopnost
klubú a přibývá snaha zabývat se
především interními, zejména vztahov}rmi problémy. Tím pak klu b
také přestává být zajímavý pro
potenciální nové,
mladší členy.
Rád bych proto
uvedl, jak tuto otázku řeší n ě které ameri cké kluby.
Američtí rotariáni
vycházejí ze studií o
p roblematice zaměst
nání. Z nich vyp lývá
jedn označ n ý závěr,

že optimální pracoje takové, kde
spolupracují lidé rtlZn}rch věkovýc h skup in . Dochází na něm
k vzájemnému pozitivnímu ovlivi'lování,
v iště

které podporuje kreativitu a sou těž i
vost všech. Tento závěr lze aplikovat
i pro Rotary klub, který je v mnoha
směrec h v podobné situaci. Tam,
kde členové připravují nový humani tární projekt nebo zajišťují jeho
financování, přináší nejlepší výsledky spolupráce lidí rúzných generací.
Klíčem k překonání mezery mezi
generacemi (genemtion gap) je
péče o přijímání nových čle nú , která
by měla být trvalým úkole m každého klubu. Základním předpokladem
k tomu je, aby činnost klubu byla
zajímavá, pestrá a přitažlivá . Pokud
klub o této činnosti a o výsledcích
své práce vhodnou formou informuje veřejnost, snadněji získá i nové
potenciální členy.
Hledej me proto do klubú nové
mladé členy, samozřejmě takové,
kteří ke členství v Rota ry mají etické
i p rofesní předpoklady. Kde takové
lidi najít, musí ovšem vědět sami čle
nové klubu, nikdo z vnějšku jim
nemůže dát univerzální radu. Přesto
si troufám dát alespoň několik tipú:
profes ní č i obchodní partneři, účast
níci sem in ářú RYLA, rodiče dětí ,
vysílaných na mezinárodní výměny
mládeže, hosté, přednášející na klubových schúzích.

Mi/cm Roch PDG
RC Praha

he Art of Not Growin Old
The process of growing old concerns
everybody including Rotarians and
Rotary Clubs. A lot of clubs especially
these in America and England grow old
and slowly cease to exist as they fail to
admit younger members. lt is high time
that this country started dealing with
this problem. The key to overcoming
the generation gap is to be diligent in
the acceptance of new members. This
should become a permanent goal of
every club. lt is very important to make
club activities interesting, varied and
attractive.
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Vzporneňrne
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l

s láskou a úctou

Těsně před Vánocemi nám do redakce došla velmi smutná zpráva až z kanadského To ronta: plný lítosti ji psal náš
dobrý znám)'- pan Tibor Gregor, bývalý ředitel a pokladník Rl. Oznámil nám, že jej v prvních dnech prosince navžd y opustila jeho manžel ka Val.
Připomeiíme si dvě v)rzn amná setkání s tímto vzácným
č l ověkem: poprvé to bylo u pří l ež itos ti konference prezidema Rl Luise Viceme Giaye v roce 1996 v Praze \' ho telu
Olšanka. Tibor, púvodn ě rodák z LeYoče, za II. s\ ·ětové války
dústojník armády USA, který celý svt"1j život prožil daleko ve
svě tě- Y USA a v posledních desetiletích v Kanadě, přiletěl
tehdy do Prahy poprvé, aby srd ečně pozdravil všechny
české a slovenské rotari ány, tehdy ještě příslušníky rakouského clistrik tu 1920.

•

·rl

Podruhé jsme jej, společně s jeho manželkou Va l, u nás
přivítali na konci kvě m a 2000 v Olomouci, a to jako o ficiálního představitele prezidema Rl Carla Ravizzy, který jej
delegoval jako svého zástupce na první konferenci našeho
n ově ustaveného clistriktu.
Sám jsem měl možnost setkat se s Tiborem ješ tě dvakrát:
jednak v únoru 1999 jako s významným představite l e m Rl
na mezinárodním s hromáždění v Anaheimu, které je pracO\·ním semi n ářem všech guvernérú nově nastupujících clo
svých funkcí. Od té doby také Tibor pravide ln ě dostává náš
rotariánsk)r časopis. Naposledy to bylo v roce 2001, když
jsem se koncem dubna vracel ze zasedání Legislativní rady
Rl v Chicagu. Tibo r společn ě s manželkou Val mě pozvali,
abych strávil ně ko lik clnú v laskavé pohostinnosti jejich
domova v Toromu. Tehdy jsem vychutnával upří mn ou
s rdečnost a otevřen os t obou manželll, dnes 84 letého Tibo ra
a o hod n ě mladší Val, pocházející až ze vzdálené Austrálie.
ikclo z nás ovšem tenkrát nemohl ani tušit, že se za dva
roky přihlásí záker·ná choroba, která pak bě h em poměrně
krátké doby uko n č í život vzácného člověka, který bude jistě
tolik scházet předevš ím našemu milému Tiborovi i celé
jejich rodin ě.
Připomeií me si tedy alespoií fotografií z mého setkání
s nimi v Torontu tváře dvou milých lidí, T ibora a Val G regorových. I když jsou dnes tak daleko od nás, přece jsou velmi
blízcí našim srdcím.
Dobroslav Zeman,
za redakci RGN

Rozšiřujerne l členskou základnu
Rot;ary Club Prague /nt;erna tion a l:
• Erik Best je Ameri ča n , který v Praze žije již 12 let a říká , že
zde bude žít ještě hod ně dlouho. Erik je vydavatelem anglických no\·in "Fleet Sheet". Spolupracuje s obchod ními komorami a kromě jin)rch činností se podílí také na projektu junior Ach ievement. Eri k hovoř í plynně česky.
• Andy French pracuje v Praze od říj n a 2002 na twinningovém projektu Evropské unie ve farm aceutickém prúmyslu. I
když jeho projekt oficiálně končí v dubnu 2004, mož-ná
zústane déle, protože se mu v Praze velmi líbí a našel zde
nové přátele.
• Amy Hyat patří ke klíčovým pracovníkt"1m ameri cké
ambasády v Praze. Pracuje na pozici Councelor of Embassy
for Aclmin istr atio n, což by v organ i začníc h strukturách čes
kých firem odpovíd alo pozici správní ředitelka. P řed svým
příchod e m do Prahy pracovala Amy na amerických ambasádách v řadě exotických zemí zejména jihovýchodní Asie. Její
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kontrakt pro ambasádu v české repu blice byl nedávno prodloužen na další dva roky.
• Igor K.Jajmon se poprvé setkal s Rotary při svých univerzitních studiích. jako Rotary exchange stuclenr měl možnost
studovat jeden rok na Mackenzie University v Sáo Paula. Igor
je ve svých 31 letech O perations Director společnosti Bovis
pro region Střed ní Evropy. Běhe m své kariéry ve spol ečnos
ti Bovis měl m ožnost pracovat kromě české republiky také
ve Velké Británii, Brazílii a Maďarsk u .
• V prosinci skončil pracovní kontrakt pana Alberta M .
Hudsp eth a, řed i tele T he English College in Prague, o.p.s.
a Albert se vrátil clo Velké Británie. Zárovei'\ však obdržel
novou pracovní nabídku a stal se generálním se kretářem
Rad y britsk ých nezávislých škol v Evropském spo l ečenství.
Albert je jedním ze zakládajících č l enú RCPI.

.................................,1'

vzpomínka

Vzpomínka na přítele .Jana Pivečku
Stalo se snad naplněním osudu, že Jan Pivečka, který se
s panem Tomášem Baťou zasloužil v roce 1994
o obnovení ro tariánské tradice ve Zlíně, odešel z tohoto
světa uprostřed nás, rotariánú, v prúběhu pravidelné rotariánské schúzky. Stalo se tak 5. ledna letošního roku.
společně

Jan Pivečka se bezprostředně po sametové revo luci vrátil
na rodné Valašsko a doufal, že s navráceným obuvnickým
závodem ve Slavičín ě bude moci vykonat mnoho užitečné
ho pro lidi nejen z jemu blízkého Valašska. Bohužel spletitost a absurdnost restitučních zákonú mu nedovolila převzít
bývalý podnik, naopak musel bezmocně přihlížet, jak púvodně rodinný majetek je v rámci velkého Svitu devastován
a veden k definitivnímu krachu. Jiného by taková zkušenost odradila od jakékoliv další aktivity a snahy pomáhat.
Ne však Je ndu Pi večku. Třebaže dávno překročil sedmdesátku a měl plný nárok na odpoč in ek, vrhl se naplno do
práce jiným směrem. Říkával: "Když jste mně nedovolili
pomáhat ve velkém, začnu v malém" - a nezústalo jen u slov.
Zaměř il se na mladou generaci, začal pomáhat studentúm,
školákúm, rozdával rady, moudrost, zkušenost i finanční
pomoc -ve svých 77 letech založil vlastní nadaci. Úžasným
zpúsobem dokázal navázat kontakt se všemi věkovými skupinami; je možné, že s ním někdo nesouhlasil, ale každý ho
respektoval, c til jeho osobnost. Děti a mladí lidé ho milovali
jako svého rádce a učitele. Hovořil a diskutoval s nimi
o všech otázkách života a světa, nechával je vyjádřit jejich
názory prostřednictvím rúzných soutěží a projektú, všechny
názory pozorně sledoval a bral vážně. Mladé motivoval
k tomu, aby se stali lepšími, dokonalejšími. Vyzařovala z ně-

ho síla pozitivní e nergie a životní optim ismus, který se promítl, dnes už jako odkaz, i do motta jeho nadace "Nikdy se
nevzdávej".
Stanislav Knotek,
prezident RC Zlín
jménem všech zlínských rotmián ů

Rot;ary klub P raha:
Petr Řehák - narozen v roce 1963, je ženatý a má dvě děti
(16 a 20 let). Je podnikatel v oblasti výroby ruč ního papíru a
exkluzivního tisku. Podniká již deset let a se svými výrobky
dosáhl výjimečných úspě chú . Je dodavatelem ru č ního papíru pro řadu významných osobností z oblasti kultury, politiky a byznysu (např. pro prezidentskou kancelář a dokonce i
pro anglicko u královnu).

f

Ing. Tomáš Back - narodil se v roce 1948, je ženatý a má dvě
děti. Do RC Praha přestou pil z RC Krava ře z dť1vod u změny
sídla zaměstnání. Pracuje u britské společnosti Scott & Hagget - poradenská č innost v oblasti lidských zdrojú.

ROTARY CLUB PRAHA SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
ŠESTÝ

MEZINÁRODNÍ

HOTEL AMBASSADOR
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Co vírne o

klubechllnner V\lheel?

Sp o lupráce rnezi Rot;ary a lnner Whee l rozhovor s Christianern Frit;schern a Jean- H ervé Oonnar dern
lnner W heelln t ernational je mezinárodní společenství dámských
klubů, zaměřených na služ by a pomoci a tím velmi blízkých klub ům
R otary, ale na nich organizačně nezávislých. J ejich název se inspiroval symbolem ozubeného kola Rotary a chce tak vyjádřit;, ž e
všechna tato ozubená kolečka představovaná rotariány roztáčejí zevnitř, z lůna rodiny, právě ženy - zejména manželky, případ
ně i vdovy po rotariánech . Zatímco v našich z emích - v Česku a na
S lovensku - doposud žádný lnne r W heel klub nevznikl, v mnoha
zemích celého světa jich exist ují tisíce. O svých zkušen ostech
s nimi píší t aké francou zští rotariáni v říjnovém čísle s v ého měs íč
níku L E ROTARIE N .

Všechny rotariánské distrikty ve
Francii pořádají pravidelně nebo
nahodile koncerty spolu s kluby Inner
Wheel (IW). Mapa rotariánských
distriktLI ve Francii však neodpovíclá
mapě distriktLI IW: zatímco oblast
Rhóne-Alpes pokrývají dva disu·ikty
Rotary (1710 a 1780), je to jen jediný
IW-distrikt, nesoucí po ř. č. 71.
Christian Fritsch (za clistrikt 1710)
a] ean-Hervé Don na rel (za disu·ikt
1780), kteří jsou kontaktními pracovníky u rw distriktu 71, poskytli ochotn ě své odpovědi na otázky, které jim
p oložil Christophe Courjon, šéfredakto r regio nálního rotariánskéh o časo
pisu LE ROTARIEN pro francouzsky
mluvící země. Z čísla 602 z října 2003
přetiskujeme ten to rozhovor:

Jak byste definovali výstižně lnner Wheel?

Ch ristian Fritsch (CF): Inner W heel,
neboli vn i třní kolo, symbolizuje sv)rm
názvem a znakem d vě sp o jení: jde
o klub služby a pomoci velmi blízk)r
Rotary, ale bez institucio nální vazby
na něj. První IW klub, založený roku
1924 v Manchesteru, seskupoval nejdříve manželky ro tariánLI, po tom i jejich dcery, m atky, tchy ně a přítelkyně.
První takov)r francouzský klub byl
založen v roce 1950 ve Valenciennes.
Nyní se počítá s jedním IW klubem na
deset klubú Ro tary. V celém světě je
nyní n a 104 tisíc č le n e k těchto !dubLL
Cílem je společn á práce p ocl h eslem
"Služba v přáte lství".

M ožnost pr o Rotary kluby př ijímat ženy za
odhlasovaná v roce 1989, zname-

členky,

nala bezpochyby hist orický obrat pro IW
kluby?

CF):
Z m ě na přijat á v Rotary dyn amizovala rozvoj hnutí IW: daleko více
aktivních žen se stalo č l enka mi I W. Je
vša k pravda, že n ě které č l e nky IWprofesion álky (p odnikatelky apod.) se
po roce 1989 staly čl e nk a mi Rotary
klubú. Nelze tedy bě hem posledních
14 let mluvit o ko nkurenci mezi Rotary a rw, pokud jde o př ijímá ní č lenú,
ale spíše o vzájemném doplňování.
Konstatuji velmi silnou efektivi tu
a energii u rw v podmínkách místních
i mezinárodních aktivit. Na př. p rojekt
"BRÝLE", který realizuje IW v našem
clistr iktu ve prospěch chudých zemí,
pokračuje i tento rok a prokazuje vúli
žen ve snaze o pomoc.
] ean-H ervé Don narcl (JHD ): Přij ím ání
žen do Rotary klubll nezmenšilo
počet čle n e k IW. Ten se naopak ocl
roku 1989 po n ěkud zvýšil. Dl"íve byl
I W vnímán jako sdru žení žen - pa tron ek. Od té doby je m ožno ko nstatovat
jistou kulturní evoluci: ze so u čas n )rch
10 guvernérek IW ve Franci i je sedm
profesion álek. Činovnice IW přitom
oceň ují, že žen sk )r klub se více angažuje ve prospěch žen a dětí. Lind a
Dubosson, čl e nk a IW klubu M ontBlanc, zastupuje IW Internatio nal
u OSN v Ženevě a referuje pravidel ně
o aktivitách rw ve světě.
Jakou úlohu mají představite lé rotariánského distriktu u lnner Wheel?

(CF): H lavním dúvodem je lépe se
poznat a spo lupracovat. Na př. v Ro tary distriktu 1710 ve spolupráci s I\'<1
kluby clistriktu 71 pl ánujeme společ
nou akci v boji proti an alfabetizmu

Dignitatis memores ad optima intenti

v rámci projektu CLE sd ružení APFEE
(Sdružení pro podporu efektivní
školy), podporovaného lyo nským
sdružením Umět číst. Účelem je
pozved nout úrovei'l dě t í v předškol
ním věku.
(JHD):
Pf·eclstavitelé rotariánských
d istriktú pravi delně propaguj í rw
bě hem rúzných setkání. Podněcu jí
Rotary kluby ke spolupráci s kluby IW
a zvou prav i delně jejich členky na své
schLtzky.
Jakou budoucnost če káte pro lnner
Wheel?

(CF) a (JHD): Bylo by rozumné, kdyby
I nner Wheel lnternational mělo konečně o ficiální zastoupení
v sídle Rotary Internatio nal.
společenství

Z francouzštiny p1'eložil:
Augustin Čermák,
Hradec Knfloué
See: LE ROTARIEN, France, Nr. 6 02 [Octobre
2 003): Coopération entre Rotary et lnner
W heel - entret ien de Christophe Courjon avec
Christ ian Fritsch et J ean·Hervé Oonnard

Odpovědi

na
tyř i otázky pomáhají
zda naše úmysly a činy skutečně
p ř ispíva jí k nap lnění rotariánských zásad,
k zachování a rozvijení etických hodnot
v mezilidských vztazích:
ověřit,

1. Je t o PRAVDA?
2. Je to ČESTN~ vůči všem,
jichž se to týká?
3. Podpoří t o PŘÁTELSTV[
a vzájemnou DŮVĚRU?
4. Přinese to PROSPĚCH
všem zúčastněným?

ženy a Rotary

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

Ženy rnezi nárni?
V rámci přípravy obsahu prvního
již šestého ro čníku našeho časo
pisu navrhla jeho redakční rada jako
jeho hlavní téma :Ž:ENY A ROTARY
Když jsem pak na za čátku listo padu
2003 vyzýval jménem redakční rady
všech 48 klubů našeho Rotary distriktu, byl jsem o pravdu zvědavý, ko lik
z nich bude svým příspěvkem reagovat na mou prosbu.
Přáli jsme si, aby nám kluby napsaly,
co je vedlo k přijetí žen jako plnoprávných členek klubu, jak se život
klubu přijetím žen obohatil, jak ženy
aktivity klubu kultivovaly a rozšířily,
jak se podílejí na přípravě a realizaci
rť1znorodých projektú klubu, jak se
členky klubu osvědč ily jako funkcionářky v klubových i v distriktních
funkcích, apod. Tato tématika je jistě
dostatečně široká. Ale protože víme,
čísla

..Jistěže la no!

že n ě kte ré naše kluby s přijímáním
žen dosud stále váhají nebo dokonce
ani nepoč ítají, mysleli jsme si, že by
naše čtenáře jistě zajímalo, co je k tomu vede - vždyť i polemický názor
stojí za uveřej n ě ní.
Došlé příspěvky předčil y naše - při
znám se, že skromná - oče kávání,
bohužel v tom negativním smyslu:
pouze dva kluby - z Přerova a Liptovského Mikuláše - zareagovaly na naši
výzvu a poslaly své skutečně velmi
zajímavé přípěvky. Doplnili jsme je
ovšem řadou dalších informací, týkajících se bezprostředně žen, jejich
postavení i jejich zásluh v rotariánském společenství. Snad to bude
aspoň malou inspirací pro všechny,
kteří tuto otázku stále opomíjejí, odsunují stranou - nebo dokonce odmítají.
Všichni členové redakční rady, mezi

nimiž je i guvernér distriktu Viktor
Príkazský, byli a stále jsou přesvědče
ni o tom, že jde o téma vysoce aktuální. Podle platných Stanov Rl se doporučuj e, aby každý nově zři zovaný
Rotary klub měl ve svých řadách již
při svém zakládání pov inně i ženy.
A tak doufáme, že se nám podaří
poziti vně přispět k řešení "ženské
otázky v Rotary" nejen za řaze ním
několika málo příspěvků, ale i zá měr
ným podnětem, aby se jí zabývaly dle
možnosti všechny kluby našeho
distriktu. Úloha žen v lidské společ
nosti je zcela nezastupitelná- a nejinak je tomu i v našem rotariánském
spo l ečenství.

jménem.

Dobroslav Zeman,
mdy RGN

1-edakční

amen Amon Us? Of Course!
All members of the editorial board including the District Governor Vict or Príkazský have been convinced about the very high relevance of
this topíc. The Rl Statutes even charge every newly established RC with a duty t o admit female members at the very founding of the club.

-

Z eny Rotary kultivujú
Rotary klub Liptovský Mikuláš patril
medzi prvé v dištrikte 2240, do ktorého prijali za čl e nky aj nežnejšiu čas ť
J'udského pokolenia.
"V našom klube sú ženy od roku
1996, v súčasnosti máme tri členky.
Mám pocit, že ženy kultivujú atmosféru v klube, často ochotnejšie prijímajú
úlohy a zodpovednejšie ich plnia.
Podl'a mňa ženy do Rotary klubov patria," dozvedeli sme sa od ] ozefa Šišilu,
zakladajúceho prezidenta liptovskomikulášskeho RC.
Medzi najaktívnejšie služby nášho
klubu patrí v posledných dvoch rokov
služba mládeži, kto re j "šéfuje" Anna
Ševčíková. Na dlhodobé pobyty v USA
pripravili už troch štuclentov, naopak
traja prišli zo za hran i čia do Liptovského Mikuláša. Na krátkodob),ch zahraničných pobytoch bolo už prostrednícrvom RC šestnásť študentov, ďalších
osem pripravujú. Pripravili aj letn)'
a dva zimné kempy pre zahr aničných

študentov, kto rí sú na dlhodobých
pobytoch v českej republike a na Slovensku. Anna Ševčíková, ktorá pracuje
ako nezávislá finančná poradkyi'í.a,
hovorí na margo svojho člens tva v RC:
"V Rotary som získala vel'a priatel'ov a
skúseností. Teší ma, že klub umoži'í.uje
mladým J'uďom cestovat clo zahraniči a, kde sa vel'a dozved ia a n auči a .
Mám dobrý pocit z práce s mládežou,
um ožň uj e mi samej cítiť sa mlado.
A v neposledno m rade sa zdokonal'ujem v cudzích jazykoch pri komun ikácii so za hra nič nými študentmi, kto rí
sú na pobytoch u nás."
Pre no tárku Vieru Kupcovú je čle n
stvo v RC p rínosom, pretože stretla
vel'a zaujímavých !'udí. "Rada si vypoču j e m prednášky hostí, ktorých medzi
nás pozývame. Vždy sa dozviem vel'a
nových info rmácií, kto ré mi rozširujú
obzor," vysvetl'uje. Pre túto ženu, ktorá
má v klube na starosti zostavovanie
kroniky, má čle nstvo v Ro tary aj dóle-

žitý osobný význam. Pred niekol'kými
rokmi pochovala manžela a sama by
nemala tol'ko príležitostí zúčasti'í.ovať
sa kultúrnych a společe n ských podujatí, ako s priatel'mi z klubu.
Eva Bekečová, v zamestnaní vedúca
Strediska poštovej prevádzky Slovenskej pošty, je v klube zo žien najkratšie. Ale aj tak sa v tomto rotariánskom
ro ku výborne zhostila funkcie "klubmajsterky". "Myslím si, že ženy sú
bytostne p red určené pomáhat druhým a v spoje ní s ideami Rotary je to
dvojnásobne ušl'achtilejšia či nn ost.
Principy Rotary sú také pekné, že
keby podl'a nich život fungoval v každej oblasti, bolo by dobre všade na
svete," vyjadruje.
Podl'a Jozefa Šišilu je predpoklad, že
v blízkej budúcnosti pribudnú do liptovskomikulášskeho klubu ďalšie čl en
ky z radov žien.
Eva Petranová,
RC LiptovskJí Mikuláš

Women Cultivate Rotar

"There have been women in our club since 1996 to cultivate the atmosphere in the club; they usually accept tasks more willingly and fulfil
them in a more r esponsible way. I am convinced that women belong to RC."

Dignit atis memores ad optima intenti

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,/

Rotariánky a
Téma členství že n v Rotary je stále aktuální na celém
světě. Ženy znamenají neje n velmi významnou posilu naší
členské základny, ale výborně se osvědčily jejich schopnosti, angažovanost, p racovitost i úzký citový vztah k humanitárním o tázkám. Funkci guvernérky distriktu vykonávaly a
vykonávají již desítky, ne-li stovky velmi oddaných rotariánek.
Ze zahraničních rotariánských časopis ů , které pravidelně
dostáváme do redakce, jsem vybral časopi s ROTARY NEWSSOUTH ASIA, který vychází v Indii. Jeh o srpnové číslo uveřej n ilo článek "Women in Rota ry", na kter)r reagoval v říjno
vém čísle Ramesh Karakre, člen RC Nashik Airport, distr.
3030 a požádal o řadu č íselných údajú, týkajících se zapojení žen v Rotary v celos větové m měřítku . Tyto údaje, sestaven é k datu 10. če r ven ce 2003, rádi přetiskujeme :

Celkový počet žen - čle n ek Ro ta ry klubů
jejic hž členy jsou i ženy

133.735
21.326

Počet kl ubů ,

ženy a Rotary

statistika

~cmě

v 'c'ichž kluhcch ·c více než 1.()()0 žen :

75 003

USA
Brazílie
Kan ad a
Švédsko
Jižní Ko rea
Indie
Filip íny
Itálie
Ja po nsko
Argentina
Fra ncie
Anglie
Mexiko
Nový Zéland
Tajvan
Holandsko

6 118

5 572
3 308
3 140
3 099

3 069
2 538
2072
1 592
1 575
1 369
1 231
1 203
1140
1 073

Kalifornský RC Duarte, d istrikt 5300, byl p rvním, který
svou členskou základnu oboh atil ženami.
See: ROTARY NEWS·SOUTH ASIA, October, 2003:

Statistics o n Wo me n Rmaria ns

(dz)
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Chtěl jsem tuto "mikroesej" n azvat Žena a Rotary, Rotariánské ženy nebo ženská úloha v Ro tary... Je n že nějak mi
takový n ázev nechtěl z počítače. Myslím n a ty ženy a dívky,
které jsem v rmariánském společenství poznal a volím pro
ně raděj i pohádkový výraz...
Opravdu, pokud jse m o ny dívky poznal (užívá m slova
dívky, protože takto n a mne vždy pů sob il y, ať už měly jakýko liv věk, Rotary, jak se zdá, je elixírem, kte rý má o mlazující
sílu), byly vždy tou přísadou, jaká d od ávala někdy těžko
pádnějším a nudnějším jednáním jiskru a lehkost.
Tato přísada není vlas tně přísadou, je základ ní složkou.
A jeví-li se jako přísada, je to jenom její vzácn ostí a nečet-

r'o"-J

ností ... Ona přítom n ost rotariánské víly dodává našim setkáním příchuť, která je p ro společen ství tak dúležitá: svěžest,
elega ntní realismus, t rpělivost.
že na dává muži příležitost, aby se projevil jako gentlema n. A žena v Rotary svou přítomností přináší společenství
výzvu, aby nepřestávalo své ge ntle manství projevovat, aby
d ál neslo ty základní hodnoty, jaké Rotary pod ává třetím u
tisíciletí: víru, n aději. A lásku. Právě tyto rmariánské víly
jsou těmi, kdo o p atrují světl o oné velké ro tariánské triád y.

Martin Petiška,
RC Brandýs - Boleslav

Žena je neštěstí, ale nezbavuj, bože. žádný dům tohoto neštěstí! - Perské přísloví
Ženy jsou rájem pr o oči, očistcem pro peněženku a peklem pr o duši. - Španělské přísloví
Kdo věří ženě. klame se; kdo jí nevěří, je klamán. - Čínské přísloví
Žena hledá u chytrého muže nedostat ky, u hloupého přednosti. - Gruzínské přísloví

Dignitatis memores ad optima intenti
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Ako jženyjobohatili dištrikt 2240
Ivan Belan, POG, člen RC Banská Bystrica, zastavil tri zaujímavé tabul'ky. z ktorých vyplýva, ktoré z klubov nášho dištriktu majú vo svojich radoch ženy. kol'ko sme dosial' mali
alebo s tále máme žien vo vyšších rotariánskych funkciách a ktoré bolí za svoju obetavú
prácu ocenené odznakom Paul Harris Fellow.

Menu klubu:

číslo

Brandýs-Boleslav
Bratislava International
Brno City
český Krumlov
Frýdek-Místek
Jičín

Košice
Kravaře

Kroměříž

Liptovský Mikuláš
Písek
Pop rad
Prague International
Praha City
Praha
Praha Classic
Prostějov
Pře rov
Ropice
Zlín

funkcia

Sekretárka d ištriktu 2240
asistentka DG
Charter-prezidentka klubu
prezidentka klubu ako prvá v ČR
prezidem ka klubu

ako p rvá na Slovensku

klubu

očet

51462
62016
53814
30543
61712
30036
55272
57919
50784
51 11 2
28111
31685
50895
50927
27342
53656
30936
30690
v zakl.
29824
menu

And rea Verne rová
Jozefa Poláková
Martina Jankovská
Bo hdana Horáčková
Georgina Wyman
Gabrie la Hamache rová
Sylva Kamenická
Ire na Brichta
Eva Jandurová
Mo nika Burian
Martina J ankovská
Dagmar S lavi čínska
Jana Ryšlinková
Marie Jandová
Yvona Ulmanová
Andrea Vernerová
Gabriela Hamacherová
Jozefa Poláková
Hana Vejvodová
Bo hdana Horáč ková

Dignitatis memores ad optima intenti

žien

Držitel'k ocenenia PHF:

RC Brandýs-Boleslav
Andrea Vernerová

1
1
9
3
6
3
3
1
4
4
2
1
6
6
1
1
3
7
2
2

RC Brno City
Manina Jankovská
RC české Budějovice
Bo huslava Fillová
RC český Krumlov
Jana Cipínová
Dana Vo ndrová

Rotar klub

rok

Brandýs-Boleslav
Košice
Brno City
Ro pice
Zlín

2002-2003
2003-2004
2000-2001
2003-2004
1994-1995
1996-1997
1998-1999
1998-1999
1999-2000
1999-2000
2000-2001
2000-2001
2000-2001
2000-2001
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2002-2003
2003-2004
2003-2004

Ji čín
J ičín

Prague Inte rnarional
Jičí n

Praha City
Brno City
Kro měříž

Prague Inte rnational
Pře rov
Zlín
Brandýs-Bo leslav
J ič ín

Košice
Brno City
Ropice

--------------------~~

Co znamenají lženy!v RC
Velmi mne oslovila myšlenka guvernéra distrikt:;u a poté
i šéfredaktora našeho časopisu Rot:;ary Good News,
zamyslet; se nad posláním a významem žen v Rot:;ary.

V 11a.~em klubu ptisobí v současné
době pět žen. které se l ~ýznamiWII
měrou podílely a stále podílejí na aktivilcícll klubu. Mezi zakládající členky
RC Přeroo patN ipNtelkyně Marie
.fcmdoocí, ktercí hned od znovuzaložeIIÍ našeho klubu v roce 1995 (s uJ'jimkoujednoho roku, ke~)' byla prezidentkoll našeho klubu) vykonávala funkci
sekretcí1'ky. Zeptaljsem sejí na osobní
pohnutky. které ji ved~J' ke ustupu do
Rotcny, na její uspokojení z práce
u klubu a na to, jaké pocity 11 ní (po
dobu jejího členství, které činí témě!'
devět let) vyvolává pojem ROTARY

Paní Marie Jandová mi o dp ověděla:
"0 existenci hnutí Rotary jsem v dří
vější d ob ě vůbec nevěd ě l a. Snad jsem
v rámci rodiny kdysi občas zaslechla
výraz "svobodní zednář i", ale o těch
věcech se tehdy moc nemluvilo, protože jen zmínka o podobných institucích byla v totalitním fašistickém a komunistickém režimu n ebez peč n á.
Dnes, když jsem se do této problematiky zahloubala víc, jsem dos pě la
k názoru, že ROTARY a ZEDNÁŘSTVÍ
jsou dvě dia metrá lně se lišící organizace, a to počínaje jejich filosofií
a aktivitami, až p o jejich atributy
a v něj ší projevy.
Moje p ohnutky vstoupit do Rotary
byly naprosto jasné. Vedle n ap lňování
humanitárních vílú jsem c h těla, aby
naši mladí lidé m ě li co nejvíce možn ostí vycestovat do za hrani čí, poznávat své vrstevníky ve svě tě, jejich způ
sob myšlení a žebř íčky hodnot. Chtěla
jsem pro to udělat maximum. Zjistila
jsem totiž z informač ních materiálú,
že služba mládeži patří k základním
pilířtlm činností Rotary.
Jak mne baví práce v klubu? Moc!
Setk ávání s přáte li, které jsem mezi
rotariány získal a, jsou jednou ze svět
lých stránek méh o života.
A co mne fascinuje? S projevy rotariánského přá telstv í a vědo m í sounáležitosti se setkávám i v jiných klubech,
včetně klubtl za h ra ni čn ích . V d obě
dovolených či ji ných aktivit totiž ráda
využívám příleži tos t i navštívit jiné
klu by, zúčastnit se jejich schúzek a zís-

kávat tak další zajímavé informace.
A všude bez v)rji mky se cítím být vítaným hostem, přítelem.
V této souvislosti bych ráda uvedla
jeden příkl ad za všechny. Náš partnerský klub v rakouském Gerasu je nám
již léta nejen vzorem rotariánské
práce svými realizovanými projekty,
ale je nám i všeobecnou oporou v naší práci.
echtěla bych ovšem, aby to vypadalo tak, že aktivity našeho klubu stojí
a padají jen díky mně. Je třeba objektivn ě konstatovat, že účast všech žen
v našem klubu přináší dobré plody
a - jak rádi př i zn á vají i naši pánové
v klubu - bez žen by se zdaleka nedosahovalo takových výsledktL Ostatně
náš klub není výjimkou. Vždyť s tač í
jen nahlédnout do rotari ánské ročen
ky, aby každý zájemce zjistil obsazení
jednotlivých funkcí ve výborech
klub ů a z toho vyplývající pozitivní
p od íl žen na rotariánsk ém hnutí."
J\lloc jsem jí poděkoval za její úvahy

ct podnětné myšle11ky. jen chci pnpo-

ženy a Rotary

Přerov

menoutnesmírnou skrOII/1/0st pNtelTa ouJem mi hec nen í
na místě, nebot' ona je du.~f našeho
klubu a hnacím motorem mnoha jeho
aktivit.
Na závěr bych chtěl dopomčit v~<em
klubtim, které dosud trl'ají na pouze
mužském složení klubu, aby .wlij názor p1'ehodnoti~) '. pozva~J' že11y mezi
sebe. .Jistě se dočkc~jí poz itil'llího oživení činnosti klubu.
kyně .fcmdor·é.

Milan Cibulka,
prezident RC Přerov
hat Women Mean in the RC of Přerov
There are five female members in the RC
of Přerov at present. They have participated considerably in the Club activities.
What were the persona! reasons of the
founding member Marie Jandová to become a Rotarian? "My reasons to enter the
RC were absolutely clear. Besides the fulfilling of humanitarian goals, I wanted to help
young people to travel abroad as much as
possible, to enable them to meet the people of the same age, to get acquainted with
their way of thinking and their hierarchy of
values. I have tried to do my best to
succeed in this field."
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Jedním z nejnovějších a také nejvýznamnějších programů Rot:ary
s doslova ce/osvětovým dosahem je zřízení dvouletých stipendií,
každé v hodnotě 50 000 US dolarů. Počínaje akademickým rokem
2002/03 nastupuje na každou ze sedmi prestižních univerzit; v růz
ných končinách světa od Evropy přes USA až po Japonsko a Austrálii po deseti těch nekvalifikovanějších, kteří jsou pro studium,
zaměřené na otázky udržení míru a řešení konfliktů mezi národy, nejlépe t;a/ent;ovaní. Každý z 529 rot;ariánských dist:rikt;ů celého světa
je oprávněn navrhnout; pouze jediného kandidáta.
Můžeme považovat; za mimořádný úspěch našeho dist;rikt;u, že se
ve všech třech dosud proběhnuvších mimořádně náročných výbě
rových řízeních osvědčili vždy mezi nejlepšími kandidáti doporučení
kluby dist:rikt;u 2240: v prvním roce to byl Jan Němeček, kterého
doporučil RC Přerov, v druhém roce lva Tobiášková, které dal své
doporučení RC Hradec Králové, ale kandidovala za španělský Rot;ary dist:rikt; 2200 - kontinentální Španělsko, Baleáry a Kanárské
ostrovy. Konečně i v třetím roce se na seznamu kandidátů, jimž bylo
toto stipendium přiznáno, objevila opět; Češka, navržená RC Praha
City - všem dobře známá televizní redaktorka a moderátorka Barbora Šámalová. V tomto čísle našeho časopisu přinášíme velmi zajímavé příspěvky od dvou z nich. Do příštího čísla zařadíme příspěvek
lvy Tobiáškové.

Příspěvek

/Rot ary lnternat
k rnezinárodnírnu rníru

V dubnu letošního roku se do kulturní m etropole Latinské Ameriky,
Buenos Aires, sjelo dvanáct motivovaných lidí rozdílných národností, kulturního zázemí, náboženského vyznání, vě ku a profesních zkušeností. Co
přivedl o dohromady kolumbijskou
právni čku, švédsko u psycholo žku,
irského novin áře, iránsko-americko u
bojovnici za lidská práva, n ě mecko u
p olitoložku či české ho studenta? Víra,
že každ ý mů že p řispě t svými zkušenostmi a přesvěd čením k mírovému
řešení ko nfliktti, mezinárodnímu rozvoji a mezikulturnímu po rozumě ní což jsou o blasti, které zvlá ště v dnešním svě tě nabývají na důlež itosti.
Žádný z těchto studentů by však
n e měl p ř íl ež i tost setkat se s ostatními
a p o d ělit se o své názory a zkušenosti

nebýt stipendia Ro tary Wo rld Peace
Scho larship. To to stipendium každoroč ně ud ěluj e Rotary International
70 s tud entům z celého svě ta na základ ě rigorózního vý běrovéh o řízení.
Tito studenti mají možnost studovat
v jednom z Rotary center mezinárodních studií na jedné ze sedmi univerzit, kte ré Ro tary International vybrala
(UC Berkeley a Duke University
v USA, University of Bradfo rd ve
Velké Británii, Insti tut ďEtucl es Po litiques de Paris ve Francii, Internatio nal
Christian University v Japo nsku, Unive rsity of Queenslancl v Austrálii a
Universidad de! Salvador v Buenos
Aires, Argentina). Duchovním otcem,
spo lu s celo u rodinou Ro tary, je p rávě
Argentinec, Luis Giay, bývalý prezide nt Ro tary Internatio nal.

Dignitatis memores ad optima intenti

Díky aktivn í p od poře sti pe ndijních
studijních po bytl! Rotary klu bu P ře rov
a násled n ě celého d isu·iktu jsem m ě l
i já šanci účas tni t se závěreč ného
výběro vého řízení v New Yorku, ve
kterém jsem uspě l. Mezi nabízenými
centry jsem zvolil možnost studia na
Universidad de! Salvador v Buenos
Aires. Dúvodem byl nejen hlu boký
zájem o Lati nskou Ameriku, ale i stud ijní program USAL. Tato nej větší soukromá univerzita v A rge ntin ě má
d lo uhodobou trad ici ve výuce mezinárodních vztahl!, zvláš tě pak se
zamě řením na mezinárodní rozvojová
studia a mírové řešen í ko nfliktú.
A jaké jsou mé dojmy po osmi měsí
cích pobytu v A rgent in ě?
Studium na Un iversidad cle! Salvador je v mnohém odlišné od stud ia na

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, / mírová studia Rot ary

běžné univerzitě v české republice.
"Maestría", čili magisterský program
(který je zde šestým a sedmým studijním rokem na univerzitě, je tedy odlišný od našeho magisterského programu) je do znač né míry založe n na
samostudiu, na zpracovávání esejů
a písemných projekt(!. Výuka probíhá
v pozdních večerních hodinách, jedná
se o intenzivní výuku. Studenti jsou
většinou profesi onál ově pracující na
ministerstvu zahran i č í, v mezinárodních o rganizacích či v armád ě. Jedním
z nich je i Carmelo Angulo Barturen,
ředitel pobočky UNDP v Arge ntin ě,
profesor na Universidad de Pais Vasco
ve Španelsku, který vyučuje předmět
Správa mezinárodní spolupráce.
Předměty, kte ré jsem absolvoval,
zahrnují otázky ko nfliktu a spolupráce v mezinárodní ekonomii, teorie
mezinárodních vztahů, systematiku
mezinárodních vztahů, současn ou
mezinárodní po litiku, instituce mezinárodní spo lupráce, správu mezinárodní spolupráce a další. V příš tím
akademickém roce se výuka za měří
více na o tázky mezinárodní bezpeč
nosti, ko nflikty a spolu práci v Latinské Americe, dynamiku regio nálních
konfliktů, jejich řešení a vyjednává ní.
Univerzita, ale i ostatní instituce

Pleze de M eyo s katedrálou

procesy v době mezinárodní krize,
jed nat s tiskem a ostatními médii.
Simuláto r krizí, který má ško la k dispozici, je jed in eč n ý nejen v A rgentin ě,
ale s výjimkou Spojených s tátů také ve
světě. Zárove ň m ůže m e navš těvovat

téměř jakýkoliv předmět, který je na
USAL vyučován.

k jiným kulturním oblastem. Všichni
žili něj aký čas ve špa n ě l sky m luvící
zemi, pracovali na do brovolných projektech v Kolumbii, Guatemale, ikaragui, Ekvádoru, atd. Během těchto
osmi měsíců jsme si každý, kromě
povinné výu ky, našli ještě další možnosti dobrovolné práce, ať již v jídel-

.ona I
a kulturnímu
v Bue nos Aires (Unive rsidad cle Buenos Aires, FLACSO, CARI, etc.) nabízejí
velké množství před n ášek uznávaných osobností, vědců a ak t i vistů. Studenti programu tak měli možnost sledovat přednášky lati nskoame rických
prezid e ntů, kteří navštívili Buenos
Aires v době inaugurace nového prezidenta Argentiny, Nésto ra Kirchne ra,
přednáš ky Johana Galtunga, uznávaného odborníka na mírová studia
a mnohých dalších. Univerzita také,
ve spolupráci se zastoupením UNDP
v Arge ntin ě, uspořádala přeclnáš kový
cyklus o trvale udržitelné m rozvoji
a ve spo lupráci s Námořní vál ečno u
školou ně kolikatýdenní simulaci mezinárodní krize, při které měli studenti
možnost uplatnit své teoretické znalosti v praxi, pochopit rozhodovací

porozumění
Kromě

výuky se však snažíme také
spolupracovat s jedno tlivými
Ro tary kluby, distrikty, ale i s jedno tlivými ro tariány. Každý z nás již několi
krát navštívil ně kte r ý z mno hých
klubů , podílel se na benefič n ích
akcích, před nášel o konkrétních tém atech. Zájem o stipendium je mezi
místními ro tariány o brovský, s tejně
jako o českou republiku, o její historii, zvláště pak o rozdělení Českoslo
venska a o tázky rozšíření EU a dopadu na naši zemi.
Každý z d vanácti s tipendistů má
rozdílné zázemí a zkušenosti. Věk s tip e ndi stů má rozpětí od 23 do 50 let,
převl ádají studentky. Velká část s tud entů je původn ě ze Spojených stát(I,
ale tém ě ř všich ni pocházejí z multikulturních rodin a mají tak vztah
aktivně

nách pro chudé, v mezinárodních
o rganizacích, vyučová ní jazyka, atd.
Připravujeme projekt n ávštěvy konfl iktní oblasti, což by nám umožnilo
prakticky se obeznám it s dopadem
a řešen ím ko n fliktů v praxi. Pokud se
nám vše vydaří, m ěli bychom navštívit
Kolumbii č i Guatemalu, o blasti, které
byly v posledních desetiletích stiženy
nejk r vavějšími ko nfl ikty na kontinentě. Zárovei'l připrav ujeme projekty
krátkodobé dobrovolné práce v provi n č ních oblastech Argentiny, každý
v závislosti na svých záj mech (od výzkumu práv původních o byvatel po
výzkum dopadu ilegálního obchodu
s ručn ími zbraněmi) . S menší skupinou student(! m om entál ně zpracováváme rozvahu na projekt, který by
pomocí umě n í umožnil vyjád ř it

Dignitatis memores ad optima intenti / : : ;
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Arge ntina opě t vzmáhá, bez p ečnos tní
si tuace se zlepšuje, s tejn ě jako životní
úrovet1. Je pro nás pro všechny neopakovateln)rm zážitkem být svěd ke m
prvních prezidentských voleb po
k ri zi, , · i dět nápravy n ě k te r ýc h k řivd
devadesátých let, sledovat hlasování
o zrušení beztrestnosti ně kte r )rch zloč i nt! spách aných běhe m diktatury.
I když nás, stipendisty, druhý rok
studia teprve ještě čeká všichni, již
uvažujeme o svých budoucích akth·itách a o p řínosech , která pro náš
osobní rozvoj stipendium má - a jak
tyto zkušenosti ,. budoucnu využijeme ve všeobecn)r prospěch . K ažd)r
z nás má j inou vizi, přesto však všichni vím e, že svou troškou p ři s p ějem e ať již prací '" mezinárodních vládních
či nevládních o rganizacích, ,.e výuce
na unh·erzitách nebo j inak.
dopad násilí na mládež v chudinských
oblastech sedmi latinskoamerických
velkoměst.

Kromě profesion álních aktivit je
však důlež ité podo tknout, že se vytvoř il o mezi všemi dvan ácti studenty
silné po uto p řáte ls tví, které, jak všichni věř íme, bude p okra čovat i p o sko nče ní stipendia.
Argentina od roku 2001 prodělává
nejhorší krizi ve své historii. Zm ě ny
jsou oproti "opulentním" devad esátým letúm markantní. S tře dní třída ,
která byla v Argentiné vždy silná, se
zmenšila téměř o padesát procent,
rozdíly mezi n ejchudšími a nejbohatšími se téměř zdvojnásobily. Zvýšil se
počet nezam ěstna n )rch, rozdíly mezi

jedno tlivými provinciemi se j eš tě zvýraznily. Počet mladých pro fesion álú,
kteří odešli do z a hran i č í, se poč ítá na
ně kolik desítek tisíc. Vzrostla kriminalita, mno ží se únosy, které jsou v jiných zemích Latinské Ameriky již p o
ně ko lik let zcela běž n é, ale v Argentin ě neexistovaly. P řes to to zhoršení
vša k zůs t ává Argentina jednou z n ejbez peč n ěj š ích zemí kontinentu.
Přes tento negativní obrázek však
nelze brát image, kterou má Argentina
v sou časné d o bě v Ev ro pě, příliš
vážně. Životní úrovei'i zde sice v)rrazn ě klesla, nicm é ně je n e p o p sateln ě
lep ší, než na p ř íkl ad v sousední Paraguaji č i Bolívii, jak jsem se mohl sám
přesvědčit. Po dvou letech krize se

Všem čte nářú m či zájemcúm rád
zodpovím jakékoliv dotazy, které by
z uvedeného přísp ěvku mohly plynou t. O b ra ťte se, prosím, na mou
e-mailovou adresu:

jannemecek@hotma il.com.

jan Němeček,
v Buenos Aires

Umélecké centrum Recoleto

Rotar Contribution to lnternational
Peace and Cultural Understandin
This year in April, Buenos Aires became a
place for the meeting of twelve highly motivated students of different nationalities,
cultural backgrounds, religions, ages and
professional experience. They were granted the Rotary Wor ld Peace Scholarship.
Jan Němeček, aur Distr ict r epr esentative,
describes his experience and common belief that everybody can contribute to the
peaceful resolution of conflicts, inter national development and intercultural understanding by using his or her experience
and conviction.
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I

Guverné ., Viktor v

z našich

klubů

Brně

Tak trochu oficiální program h lavy státu mohla připomínat; oficiální návštěva guvernéra našeho d istriktu v moravské metropoli.
Když v úterý 2. prosince MUDr. Viktor Príkazský se svou manželkou Magdou přijížděli do hotelu lnternat:;ional Beat; Western,
který je hlavním sídlem Rotary k lubu Brno, určitě netušili, že ,.svobodně rozhodovat" o svém času budou moci až ve čt;vrtek ráno.
Mezitím se jich zmocnili rotariáni z obou brněnských klubů a šli
doslova z akce do akce. N utno říci, že v tom nebyli sami, protože
od středy se k n im připojili i jejich asistenti.

Co všechno tedy "zvládli" nejvyšší
distriktu 2240 ve m ěstě
pocl Špilberkem'
Podle vlastního vyjádf·ení guvernérského páru jim dala nejde zabrat
closlO\·a opulentní večeře při chystan á
hned na úterní veče r. V Rotary klubu
Brno je zaveclen)rm zvykem, že čas od
času zorganizuje n ě který z jeho č l enů
večeři pro ostatní, jejich rodinné pf·íslušníky i přáte l e m imo klub, a to
pl n ě na vlastní náklady. Všichni, kdo
se ho-dování ú častn í, se pak za n ěj
od,·dčč í částko u dle vlastního uvážení
clo na-clačníh o fo ndu k lubu. Přesně to
se odehrálo i tentokrát - na přání guvernéra za účasti č l e n ů obou brn ě n
sk)rch Ro tary klub(!. Večeři podával
b)rval)r prezident RC Brno Alexander
Turkovič, vášnivý lovec, takže se celá
nesla v to m to st ylu. Nebucleme zde
citovat z bohatého menu, abycho m ve
č tenáf·íc h našeho časo pisu nevyvolávali závist, což je vlastnost ro tariána
ne-hodná. Musíme ,·šak "prásknou t'·,
že ,·ečeře m ě l a celkem pět ch od ů a
za-bral a více než dvě hodiny. 'a šedesát ú čas tníkú akce, mezi nimiž bylo
i n ě kolik zástupců z partnerského RC
Weinviertel-Marchfelcl, odevzdalo do
putomího košíku přís pěvky v celkové
hodnotě bezm ál a 25 tisíc korun. Nejspíš p(Ijclou na p odpor u programu
hmatového modelování, který za,·ádí
ÚSP ,. Březejci, a také n a podporu
nadace pro boj s bulimií a anorexií.
Druh)r den ráno, hned po snídani,
če kala guvernéra, jeho paní i asistentku DG p ro východní Slovensko Jozefu Polákovou cesta do Ústavu sociální
péče na Kociánce, kd e strávili ve sp oleč n ost i ředitele ústavu a člena RC
Brno J if'ího Podluckéh o a dalších rotarián(I celé dopoledne (informaci o této n ávš těvě přin ese me v dalším č ísle
našeho časop i su).
Po pracon1ím oběd ě, kterého se
představitelé

zú častnil i prezident RC Brno František Kuba, prob ě hla porada guvernéra
s jeho asistenty. Všichni museli jed nat
velmi bystře, neboť na ně už v 16 hodi n če k a l další program.
V nedalekém Besedním dom ě se
dával tradičn í předvá nočn í ko ncert
pro tělesně i mentá l ně postižené,
který má v Brně ohro mné reno mé.
Tato trad ice vznikla právě z popudu
rotariána J i řího Pod lu ckéh o a brněn
ský klub tedy má nad koncertem stálou patronaci. Letos, p ro zajímavost,
s poleč n ě s ministrem práce a sociálních věcí ČR. Dlo uholetým sponzorem konce rtu je Jiho moravská plynárenská, a.s. 1 ejinak tomu bylo i letos
a věříme, že tak bude i v budoucnu.
Ně ko lik set postižených d ě tí i dos pěl)rc h se sv)rmi p atro ny, přá te li a vychovateli, také brn ě nské celebrity a více než dvě desítky rotari án(I z ČR, SR
i Rakouska vyslechlo skladbu "Moravské vánoce" od au to ra Petra Fialy a
také českou mši vánoční "H ej mistře"
od Jakuba Jana Ryby, kterou Mistr Fiala
dirigoval. Čeští komorní sólisté Ivana
Matyáše i český fi lharmonický sbor
Brno jsou cllouholet)m1i interprety
tohoto díla, takže jsou na "muzicírO\·ání" pro toto neobvyklé publikum zvyklí
a vědí, že musí čekat mohutn)r aplaus
po každé větě (a často i up rostřed ní),
že děcka tleskají stejn ě nadše n ě skvě
lému teno ru Marka Olbrzymka jako
urostlému mu ži, který na jevišti odsouvá k lavír ze scény. Všichni v sále
i na pódiu se p ak tě š í na to, jak si
vždycky po d ě kovačce s p oleč n ě zazpívají arodil se Kristus Pán ... Letos
svými zv u č n ými hlasy posílili tento
nezapo menu telný sbor i vrcholní
představitelé clistriktu 2240 - ,·četně
guvernéra.
Pokud si myslíte, že tím to všechno
sko nčil o, mý líte se! Preziclentka RC
Brno-City Hana Vejvodová spolu s pre-

zidentem RC Brno Františkem Kubou
uspořádali púl hodiny po skončení
koncertu pro všechny rotariány, přáte
le obou klubů a sponzory koncertu
raut. I ten byl pracovní - probíraly se
na něm ná m ěty na oslavy 100. výročí
vzniku RT, 80. výročí ro tariánského
hnutí v Českoslove nsku i možnost
spojit n ěkteré akce ro ta r iánů s nastávajícími oslavami 85. výročí založení
Ústavu sociální péče na Kociánce.
Brněnští rotariáni s povclěkem přij a
li souhlas guvernéra s patronací nad
příš tím koncertem pro tělesně a mentálně postižené, kter ý by - podle
n ě kte r ých úvah - mohl zaháji t séri i
oslav všech tf'í vý ročí v Brn ě.
Raut končil až kolem dvaadvacáté
hodiny a guve rnérský pár - jak máme
dosvědčeno - na n ěm s ta teč n ě setn ·al
až clo konce. Jak se j im na druhý den
oběma \'Stávalo na cestu, o tom informace nemáme. Víme však ji stě, že se
všichni brně nš tí rotariáni na další
guvernérovu návštěv u up ří mn ě těší.
Mimsla u Řepa,

RC Brno
he Governor's Visit in Brno
The official visit of the Oistrict Governor Viktor
Pn'kazský and his wife to Brno resembles, to
a certain extent. the official visit of the head of
State. 8oth local clubs prepared a rich programme for them consisting not only of social club events. but also of a visit to the preChristmas concert for the physically and
mentally handicapped and a meeting in the
Institute of Social Care in Kociánka.
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Co pro rnne znarnená

mírové stipendium[Rotary
Již potřetí distrikt; navrhl na rnírové stipendium
Rotary svého kandidáta, tentokrát; pro studijní
období 2004/08. Dvě první kandidatury prošly
velrni úspěšně. Potřetí se kandidátkou našeho
distriktu 2240 stala redaktorka České televize
Barbora Šárnalová, kterou jistě všichni naši čte
náři velrni dobře znají z televizní obrazovky. Podle
dosavadních oficiálních inforrnací jsou velrni reálné předpoklady, že i v této rnirnořádně náročné
ce/osvětové soutěži jí bude rnírové stipendium
Rotary přiznáno . S konečnou platností bude
o torn rozhodnuto v polovině března 2004 tedy rnožná právě v den, kdy se várn tento člá
nek dostává do rukou.
Protože náš distrikt m á ambi ce
ucházet se o toto prestižní stipendium
i v dalších letech a prosazovat nejschopnější mladé lidi z ČR i SR na svě
tovou úrove11, požádala jsem Barboru
Šámalovou, aby se s námi podělil a
o své dosavadní zkušenosti a dojmy.

jsem ji nedělala zbytečn ě, což bylo po
p ár týdnech pracovního kol otoče na
Blízkém vých odě potěšující. Kromě
toho jsem delší dobu uvažovala o studiu v zahrani čí a zad ání, které přišlo
z Rotary, splňoval o přesně to, co mě
zajímalo. eváhala jsem ani minutu.

Když jsem Vás oslovila v dubnu 2003.
tedy uprostřed válečné h o konfliktu v Iráku , a vyzvala Vás, abyste zvážila možnost
zúčastnit se ce l osvětové s o utěže o toto
stipendium, jaké jst e m ěla pocity?

Co byste doporučila kandidátům, kteří
budou usilovat o získání tohoto prestižního
rotariánského stipendia v následujících
letech?

M ě la jsem obrovsko u radost.
Dodnes si to přes n ě pamatuji. V té
d o bě jsem pracovala jako zpravodajka
české televize v Kuvajtu, odkud jsem
kryla události kolem války v Iráku.
Poté, co padl jižní Irák clo rukou koaličn ích sil, jsme s k ameram anem Markem Ondř íčkem denně vyráželi natáčet do jižního Iráku. Ten clen jsme se
vrátili z Basry - bylo to dost n á roč né,
z bezpečnostních dů vodů jsme vyjížděli brzy ráno před svítáním a vraceli
se veče r, abychom stihli poslat reportáž clo Událostí čT. Když jsem se v noci vrátila do hotelu a př ipojila na internet, našla jsem Váš e-mail. Nabíclka
ucházet se o stipendium mi udělala
velkou radost. Mimo jiné znamenala,
že moje práce n ěko h o zaujala, takže
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Aby nepoclcel1oval i výb ěrové řízení
a snažili se splni t všechny p ožadavky
co nejlépe. Měl i by přesně vědě t, co
ch tějí studovat a co by v budoucnosti
chtěl i dělat, aby komisi přesvědči li.
Konkurence je veliká. Větši n a lidí,
kteř í už díky Wo rlcl Peace stipendiu
na některé ze sedmi univerzit studují,
má za sebou zkušenosti z krizových
oblastí. Dobré je mít na přípravu dost
čas u , nenechávat nic n a poslední chvíli a zjistit si o zvolené uni verz i tě max imum i nformací. Díky internetu to
máme naš těs tí dost u lehčené. Zájemci
o stipendium by se hl avně neměli
nechat odradit kvantem m a te riá lů ,
které budou muset k př i h l ášce shromáždit.

P roč mát e zájem p rávě o Univerzitu v Berkeley, Kalifornie, USA a který studijní obor
byste chtěla studovat?

Vybrala jsem si po litologii, specializaci mezinárodní vztahy. Pracuji v zahraniční rubrice Redakce zpravodajství čTa mezinárodní politik a je hlavní náplní mé práce. V tom, co chci studovat, jsem m ěla jasno už dávno před
tím, než jsem se o mírové sti pendium
Rotary zača la ucházet. Stejně jako
v tom, že bych c h těla stud ovat právě

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" / mírová studia Rotary

ve Sp ojených státech ( i když další univerzity v rámc i tohoto programu Ro tary International jsou také v Británii,
Austrálii, Fran cii, Arg en tině a Jap onsku). Univerzita v Berkeley je svě to
vým feno ménem sama o so bě a katedra po lito logie pa tří mezi n ejlep ší
ve Spojen )rch státech.
Ke st udiu Vás doporučil Rotary klub Praha
City a po dobu studia budet e j is tě v kontaktu s americkými Rotary kluby. Jaké
myšlenky jsou Vám z Rotary hnutí nejbližší
a s jakými pocit y a poselstvím chcete do
Ameriky odjet?
Před evš í m to jsou vysoké cíle, které
si I~o ta r y klad e - pom áh at soc i á ln ě
slabým a hájit etick é zásady. D oufám,
že p okud clo Ameriky nako nec p řeci
jen pojedu, d o zvím se víc o práci tamních klubt\ které jsou nositeli témě ř
stoleté tradice rotariánsk ého hnutí
a na rozdíl ocl českých a slo vensk)rch
klu bú mají přece jen dlouhodobější
zkušenost. Snad by m új p obyt v Berkeley p omohl vytvol'it kontakty, díky
nimž by se mezi am erick)rmi ro tariány
zv)ršilo pověd o mí o práci jejich čes
k )rch a slovensk)rch kolegú.

Rozhovor phpn:wila
RC Praha-City,
p1'edsedkyně distriktní komise
p1·o univerzitní stipendia

Marie

Němcouá,

How to Be Granted the Rotar Peace Scholarshi

District 2240 has already been successful twice in proposing candidates for the Rotary
Peace Scholarship. The third proposal could be successful as well. Candidate is an editor
of Czech Television. Barbora Šámalová, who has obtained extensive and rich experience
from her time as a TV newsreader during the war conflict in lraq. "I have decided to study
political sciences and international relations as a specialization. lt had been clear to me
what I would like to study long before I decided to apply for the Rotary Peace Scholarship.
I also knew very well that I would like to study in the United States at the University at Berkeley, which itself is a world phenomenon and the Department of Political Sciences ranks
among the best in the United States," Barbora Šámalová says.
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Mnozí čeští i slovenští rotariáni si jistě vzpornenou na Dr. Viktora Strabergera, POG distrikt;u
1 820, člena RC Wels, Rakousko, který se v prvních letech po roce 1 888 význarnně zasloužil
o zakládání nových Rotary klubů v našich zerních.
V roce 1 885 nás bohužel všechny opustil. Protože však rněl k rozvoji rotariánských cílů u nás
velrni úzký vztah, založil ještě před svou srnrtí
nadační fond, z něhož bylo rnožné udělovat; po
několik let; českýrn a slovenskýrn vysokoškolským
studentům tzv. St:irabergerovo stipendium. Jednírn z jeho nositelů byla Milena Šulcová. O torn, co
pro její další život; toto stipendiurn znarnenalo, se
s námi podělila ve svérn příspěvku.

Studovala jsem v O lomouci na
Filozofické faku ltě Palackého Univerzity germanisti ku a historii. Ve
4. ročníku jsem se prostřednictvím
Rotary klubu v Pro stějově přihlásila
na ko nkurz vyh lášený rota riány ve
Welsu n a roční Strabergerovo stipendium do Rakouska pro rok
1999/ 2000. Při konečném pohovoru
v rakou ské m Linci jsme nakonec
byli vybráni tři. Spo l eč n ě s jednou
studentkou z Lib erce jsme mohly
stud ovat germ anistiku n a univerzitě
v Salcburku, jed en student z Plzně
pak technický obor v Linc i.

Salcburku nás pan Hanisch obě pozval k týdennímu pobytu spole čn ě
s jeho rodinou v různých částech
Rakou ska. Jeh o milé pozvání jsme
s nadšením přijaly. Během jedn oho
týdne jsme získaly všestranný pře
hled o Rakousku, o fascinjící příro
dě , o lidech, ale i o rakouské n ě m či
n ě. 1a n áš d alší p obyt v Rakou sk u

Čl e nové RC Wels byl i při výbě ro
vém řízení velice příjemní a p ři
obědě, na kter )r jsme byli všichni
kandidáti pozváni, otevl·ení k d iskusi. P ře d evš ím dr. ing. Berrh old Hanisch, č len RC Grieskirchen, s n <Íin i
vedl zajímavý rozhovor. Díky jeho
rod inn)rm kořenúm v Čech ách byl
tém atem rozhovoru jeho hluboký
zájem o společnou historii naší
ze m ě s Rakou skem stej n ě tak jako
naše zájmy o Rakou sko a jeho kulturu. Asi m ěs íc pře d příj ezdem do
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jsme tak byly velmi dobře připraveny.
Zvolila jsem studium na U niverz it ě
v Salcburku proto, že té matem mé
d ip lo mové práce byl rakouský auror
Thomas Bernhard, který v tomto
městě žil a psal o něm . V Čech ách
jsem však ani n etušila, j ak oblíbeným autorem Thomas Bernhard
v Rakousku je, a ro nejen u germanistl\ Navštěvova l a jsem kurzy
a přednášky na toro téma a vedle
toho jsem i ntenz ivně pracovala n a
své d ipl omové práci. Mým i ko n zultanty byli předn í zn alci Bernhardovy literatury- profesor Hans Hóller
a docent Manfred Mittermayer. Bě
h em p obytu v Salcburku jsem se
také n áhodně sezn ámila i s bývalými přáteli Thomase Bernharda. 1 adše ně jsem navštívila výstavu o Th.
Bernhardovi v tamním "Litera turh ausu " a dala jejím organizátorúm
a Rakouskému institutu v Praze
podnět p řenést ji do Prahy (kde
jsou p r ávě hry a Bernhard ova osobnost velmi oblíbené). D ošlo k tomu
v minulém roce.
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Ná~téva ve štýrském Hradci

Jelikož jsem se zajímala i o divadlo , u ch ázela jsem se o studium dram aturgie a režie na Mozarteu jako
hostující posl uc hačka. Po ú stním
p o hovoru o d ějin ách divad la jsem
by la přij ata cl o t řídy s tře mi stud entk ami n a ob o r dram aturgie. Styl
a pr ů běh výuky při tak m além p oč tu p os lu c h ač(! byl mim o řá dn ý. Při
r oz en ě jsem se zal"adila cl o rozho vorů a p řednáše k i v d alších roč nících.
Vedl je vyni k ající p ro fesor Regibog in z Mnichova, k ter )r m ě l boh atou
divadeln í p raxi a velké znal osti.

v tamním d ivad le
(Sch ausp ielhaus) jako
p rak tika n tka d ramaturgie a režie. Po
dobu jedno ho roku
jsem se p řím o po dílela n a p f·ecl staveních.
1 yní žiji v B e rlín ě
a snažím se za ř a dit se
cl o společ n osti jako
n ě m ecky píšící autork a her a prózy. Literární tvorba se stala již
neocl myslitelnou součás tí mé osobn í kreati vity. Psaní však vyžaduje intenzi vní práci,
n eb o ť v k va litě tvorby
se záko n i tě odráží čas
a úsilí jí v ě n ova n é.
V mých z a čátcíc h mi
tento pro blém všech
a uto rů-um ě lců p om ohl a p ře ko nat laskavá
fin a n č ní p o dpora, ten to krát ocl Rotary
kl ubu Gr ieskri chen.
Byl o to stipendium,
inspirované o p ě t dr.
H anischem , které pro mě by lo důle
žitým odrazovým mů s tke m k n ap sání ob sáhlejšího textu, jímž se nyní

mohu v li terárn ím prostředí Berlín a
p rezentovat. Pro začínající h o aurora,
k ter )r si svou tvorbou dosud na sebe
n evyd ěl ává, je ve lko rysá fi nanč n í
p od p or a tou nejvě tší vzácností.
C htěl a bych proto touto cestou u př í m
n ě za ni p oděkovat jak rako uskému
RC G rieskirchen, tak zejm éna p anu
Berrho ldu H anisch ovi.
Jsem vel m i ráda, že jsem p r ávě
Strabergerova stipendia v Rakousk u poznala toto
jed in eč n é s p o l ečenství Rotar y, jeho
členy- rota r iány, jejich vel korysost
i hod notné ak tiv ity, k teré mi tolik
p o mo hly při mém odborném uplatprostředn i c tvím

n ění.

Milena Šul cová

fter Three Years: Lookin Back
and Forward
Viktor Straberger~s Scholarship was granted to Milena Šulcová. Dne year at the Salzburg University, Austria, has influenced her
life forever. At present she lives in Berlín
and aims to be accepted by the society as
a German writing author of dramas and
prosaic pieces. Her literary work has become an inseparable part of her persona!
creativity.

Dod nes jsem p řesvědče n á o tom,
že právě to to roč n í studi u m mi d alo
to lik, j ako cel é p ětileté univerzitní
studium a m ě l o pro m ůj d alší myšlenkový vývoj rozh oduj ící význ am.
C h tě l a b ych p ruLO svt"1j studijn í
p ob y t v Salcburku ozn ač i t j ako pře
l om ov ý v mém ž ivo t ě . Po obh ájení
diplo mové práce a uko n če ní studia
jsem od ešla do Ně m ec k a ( D i.isseld o r fu), kde jsem našla uplatně ní
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software Rotary

Soft\Nare
a

pro řízení a správu klubů

distriktů

j ak jsme nedávno oznámili, zakoupilo Rotary Imernational pro potl"ebu
rotariánú na celém světě veškerá práva
na softwarový produkt Clubmate.
Tento software je nyní pocl ozn ačením
RI-CAS (Rotary International Club
Aclministration Software) a HI-OAS
(Rotary International District Aclministration Software) k dispozici ve verzích
RI-CAS 1.0 (dr-íve Clubmate 6.0) a RlOAS 1.0 (dříve District 3000). Rotariáni
si mohou nyní oba softwarové balíčky
stáhnout zdarma z kapitoly Member
Access z webové

,

rn a Rl již k dispozici

on-line katalogu na adrese

http.// shop.mta,y.orglcatalogl. Objednací čís la jsou 008-CASR a 009-DASR.
Cena této verze kryje pouze náklady
na výrobu a poštovné.
ov)' software Rl zasílá a podporuje
vý hradně Rotary Inrernational a není
možno ho objednat ocl firmy Clubmate
Software Ltd.
Software používá v současnos ti na
3000 klubú. RI-CAS poskytuje klubovým činov ník tu11 užitečný nástroj pro
účinnější vedení klubových a clistriktních záležitostí. Funkce soft"varu umožňuje klubovým sekretáf·(un sledovat
účast na schtizkách, vytvol"it si
adresáře podle zpúsobu
zasíl ání pošty, zaznamenávat klubovou historii,
vytvářet jmenovky a
rychleji
zvládat

Rl bude i v budoucnu dále integrovat
RI-CAS s č l e n skou sekcí na webové
stránce Rl, aby zajistila možnost ukládat a stahovat klubové údaje těm klubtim, které by této možnosti ch těly využh·ar. To zlepší softwarovou kompatibilitu zjednodušením procesu pl"enosu
dat s čl e nský mi , fi n an čními a nadač ní
m i databázemi RL
V č l e n ské sekci webové stránky
http.//riweb.rotalyint!orgl byla zal ožena podpúrná on-line fóra , která umožní rotariánúm podělova t se snadno
o informace, tipy a rady, jak tohoto
softwaru používat. l a těchto fórech
mo-hou také rotariáni vyžadovat
pomoc ocl jiných, pl"edevším pak od
"super-uživatelú", kteří se vyznají v tomto programu. Kromě toho mohou uživatelé posílat své žádosti o technickou
podporu v klubové nebo distriktní
verzi elektronicky na adresu:

dubadmin.support@rota1yintfo1g
nebo

districtadmin.support@rota 1y int! 01g.

Závěrem

poznámka

Pomalu ale

j i s tě

p ře kla datele:

se

začíná usk u teč ňovat

moje představa jakožto bývalého sekretáře
distriktu o moderním a výkonném systému
klubové a distrikt ní administrativy. Po
zakoupení

obou

mo d ulů

a distriktního) bude nutné
češ tiny/ sl ovenštiny

(klubového

p řelož i t

je do

(kteréžto jazyky bohu-

žel m ezi výše vyjmenovanými nejsou) a
svědčit

pře

všechny kluby o výhodnosti jejich

používání. Pro pochopení celého systém u

stránky RI na
adrese

www. rotmy org
Základní složky
anglicky zpracovaného
softwaru včetně pr-íručky "Začínáme" se právě pl"ekládají clo francouzštiny, němčiny, italštiny, japonštiny, korejštiny, portugalštiny, španělš tiny a švédštiny a budou ke sražení ve zvoleném
jazyce v brzké době. Rorariáni si
mohou rovn ěž objednat kopii softwaru
na CD -ROM za USD 19,00 po telefonu
na čísle 001-847-866-4600 nebo podle

je vypracován výukový program, který je
velmi názorný a

ostatní časově
náročné úkoly.
Kluboví pokladníci zjistí,
že software je užitečný pro sledování
příspěvkti a jiných plateb, vyplň ování
pololetních zpráv a vytváření členské
ho seznamu i s fotografiemi. Kromě
toho mohou clistriktní guvernér-i používat IH-DAS k získání přehledu o čle
nech a či novn ících svého celého
distriktu.

Dignitatis memor es ad optima intenti

by si
t ak

m ě ly

úči n ný.

V každém

kluby zajistit co

n e u či n ily)

nejdříve

přípa d ě

(pokud již

svého webmastera, případ n ě

vyhledat a získat jej jako svého nového
člena.

pl"eložli Augustin Čermák, ADG
RC Hradec K1álové
See: www.rotar .or
Learn to use dub administration software with online tutorials

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _",/

hlas od protinožců

Novoroční !předsevzetí
Jako vždy, kdy rnoje noha spočine na hrbolaté
dlažbě rodného Brna, i tentokrát; jsern se několi
krát; ocitl ve společnosti rot;ariánů. Nejen na
pravidelných schůzkách, ale i při několika dobročinných akcích, o které, zvlášť před Vánocerni,
nikdy není nouze.
Mohl bych se dlouze rozepsat o perfektní organizaci všech akcí, přáte l
ském prostředí, nebo dokonce o mistrovských dílech kuchařů, kteří se
nemalou mě rou zasluhují o to, že
návštěvnost akcí má vzestupnou tendenci.
Byl bych nevděčníkem, kdybych
svým h ostitelům nepoděkoval za pří
jemné chvíle v jej ich společnosti. Byl
bych velmi nespravedlivým, kdybych
opomenul napsat, kolik záslužné
práce Rotary v Brně odvádí a kolik
potřebných spo l uobčanů je oběma
klubů m vděčnýc h za to či ono.
Byl bych ovšem špatným rotariánem, kdybych neupozorn il na to, co
práci Rotary Intern ation al kazí. I když
noviny, které si ří kají "Reflex", nejsou
zrovna p ilí řem žurnalistiky, č l á n ky
jako "Sponzorujte bohaté!!!!"
(http://www.reflex.cz/clanek26339.htm)

nejsou tou nejlepší propagací Rotary.
V době, kdy každý z nás (jako každým rokem) uzavírá sám se sebou
smlouvu o všech dobrých předsevze
tích, přidejme k nim jedno, př i kterém
nemusíme mít obavu, že nám bude
k ručet v břiše, nebo které př i vede na
mizinu tabákový pr ů m ys l.
Pokusme se vyvést Rotary z i nkognita.
Je s podivem, jak málo lid í, včet ně
rotariánti samotných, jejich příbu z
ných a přáte l je si vědo m o, že dě tská
obrna zmizela ze svě ta právě díky
Rotary. Je ještě m éně těch, kte ří vědí,
že na rozdíl ocl mnoha profesionálních d o bročinnýc h organizací je spol eče ns tv í Rotary jedním z mála, kter)TJn n ezůsta n e ve vlastní kapse ani
haléř a celý výtěžek d obroči nn ých
akcí je odevzdán svému účel u. emáme tedy co skrývat, ani za co se stydět. Spíš n aopak. Tře b a potom někd o

upozorní paní Jílkovou, že možná,
kdo ví, vděčí právě Rotary za to, že ji
clo "kotle" nevozí na vozík u.
Je starou pravdou, že "dobré zboží
se chválí samo". Je ovšem nu tné to
zboží lidem ukázat a možná i pozvat
"zákazníky" do továrny, kde se vyrábí.
S přá n í m všeho nejlepšího ( nejen)
všem rotariántun clo roku 2004

jen y Plšek,
Rotmy klub Toronto, NSV7, Austrálie
Poznámka r edakce:
Toronto. NSW, je městskou čtvrtí města
Lake Macquarie (180.000 obyvat el). která
leží asi 14 0 km na sever od Sydney na
b ře h u jezera (vl astně laguny] stejného
jména. Autor je č l enem RC Toront o NSW,
který byl založen v p olovině třicátých let
minulého století a nyní má 4 5 čl e n ů .

New Year Resolutions
Let us try to throw more light on Rotary
activities. lt is astonishing that very few
people, including even some Rotarians
themselves. their relatives and friends are
aware that polio has been eradicated
across the whole world thanks to Rotary.
There are even fewer people who know that
in comparison to many professional charitable organizations, Rotarians belong to
a few of those who use the whole profit of
charitable activities for the purpose for
which it was intended and retain nothing for
overheads. Rotary has nothing to hide and
thus nothing for which to feel ashamed.

Dignitatis memores ad opt ima intent i / ; ; ; .
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Předpok l ádá se, že tento kongres
v japonské Osace ve dnech 23.-26.
květ n a bude jedním z největších. Ti,
kteř í se k ú časti přihlásí do 15. března,
dostanou slevu a vyhnou se frontám
při registraci účastníků. časopis The
Rotarian součas n ě nabízí i návštěvu
zajímavých japonsk)rch mírových
muzeí, a to buď před kongresem, pří
padně i po jeho skončení. O tom, jak
japonští rotariáni přispívají k podpoře
mírového úsilí Rl, svědčí jejich dobrovolné příspěvky do 1 adace Rotary. Za
rok 2002/ 03 do ní vě n oval i více než
17 mil. US dolarú. Jsou také hrdí na to,
že Tokio je sídlem ",n ternational
Christi an Unviersity" jako jedné ze
sed misvě tovýc h univerzi t, při nichž
jsou zř ízena Rotary centra mírových
studií.

Publikace ke 100. výročf Rl
Pro rotariánské uvědomění bude
významným přínose m publikace, jejíž
vydání pocl názvem "A Century of
Service: The Story of Rotary International" chystá ústřed í RL Kniha svým
čtenál"úm nabídne ucelený přeh l ed
historického vývoje Rotary i řad u
archivních snímkl'! od prvních let jeho
existence pod vedením zakladatele
Paula P. Harrise až po p oslední milník
stoleté cesty Rotary - program FolioPlus. Její anglická verze bude k dispozici již na Mezinárodním shromáždění
v Anaheimu v únoru 2004, dodatečně
pak v pěti dalších světových jazycích.
Znovu dopo ru č uj eme, abyste si tuto
velmi zaj ímavou publikaci, která stojí
25 US dolart"1 (v kožené vazbě 100 US
dolarú), předem objednali na přísluš
ném oddělen í Rl (Publications Order
Services) pocl evicl. číslem 913 a to
telefonicky na č. 001 - (847) 866-4600
nebo faxem na č.001 - (847) 866-3276,
případně prostředni ctv í m e-mailu n a
adrese www.mtary.org. Ti, kteří svou

objednávku uplatní clo 31. března
2004, dostanou jako bonus zdarma
i elektronickou verzi publikace na CD.

~kénl • prezidantem Rl
na alavnntnlch konferenclch

Prezident Rl]. Majiyagbe naplánoval
na své funkční období v rů zn)'ch konč inách svě ta slavnostní setkání s rotariány pod názvem .,Presidential
Celebration'·. Jedna z nich se uskuteč
nila 13.10.2003 v Soulu, Jižní Korea, za
účasti 1600 hostů (téma: humanitární
a vzdělávací programy Naclace Rotary), další 25.10.2003 v Juan-les-Pins,
Antib es na jihu Francie (přínosy meziclistri ktních výború pro mezinárodní
spolupráci, podporujících úsilí Rotary
o udržení světového míru).
K dalšímu slavnostn ímu setká ní
došlo 1. l istopadu 2003 v anglickém
Breclfordu (otázky programu Center
Rotary pro studium míru a řeše ní konflikttl při sedmi světových univerzitách). Právě University of Bredford je
jednou z nich. Ve svém hlavním projevu připomněl prezident]. Majiyagbe
úsilí Paula Harrise o udržení míru,

jímž inspiroval celé generace rotariánt l, aby trvale př i spívali ke vzájemné
toleranci. "V roce 1945 se v San Francsisku setkalo 49 rotariánú, před stavite
l(! rúzn)rch zemí světa, aby připravili
návrh Charty, jíž byla založena Organizace spojených národll. Díky jejich
pomoci se stalo Rotary so učástí světo
vých dějin. Úzkf vztah Rotary k OSN
pokra čuje až do sou čas n osti nejen
díky programu PolioPius, ale i podílem Rotary na práci mnoha agentur
OSt . I a dalším vytváření nové historie světa se budeme podílet právě
díky Centrúm Rotary pro mírová studia."
Další prezidentské slavnostní kon ference proběhly 9.12.2003 v New
Delhi, Indie (hospodaře ní s vodou),
16. led na 2004 v Perthu, Austrálie
(program RYLA), 31. ledna v Manile,
Filipíny (zmíri'lování chudoby). Další
se uskuteční 13. března v Pigeon
Forge, Tenn., USA, (výměna mládeže
a aktivity Interactu), 18. března v Maconu, Ga., USA (vymýcení negramotnosti, vzdělávání) a 27. březn a v Sao
Paulo, Brazílie (zapojení rodinných
pr-íslušníktl a členů Interact a Rotaract
klubt"1 do aktivit RC).

Nadace Rotar v číslech k datu 31.10.2003
nositel(! česmého odznaku Paul Harris Fellow:
Počet patronů Nadace
Počet

Počet nejvýznamnějších mecenášů

ROTARY v číslech
Počet členů Rotary-

mužů

i žen

Počet klubů

zemí

Počet členů

Rotaract klubů
působících ve
Počet členů Interact k l ubů
působících
Počet

v

místních

1 227 545
31561

529

Počet distriktů
Počet

868562
61 644
5105

týmů aktivistů

166
173 765
7 555 klubech a ve 156 zemích
212 888
9 256 klubech a ve 114 zemích
5 298 v 73 zemích

Tato čísla se optmjt o oficiální údaje o členské základně, včetně pololetního
hlášení za období 1.1. do 30.062003 a čtvrtletního hlášení za období od 1. 7
do 30.92003.
(dz)
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N_ový způsob

Noví

vzilělávání

po internetu

č l e n ové

Rotary klubú a jejich
se mohou dozvě d ět
mnoho cenného o Ro tary International i o Naclaci Ro tary pros tře dni c tv ím
tzv. E-centra. Tento m oderní info rm ač
ní zdroj přís tupný po internetu na
adrese www. rotary. orgltrain ing section je k dispozici
pro základní orientaci
nov)rch č l e n ťr klubú
i n ově n astupujících
funkcio náři

prezicl e ntťr j eš tě

sto nu.
H ladké vyříze ní přihl ášek n a při z ná
ní ú če lové dotace raclace Ro tary záleží na dokonalé přípra vě pře dk l ácla
n)rch MG-projektLL Musí bý t p odány
včas a musí obsahova t veškeré požadované informace, aby rada zm ocně n 
cú o nich mohla rozhodnout do 15
m ěs ícú od jejich pře dl ože ní.
Jinak budo u přihlášky
odmítnuty. O tom bude
žadatele informovat
generální sekretá ř Rl
nejpozději 90 cln ú
před e m .

pf·ecl tím, než se
zú častní s emin á ře

PETS.

~hodnuti zmocněnc ·
Naijaci.Rotary

Rad a z moc n ě ncú jako nejvyšší orgán adace Ro tary se sešla ve
dnech 23.-28.10.2003 a pro p říš tí
období 2004/ 05 zvolila svým předse
d ou Carla Ravizzu, místopředsedo u
Franka ]. D evlyna (oba b)rvalí prezidenti Rl). Výroční zasedání Rad y
zmocně ncťr se p ak uskuteční ve
dnech 22.-28. dubna 2005 v Evan-

stan, A ngola, Středoa frická republika,
Pobřeží slonoviny, Egypt, Ind ie, Niger,
Nigérie, Pákistán, Západ ní Afrika.
Jeden grant byl u rče n pro americkou
zd ravotní instituci U.S. Cenrers for
Disease Control and Preven tion.
Zmoc n ě n c i podpo ři li založení
p obočky Nadace Rotary v Jap onsku,
která by nepodléhala dai'lovému režimu země, a to za před po kl ad u, že
budou sp ln ě ny všechny p rávní náležitosti a podmínky Naclace Ro tary.

Mi!iíčník

Zmoc n ě nci schvál ili také celkem osm
MG-projektú, mezi
nimiž byl i n áš projekt č . 23709, připrave
n)' spo leč n ě s ně mec
kým distriktem 1880.
O ně m informujeme podro bně
ji v ně kolika člá n cích v pf·ední části
toho to čís la RGN. D alší do tace byly
při z n á n y žacl atelúm z těch to zemí:
Austrálie, Brazílie, D ánsko, Ně mec ko,
Guatemala, H aiti, Indie, Kenya, Mexiko a USA.
Granty v rámci programu PolioPius
byly pf"iznány pro tyto země: Afgani-

ze světa Rotary

THE ROTARIAN cituje naše

RGN

V led novém čísle o ficiálního celoTHE ROTAIUA
byla otištěna část i nfo rmací, obsažen)rch ve speciální česko-a nglic k é p řílo
ze našeho d vou m ěs íč ník u ROTARY
GOO D NE\XIS č. 4/ 03, vě nova n é
pomoci rotariánú obětem povod ní
v srp nu 2002. Citován byl článek i nformující o záslužných aktivitách RC
Cheb, který se svou po mocí přišel
jako první. Jako ilustrace k této citaci
v)rborně posloužila titulní stránka
toho to čísla RGN s púsobivou fotografií zatopeného českého Krumlova.
světovéh o časopisu

Potvrzení nominace na

I prezidenta Rl pro 2005/06 /
Dne 2. prosince 2003 ozn ámil o ficiprezident Rl pro 2003/ 04 Jon athan Majiyagbe, že Carl-\XIilhel m Stenh am mar se stal jediným k andidátem,
n ominovaným na funkci p rezidenta
IU pro rok 2005/ 06. Jako čle n Ro tary
klubu Góteborg, Švédsko, bude C.\Xf.
Stenhammar formáln ě zvolen prezidentem v roce 2004 n a Svě tové m kongresu RT v Osace.
Na tomto kong resu p ro b ě hn e také
volba nových ředitelL! Rl - členú Správní rady RT na funkč ní období 2005-07,
a to za zóny 1, 6, 9, 14, 19, 23, 27 a 29. Z
pě ti z nich ned ostal gen erální sekretář
á lně

Rl Edw in Futa clo 1. prosince 2003
žádný návrh na pro tikandidáty.
Pět k andidátú, pro ti nimž n ebyly
vzneseny žád né výhrady, vyhlásil prezident Majiyagbe za nominované řed i
tele zastupující své zóny: M asan obu
Shigeta, RC Tak asaki North, Gunma,
Jap onsko (zóna 1); H orst Heiner H elige, RC H amburg-Blankenese, Ně mec
ko (zón a 14),Jerry L. H all, RC Reno,
Nevada, USA (zón a 23); Frank H.
Goldberg, RC O maha-Suburban,
1 ebrask a, USA (zóna 27) a Robert A.
Stu art, Jr., RC Spring fielcl, Illino is, USA
(zóna 29).

V zó ně 6 navrhly th k luby protikandidáta oproti kandidátovi, kterého
navrhla no min ační ko mise. S tejn ě tak
se stalo v zónách 9 a 19. Protože tyto
protikand idáty ve třech uvedených
zónách vě tši na klubú v clistriktech,
z nichž byl y navrženi, p od pol"ila,
bude za potřeb í pro urče n í jména
nom inovaného f·edi tele usk u te čni t
ješ tě hlasování pomocí hlasovacích
lístkL! zasílaných p oštou. V)rsleclky
budou známy teprve na počátk u
březn a 2004.
(clz)

See : Rotary News Basket * 839 10 Oecember 2003 : Nominees for president and director declared

Dignit at is memores ad opt im a intenti / " ; ; ;

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

tiráž

ROTARY GOOD NEWS

příště...
>
>
>
>

Šéfredaktor
a materiály ze zahranič í
Dobroslav Zeman. PDG, RC Plzeň (dz]
tel.:
377 224 716
fax.:
377 328 209
e-mail: dr.zeman@quick.cz

Dojmy guvernéra z lnternational Assembly v Anaheimu
Druhá česká mírová stipendistka odjela na dva roky do Argentiny
Rotariánský kviz
Pohled do minulosti Rotary na území bývalého Ceskoslovenska
a řada dalších zajímavosti ze života Rotary u nás a ve světě

Příští číslo

ROTARY GOOO NEWS - 2/ 2004 vyjde začátkem dubna 2 0 04

kalendárium
datum

mís to

14.02.2004

Bratislava

15.-22.02.2004 Anaheim. USA
21.02.2004

ořadatel

Reprezentační

ples

Plzeň

Rl
RC Hradec Králové

Seminér PETS pre nových funkcionérov RC O 2240
Předání darů

kontakt

RC Bratislava

~koleni guvernérů

Deštné v O. horách 2. roč. mem. J. Porkerta (lyže)

20.-21.03.2004 2ilina
25.03.2004

akce

z M G-projektu 23709

v. Pril<azský, 00

O 1880/22400. Zeman

06..09.05.2004 Prostf. Bečva

SeminM RYlA O 2240

RC Ostrava

Z. Michálek

16.05.2004

Setkání tří distriktů

o 2240

V. Pn'kazský, 00

23.-26.05.2004 Osaka. Japonsko

Světový

Rl

14.-18.06.2004 Chicago. USA

Council on Legislation

Rl

O. Zeman

26.-2706.2004 Karlovy Vary

Společné

02a:Q/1BJ

v. Pril<azský. 00

Zittau

kongres Rl

distsiktnf konference

19.09.2004

Tále. Nízke Tatry

ll. ročník goWového tumaje Grey Bear Tále

RC B. Bystsica I. Belan. POO

02..()3.10.2004

Vys.o/<2 Tatry

Oistsiktnf shromážděni

02240

v. Pril<azský. 00

Rotary lnternational- diatrikt 2240
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lntemational, a to většinou ve formě
občanských sdružení. Působí v rámci územnfho celku zvaného distrikt (distrikt 2240 České republika a Slovenské republika). V jeho čele stojí guvemér, ktarý plní úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačními složkami a společenstvím Rotary lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distriktu mé roční cyklus - rotariénský rok
začíná I. července a končí 30. června.

CE5KA FI:PUBUKA
RC Brandýs-Boleslav
RCBmo
RCBmoCity
RC české Budějovice
RC český Krumlov
RC Frydek • Místek
RC Hradec Králové
RC Cheb
RC Jičín
RC Jihlava
RC Jindl'ichův Hradec
RC Karlovy Vary
RC Klatovy
RC Kraval'e
RCKroměHž

RC Ubereo-Jablonec nad Nisou
RC Most
RC Olomouc
RC Ostrava
RC Pardubice
RCPfsek
RC Plzeň

RC Poděbrady
RC Praga Caput Regni
RC Prague lntemational
RC Praha
RC Praha Bohemia (v zakl.)
RC Praha City
RC Praha aassic
AC Praha - Staré Město
RC Prostějov
RC Pl'erov
AC Ropice (v zakl.)
RC Tébor
RC Trutnov
RC Tl'eblč
RCVrchlabl
RCZifn
RC Znojmo
FUTEXPraha
ROTARACT Brno (v zakl.1
Hradec Králové,
Ostrava (v zakl.).

Sl!MNSKA REPUBUKA
RC Banská Bystsica
RC Bratislava
AC Bratislava lntemational
RC Košice
AC Uptovský Mikuláš
RC Martin (v zakl.)
AC Nitra
RC Pieštany
RC Poprad
AC Spišské Nové Ves
RC Trenčín (v zakl.)
RC Zvolen
RC2ilina
ROTARACT Banská Bystsica.
Bratislava.
Košice,
Uptovský Mikuléš.
Nitra.
2ilina.

Plzeň.

Praha

Kontakt na Jednotlivé kluby sděll r edakce ROTARY GOOO NEWS. př1padně webové strá nky d1str1ktu 2240

Dignitatis memores ad optima intenti

materiály z ČR
Svatopluk K Jed lička . RC Praha Classic [skj]
tel:
602 432 751
fax:
602 458 385
e-mail: skj©post.cz
materialy ze SR
Ivan Belan, PDG. RC Banská Bystrica (ib]
tel.
+421 / 484 111 744
fax:
+421/ 484 412 886
e-mail: i.belan@bb.telecom.sk
aktualit y z Rotary klubů
Andrea Vernerové. RC Brandýs-Boleslav [av]
tel:
602 386 359
fax:
257 329 365
e-mail: ada99®mbox.vol.cz
překlady do angličtiny:
Eva Kolthofová
redakční

rada:
Alexander Brányik. RC Nitra
Augustin Čermák. RC Hr adec Kr álové
Jan Hladký. RC Pr aha
Willem Kolthof. RC Prague lnternational
Pat rik Križanský. RTC Bratislava
Róbert Matejovič. RC Košice
Mar tin Petiška. RC Brandýs-St.Boleslav
M ilan Rach. PDG. RC Praha
Vladimír Skalský. RC Praha City
elektronická podoba magazínu
www.rotary.cz
www.rotary.sk
webmast er Rotary distriktu 2240
Vladimfr Skalský. RC Praha City
tel.:
284 812 627
fax.:
284 812 627
e-mail: skalsky©euneco.cz
vydavatelství a redakc e
Agentura DŮM. s. r. o.
Osadní 26
170 DO Praha 7
tel.:
283 8 71 4 10
fax.:
283 870 893
e-mail: office@agenturadum.cz
Pro Rotary lnternational distr ikt 2240
vydala Agentura DŮM. s.r.o. Praha
© Praha. únor 2004
náklad: 2500 ks
NEPRODEJNÉ - distribuce direct-mail

s
__...... Provedená kompaktním,
absolutně nenasákavým nástfikem tvrdou polyuretanovou
pěnou. Touto pěnou je zaizolováno i veškeré pfíslušenství
(skimmer, trysky, světla, atd.),
kterým je bazén osazen, neboť
nástfik se provádí až poté, co
se bazén požadovaným pfíslušenstvím osadí.

'· Záruka 10 let

'~::
BALAREPO

?~~

----1•• Bazén se uložf na vrstvu

polystyrenu do pfedem pfipraveného výkopu, kde je nutno
provést pouze vyrovnávku
dna. Dfky vysoké tuhosti konstrukce bazénu jej nenf nutné
obetonovávat, stěny se pouze

za

současného

napoult~nf

vodou obsypávajf soudržnou
zeminou.

"'"Pi I r111t1111čf

- BALAREPO - Vrbčany- Kubšovka 37, 280 02 Kolin
• tel.: 321 792 643, 321 793 212, mob.: 602 287 278, 603 462 132
• http://www.balarepo.cz

Když je něco dokonalé, je těžké se bez toho obejít.
Mattoni má styl, který svádí, je potěšením, které chutná.
Obsahuje přírodní komplex mikro a makroprvků Vitactivee, který
pomáhá správnému fungování lidského těla . Kdo má žízeň , pije
vodu . Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. Mattoni -vybraná
značka mnoha nejlepších světových barmanů. •

Kde to žije, tam je Mattoni.

Rotary Good News
je časopis, který již šestým rokem vydává Rotary distrikt 2240 - Česká republ ika a Slovenská
republika každé dva měsíce jménem všech svých téměř 50 Rotary klubů

Rotary Good News
je jedním z rodiny 31 časopisů mezinárodního společenství Rotary lnternational, jehož celosvětovým ideálem
a cílem je jeho

ústřední

motto -

> SERVICE ABOVE SELF <

Rotary Good News
je skutečným poslem dobrých zpráv, přinášejícím svým čtenářům každé dva měsíce pozitivní informace o dobrovolných aktivitách rotariánů, mužů i žen, v humanitární, sociální a vzdělávací oblasti

Rotary Good News
je časopis, kterým se

ci druhým, aby jim

čeští

a slovenští rotariáni obracejí na své

připomínali

spoluobčany,

jimž je blízká myšlenka služby a pomo-

smysl a poslání Rotary

Rotary Good News
je časopis, který dostávají zdarma do svých rukou všichni čeští a slovenští ústavní činite lé a představitelé nejvýznamnějších podn i ků,
organizací a instit ucí obou zemí

Rotary Good News
je časopis, který je zrcadlem dobré vůle, ochoty a spolupráce
všech, jimž leží na srdci vzájemné porozuměn í a udržení
míru, ať žijí kdekoliv na světě

Rotary Good News
je časopis, který stá le nap l ňuje skutečností ústřední motto
Rotary distriktu 2240 zdobící již od středověku okna areálu staroměstské

radnice v Praze

> DIGN ITATIS MEMORES -AD OPTIMA INTENTI <

Rotary Good News
je časopis, sloužící jako tribuna dobrých nápadů, hodnotné iniciativy a záslužné
obětavé

Využívejte proto svého

práce ve

časopisu,

prospěch

druhých na bázi vysokých etických norem Rotary

rotariánky a rotariáni, obohacujte jeho obsah svými zkuše-

nostmi a přispívejte k jeho úrovni svými textovými i obrazovými
Redakční

rada

časopisu

Rotary Good News s potěšením

přivítá

příspěvky

i svou inzercí.

také ohlasy,

příspěvky

a inzerci

všech svých čtenářů-nerotariánů . Veškeré informace poskytne:
AGENTURA DŮM, s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha 7
office@agenturadum.cz, tel. 283 871 410, fax 220 879 744

Formáty inzerce (v mm po

ořezu):

1/1

1/2

na spad I na zrcadlo
210x297 I 174x264 mm
+3 mm

1/3

na zrcadlo
174x12182x264 mm

1/4

-

1/8

na zrcadlo
264x58188x264 mm

na zrcadlo
82x127/174x60 mm

na zrcadlo
82x58mm

Technické požadavky na inzertní podklady, smluvní ceny plošné i vkládané inzerce, poskytované slevy a storno
poplatky ochotně poskytne všem inzerentům na vyžádání vydavatel.

Všeobecné podmínky inzerce
a) Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné obj ednávky nebo smlouvy a dodaných podkl adů.
Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, I ČO.
DIČ. identifikaci z obchodního rejstříku, bankovní spojení, razítko a podpis zadavatele.
b) Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podk l a dů pro tisk je odpovědný zadavatel.
c) Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových pod kl adů pro inzerci ve zn ěn í zákona
č. 40/1995 Sb., o regu laci reklamy a o změně a doplnění zákona
d) č.A68/ 1 99 1 Sb., o provozování rozh lasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
e) Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat. zda jimi nejsou
porušována práva třetích osob.

Právo odmítnout inzerát
a) Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z d ůvodu obsahu nebo technické kvality, jestliže je v rozporu
s platnými právními či úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi. st anovenými technickými podmínkami,
nebo v rozporu se zájmy vydavatele.
b) Vydavatel si vyhrazuje právo nepř ijm o u t objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejn ěnou inzerci. popř. poza stavit p lnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatře n í může uplatnit i v průběhu dlouhodobé
reklamní kampaně, pokud zadavatel průběžně neplní své závazky.
Od výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na zák l a d ě písemné dohody.

Harmonogram
Císlo

\

uzávěrek

Uzávěrka

objednávek

Uzávěrka

na podklady

Hotové litografte

Vychází

1)

9.1.2004

10.1 .2004

16.1.2004

únor

2)

11.3.2004

18.3.2004

25.3.2004

duben

3)

13.5.2003

20.5.2004

27.5.2004

červen

4)

15.7.2003

22.7.2004

29.7.2004

srpen

5)

13.9.2003

19 .9.2004

27.9.2004

říj e n

6)

11.11.2003

18.11.2003

25.11.2004

prosinec

