
The Stele of Roma the Doorkeeper, 
Dedicated to the Goddess Astarte 

T ll is round·1opped. limC"stone stde is decor:ned wid1 sun k rd ief 
which has rctainéd irs original paim work. ll .shows :111 oiTering 
sccnc in which a man. a woman and a boy are sccn litanding at :.n 
óffering <able. 

T hc man i s holding out a small ofTcring s1and wid1 a bowl and a 
round loaf of bread, which is dcpic(cd so rhat i1 appears u> bc 
hovrringovtr 1he bowl. A1 d1e samc tirnc he i s pouring a lib.ttion 
fmm a s mall Aask ovC"r rhc offcrings on rhc rablc in front ofh1rn. 
T hc man has a shaven hcad and is wearing a broad, ornamemal 
COJiar and 3 shon kilt. a ('(\Y('('fl OllC: 3 f 1Jl and hiS che.<,( hC" Í$ 

hold ing a longs1afi Hi s riglu l ťg i~ rhin and crookcd and rhe fom 
is rcning only on thc toes. Therc is a gcneral CQn sen sus th.u rhis 
dC"formiry was caus<.-d by polio. 

Thť' woman is leadíng a gaz.elle-kid and carrying a bowl with 
more offcrings. She is wearing a long wig wí th a wide hai rband. a 
broad. o rnamcntal collar. and along. cloSť:·flttlng gown. Thc boy 
es nakcd a nd (>ll ly hal( as tall as d1e adulrs. Abov<' rhe sccnc is an 
inscri prion: .. Asrane of Syria. receive rhis offering to rhy lu/'. 
Wirh the.se words the man dcdícates his offering to rhe goddess 
Asta rre. who.se cuh was widcspread in thc Egypt of thc Ncw 
Kingdom. T hcother inscripr ions in thc sccne int roduce che man 
:md h i~ fami ly: .. T he Doorkcc~r Roma .. ; .. T he Lady lmaya~ and 
"' Hcr.son P(ah-em-lu·b ... 

Bcncath the picrure-fidd thcrc are the rcmains of an offering 
formula which is not executed in rdltf. bur merely wriuen 10 

black p.tint on the Hat surface of rhc ~ton e. h rcads: ''An offcnng 
which the King gives to Anane of Syria, Ruler of Heaven. Wdy 
of che 1\vo b.nds. Mistrc:s.s of rhc Gods (tha t She may grant) '" . 
joy, prosperi ty and a decť:nt burial 1n che Necropolis of Mcmphis 
10 che ltaof rhe Ooorkecper Roma". 

Te nto kame nný relief z rokov okolo 1400 pred Kriste m pochádza z Egypta. Archeológovia a lekári 
sa všeobecne zhodujú v to m, že muž na plastike má p ravú nohu po obrne (post-polio syndro m). 

Re lie f je uložený v múzeu v Kodani, kde sa ko nala slávnosrná schódza Rcgionálnej komisie 
Svetovej zdravotníckej o rganizácie (WHO) p re certifikáciu eradikácie poliomyeli tícly, 

na ktorej bol za Slovensko prítomný aj Vikto r Príkazský, DG! , člen RC Poprad, 
ako p redseda árod nej komisie pre ccrtifikáciu e radikácie poliomyel itídy na Slovensku. 

Na zasadnutí bola Európa so svojimi 51 členskými štátmi s 870 miliónmi obyvatel'ov 
vyhlásená za oblasť bez detskej obrny- "EURO PE POLIO-FREE". Bolo to tiež certifikované 
slávnostnou listinou, ktorú vydala Regionálna komisia WHO p re Európu dňa 21.06.2002. 

Dignitatis mem01'es ad optima in tenti 



t:J'mémt studij11ích skupin -é::~ 
:a<.: 

-

L Walt Lackey (vlevo) a jeho syn se o nás postarali během 
rekreačního týdne v Hill Country. Byli jsme tam jako 29. GSE 
tým ale asi jako první tým, jemuž i pršelo. 

2. j edna z prezentací- Four-Way Test, vlajka Rotary a USA a vla
ječky klubů jako kulisy 

3. Př i mívštčvě Fort Hoocl, největší vojenské základny v USA, 
nás provázela i nefalšovaná absolventka West Point Acaclemy 
(úplně vpravo) 

4. Pivo hiner Bock nás věrně provázelo ocl prvních dntl. Bylo 
lepší než Coca-Cola 

5. Lone tar, kterou má Texas ve vlajce, může pro našince evo
kovat staré zašlé časy, kdy nad námi také vlála pěticípá hvězda ... 
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NAŠE GOOD NEWS DOSÁHLY DOSPĚLOSTI ! 
S trochou nadsázky - ovšem 

také s trochou hrdosti - můžeme 
našim čtenářům .oznámit, že se 
1. červenec 2002 stal významným 
datem v zatím nedlouhém životě 
našeho distriktního periódika, 
které právě držíte v ruce: téhož 
dne totiž dosáhly GOOD NEWS 
své "dospělosti" ! 

Hned bych vám rád vysvětlil, 
co tím myslím: navečer 1. července 
ini volal ze švýcarského města Lau
sanne náš výborný přítel a bývalý 
guvernér rakouského Rotary' 
distt·iktu 1920 pan Peter Krón, 
který právě zahajuje sv(Jj druhý 
funkční rok ve funkci .. .-ředitelé RL 
Sdělil mi, že ten ·den dopoledne 
v Lausanne proběhlo zase9ání nej
vyšší řídícího orgánu Rotary Inter
national - Rl Boarcl of Directors za 
předsednictví nového světového 
·prezidenta Rl p. Bhichaie Rattaku
la z Thajska, aby projednalo výhled 
celosvětových rotariánských akti
vit na dalš í rok 2002/ 03. Doslova 
"z první ruky" jsem se tak dozvě

děl, že byl při této příležito-sti 
sélwálen návrh předložený p'anem 
Vince Aversano, šéfredaktorem 
anglicky vycházejícího měsíčníku 

THE ROTARIAN a současně ředite
lem komunikační divize na ústředí 
Rl, aby byl náš dvouměsíčník 
GOOD NEWS NOVINKY 
DISTRIKTU 2240 - ČESKÁ REPUB
LIKA A SLOVENS~ REPUBLIKA 
"certifikován", tj. přijat do celosvě
tové rodiny rotariánských časopi

sů." 

Touto tzv. "provisi<;>l1al certificati
on" se mu dostalo mimořádné cti. 
Tá provizorost ovšem spočívá pou
ze v tom; že naše "DOBRÉ ZPRÁ
VY" jsou určeny jen pro jediný di
strikt - č. 2240. Tei1 ovšem svými 
informacemi pokrývá hned dva sa
mostatné státy, Česko a Slovensko, 
zatímco každý ze všech ostatních 
rotariánských časopisů slouží in
formační potřebě mnoha distriktú. 
časopisú Rotary je celkem 27, 

vycházejí ve dvaceti rtlzn)rch jazy
cích v .celkovém nákladu 750.000 
výtiskú a jsou distribuovány ve 121 

zemích celého světa. Tak například "DER 
ROTARIER" vychází pro potřebu nejen všech 
čtrnácti německých, ale i dvou rakouských a 
také německy mluvících švýcarských ~otary 
distriktú. Nebo francouzský "LE ROTARTEN" 
je rozesílán nejen po celé Francii, ale i do 37 
frankofonních zemí na celém světě, např. na· 
Madagaskar, Seychelly atd., "THE ROTARIAN 
MONTHLY" slouží zase rotariánúm a jejich 
přátelLHn a partnerť1rn na Tajvanu, v Hong
Kongu a v Macau, atd. 
Skutečnost, že naše GQOD NEWS se staly -

zatítú jako dvouměsíčník - oficiálním časopi
sem Rotary, není náhodná. Je za tím skryto 
především uznání jak jeho dosavadní pravi
delnosti - vždyť v. roce 2002 vychází jejich již 
čtvrtý ročník ! - tak jeho obsahové hodnóty. 
Nejvyšší představitelé Rl, zejména pracovníci 
jeho divize pro komunikaci, nás o svém pozi
tivním hodnocení GN informovali již při své 
návštěvě Prahy u příležitosti návštěvy tehdej
šího prezidenta RT Richarda Kinga v rámci 
jeho krátké prezidei1tské konference v Praze 
ria konci září 2001. 

Certifikace nás však současně zavqzuje k to
mu, abychom se sami zamysleli,. v čem je mož
né náš časopis zlepšit a obohatit, jak zajistit 
účelné financování jeho vydávání a jak t:ozšířit 
okruh jeho čtenářú. Proto byla na distrikti1í 
úrovni ustavena komise, která vypracovala tzv. 
"Business Pian- Distt'ict 2240 Magazíne". Z ně
ho vyplynulo několik dúležitých opatření. 

Patří mezi ně především záměr nové, rozší
řené a obohacené obsahové koncepce a to 
hned z několika dúvodú: především bude naší 
povinností zařazovat do každého čísla GN 
informace z rotariánského ústředí (např. mě

síční dopisy světového prezidenta RT Bhichaie 
Rattakula, jimiž se pravidelně obrací na rotari
ány celého světa), dále někt~ré články a obra
zové materiály, které hovoří o celosvětovém 
dosahu rúzných projekď1 či programú jak 
Rotary International, tak i jeho Nadace (Rota
ry Foundation). To pochopitelně náš časopis 

jen obohatí. 
Dalším záměrem je zařadit do každého čísla 

několik nových rubrik, jako např. názory a 
zkušenosti českých a slovenských rotariánú, 
r9zhovory se zajímavými osobnostmi nejen 
ze světa Rotary, ovšem i s významnými osob
nostmi politického i kulturního života na aktu
ální téma, nebo o postavení vědy a umění 
očima současnosti. Bude také účelné doplnit 
každý článek stručJ;)Ou anotací v angličtině. 

Z toho vyplývá, že bude .třeba rozšířit rozsah 
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časopisu z dosavadních 20 až 24 
o dalších minimálně dvanáct stran. 
I jejich nové výtvarné řešení a tisko
vé provedení by mělo být - alespoó 
postupně - čtyřbarevné, což nejen 
zvýší atraktivitu celého čísla, ale 
i..11nožní uveřejnit na těchto barev
ných stranách tištěných na křído
vém papíru i inzeráty významných 
českých, slovenských i zahran ičníCh 
fi rem či organizací. 

Jistěže si vyžádá nová tvář časopi
su i podstatně vyšší realizačn í nákla
dy, než tomu bylo dosud. Zatímco 
dosud byly veškeré redakční a· pře
kladatelské práce vykonávány členy · 
redakční rady zcela zdarma, před
pokládá se napříště jejich profesio
nalizace. Cestou k tomu bude pře
devším rozšířená inzerce, případně 
i zvýšení členského -příspěvku na 
vydávání z dosavadních pouhýc[l 
120 Kč za rok Záměr vytvořit no
vou, rozšířenou a obohacenou ob
sahovou koncepci a současně i no
vou vnější tvář časopisu při zvýšení 
tiskového nákladu předpokládá 

i kvalitní redakční a · vydavatelský 
tým. Proto vypsal nov)r guvernér 
distriktu výběrové řízení, jehož uzá
věrka je stariovena na 31. ·srpen 
2002. Všechny další podin(nky · vý
běrovéh9 řízení si mohou všichni 
zájemci vyžádat u guvernéra distrik
tu Milana Rocha - e-mail: 
mmch@quick.cz. nebo u sekrerářky 
distriktu Andrey Vernerové - e-mail: 
ada99®tnbox. vol.cz. 

Vedení našeho distriktu se proto 
těší, že se náš distriktov)r magazín, 
nyní již zcela oficiálně zařazený do 
celosvětové rodiny časopiSLI Rotary, 
bude svým rozsahem, obohace
ným obsahem a novou podobou 
i nadále dtlstojn<Ju a reprezentativní 
vizitkou všech českých a sloven-

. ských rotariánú a pravidelnou pře

hlídkou jejich úspěšných aktivit 'Ve 
prospěcl? druhých, těch, kteří to nej
více potřebují. 

Dobmslav Zeman, PDG, 
předseda redakční mdy 

GOQDNEWS 
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Nový rotariánský rok 2002/03. uvádí preziden,t Rl Bhichai Rattakul výkladem smyslu svého m otta: 

ROZDÁVEJME LASKAVOST 
' 

SOW-THE SEEDS OF LOVE 
Milí přátelé rotariáni, 

pro. každého z nás má· slovo 
Rotary jiný a specifický vý):nam. 
Někteří ocei'íují přátelské vztahy, 
které naše kluby nabízejí, zatímco 

· jiní vítají zejména příležitost ke 
službě a pomoci ve prospěch 
potřebných. Mnozí z nás si cení 
na Rotarý ducha mezinárodnosti, 
ktery nás tak účinně spojuje ve 
službě a pomoci v kterékoliv kon
čině světa. 

V tomto okamžiku se usku teč

i'í.ují tisíce rotariánských aktivit. 
Ovšem ať konáme cokoliv, jeden 
prvek všechny tyto aktivity sjed
nocuje: skutečnost, že námi 
poskytovaná pomoc vychá~í 

přímo ze srdcí rotariánů. Jestliže 
se naše aktivity naplní láskou, 
přestaneme se tázat, kolik času či 
peněz do nich vkládáme. Inspiru
je nás k tomu, abycl om dokázali 
ještě víc. Právě lásk ·je hyboou 
silo.u, i,<.rerá stojí za kteroukoliv 
rotariáns.koo akti;vitou. 

Matka Tereza jednou řekla: 
"Nezáleží na tom, k lik dáváme, 
ale kolik lásky je skryto za naším 
darem." Vykoná •áme-li něco s lás
lmu, bude výsledek daleko účin
nější a pro nikne hlouběji do srdcí 
a myslí těch, jimž sloužíme. 

My rotariáni máme v sobě 
mnoho lásky, ovšem n"áročné cíle, 
které jsme si sami předsevzali, 
vyžadují stále · větší počet těch, 
S nimiž Se budeme moci O SVOU 
víru i o své závazky podělit. Další 
rozvoj našeho společensrví spočí
vá v tom, že sémě naší lásky bude
me rozsévat do co největšího 
počtu lidských srdcí. 

A právě o to chci v roce 2002/ 03 
požáclát vás,. rotariány: rozdávejte 
svou lásku všude - v klubech, ve 
svých povoláních, v obcích, kde 

· žijete, kdekoliv na "světě. 

Rotary nám nabízí nespočet zpúsobú, jak 
naši lásku uplatnit v programech Rotary 
International a ·jeho Nadace. Obracím se 
proto na vás, abyste i vy přispěli svou inspi
rací a iniciativou, jež bude púsobit nikoliv · 
shora dolů, ale zdola směrem nahoru. Uplat
i'íujte dobrovolně svúj odborný talent všude 
tam, kde je ho zapotřebí; pomáhejte mladým 
lidem překonávat nástrahy dneška, aby se 
v budoucnosti mohli stát vedoucími osob
nostmi; spolul)racujte pl"i realizaci svých pro
jektú bez ohledu na hranice svých zemí; spll)
te ~áš společný závazek na vyl\)ýcení dětské 
obrny na celém světě . 

\{ našich klubech a distriktech máme 
mnoho zdrojú, jimiž múžeme · přispět ke 
zlepšení života našich obcí ~ celosvětové~o 
společensrví. 
Nepotřebujeme yymýšlet no é programy a 

projekty. Svou z.výšenou účastí a osobní 
angažovaností můžeme rovnou začít u těch, 
které již existuj í. Pramení,li naše pomoc 
z našeho srdce a je-li inspirovaná naší vlastní 
zkušeností, pak ne,ypisujeme ~ouze šek; 
vepisujeme Rotary príma clo n~šeho života. 
]e tecl mým přáqím, aby se 2002/ 03 stal 
rokem, v němž ka~Clý rotarián poc.ítí bezpro
středoí uspokojení z pravé rotariánsk~ služ
by a pomoci. 

Tuto radost vám mt"1že přinést vzrušení 
malého dítěte, když je právě učíte číst. Vaše 
uspokojení je dáno radqstí matky, že může 
nakrmit své děti díky p rogramu mikrokredi
tú, připravenému vaším distriktem. Radost 
může pramenit také z uspokojení niužú či 
žen, kteří nášli produktivní práci díky pro
jektu odborné přípravy, který zajišťoval váš 
klub. 

]e mnoho způsobú, jak dosáhnout uspoko
jení ze služby a pomoci. Všechny ovšem 
vyžadují, abyste svúj čas a své schopnosti 

. vynaložili co nejlépe. ]sem si jist, že nebude
te této investice clo Rotary litovat. Jestliže se 
jednou setkáte s příležitostí, jak.změnít život 
toho druhého k lepšímu, dát mu nadějí. a zba
vit ho zoufalství, nebo jak vdechnout laska
vost tam, kde panuje atmosféra nezájmu, 
"teprve pak pocítíte, co to znamená být rota
ríánern. 
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V roce 2002/ 03 budu vést rotariá
ny k tomu, aby udrželi naše spole
čensrví co nejjednodušší. Rotaríán
ský ideál služby a pomoci mt"1že být 
interpretován · mnoha zpúsoby 
pomocí našich dosavadních pro
gramú a zdrojú a není zapotř~bí jej 
dělat složitějším. Rotary poskytuje 
příležitost k rQzvoj í přátelsrví tím, 

· že budeme pomáhat druhým. 
Teiuo prostý apel na naše srdce se 
projevuje v obětavé snaze a ocbotě 
u mužú i žen. 

Jakmile roz sejeme svá_ sémě 
lásky, mnohá z nich začnou klíčit 
tét1}ěř bezprostředně. Stejně jako 
květy v přírodě, které se mohou 
množit samy 9d sebe, bu9eme i my · 
rozdávat laska ost K9lem sebe. Jiná 
se(hena budou možnií potřebovat 
více času a'Zivín. Mohu vás však ují-
s it, že sklidíme bohatou úrodu 
humanitární služby a pomoci, 
napojíme-li ji naší láskou, ochotou 
a rotaríánskou aktivitou. 

Kde a jak můžeme začít rozdávat 
naši laskavost? 

Příležitosri k tomu JSOu všude 
kolem nás. Rozdávat laskavost 

. mt"1žete začít přímo ve vašem 
klubu. Opravdové klubové přátel
ství je založeno na laskavostí a 
porozumění jednoho člena k dru
hému. Znáte své přátele v klubu 
dobře? Snažte se poznat je ještě 
lépe, dozvědět se víc o j_ejích rodi
nách, o jejich profesích, o jejích 
nadějích a snech. Srdečná a přátel

ská atmosféra ve vašem klubu přilá
ká nové . vedoucí osobností 
z odborného a podnikatelského 
světa a udrží dosavadní členy 

v aktivitě a angažovanosti~ Vraťme 
se až k samotným základt"1m tim, že ' 
oživíme prvotní princip Rotary -
účinnou službu ve prospěch klubu. 

Laskavost mtižete rozdávat ·i ve 



svém povolání. Dnešní globalizo
vaný svět je stále více anqnymní. 
Lidé potřebují, aby se vytvářela 
spojení mezi nimi, založená na 
spolupráci a vzájemné odborné 
pomoci - což j$OU samozřejmě 
hlavní rotariánské ideály. B_udete
li rozdávat laskavost a pochopení 
mezi svými zaměstnanci, zákazní
ky . i konkurenty, napomúžete 
k vymýcení destruktivního kon
kurenčního chování a pozdvihne
te vysoké etické standardy, o něž 
se Rotary opírá. 

Laskavost mllžete rozdávat i ve 
své obci, kde žijete. Toho dosáh
nete tím, že budete rozvíjet ambi
ciózn í projekty služby a pomoci, 
které plněji vyuZIJI znalostí, 
schopností a osobní zainteresova
nosti yšech vašich členú. Takový
mito smysluplnými · projekty · 
mo hou rotariáni zanechat svúj 
osobní otisk lásky na všecli aktivi
tách klubu a uvědomovat si plnou 
hodnotu a význam rotariánské 
služby a pomoci. Začnou-li seme
na lásky, která . jsme v naší obci 
rozseli, klíčit a rúst, budou se chtít 
k našemu úsilí připojit i další - a 
tak se bude rozvíjet i Rotary. 
Sémě lásky a porozumění 

můžete konečně rozsévat kdeko
liv na světě. Nemúžeme doufat, že 
'dosáhneme 'míru na tomto zmate
ném světě bez lásky f! ·porozumě
ní. Jako. rotariáni mťtžeme rozdá
vat naši lásku díky našim vysla
neckým 'stipendiím, výměně stu
dijních skupin nebo práci našich 
dobrovolníkú. Naši lásku mllžeme 
šířit i přes oceány či hranice státú 
tím, že poskytneme potravu hla
dovýin, že budeme léčit nemocné 
a že poskytneme domov těm, 
kteří jej nemaj í. Prostřednictvíni 
Rotary se mťtže naše láska projevit 
v poskytnutí čisté pitlié vody, · 

· v dostupné zdravotní péči, ve 
vzdělávání stále většího počtu 

dětí kdekoliv na světě - tedy 
.v napli'lování základních potřeb · 
celého lidstva. 

Bhichai Rattakul, 
2002-03 President Rl 

~'I'J.' . • ~ 

~:;.- .· ~- - . dopis jJrezidellla 

Dopis prezidenta. Rl 

' Milí rotariánští přátelé, _ 
když jsem se v roce 1958 stal členem Rota

ry klubu Dhonb~wi v thajském Bangkoku, 
neměl jsem o poslání a smyslu Rotary dosta
,tečně jasnou představu. I kdyz jsem se pravi
delně zúčastňoval mítinků a platil jsem 
řádně a včas své pNsjJěvky, nezapojil jsem se 
jako dobrovolník do skutečné mtariánské 
práce - do projektů služeb a pomocí. · Byl 
jsem tedy jen rotariánem na papíře, avšak 
nikoliv ve své mysli. 

Vše se však změnilo jednoho dne, kdy jsem 
byl požádán, abych se zapojil' do projektu, 
zaměřeného na pomoc dětem bez rodičů. 
Zejména jeden chlapec ke mně vzpínal své 
ručky - a pNstihl jsem se, že .se i já k němu 
skláním. 'Byla to otázka několika hodin, kdy 
se mého srdce dotklo k O,uz lo Rotmy. 

Cítím, že právě ona lidská stránka služby 
a pomoci, kdy se os_obně zapojíte do projektu 
blízkého va šr:;mu sr-dci, je· tím nejúčinnějším 
způsobem, jak získat a motivovat.noué členy. 
To_ ~.áv~ všem rotar·iánům,pochopení ~ounď
lezztostt a smyslu Rota·ty, a to jak ve vlastním 
klubu, tak i ve ~ší obci. Osobní jliJ.gažo.va;.,.. 
nost, . nejen ~orpoc peněžitá,/ je klfčem 
k tomu, jak si udržet zkulené členy v klubu, 
kteří jsou ~oc .ot i pNspět svými cennJín?.i 
schopnostmi a znalostmi. 

Srpen je ěstcem věnovaným rozšiřování 
členské základny. j e to tedy ideální čas' 
k tomu, abyste do klubu přivedli nové přáte

le. Chceme-li splnit svůj cíl - dosáhnout do 
roku 2005, do roku 100. výročí založení 
Rotary, 1,5 miliónu členů. - · potlebujeme 
zaměřit se na nové mladší členy různJích 
pr-ofesí a z mzličného pmstředí. 

Od. července 1998 odešlo z našich klubů 
více než 400 000 rotariánů - tedy více než 
j edna třetina naší členské základny! V minu
lém roce se proto stala VJízva ústledí Rl 
známá pod názvem "Global Quest" výbor
ným začátkem obratu tohoto negativního 
trendu, Qvšem v našem úsilí musíme pokra
čovat i nadále. 

I když j e pNr·ůstek členstva dáležitý, je 
ovšem ještě důležitější pNvést mez i 'nas nové 
hodnotné karzdidáty. jsem přesvědčen, že 
zaměNme-li se na jejich kvalitu, počet se 
dostaví již sám. Pli naší snaze pr'ivést mezi 
nt'IS nové členy zapomínáme někdy na to, že· · 
je musíme také pm myšlenku Rotary získat. 
Proto se na vás obracím s výzvou, abyste si 
pr'ečetli zvláštní část věnovanou výchově a 
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růstu členské základny časopisu 
THE ROTARIAN V textu naleznete 
mnoho cenného, co vám pomúže 
při správné orientaci nOVJjCh členú. 

V tradici Paula Harrise 'Vás sou
čc~sně vyzJívám, abyste . využívali 
principu klasifikace k zajištění 

vyvážené a diverzifikované členské 
základnJJ, aby vhodně představova
la prostledí, v němž váš klub půso
bí. Zárover~ se obracím na všechny 
kluby se žádostí, aby aktualizovaly 
a rozšiřovaly svou klasifikační 

. strukturu tak,· aby obr'ážela mnoho 
nových p rofesí zejménq v oblasti 
počítačové technologie a vědy. Aktu
a/izovan.á profe ní struktura je 
vhodným , nástrojem ,fl tomu, jak 
vyhledávat nově potehciální členy, 
kteří ve va í obCi p~ bí! . 

jedni'in z t;!ejvětš1ch. c/arú., který 
j im múžete nabídnout, je radost a 
potě}er · 0-poskytování mtariánské 
s!Jtžby a pomoci. Právě v tomto 
měsíci se musí každJí ptát sám sebe: 
"Co mohu právě já udělat pro získá
ní nového člena a pro to, abych se 
s ním podělil o dar Rótmy?" · 

Každý z nás se múže podílet na 
uskutečňování našeho hesla "Roz
dávejme laskavost". Takto rozsetá 
semena laskavosti a lásky pak 
mohou zapustit své kor~eny kdekoliv 
.na světě. Podělíme:li se o dar Rota-
1Ji, nalezneme ~/Spokojení z toho, že 
pomáháme druhému. jedině pak 
budeme moci pochopit opravdový 
smysl Rotary a jeho . schopnost 
dotknout se našich st'dcí. 

Bhichai Rattakul, 
2002-03 President Rl 
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O NAŠICH PŘÁTELÍCH V KALIFORNII 

jedním ze základních .rysú rotaríánského společenství je jeho mezinárodnost. Všechny naše české 
i slovenské Rotary kluby měly již mnohokrát příležitost si ověřit, jak prospěšné jsou jejich styky 
s kluby v zahraničí, ať jde o přátelské vztahy přímo mezi kluby a jejich členy, které přinašejí mnoho 
hodnotných mezilidských kontaktú, či - a to pi-r.edevším - o realizaci nejrúznějších projektú, na 
nichž se naši zahraniční partneři s opravdovým zájmem podílejí. 

n'tO mezinárodní kontakty se 
rozvíjejí na všech úrovních rotari
ánského společenství, tedy jak na 
úrovni klubtl , tak i d istrikttl či 

dokonce mezi jednotlivými státy. 
Náš velmi mladý distrikt, který 
existuje zatím jen 3 roky, se múže 
pochlubit ' takovýmito vztahy ne
jen ke svým bezprostředním sou-

. seclúm, jako například k rakous
kým, německým či polským rota-

, riánúm, ale i k přátelúm jak 
v Evropě, tak i v zámoří. Je přitom 
pochopitelné, že · snad nejinten
zivnější jsou tyto vztahy k Rotary 
distriktům ve Spojených státech, 
kde se také rotariánská myšlenka 
před téměř 100 le ty zrodila. 

Na prvním místě mezi nimi stojí 
bezpochyby .clistrikt 5160, pokrý
vající severní část Kalifornie až po 
hranice s Oregonem. Již na jaře 

roku 1998 mi nabídl jeho tehdejší 
DGE William Spalcling, můj 
budoucí "kolega" ve funkci guver
néra clistriktu pro rok 1999/ 2000, 

rozsáhlou spolupráci v oblasti humanitární 
i vzdělávací, která také našla v nastávajících 
letech úspěšné naplnění. Jistě si na něj vzpo
menou naši rotariánští pi"átelé jak v Karlo
vých Varech a Plzni, .tak i v Praze, Táboře či 
Jincli"ichově Hradci, ovšem i třeba v Liptov
s.kém Mikuláši, kde všude se realizovaly 
humanitární nebo vzdělávací projekty 
s finanční podporou našich nových ~aliforn
ských přáteL Delegace distriktu 5160 se 
zúčastnila slavnostní inaugurace našeho 
clistriktu v červnu 1999 v Praze. Na jaře 'roku 
2000 si naše dva clistrikty vyměnily také své 
studijní týmy v rámci programu "Group· 
Study Exchange". Kalifornii navštívilo v uply
mdých letech na dobu jednoho roku několik 
našich středoškolských studentů . 

K vyvrcholení těchto vztahL! došlo letos 
v.květnu, když mne prezident Rotary Inter
national Richard D. King jmenoval svým ofi
ciálním představitelem, abych jej zastupoval 
ve funkci "Rl President Repn!sentative" na 
výroční konferenci distriktu 5160. Touto 
dúvěrou jsem byl velmi poctěn - a samozřej
mě také velmi potěšen, že se společně s mou 
manželko u budeme moci znovu setkat 

s řadou svých přátel, kte ré 
jsm~ měli příležitost poznat 
právě v distriktu 5160 před 
třemi roky při příležitosti naše
ho týdenního pobytu na 
pozvam Billa Spaldinga 
v návaznosti na. mou účast na 

. guvernérském školení v kali
fornském Anah<:;imu. 

SHARE THE PAST ... 

Naše letošní cesta do Kalifor
nie byla o. to zajímavější, že 
guvernérka distriktu 5160 pro 
rok 2001/02 paní Susan· Waito
vá svolala výroční konferenci 
svého distriktu dokonce až za 
severní hranici Kalifornie, 
do lázeňského města Ashland 
na jihu Oregonu. Toto malé 
lázei'lské městečko se proslavi- · 
Jo již od třicátých let 20. století 
pořádáním umělecky velmi 

SHAPE THE FUTURE 

Dobroslav Zeman pii projevu jako . Rl Pres Rep" 
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hodnotných Shakespearovských 
d ivadelních festivalú. Z oblasti San 
Franciska, kde mí kalifornští hosti
telé bydlí, nás proto v jejich dopro
vodu čekala dlouhá cesta autem 
více než 500 mil přímo na sever. 
Měli jsme tak možnost projíždět 
rozsáhlými rovinami, kde je sou
středěno kalifornské vinařství, 
ovocnářství i zemědělská výroba: 
dozvěděli jsme se například, že 
Kalifornie je po Číně druhou zeli1í 
na světě v produkci velmi kvalitní 
rýže. Projížděli jsme desítky kilo
metrú po dálnici, vedoucí napříč 
rýžovými poli, mezi n imiž stojí tu a 
tam ohromná sila ná sklizenou rýži. 
Daleký obzor na západ i na východ 
stále lemovaly hřebeny Rocky 
Mountains . Před severní hranicí 
Kalifo rnie nám již z dálky kynula 
bílá sněžná čepice důstojného 
vrcholu bývalého vulkánu Mount 
Shasta s téměř 3.50.0 metry. 

Stát Oregon byl :... zejména na roz
díl ocl jihu Kaliforni-e, kde se vláhy 
trvale nedostává - plný zeleně, 

která za svou existenci ovšem mi1že 
děkovat pl"edevšín1 častým clešťllm. 
Ty jsou pro západní pobl"eží severo
amerického kontinentu snad až pl"í
liš typické (však nás také déšť pak 
pro~ázel při celé zpáteční cestě až 
do oblasti San Francisco Bay). 

Na rozdíl od naší distriktní.konfe
rence, které jsme v uplynulých 
třech letech věnovali vždy jen jeden 
půlclen, trvala výroční konference 
distriktu 5160 od čtvrtka do nedě
le, a to s bohatým programem: 
16. května byla zahájena turnajem 
jejích účastníkú v golfu. Svou zdra~ 
vici pi"ivezli na konferenci příští 
den Ý pátek také rotariánští cyklisté, 
kteří do Ashlandu dojeli z-centrální 
Kalifornie na svých kolech během 
šesti dnů - skutečně úctyhodný 
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nosti. Čím vs1m mohou rotariáni 
pomáhat; říkal jsem si ... 

Bylo i mým úkolem tř ikrát na této 
cl istriktní konfere nci promluvit, a to 
jméném prezidenta Rl Richarda 
Kinga. Po mých dvou předchúclcích 
v minulých letech, kteří byli jako 
"Rl Pres Rep" delegováni na konfe
renci distriktu 5160 - jeclen b)ri 
z Mexika a d ruhý z Indie -jsem vyu
žil této · příležitosti , abych účastníky 

seznámil se současn}'m úspěšným 
rozvojem Rotary uprostřed Evro
py, tedy v našem clistriktu 2240, ale 
i s okolnostmi, ·k teré rozvoj Rotary 
u nás v minulých desetiletích tak 
závažně ovlivi'lovaly. Musím říci, že 
mé příspěvky byly přijaty s oprav
dovým zájmem o nás a s plnou 
pozorností. 

Guvernérka 0.5160 S,tisau Wail převzala od D.Zemana teslttý pmporec Nadace RolmJ• za přfspévek 
25.000 US$ twjej(program mftuvýclt s/udil 

Na závěr konference bylo mou 
čestnou povinností předat guver
nérce cl istriktu 5160 paní Susan Wai
tové jménem prezidenta Rl dva 
čestné p raporce: jeden za příspěv

ky jejího distriktu do Nadace Rotary 
ve výš(350.000 US$ doplněné přís
pěvkem ve výši 25.000 dolarú na 
program mírových studií, d ruhý za 
vynikající v)rsledky v rozvoji člen

ské základny d istriktu, který dnes 
čítá více .než 3800 člénlt. Jsou to 
výsledky skutečně pozoruhodné, 
hovořící jasně o tom, že rotariáni 
distriktLJ 5160 plně chápou smysl 
a poslání tohoto celosvětového s po~ 
lečenství, zaměřeného na služby 
a pomoci potřebným·. 

výkon pro muže středního věku ! 
Ale byli svoLi cestou nadšení, pro
tože se cestou zastavili v mnoha 

. Rotary klubech svého distriktu, 
.kde byli vždy velmi srdečně přija
ti. Součástí kon fere nce byl pocho
pitelně i kulturní program · - ať 

vystoupení pěveckého sboru mlá
deže či účast na výborn~m diva
delním představení na jedné ze tří 
festivalových' · scén. "Kdo se bojí 
Virginie Woolfové" je ostatně 

dobře známá i u nás· z divadelních 
jevišť i z kin. 

Hlavním p rvke m konfe rence 
bylo zhodnocení uplynulého rota
riánského roku z mnoha hledisek 
aktivit Rotary. Jistě bude naše čte

nái'·e Útjímat, že za p oslecli1ích 12 
měsíců vznikl v tomto clistrikru 
jeden nový RC; že se celkový 
počet členů distriktu v dosavad
ních 65 klubech rozrostl o 243 
nových člem:'l; že všechny kh1by 
vložily za uplynulý rok clo Naclace 
Rotary na 350.000 US dolan\ což 
představuje téměř 100 clolarú na 
každého člena clistriktu. 

Svou po~ornost věnuje clistrikt 
5160 i mladým: v roce 2Q01/02 
hostil 17 výměnných studentů 
z nejrůznějších končin světa -
z Kolumbie či Mexika, Po rtugalska 
či J aponska, ale i ze Slovenska 
(o stude ntovi Ivanu Košalkovi 
z Nitry jsme ostatně již. informova-

li naše' čtenáře v 111inulém čísle GOOD 
NE':\XfS). Projekt .ROTAPLAST, který clistrikt 
5160 připravil na tento rok pro Venezuelu, 
byl 's ohledem na současnou politickou situ
aci v této zemi pouze odložen na podzim 
2002. Je zaměřen na o perace dětí, postiže
ných rozštěpem patra. 
, Mezi hlavní řečníky na konfe renci 
v Ashlandu patřila paní Barbara Weber, která 
před ·Jety absolvovala roční vyslanecké sti
pendium (Ambassadorial Scholarship) 
v Bangladéši, která' hovořil a o niožnostech 
vymýcení chudoby v rozvojov)r<;:h zemích 
poskytováním mikrokreclitti. Paní Nancy 
Erbe, která pt1sobí na slavné "UCB" - Uni
versity of Califo rnia, Berkeley, hovořila jako 
!:editelka o programu mírových studií Nada
ce Rot<:jry. Na této univerzitě bude po dva 
roky studovat 10 rotariánsk}rch stipenclistú 
z nejrúznějšich končin světa. (O tomto pro
gramu se múžete mnoho· zajímavého dočíst 
v dalších dvou příspěvcích tohoto čísla GN). 

O významu přijímání ,nových mladých 
členť1 clo rotariánského společenství a zaklá
dání nových klubú hovořil ve svém vynikají
cím řečnickém projevu Stephen Lee, mladič
ký prezident nově vzniklého 'Rotary klubu 
v australském Perthu. Zajfmavý byl i příspě
vek parií Sharon Tennison, která již v roce 
1983 založila v Kalifo rnii "Center fo r Citizens 
Initia tives", zaměřené na výchovu a vzdělá
vání mladých živnostníkú z Ruska. V posled
ních letech to byli například mladí pekaři, 
kteří si na základě zkušeností získaných 
v USA zakládají v mnoha městech ekono
micky se proměňujícího Ruska své nové živ-
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Guvernérce Susan . Waitové jsem 
současně předal nejen vlaječku 
našeho cl istrik tu, ale i obrazovou 
publikaci o Praze a také deset \!)'tis
ků brožurky Martina Petišky 
"UMĚNÍ BÝT ROTARIÁNEM -
INSPIRACE SRDCEM". K tomu
·to druhému anglickému vydání 
napsal úvodní slovo prezident Rl 
pro rók 2001/02 Richard D. King. 
Bylo opravdu ·potěšitelné, že tato 
tiskovina získala mezi čtenáři 

mimoř-ádnou pozornost svým 
inspirujícím obsahem. I my tedy 
múžeme přispět - dle našich mož
ností- k šíření rotariánských ideálů. 

Dobroslctv Zeman, PDG, 
RC Plzeň 



CO PŘINÁŠÍ NADACE ROTARY 
-

Ušlechtilé cíle rotm-ianského společenství- poskytovat nezištnou službu a pomoc druhým -jsou 
naplňovany skutečností především díky existenci a aktivitam Nadace Rotary. Proto jí byla věnova-. 
na zasloužena pozornost i na konferenci našeho distriktu na počatku června v Hradci Kralové. 
pbsahlou zpravu o tom, jak se do aktivit Nadace Rotary zapojují čeští a slovenští rotm-iani a jak 
také jejich výhod zejména v uplynulém rotaríanském roce využívali, pr·ednesla Daniela Vondrova, 
RC česky Krumlov, ktera je vedoucí distriktní komise pro Nadaci Rotary. Z jejího pNspěvku vyjíma
me několik nejdůležltějších bodů: 

Naclace Rotary je jednou ze stě
žejních oblastí, v níž kluby 
i clistrikt napbiují jedno z hlavních 
poslání Rotary - pomáhat dru
hým, slabším, potřebným. 

Záklaclnf význam pro financo
vání Naclace mají dobrovolné 
roční příspěvky každého .rotariá- .... 
na. V našem clistriktu je pro tento 
rok stanoven cíl, aby každý člen 
pl'ispěl ve prospěch Naclace část
kou 10 US clolarú (přičemž světo

vý prťm1ěr na člena činí nyní přes 
70 clolarťi). Vedle toho však exis
tují i stovky, ba tisíce rotariánú
clárcú (major -clonors), kteří clo 
Naclace převádějí jako své dary 
nejen částky přesahuj(cí 10.000 
clolarú, ale často Naclaci odkazují 
ve ·svém posledním pořízení veš
kerý svť1j majetek. 

Protože však celkové příjmy 

Naclace v posledních letech klesa
jí (celosvětový pokles členské 

základny, opožděné úhrady ap.), 
dochází k určitým restriktivním 
opatřen ím při schvalování projek
tú a dalších činností. 

Pro dárce Nadaci existuje 
kromě morálního ocenění i snip
nice formálních ocenění, napří-

. klad udělení oclzn~ku Paul Haris 
Fellow těm, kter-í clo Naclace při
spěli bud' sami částkou 1.000 cl o l a
rl!, nebo tuto částku uhradil 
některý. Rotary klub, který pak 
tento čestný odznak někomu udě
lil. V našem clistriktu máme v sou
časné době celkem 28 nositelť1 či 

nositelek odznaku PHF, ocl vznt
ku clistriktu 2240 bylo toto oceně
ní uděleno osmi. rotariánť1m. 

·V celosvětovém měřítku bylo 
k 31. březnu 2002 jiŽ jeho nositelú 
791.759! 

Naše kluby realizují v oblasti humanitární 
i výchovně vzdělávací řadu aktivit, podílej{ se 
na celé řadě program LI a· akcí, k teré Často pře
sahufí áímec klubu i našeho clistriktu. Věnují 
obrovské množství finančních prostřeclkú, ale 
i času a osobního nasazení, aby pomohly soci
álně slab)!m, zdravotně postiženým, dětem či 
starým spoluobčanúm. 

Jednou z významných možností, jak realizo
.vat humanitární projekty za podpory finanč
ních prostřeclkl! Naclace· Rotary, jsou projekty 
podpořené účelovou cl9tací· (Matching Grant 
Projects). 

Na realizaci více než 10 takovýchto projektú 
bylo v našem clist•iktu vynaloženo za spolu
práce řady zahi·aničních partnerských klubú 
i Naclace Rotary již více než 10 miliónú korun. 

Další nevyčíslenou hodnotu však tvoří stov
ky a tisíce hoclin·osobního podílu konkrétních 
rotariánti v jednotlivých klubech, kteří tyto 
projekty iniciovali, formálně vypracovali, orga
nizovali a. koordinoval~ aby nakonec mohlo 
dojít k jejich úspěšné realizaci. 
V roce 2001/02 mezi ně patřily : 
• . ~rojekt RC český Krnmlov na zřízení dět-
ského dopravního hřiště · 
• projekt RC Cheb na nákup vozidla pro clět-
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ský domov v Aši 
• pi·ojekty RC Hradec Králové 
na monitorování osamělých zdra
votně postižených osob a projekt 
na vybavení instruktážního stře
diska pro zrakově postižené 
• projekt RC Jičín na vybavení 
dětského oclclělení nemocnice 
• projekt RC Jihlava na nákup 
speciálních pomúcek pro Matel'
skou školu se speciálními třídami 
• projekt RC Karlovy Vary na 
zajištění zásobování vodou pro 
Ústav pro mentálně postižené 
Radošov 
• projekt RC Ostrava na zakou
pení rentgenového přístroje pro 
Polikliniku Frenštát 
• projekty RC Plzeň na rehabili" 
ta ční ll!žkové zařízení- Domova 
cliichoclcú Brdy a vybavení clět.
ského oclclélení stomatologické 
kliniky v Plzni 
• projekt RC Praga_Caput Regni 
na podporu Naclace Projekt 
Comenius 
• projekt RC Praha City na 
vybavení muzikoterapeutické 
klubovny Dětského domu PEPA 
u Příbrami 
• projekt RC Praha - Staré Měs
to na vybavení sálového oclclělení 
stacionáře pro mládež psychia
trické léčebny UK. 
Kromě projektú, které jsou rea

lizovány za podpory Nadace 
Rotary, uskutečliují naše kluby 
řadLi dalších humanitárních pro
jektú, které financují s·amy, pří
padně za pomoci partnerských 
klubú z jin)rch clistriktú. Tyto 
finanční prostředky jsou jen 
těžko vyčíslitelné, ayšak jdou clo 
milióni1 korun. 

* 



Vedle humanitárních. aktivit 
patří do sféry pusobnosti Nadace 
Rotat'Y i výchovné a vzdělávací 
programy. Patří mezi ně přede
vším velvyslanecká zahran iční. sti

pendia (Ambassadorial Scholar
ships) v hodnotě 25.000 US $ na 
každého studenta po jeden rok. 
Je potěšitelné, že podle statistiky . 
Nadace Rotary bylo v letech 1993-
2001 vysláno z našeho distriktu 
na stipendia hrazená ? prostředkú 
Nadace celkem 37 stipendistú. 

Do obl~sti výchovné a vzděláva
cí patří i Výměna studijních sku
p in (Group Study Exchange 
teams). V tomto roce jsme si GSE
tým vyměnili s distriktem č. 5870 
v Texasu. V letech 1992-2002 takto 
vycestovalo z našeho distriktu 38 
<:;lenú nebo vedoucích GSE-týmú. 

Zvláštním programem Nadace Rotary, který 
si zaslouží zcela mimořádnou pozornost, je 
pwgram PolioPlus. Vymýcení dětské obrny 
má pro Rotary International prioritu nejvyšší
ho stupně. 

(Vzhledem k mimořádnosti a dúležitosti pro
gramu PolioPlus je mu věnován další samo
statn)Í článek Viktor·a Príkazského, koordiná
tora programu v našem distriktu.) 

V našem distriktu mttžeme čerpat i nadační 
prostředky, které nám jsou k dispozici v rámci 
tzv. SHARE systému. Ten spočívá v tom, že 
z našich příspěvku vložených do Nadace múže
me po třech letech sami použít 50 % v rámci 
našeho distriktu podle vlastního uvážení. 

Napl'. v r. 2001 - 2002 jsme rozhodli přispět 
takto na granty pro dobrovolníky Rotary, ·pro 
New Opportuniti.es Grant a na program Folio
Plus. Část finančních prostředktt byla pone-

chána na podporu některému 
Matching Grant-projektu z úrov
ně distriktu. 

* 
Ve čtvrtek 30 .. května 2002 pře

vzal na 29. konfe renci WHO ředi
tel Rotary Foundation Luís Vicen
te Giay z rukou Billa Gatese oce
nění, které Nadaci Rotary udělila 
Nadace Billa a Melindy Gateso
vých za rok 2002 za podíl rotariá
ntt na vymýcení dětské obrny. 
Toto oceněn í představuje příspě

vek 1 milión dolarú právě na pod
po ru programu PolioPlus. 

Daniela Voncb·ová, 
RC česk)Í K1'Umlov, 

pleclsedkyně distriktní komise 
p1·o Nadaci RotCl1Ji 

· Splňme svoj sl'ub -
eradikovať poliomyelitídu do roku 2005 

· Dištrikt 2240 k výzve Rotary Foundation 

Účasť Rqtary International na 
eradikácii polio má svoje korene 
v roku 1979 v pilotnom p·aťroč

nom očkovacom p rograme n a 
Filipínach. Realizácia programu 
tam znamenala elimináciu detskej 
obri1y. Celosvetové spoločenstvo 
Rotary International inšpirované 
týmto úspechoni sa rozhodlo 
imunizovať všetky deti sveta ku 
svojmu stému výročiu v roku 
2005.' 
Vďaka tomuto rozhodnutiu 

a vd'aka významnému finančné-· 
mu prispenfu Nadácie Rotary 
International sme vel'mi blízko 
ciel'a. Príspevok rotariánov dosia
hol doteraz 407 miliónov US dolá
rov a do konca kampane eradiká-
cie do roku ~005 dosiahne 500 
miliónov dolárov. Ide o najvý
znamnejší príspevok zo súkrom
n ého sektoru. 

Kampat1, ktorú Rotary začalo 

'organizovať nielet1 meclzi svojimi 

členmi, ale aj medzi ostatným obyvatel'stvom, 
je bezprecedentná. Doterajšie výsledky 
možno v skratk<'; zhrnúť do niekol'kýc::h faktov: 
• za rok 2001 zaočkovali v 94 krajinách sveta 
rekordných 575 miliónov detí vo veku do 5 
rokov·· · 
• p~čet endemických krajín poklesol na 10 á 
počet prfl)adov detskej obrny v celom svete na 
537; 
• v predchádzajúcom roku 2000 bolo hláse
ných ešte 2979 nových prípadov. 

Pr!=trvávajú teraz dva hlavné problémy: kraji
ny s ozbrojenými konfliktami a chýbajúcich 
275 miliónov US $ .v rozpočte. 
čo ešte móžu rotariáni urobiť p re úspech 

PolioPlus- eraclikácie poliomyelitídy na celom 
svete? ' 

Pre úspešnú realizáciu programu clo roku 
2005 potrebuje kampai'l eradikácie polio ešte 
cca 400 iniliónov dolárov, ktoré zatial' nie sú 
zabezpečené. Zbor zmocnencov Nad áGie 
Rotary sa rozhodol zozbiera_ť v p riebehu rota
riánskeho roku 2002/ 03 za pomoci rotariánov 
celého sveta · dodatočnú sumu 80 miliónov 
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dolárov. Vo všetkých d i~triktoch 

sú vytvorené komisie, ktoré buclú 
riad i ť pomoc p rogramu Folio
Plus. V našom dištrikte som bol 
poveren)r vedením tejto komisie. 

Na d ištriktovej konferencii 
v Hradci Králové v júni t.r. som 
preto p redložil návrh na spoloč

ný · závazok klubov zozbierať 

najmenej sto korún na každého 
člena slovenského alebo českéhe5 
Rotary klubu. Tieto prostrieclky 
budú špeciálne určené na Folio
Plus. 

Niektoré kluby sa už k mojej 
vyzve pripojili. Prerokujte, p ro
sím, vo vašich kluboch ešte raz 
tento návrh, aby sme i my - rota
riáni z dištriktu 2240 - prisp eli 
k úspešnému završen iu tohto 
.programu. 

Viktor PríkazskJí, DGNN, 
Rotcny klub Poprad 
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Míroví stipendisté Rotary 
Současný svět je zmítán konflik- ních institucích jako diplomaté, poradci či 

· ty, jejichž dopad na mnohé spo- analytici, pi·ípadně v místních institucích, 
lečnosti je velice tragický. Proto se řešících lokální konflikty. Každý student 
Nadace Rotary International roz- rnúže po absolvování dvouletého studia zís-
hodla před několika roky svou kat magisterský titul v oboru mezinárodních 
měrou přispět k řešení téte situa- vztahú se zaměřením na mírovou problema-
ce a zahájit nový ·vzdělávací pro- tiku. 
gram p ro mladé lidi z celého Když vedoucí činitelé Rotary International 
světa, zaměřený na studium pro- rozhodovali o zahájení nového pi·ogramu, 
blen1atiky, týkající se zachování netušili, jak aktuální bude tento program 
míru a řešení konfliktú v rúzn)rch p1·ávě v nynější době. Jsme 'svědky toho,. jak 
zemích. Navázala proto spoluprá- se konflikt na Středním východě stále stLI])-
ci se sedmi vybranými univerzita- ňuje a nab)rvá stále krvavější podoby. Rovněž 
mi, které dosáhly v oboru řešení jsme svědky stále složité situace v Afganista- . 
konflikt(! a mírová studia v)rraz- nu a krvavé kQnflil(ty pokračuj í na více než 
ných úspěchtt.Jde o tyto uníverzi- 30 místech zeměkoule. 
ty: Duke University and . the Uni- Pro zaháje ní tohoto programu uvolnila 
ve1pity of North Carolina, i.JSA; Nadace Rotary částku 2 miliony dolarú a 70 
,International Christian University, distriktú již přispělo po 50 tisících dolaru, 
Japonsko; Sciences Po, Francie; takže náklady_ studia pro vybranou první 
UniverŠidad deJ Salvador, Argenti- · skupinu jsou pokryty. Další d isu·ikty se 
na; University o f Bradford, Anglie; . postuP, ně hlásí s příspěvky p;-o studenty, 
University of California-Berkeley, kteří zahájí svá studia v příštích letech. 
USA a konečně University of Que- · V těchto dnech ohlásila Nadace Rotary, že 
ensland, Austrálie. Ve spolupráci z více než 1500 kancUdátú, navržených Rota- . 
s nimi zřídila - počínajíc školním ry kluby a doporučených distrikty z celého 
rokem 2002/0'3 - THE ROTARY světa, vybrala 70 nejryalitnějších, kteří jako 
CENTERS FOR INTERNATIONAL rotariái1ští stipendisté budou - studovať na 
STUDIES IN PEACE AND ně.J<teré ze sedmi vybraných univerzit. 
CONFLICT RESOLUTION. Pocházejí z 35 zemí a většina· z nich hovoří 

Cíle m náročného · studijního alespot"l tře!l1i jazyky, mezi nim!ž je napří-
programu je vytvoření skupiny klad khmerština, jazyky kikongo, lingala, 
mladých lidí, vzdělaných v oblasti nyanja, mandarínština, masajština, pórtugal-
řešení konfliktú a odstrat"lování ština či ruština. Mezi vybranými je 43% mužu 
ohnisek napětí. Někteří absolven- a 57% žen, každý z nkh z odlišného prostře-
ti najdou své uplatnění v meziná- d í, s jiným kulturním zázemím, s jiným vzdě-
rodních ·organizacích, jako napří- láním či životopisem. 
klad při OSN. Jiní mohou praco- Vybraní studenti jsou vesměs absolventy 
vat v soukromých institucích jako vysokých škol a mnozí z nich mají za sebou 
ekonomové a poradci, ve vlád- činnost v rúzných dobrovolnických institu-

Z aforismů Martina Petišky 

cích, pttsobících v krizových oblas
tech světa. Někteří púsobil i při ťea- . 
lizaci sociálních projekttl v nej
chudších částech Afriky, jiní studen
ti z. Kambodže či i Indie, ale i ze 
severního Irska, zažili "na vlastní 
kúži" krvavé konflikty ve svých · 
zemích. Většina z nastupujících stu
dentú má již nyní jasnou představu 
o svém budoucím uplatnění. 

Jsme velmi potěšeni, že z více než 
1500 přihlášených kandidátú byl 
vyb.t:á n také český student Jan 
Něn'leček, kterého na toto speciální 
studium doporučil Rotary klub Pře
rov. Bude studovat na univerzitě 
v .Buenos Aires. Představujeme jej 
svýin čtená,řúm v samostatné m 
článku . 

Tento nový vzdělávací program 
Nadace Rotary je posunem ve vyu
žití prostředkťt , určených na vzdělá
ní, ze všeobecné polohy na proble
matiku, tížící lidstvo celého světa. 
Je dúkazem toho, že prostředky, 
kterými rotariáni Nadaci podporu
jí, jsou sm~rovány tam, kde je to 
zapotřebí k naplt"lování myšlenek 
Rotary o podp.oře mint a porozu
mění mezi narody. 

Bude jen vítané, jestli _další kluby 
.z našeho distriktu navrhnou své 
kandidáty opět pro příští běh toho
to studia. 

Podle :iahraničních materiálú 
zpracoval 

Milan Rach, DG, 
RC Praha 

Rotarlán nehloubá o tom,· co je no světě - někde v dálce - utrpení. VC že svět nezočíná.·v dálce -všude je sly

šet pláč . Nehloubá o utrpení v dálkách. - Přemýšlí: kdo je asi nešťastný - teď - nejblíž ode mn!i'l ·- nejb_líž od 

místo, no kterém právě jsem? Čí pláč ke mně d_oléhá -doléhá ke 'mně v tuto chvíli? Kdo pláče? A proč? 
(>-.. jak dlouho ještě d~pustím, aby nešťastný byl? 
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NÁŠ PŘÍSPĚVEK PRO UDRžENÍ MÍRU 
Představujeme stipendistu Jana Němečka 

Na první rok studia na jednom 
ze sedmi Center mezinárodních 
mírových ·studií bylo v rámci Rota
ry celosvětově vybráno 70 stu
dentů. Vybraným stuclentúm 
bude umožněno studovat dvoule
tý magisterský program v oboru 
řešení konfliktt\ mírových studií a 
mezinárodních vztahů na jedné, 
z vybraných univerzit. Výběrové
ho řízení, které se uskutečnilo 
v Hluboké nad Vltavou, se zúčast
nilo několik kandidátů z České a 
Slovenské republiky, navržených 
jednotlivými Rotary kluby. Za 

. disu·ikt 2240 byl na zákl adě poho
vortl a ,předložených materiált':1 
·nakonec doporučen kandidát 
Rotmy klubu Přerov Jan Něme
ček. Ten také · uspěl v náročném 
třetím celosvětového kole, které 
proběhlo v New Yorku. Chceme 
vám proto představit podrobněji 

nadaného velmi mladého odbor
níka, jemuž se dostalo díky nové~ 
mu programu Rotary cti .doplnit 
svou rozsáhlou kvalifikaci ještě 
studiem dvouletého magisterské
ho studia v oboru mezinárodních· 
vztahl:! na Universidad de! Salva
dor v Buenos Aires v Argentině. 

Přestože jde o mladého člověka, 

je jeho dosavadní studijní životo
pis překvapivě bohatý. 

Jánu Němečkovi je dvacet pět 
let. Narodil se v ústí nad Labem, 
kde také vyrústal. V akademic
kém roce 1994/ 95 absolvoval 
první dlouhodobý pobyt v zahra
ničí: v rámci výměnného progra
n1u pobýval rok v Los Angeles ve 
Spojených státech, kde navštěvo
val střední školu. Zde také získal 
m.aturitní diplom. Po svém návra
tu pokračoval ve stucUu na gym
náziu v Ústí nad Labem. V červnu 
1996 odmaturoval s výborným 
prospěchem a v létě téhož roku se 

· stal stážistou na Informačním 
centru OSN v Praze, kde si osvojil 
základní znalosti z oblasti činnos
ti OSN a práce v mezinárodní 
organizaci. 

V září 1.996 začal Jan Němeček studovat na 
Filozofické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, obor politologie-evropská stu
d ia. Hned od počátku se zaměřoval na stu
dium jazykú (kromě angličtiny a němčiny 
také na francouzštinu, španělštinu, portugal
štinu a švédštifl).l) a na konkrétní otázky 
z oblasti mezinárodních vztahl! (teorie 
mezinárodních vztahl!, úloha mezínárocl
ních organizací, I"ešení konfliktt'1, vyjednává
ní atd.). Během prvního roku na fakultě se 
stal zástupcem stuclentt'l svého ročníku, jímž 
pak zústal až do konce svých studií. V létě 
1997 odjel na svt'1j první pobyt v rámci svých 
dobrovolných aktivit clo portug~liského 
města Alentejo, kde 'kromě jiného pracoval 
na komunikaci s veřejností v oblasti životní
ho prostředí. 
Během svého pobytu na vysoké škole 

pt'1sobil jako překladatel a tlumočník v ang
ličtině - ať již při zahran ičních návštěvách na 
Univerzitě, nebo ph přednáškách americ
kých lektorů pro středoškolské učitele či stu
denty. V létě 1998 se zúčastnil dalšího dob-

. rovolného pracovního pobytu v I tálii, kde 
opět spolupracoval s místní nevládní orga
nizací na otázkách přístupu veřejnosti 
k otázkám životního prostředí. 

V roce 1998 až l999 odjel v rárt1ci progra
mu Sokrates na semestrální pobyt na Uni
versity of Limerick v I rsku,· kde se zaměřil 
převážně •1a studium mezinárodních vztahtl 
a evropského integračního procesu. 

Zúčastnil se také dvou letních škol s téma
ty "Demokracie a· integrač l1í proces", 
Fespektive "Transatlantické vztahy", pořáda
i1ých Evropskou komisí, Centre internatio
rial cle formation européene a Freie Univer
sitat. Zárovei'í se zúčastnil několika meziná
rodních konferencí. V rámci programu Civic 
Eclucation Project přednesl svi1j příspěvek 
o visegrádské spolupráci v Budapešti a byl 
jedin)rm delegátem z české republiky na 
Modelové konferenci OSN, pořádané Har
vardskou universitou v Budapešti, Bruselu a 
Athénách. Za své příspěvky získal tzv. 
"Honorary Mention". V poslední době. se 
náš kandidát zúčastnil konferencí o vztazích 
Evropy a Kanady v Ottawě, o úloze médií 
v konfliktech v Coimbře v Por~ugalsku a 
semináře o otázce lidských práv v meziná
rodním rozvoji ve Yídni. 

Jan Němeček se takovýchto konferencí 
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nejen účastnil, ale byl i jejich · 
(spolu)pořadatelem. Nejvýznam
nější je pravděpodobně série kon
ferencí, které vznikly na základě 
spolupráce Katedry politologie a 
evropských studií UP v Olomouci 
s University of Brighron. Tyto kon
ference při l ákaly clo Olomouce 
delegáty z 22 zemí všech kontinen
tů, aby diskutovali ·poli ticko-filozo
fické otázky ·spojené ·se sociální 
spravedlností, konfl ikty a identitou, 
atd. Ve spolupráci s Informačním 

centrem OS a Katedrou politolo
gie a evropských· studií UP se mu 
podařilo uspořádat v Olomouci 
výstavu k výročí podepsání Všeo
becné deklarace lidských práv. 

V roce 2000 získal Jan stipendi
um Švédského institutu, které mu 
umožnilo studovat magisterský 
program s tématem "evropská poli
tika" na Luncl Universitet ve Švéd
sku. · Zqkončil jej v červnu 2001 
magisterským titulem. Po návratu 
pracoval jako stážista na Výboru 
evi·opské integrace Senátu PČR 
a v Odboru evropské integrace 
Úřadu vlády české republiky pod 
vedením senátora Egona Lánského. 
· V září 2001 uzavf-el státní zkouš
kou své magisterské studium na 
Katedře politologie a evropských 
studií Univerzity Palackého, kde 
nastoupil jako student doktorand-· 
ského programu. Ve· své dokto
randské práci se zaměřuje na otáz
ky politické podmíněnosti ( lidská 
práva a demokracie) v externích 
vztazích Evropské unie. Ve spolu
práci se Vzdělávací nadací Jana 
Husa nyní připravuje letní školu 
politické filozofie pro studenty a 
vyučující ze zemí Balkánu a KavkaJ 
Zll. 

Podle poskytmii)Ích 
poCtkladti pNpravil 
Dobroslav Zeman, 

p1'edseda redakční rady GN 

·I 
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NAŠESPOLUPRÁCESRAKOUSKEM 

Již v pravidelném rituálu zasedá 
výbor pro mezinárodní spoluprá~ 
ci mezi rakouskýn1i distrikty 1910 
a 1920 - -Rakousko a distriktem 
naším. 

Stalo se tradicí, že se tento vý
'bor schází střídavě v péči zúčastě

ných d istriknt Prvé zasedání se 
uskutečnilo právě v českém 
Krum lově, postupně pak v Linci, 
v Brně, v Bratislavě a Vídni. Tento
k rát se zástupci tř í zúčastněných 

distrik tl! setkal i 22. 'června a to 
.opět v českém Krumlově. Setkání 
připravil . předseda české sekce 
Otakar Veselý z RC český Krum
lov. 

D (u·az fe kladen na udržování 
a další rozvíjení kontaktL! mezi 
kluby všech tří d istriktl!. 

Pro rok 2002/ 2003 bude vypracován 
jejich aktualizovaný sez-nam. Zájem o nový 
kontakt s některým z našich klub(J, jehož 
členy jsou i ženy, má např. RC Linz-Land
haus. j eho zakládající prezidentl<ou je paní 
Rotraud Kofler-Otto. 

Mezidist riktový výbor pro spolupráci 
s Rakouskem organizuje již tradičně mezi
národní Inter-Country Tennis-Cup dvoj ic 
v •Českém Krumlově. Pravidelně se ho· 
účastní rotariáni z Čech, Rakouska, Sloven
ska i z Německé spolkové republiky. 

Letos se konal 22.6.2002 a na stupních 
vítězů stanuly ty to dvojice: na prvním místě 
Jaroslav Dobrovolný a Jaroslav Cakl z RC 
Jihlava, na druhém]an Trsek a Tomáš]irsaz 
RC české Budějovice a na třetím Otakar 
Veselý a Václav Drudík z RC česk)' Krumlov. 
Druhý clen si účastníci turnaje prohlédli his
torický český Krumlov. 

. . 

Na 21. 9. 2002 chystá výbOl' ' již 
několik let pořádaný a hojně na
všťěvovaný výstup na Třístoličník 
v Bavorském lese. Při společném 

poledním mítinku v tamním hostin
ci se setkají naši rotariáni s přáteli z 
Německa a Rakouska pod společ
n.ým heslem "Rotariánské přátelství 
bez hranic. Zveme na něj co největ

ší počet zájemců ze všech českých 
a slovenskýc~ klub(J! 

Otakar Vese0í, 
RC český Krumlov 

Hradecký·Rotary klub má své nástupce 
Trvalo to sice více než 75 let od prvního založení zdejší

ho Rotary k lubu v Hradci Králové, ale· místní rotariáni se 
přece jen dočkali : po dvou letech seznamování, přípravy a 
p rvních společných projektLJ byl rovněž v H radci Králové 
ustaven Rotaract klub. 

Na společném setkání na zahradě "zámečku" manžel(! 
-Horákových v jeřících na Hořicku byla dne 21. června u pr-í
ležitost i výměny prezident(! Rotary klubu slavnostně pře

dána Charta Rl p rvní prezidentce ,Rotaractu Denise Tylšóvé 
spolu s dopi~em prezidenta Rl Richarda D. Kinga. Jménem 
guvernéra distriktu 2001/ 02 Stanislava Nováb , který se v ťu 
dobu zúčastnil Světového kongresu Rl v -Ba rceloně, přeaal 

dokument distriktní sekretář Augustin Čermák. Poděkoval 
člen(m1 tohoto klubu mladých za jejich pomoc při organi
zaci posledního distriktního shromáždění a konference 

v Hradci Králové a popřál jim mnoho úspěchů nejen v rota
riánském, ale i v jej ich osobním životě. · 

Jejich nejbližším úkolem bude zorganizovat- návštěvu 
mladých rotarián(J z anglického Frodshamu a oplatit jim tak 
jej ich pohostinnost, které se hradeckým dostalo v minulém 
roce. Hodně jim přitom pom(Jže Antonín "Tony" červenka, 
člen tamního Rotary klubu, který je zárovei'! čestným čle
nem hradeckého klubu. Tony byl se svou manželkou rov
něž přítomen tomuto setkání a velmi si pochvaloval jeho 
neformálnost a srdečnost. 

Augustin Čermák, . 
distriktní sekretál' 2001/ 02, 

RC Hradec Králové -

Z aforismů Martina Petišky 

Rotariáni znají nejvyšší podobu snění: realistické snění. Jenom ten, kdo vnímá skutečnost a sen současně, 

dokáže skutečnost rozsvěcet. Skutečnost se nejlépe rozsvěcí sny, sen zapřáhnutý do pluhu vyorá nejúrodněj

.ší- a nejhlubší- brázdy. 
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Dobrá správa- z Piešťan 
Rotary klub pomáha deťom 

Aktivity Rotary klubu u Piešťanoch z az namenávam a sledu:fem od jeho založen'ia u roku 1992. Mój 
záu:fem pritiahii ich podujatia v oblasti kuitúry, benefičné .koncerty, p omoc štuclentom získať šti
p endijné p obyty v zahraničí. Z mnohých sú už teraz uynikajúci odborníci, známi umeici- medzi 
nimi uiolončeiista, operná speváčka či profesionálny fotograf. . Rada teraz z az namenáuam sláv-· 
nostnú udctlost; kt01'á sa u Piešťanoch uskutočnila počas otvorenia letnej kúpel'nej sezóny a stret
nutia partnerský ch miest 1. júna 2002. 

Byť rotariánom znamená službu 
a pomoc druhému. Reálnym preja
voni takejto pomoci piešťanského 
Rotary klubu je dar pre novorode
necké oddelenie NemocniG:e 
s poliklinikou v Piešťanoch. Práve 
Medzinárodný deň detí bol tým 
najvhodnejším clňom na odovzda
nie resuscitačného zariaclenia do 
užívania pre novoroclenecké odde-
lenie. · 

detského oddelenia MUDr. Jany 
Korytárovej. Situácie, kecl' novoro
deniatko z piešťanskej nemocnice 
museli urýchlene kvóli chýbajú
cemu resuscitačnému zariacléniu 
previezť clo najbližšej nemocnice · 

· v Trnave vzdialenej 50 kilometrov, 
neboli j~clnocluché. 

Členovia piešťanského Rota1:y 
klubu sa precl dvoma rokmi podu
jali zozbierať sumu na kúpu resus
citačného zariaclenia, ktoré 
v tomto regióne chýbalo. Deťom 
piešťanského regiónu prostreclníc
tvom Detského odclelenia Temoc
nice s poliklinikou v Piešťanoch 

pomáhajú intenzívne ocl roku 
1994. Pomohli im viackrát, prispeli 
na liečebné pobyty speleoterapiou 

Prezident Rotary klubu Piešťany 
pre 2001/02 Ján Tatara zclóraznil, 
že sa im tento ciel' za necelé dva 
roky poclarilo splniťvd'aka obyva
tel'om mesta, ktorí m'yšlienku pocl
porili počas róznych benefičných 
podujatí klubu, na benefičnom 
koncerte, vianočnóm čaj i , plese 
Ro tary klubu a vďaka firmám 

Resuscitačné zal'iadel1ie pattitechnicky kjedný m z najlep
§fch. členoufa Rotary klubu Pie!ftmy Gany Brown (vfavo) 
a Ing. Pavel j urkiewicz 11a IIOIJOrodeneckom oddelénf p ie-

· pre deti s respira.čnými ochorenia
mi, minulý rok realizovali pobyt 
pre 15 cletí s astmatick)rm ochore
ním pri mori a na jese11 v roku 
2~00 reagovali na prosbti primárky 

Avent Slovakia, Piešťany, AUTOTYP, s. r. o., Bra-
, tislava, AMSLICO AIG Life - agentúra Trnava, 

EKOM, s. r. o., Piešťany, DELIPRO, s. r. o., Piešťa-. 
ny a dalším. Anglický výrobca zariaclenia vyšiel 
v ústrety prostreclníctvom clovozcu Danin, s. r. 
o., LRD Medical Group a zariaclenie vrátane 
qoplnkových výmenných komponentov na 
obdobie 2 až 4 roky dodal za optimálnu cenu 
600 000 Sk. 

.,Moje rozhodnutie ovplyvnila uclalosť, ktorá 
sa stala mójmu zamestnancovi," 
poveclal Garry . Brown, člen 

Rotary klubu Piešťany a riaclitel' 
spoločnosti Avent Slovakia so 
sícllom v Piešťanoch. "Museli 
sme urýchlene previezť jeho 
dieťatko po narodení do 
nemocnice v Trnave p ráve 
preto, lebo v Piešťanoch nemali 
resuscitačné zariadenie, a tak 
sme ani na chvíl'u nezaváhali 
a podporili clobrú vec." 

M UDr. j a na Kot)>tát'O/Jd, vedúca lekdrka delského oddelen ia 
Nemocnice s poliklin ikou v Pie!ťanoch, preberá z rúk členov pie
§t'anského Rotmy klubu Ing. Viktora NižtlaiiSkého (vfavo) a Ing. 
já na Tatm·u, tlrad11)1íceho prezidenta klu.bu, symbolický §ek na 
S W i ll/ 600 000 Sk, ·za ktoní bol zakúpený resuscitačný prfstro/ 

"Potešilo ma, že sa nám to 
podarilo clo konca tohto rotari
ánskeho roka, kecl' sa končí 

obclobie mojej pósobnosti pre
zidenta," povedal Ing. Tatara. 
"Budúci rok oslávime desiate 
výročie nášho pósobenia, 
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§(anskej nemocnlce. 

počas ktorých sa naša· pósobnosť 
vyvinula do clnešnej podoby, pretr
vali naše partnerské vzťahy s rakús
kym RC Salzburg Nord a rozvinuli 
sa naše ďalšie kontakty s priatel'
skými Rotary klubmi v bavo!'skom 
Bacl Wórishofene, v holandskom 
Aalsmere U ithorn a pol'skom 
Lodži. P iešťanský Rotary klub 
spolu s ostatnými pomáha v celo
svetovom projekte s Ciel'om vyhla
dit detskú obrnu na svete clo roka 
2005. 

V rámci nášho regiónu budeme 
naďalr;j držať patronát nad piešťan

skýni detským ocldelením emoc
nice s poliklinikou a chce1'he inten
zívnejšie pósobiť v oblasti študij
ných pobytov m ladých l'uclí na 
renomovaných univerzitách a ško
lách v zahraničí a Ietných výmen
ných pobytoch. Najbližšie opať 
očakávame skupinu detí zo zahra
ničia na ci\rbjtýždt1ový letný pobyt 
na Slovensku - v Ératislave a Pie
šťanoch." 

Jana Obertová, 
Piešt'cmy 
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NÁŠ GSE-TÝM V TEXASU 
Jako vedoucí GSE - týmt.r z naše

ho clistriktu 2240 clo cl istriktu 
5870 v Texasu bych chtěl čtená

rum zprostředkovat alespoi'í 
některé z našich dojml!. s názory 
dalších členti týmu se jistě budete 
mít · pl'íležitost seznámit v dalších 
číslech GOOD NEWS. 

Cesta 
Dohodnutý pobyt našeho týmu 

v Texasu začal naším opožděným 
příletem · zpl!sobeným určitými 

peripetiemi s imigračním úřední
kem v Chicagu (po událostech 
z l l. září 2001 jsme se na to snaži
li vnitřně připt:avit, ale zejména na 
cestě zpět to přece jen nebyl ne j
pozitivnější dojem). Na území 
Texasu jsme dlky tomu dosedli ve 
večerních hod inách·· místního 
času v pátek 22. 3. 2002 v blízkos
ti- Dallasu ve dvou týmech (ženský 
a mužský). Byla to první a vlastně 

poslední příležitost ke zvládnutí 
kritičtěj ší situace, pro tože 9Íky . 
informačnímu šumu nás již t)a 
letišti nikdo nečekal. Zároveň 

jsmé ocenili info rmace předem, 
které jsme měli díky e-mailům, 

neboť jsme v:ěclěli , kde je· náš 
hotel a sehnat taxi nebyl problém. 

Města 
Náš téměř šestitýdenní pobyt 

v centrálním Texasu nás zavál plá-

t1ovaně clo.' měst a městeček jako například 
Dallas (šestihodinová 'návštěva a pro muž
skou část ještě návštěva zápasu NHL), Waco 
(týdenn-í pobyt), Killeen, Temple, Belton 
(týdenn í pobyt v ''trojměstí" spojený 
s návštěvou clistriktní konference v Killee
nt.i), San AHtonio (návštěva v rámci našeho 
"rekreačního týdne"), Georgetown (týde nnL 
pobyt), Austin (týde nní pobyt na závěr). 
Navštívili jsme také městečka typická český
mi komunitami, např. West, Shiner, La Gran
ge aj. 

Zajímavý byl pohled č)enl!, kteří žijí či pra
cují v největších českých a slovenských měs

tech (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava), · na 
delší pobyt ve městech menších (nejvíce 
Waco - cca 113 000 obyvatel a Austin r cca 
660 000 obyvatel, jinak mezi' 15 až 87 tisíci 
obyvatel). Protože však Texas je _velký 
a bohatý, je zde vše rozsáhlé co clo plochy 
a projet i nfalým 1f1ěstečkem z jednoho 
konce na druhý zabralo hodně minut. Nutný 
pohleďna ·mnoho ná)<upních center vyvolá
val otázky ,Jak by se to mohlo uživit u nás?" 
a ,Jak se uživí tady?:' 

Lidé 
Obyvatelé jsou h rdí Američané, ale přede

~ším Texasané (vzhledem k mimořádné his
torii Texasu a jeho několikaleté samostat
nosti). Jen na našich prezentacích v klubech 

·a poté na clistriktní konferenci jsme potkali 
odhadem kolem dvou tisíc rotariánti i nero
tariánů . Všichni byli přátelští, sdílní, někteří 
více, jiní méně zvídaví či znalí zeměpisu . Za 
zmínku stojí, že jsme v ro tariánských kru-

Po j edné z prezentací u RC. ve 117aco setktf11f s Gary Mf?Orem, jedním z mtf/a rotaritfnti temé pleti 
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zích · potkali minimum rotariánl! 
černé pleti. Zato však jeden z nich, 
Gary Moore, se svým přátelským a 
nezištným p n stupem hluboce 
zapsal clo naši paměti a našich 
srdcí. Přátelství a dobré vztahy jsme 
ovše'm navázali se spoustou lidí. 

V·Texasu znají "mladou" (z naše- . 
ho úhlu pohledu) historii Texasu,. 
mají vynikající přehled o· svém 
pl! vodu a předcích a vesměs želí, že 
je škoda, že Američané umějí větši
nou jen anglicky (americky) a příliš 
se nezajímaj í o studium dalších 
jazyků (v Texasu především španěl
štiny). S námi hovořili převážně. 
o minulosti a historii. Zaměření na 
budoucnost nebylo tak si\né, jak 
jsem očekával. 

V českých komunitá<;:h jsme se 
v. drtivé míře setkávali s lidmi, . 
jejichž předci pocházeli z Vala$ska. 
"české dědictví" záviselo na tom, 
jakou míru aktuálnícj1 kontaktl! 
rozvíjejí členové české komunity se 
současn)rm Českem. Nutno kriticky 
dodat, že jsme byli konfrontováni 
i s přístupem těch, kteří "zamrzli" 
v křivdách a v roce 1968'. 

Rotary 
V Texasu vznikl první Rotary 

klub v Dallasu v roce 1912. V Austi· 
nu (na území dnešního clistriktu 
5870) vZnikl ·p rvní klub o rok 
později. Nyní je v Texasu 10 distrik
tl! a jej ich kluby jsou obrovské (San 
Antonie · kolem 800 členl!, Waco 
např. kolem 400 členl!), · ale 
i takové, jaké známe ocl nás, tedy 
kolem 30 členů. Lépe jsem se cítil 
v m.enších klubech, kde jsem měl 
podt, že se lidé mezj 5ebou znají, 
zatímco \, těch velkých jsem si tím 
nebyl tak jist. 
Jednoznačně lze.říci , že se Rotary 

,;po americku" od praxe v na
šem clistriktu liší. Začíná se vždy 
modlitbou a poctou americké vlaj- . 
ce. Zejména po ll. září je v tom 
určitý symbol vni třního sepětí. 
Dt1sleclně se.vydávají týdenní bulle
tiny, výbory pracují mimo klubová 
setkání, pravidelné mítinky jsou 
takřka přísně hodinové a třeba 
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V A us/inu jsme na BBQ dostali te.xaskou vlajku (Texas- Lone Star Stnte), která vlála i nad Capitolem státu 

"Global Quest" Ricka Kinga je pro 
všechny velkou Výzvou. Myslím si 
totiž, že AnÍeričané mají do znač- · 
né míry rádi pravidla a určité 
"povely" (nap(. povzbuzování na 
zápase Nf:[L s~ dělo na pokyn 
"noise", který se rozsvítil na 
reklamních panelech). · 

Naše prezentace byly s povclě
kem přijímány jako nejlepší, což 
nás těšilo. Na druhé straně je 
v Americe "nejlepší" vše. Přesto 
bylo představení nás - českých 

a slovenských ro~ariánú i informa
ce o obou l'lašich republikách -
pro většinu poslucllačú obohacu
jící. Nej nadšenější byli vidy ti, 
kdo Česko nebo Slovensko již 
navštívili (a rádi by se k nám zase 
vrátili). 

Profesní program 
byl v rámci pravidel Rotary 

striktně držen na úrovni maximál-
. ně dvou clnú za týden, což bylo 
pro členy týmu určitým zklamá
ním. jejich nevýhodou bylo, že . 
byli profesně zaměřen i spíše na 
byznys a nikoliv na sociální služ
by. Výjimkou byla lékařka Monika 
(chirurg- 9rtopecl). Přesto si mys
lím, žt; je správné nepreferoÝat při 
výběru členú GSE - týmu žádnou 
profesi a stanovit jeho kritéria 
komplexně na. základě· znalosti 
nejen jazyka, ale i daného regionu 
a očekávání či přínosú z. pohledu . 
Rotary. 

, 
Jakb konzultant jsem nebyl konfrontován 

s ničím převratným nebo mimořádným. 
Hodnotif jsem návštěvu řady ·univerzit (malé
jsou tam co clo počtu stuclentú na úrovni 
našich největších, např. University of Texas 
v Austinu má kolem 50 000 studentú). Bohu
žel jsem ne zcela pronikl clo systému školství 
v USA, ale pochopil jsem, že naši studenti 
mají v USA, pokud jde o znalosti, obrovskou 
šanci a možnost zařadit se mezi vynikaj ící. 
Výzvou je pro naše studenty aplikace zna
lo~tí clo praxe a umění diskutovat a prezen
to~at. 

Mým postranním přáním bylo seznámit 
se se "systémem" dobrovolnictví, služby, 
pomoci, ~harity a těchto aspektú občanské 
společnosti. V tomto směru bylo toto pozná
ní až extré mní. Kdekdo je v něčemzapojer'l , 

je ně.čeho předsedou apod. Nutno také 
dodat, že pro to jsou vytvořeny i vhodné 
dal'íové podmínky, což je určitý rozdíl opro
ti naší ekonomice (alespoň zatím). Odvráce
nou stranou této mince byl mttj osobní 
pocit, že bez tohoto zapojení nelze v USA 

. dělat normální "byznys" nebo vést spole~en-
ský život. · 

Kulturně - p oznávací progratp 
svým rozsahem výr~zně předčil program 

profesní. Namátkou .bych · vyjmenoval 
návšt~u Texas Ranger Museum, Sea Worlcl 
u San Antonia,. NHl v Dallasu, mimořádnou 
návštěvu Johnson Space Center nedaleko 
Houstonu, Dr. Pepper Museum, Bob Bul
lock Texas State History Museum (s návště
vou 3D IMAX Cinema), plavbu jachtou po 
Austin Lake, 6th Floor Museum' v Dallasu a 
oběd v Reunion Tower, George B.ush Libra-
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ry, 6th Street v Austinu (větší obdo
ba noční klubové Stodolní ulice 

· v Ostravě), zátěžový ku.rz na "opičí 
dráze" (tzv. Rope Course), pivovar 
Siner (česko-bavorské clěclictví} a 
řada dalších. · 

Závěr 

Psát o pobytu v Texasu by se dalo 
daleko více. jsem připra'-;en stejně 

jako členové, týmu uspořádat v pří

padě zájmu přednášku v Rotary 
klubech našeljo clistriktu. Věřím 
také, že se nám ve shonu podqří 
dostat nějaké fotografie na www 
stránky našeho clistriktu. K někte
rým otázkán1 se ještě vrátím i na 
stránkách GOOD NEWS, zejména 
v souvislosti s plánovanými cesta- . 
mi našich GSE-týmú do Bavorska a· 
Pennsylvánie v roce 2003. 

Po mém návratu . přehlušil vzpo
mínky obrovský nával práce, pří
p rava na nový ro tariánský rok, 
v němž mi v ostravském klubu byla 
svěřena funkce prezidenta klubu, 
počátek starostí" s přípravo!) výše 
zmíněných GSE, návštěva Světové
ho kongresu RI ·v Barceloně, kde 
jsem potkal · guvernéra distriktu 
5870 Rexe Weavera, avšak ne
stihl už potkat Gene Davenporta, 
vedoucího komise GSE té
hož distriktu. 

Když však píši tyto řádky, myslím 
na Texas, který suzují deště a 
povodně a vzpomínám na rok 1997 
u nás na Moravě. A mám na mysli 
také rotariánskou pomoc, kteté se 
našemu regionu dostalo. Rotary je 
velké pojítko, jehož jse1p si v minu
lém rotariánském roce bohatě užil. 
jsem za to vclěč!)ý a ješte jednou 
děkuj i zejména Ivanovi Belanov\, 
Standovi Novákovi, Vláďovi Adám
kovi, členúm RC Ostrava a dalších 
zúčastněných Rotary klubú 
v našem d istriktu a samozřejmě 

· "svému" týmu - Žanetě, Monice, 
HoJdovi a Tomášovi. 

Libor Friedel, 
vedoucf GSE t)ímu, 

RC Ostrava 

Fotografie naleznete na 2. straně 
obálky. 



PROČ MÁM "RYLU" RÁD 
aneb· 

VYZNÁNÍ ORGANIZÁTORA 

Protože je pro mladé lidi, kteří 
chtějí něco dokázat; protože je 
neformální a bourá b~uiéry mezi 
starými a mladými; protože je v ní 
spousta energie, která se šíří dál; 
protože potvrzuje mou zkuše
nost, že nejefektivnější investice 
jsou do mladých; protože pomá
há měnit svět k lepšímu atd. atd .... 

To jsou jen některé z mnoha 
dl!vodtl, které mne k Ryle přived
ly a které se každým z realizova
ných sem inář(! RYLA stále potvr
zují. Ostatně i pojem Ryla se začí
ná zabydlovat i v našem českém 
i slovenském rotariánském slovní
ku. 

Co to tedy ona Ryla vlibec je? 
]e to aktivita organizovaná Rota

ry International, jejímž posláním 
je pomáhat mladým lidem I'ozví
jet jejich schopnosti vedení nejen 
sebe· sama, ale ·zejména vedení 
jiných mladých lidí. RYLA je zkrat
kou počátečních písmen slov 
Rotary Youth Leadership Award. 
Jejím základním cílem je: 
• demonstrovat zaměření Rota
ry na mládež, . · 

• poskytnout tréninkovou zkušenost 
vybraným potenciálriím mladým vtiCičím o
sobnostem, 

povzbudit mladé. lidi k vedení prostřed
nictvím jin)rch mladých lidí, 
• dát veřejně najevo, že jsou to zejména 
mladí lidé, kdo poskytují službu společnosti 
a jsou nadějí do budoucna. 

V pořadí již III. seminář RYLA v distriktu 
2240. se uskutečnil v obci Prostřední Bečva; 
nedaleko od Rožnova pod Radhoštěm, srdce 
Valašského království, ve dnech 30. května 
až 2. června 2002. Zúčastnilo se ho 16 mla
d)rch lidí z české a Slovenské republiky, 
reprezentujících Rotary kluby z Brna, Ostra
vy, Přerova, Olomouce, Plzně, Jičína, Hradce 
Králové a Košic. Do jeho přípravy se zapoji
lo-9 přednášejících, z nichž někteří byli záro
ve11 i organizátory. 

Co bylo účelem let<?šní Ryly, jaké cíle sle- . 
. dovala a jak vt1bec probíhala? 

Účelem bylo motivovat mladé 'lidi k sebe
poznání, zamyšlení se nad svými možnostmi 
a k odhodlání k činlim ve prospěch dru
hých. 

Mezi základní cíle, vytýčené společně 
organizátory i účastníky mihulého ročníku 
Ryly, patřily: 

Lépe poznat sám sebe a lépe rozumět d ru-
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hým. Uniět lépe komunikovat, 
týmově spolupraéovat, prezentovat. 
Pochopit principy vúdčí osobnosti. 
Přijmout zodpovědnost za vedení 
sebe i druhých. Uvědomit si etické 
a duchovní principy a jejich 
význam v životě a podnikání. Po
znat nové lidi a navázat kontakty. 
Seznámit se s konkrétní činností 
Rotary International a možnostmi 
zapojení do p ráce v Rotary. 

Tyto cíle byly postupně naph'íová
ny hned počínaje příjezdem účast

ník(! -<re čtvrtek 30. května prostřed
nictvím sebeprezentace ve formě 
erbú, vyjadřujících pohled účastní
kll na vlastní osobu, svět kolem 
i jejich očekávání související s při

praveným programem. 
Hned druhý deli ráno jim v rámci 

úvodního sebepoznávání pomáhal 
zkušený psycholog Mgr. Alexandr 
Tomeček nahlédnou~ do tajtl vlast
ní osobnósti a na základě toho zdo
konalovat svou komunikaci s oko
lím. V následném bloku nazvaném 
leadership, vedeném zkušen)rm tre
né rem managementu a zárove11 
rotariánem Ing. Liborem Friedelem, 

. se účastníci dozvěděli, jak rozlišo
vat mezi r-ízením a vedením dru
hých a na jakých principech lze 
budovat vlastní osobnost, aby byla 
schopna vedení. Ing. Miloš Křenek 
zase názorně demonstroval, že 
týmová práce mllže být tím nejefek
tivnějším zplisobem práce leadera. 
Následující přednáška wtariánské
ho přítele z Klatov ing. Jana Říčana 
ukázala, jak trénované manažerské 
dovednosti mohou být uplatněny 
v rámci Evropského hnutí na jeho 
cestě k občanské společnosti. 

Vyvrcholením dne pak byla před
náška s názvem Duchovní hodnoty 
mládeže v 21. století a následná dis
kuse s . čestným členem Rotary 
klubLťOstrava ThDr. Josefem Hro
mádkou. Účastníky zaujaly zejména 
výsledky jeho jednání s takovými · 
světovým i osobnostmi, jako jsou . 



Michail Gorbačov, Ronald Rea
gan, Margaret Thacherová atd., 
s nimiž se jako místopředseda 
bývalé československé vlády pra
videlně setkává. 
Třetí den byl věnován etice 

podnikání, o které jsem si s účast
níky povídal a tříbil názory osob
ně. Část dne byla rovněž vyhraze
na technice interview, kterou · 
veqla Ing. Lucia Belanová, a pre
zentačním · dovednostem, jež tré
noval RNDr. Petr Kala. Program 
dne byl zpestřen strategickou 
hrou připravenou reprezentanty 
občanského sdružení PROJECT · 
OUTDOOR z Olomouce, kteří 
tímto zpť1sobem Rylu podpořili. · 
Večer jsme se všichni sešli 

u táborového ohně, ocl něhož nás 

až těsně pl'ed p t"Ilnocí vyhnal začínající déšť. 
Do posledního nedělního rána se účastní

ci probouzeli sice pozvolna, to však nic ne
ubralo na dynamice a přes-vědčivosti . pre
zentací jejich čtyř týmt"1, připravených na 
dopoledne. Zde všichni proká:tali, že i přes 
velmi krátký čas strávený společně byli 
schopni se toho hodně naučit a že jsou 
schopni předávat své poznatky týmově dál. 

Všechny prezentace rozvíjely základní 
rotariánské služby, zejména službu mládeži, 
a byly velmi p t"1sobivé, obsahově i názorově 
bohaté. 

A tak nakonec nebyli ani vítězové ani 
poražení, jen spokojen( účastníci i orgqnizá
toři-. To bylo důkazem, že se i ta letošní Ryla 
povedla. že byla pro všechny zúčastněné 
bohacením a přinesla jim mnoho cenných 
inspirací do dalšího života. 

Proto paťří upřímné poděkování všem, 

·~-:~. '·. · ' na pomoc lli/(f{!)'m 
~.~. ,,). . . . 

kteří přiložili ruku k dílu. Zejména 
přednášejícím, kteří všichni bez 
nároku na mzdu odvedli perfektní 
práci, ale i účastníkúm, kteří jim · 
byl i dokonalými partnery. Poděko
vání patří rovněž mým· spolupra
covníkům ie spo lečnosti HM 
PARTNERS s.r.o, kteří Ryl u zabezpe
čovali organizačně a všem zaměst
nanct"lm rekreačního za n zení 
RETASO, zejména vedoucí paní 
Kuhošové, za vstřícnost a vzorné 
služby. 

Takže díky a na viděnou na příští 

Ryle! 

Za organizáto1y 
Zdeněk Michálek, 

RC Ostrava 

v .; v .... o 

CO PRINESLA RYLA DCASTNIKU M? 
Program seminál'e RYLA 2002 velmi pečlivě pNpravili ve spolupráci s tíčastnfky analogického seminál'e v loiíském roce Zde
něk Michálek a Libor Friedel, oba členové RC Ostrava, kteN p lisobí v subkomisi RYLA pn komisi Nctdace Rota1y distriktu 2240. 
~výborné úrovni letošního ročníku RYLA neJlépe hovoN hlasy něktei:Jích z účastníkli, at'posluchačli, či jJJ'ednášejících: 

Přestože .byl termín letošního 
RYLA semináře s tanoven v mém 
zkouškovém · období, rozhodl 
jsem se ho navštívit v očekáván í 
něčeho výjimečného. Musím 

· přizna t, že svého rozhodnutí 
nelituji. Tři dny, s trávené v pří
jemném prostředí Moravskos
lezských Beskyd v neméně pří
jemné společnosti, splnily má ' 
očekávání. 

Program seminál'e považuj i za 
vel ice přínosný v tom, že bylo 
možné právě získané znalos.ti -
obzvlášť v oblasti komunikace 
a týmové práce- aplikovat v pra
xi a tak je "zažít". Plnění úkolL! 
v týmu lidí, které jsem právě 
poznal, bylo zajímavé a v mém 
případě přispělo velkou měrou 
nejen k poznání sebe sama, ale 
i k porozumění druhým. Věno
vali jsme se i aktuálním téma
tt"un, jako je integrace Evropy, 
etika -v podnikání atd. 

Doslova jako pohlazení. na 
duši pt1sobilo setkání s panem 
ThDr. Josefem Hromádkou, 
během kte rého se mimo jiné dis
kutovalo o současných duchov-

ních hodnotách. O hodnotách, je jichž 
nositelem je i Rotary -International. 

AdamRitter 

Na letošní Ryl u vzpomínám velmi ráda. Je 
to seminář, na němž se setkávají mladí lidé, 
kteří nejen společně naslouchají přednáše

ným tématwn, ale také společně diskutují a 
řeší předkládané problémy a situace. Tím se 
navzájem nejen seznamují, ale i po-znávají a 
dál pl:eclávají impulsy k novým či jiným 
pohled t"un. Pl'ednášející jsou osobnostmi, 
které na své cestě životem nasbíraly spoustu 

se nad naším setkáním rozprostl'e
la. Jen jsem litoval, že něco tak krás
ného muselo jednou skončit a že 
jsme se museli rozloučit s novými 
přáteli a vrátit se domt"l. 

· Chtěl bych jménem všech zúčast
něných poděkovat organizátorúm,' 
hlavně Zdei'ikovi a Liborovi za orga

. niz~ci tak nádherného a poučené
ho sen;ináře, jakým RYLA bezespo
ru je. 

]cm Vaněček 

zkušeností i moudrosti, kte rou teď chtějí Ryla je obdivuhodná, dobře při-
předat další generaci. pravená a l'ádně ve.dená akce, inspi-

Spíš než umění být vúdci' zasévá RYLA · rující mladé lidi k plnému, čestné" 

v lidech semínka snahy být poctivými, · mu a plnému životu na vysoké 
upřímnými a férovými k sobě, k druhým úrovni výkont"1, opravdovosti a přá
a ke svému okolí. A to je myslím první a nut- . telst\rí·. Děkuji za pozvání a pohos-
nou podmínkou k tomu, aby se časem rúohli tinnou péči pl'edcházející má pl'ání. 
stát dobrými lidmi i rotariány. Zdeňkova a Liborova pohotovost je 

Daniela Mališová nesmírná a vstřícnost dokonalá; 

Ryla mě obohatila jak novými vědomost
mi a poznatky, které jsme si mohli hned 
prakticky procvičit ať už formou her či 

úkolů, tak i nově navázaným pl'átelstvíin 
a nádhernou přátelskou atmosférou, která 
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Děkuji za vzácnou příleži tost sdělit 

své přesvědčení nejclt"lležitějším 

lidem, těm, kteří budou ve světě -
jak jim přeji- na pln<;> prožívat a svo
bodně uskutečňovat, co. si předsta

vujeme a i pomáháme zakládat. 
j an Říčan, RC Klclli-ovy 



z t'i1111osti ktuh1i ·~nfť, 
• ..·. 'l 

PAMĚTNÍ STROM K 75 LETŮM 
ROT ARY KLUBU V PLZNi 

členové Rotary klubu v Plzni se 
rozhodli připomenout celé plzei'l
ské veřejnosti, že uplynulo již 75 
let od prvního založení tohoto 
klubu. Na konci dubna 2002 proto 
zasadili v Šafaříkových sadech, 
v bezprostřední blízkosti hotelu 
CONTINENTAL, kde se členové 
klubu pravidelně každé pondělí 
setkávají, pamětní strom. Je jím 
mladičký liliovník tulipánokvět)', 
který bude potřebovat ještě t:adu 
let, aby mohla vyniknout jeho 
krása. Zlacené písmo na pamětn í 
desce ze zeleného mramoru, 
která bude umístěna na fasádu 
hotelu, připomíná toto v)rznamné 
výročí. 

Rotary k lub Plzei'l byl založen 

P1:ezident RC Plze1) ]IN Laclga 
piiprojevu 

1. ledna 1927, za uplynulých 75 let 
však byly jeho aktivity již' dvakrát 
násilně ukončeny. Poprvé k tomu 
došlo v roce 1939, kdy něm~čtí 

okupanti zakázali činnosti všech 
47 klubů tehdejšího českosloven-
ského distriktu č. 66. · 

Po válce byl život k lubu nejen 
v Plzni, ale i v dalších městech 

země obnoven. Dokonce se podařilo v roce 
1947 uspořádat právě v Plzni první pováleč
nou distriktní konferenci, na níž tehdy pro
mluvil ministr zahraničních věcí ČSR Jan 
Masaryk (jeho projev, ch arakterizovaný jeho 
typickým nenuceným , výrazem, je dosud 
zachován .na zvukovém záznamu). Brzy však 
přišel další zákaz - tentokrát bohužel na 
nečekaně dlouhou dobu více než 40 let. 
Obdobně jako u řady dalších českých i slo

venských Rotary klubů došlo tentokrát již 
potřetí ke znovuzaložení 
klubu v Plzni, a to v únoru 
1991 v rámci rakouského 
distriktu 1920. ú kolem 
rakouských rotal'iántl bylo 
zajistit rozvoj rotariánských 
myšlenek a ideáltl v celém 
tehdejším Československu, 
které se konečně osvobodi
lo od ko.munistické diktatu
ry. Slavnostní předání Char
ty se pak uskutečnilo v Plzni 
26. června 1991 za přítom
nosti hostů z ll zemí Evro
py i z USA. 

Od té doby uskutečnil RC 
Plzei'l mnoho zaj ímavých 
·projekttL V sociální oblasti 
jsou jeho projekty zaměře
ny na zlepšení životních 
pódmínek pro lidi nemoc
né, stárnoucí či zdravotně 

postižené. Při jejich realizaci často spolupra
cuje s Rotary kluby ze zahraničí, např. ze š\r)r
ca rsk a, Rakouska, Německa, . Holandska, 
Anglie, Belgie, Francie, I tálie, Lucemburska, 
USA a z dalších zemí. 

Pro prohloubení svých přátelských vztahů 
se zahraničn ími partnery uspořádal RC 
Plzei'l ji ž deset Inter-Country Meetingú 

· s bohatým kulturním a společenským pro
gramem. Zúčastn ilo se jich již několik set 
zahraničních hostú, z nichž mnozí se pak 
podíleli na zajímavých společných projek
tech. 

RC Plzei'l realizoval např. svt1j několikalet)r 
projekť · 1 ,, 'lupráce s místní školou pro slu
chově ; < •'itiženou mládež. Nejen že přispěl 
k jejímu vybavení nezbytným technickým 
zařízením, ale ve spolupráci s RC London 

· umožnil osobní kontalfty neslyšících dětí: 
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v roce 1996 byly anglické děti 
v Plzni, naopak neslyšící děti 

z Plzně navštívily Londýn již dva
krát - v květnu 1994 a v dubnu 
1997. 

Do celodistriktového projektu 
s. názvem TMAVOMODRÉ VEČERY, 
vyhlášeného v roce 2000, se Rotary 
klub Illze1'1 zapojil - stejně tak jako 
osm dalších českých a slovenských 
klubtl - hned dvěma benefičními 

koncerty, jejichž v)rnos· přesahující 
100 · 000 K.č byl věnován ve pro
spěch našich nevidomých a slabo
zrakých spoluqbčan(L 

V oblasti sociální a zdravotní 
péče o seniory zajistil RC Plzei'l za 
účinné finanční spolupráce dvou 
anglických klu bú a jejich distriktu a 
za pl'ispění Nadace Rotary rehabili
tační, rekond iční a lllžkové zařízení 
pro Penzión a domov dt1chodcú v 
Mníšku pod Brdy. Ve spolupráci 
s kali fornským RC ~anebo Cuca
monga se podařilo v roce 2000 
vybavit dětské oddělen í stomatolo
gické· kliniky v Plzni dvěma moder
ními zubolékařskými křesly. 

Stejná pozornost je věnována 
i oblasti výchovné a vzdělávací. 



Mnoho desítek studentů bylo 
vysláno na krátkodobé prázdni
nové pobyty do rotariánských 
rodin a_ letních tábor(I v mnoha 
zemích Evropy i v USA, Mexiku a 
K~naqě, na odborné praxe i na 
st)"eclněclobé i jednoroční studij
ní stáže zejména clo USA, Anglie, 
Belgie a Lucemb'urska. Pro mladé 
lékaře byly zajištěny specializova
né stáže na rakouských klinikách. 
Recipročně přijela clo Plzně na 
dobu jednoho roku již řada 

zahran ičních smclent(I, zejména 
z USA. 

~- rl~,:::;::~ _'. , . . Z Či lil/OSli IJ/u{Jfi 

V rámci výměny studijn ích skupin, se 
našim mladým oclborník(tm dostalo mož
nosti navštívi t na 4 až 5 týdnů např. Brazílii 
nebo Kalifornii, naopak se životem v Plzni se 
mohli seznámit specialisté z Kalifornie. 
Kanady a dokonce i z -Nového Zélandu. Pod 
svúj patronát si RC Plzei'í vzal nově založe
nou soukromou Střední umělecko-prúmy
slovou školu "Zámeček" v Plzni a ve spolu
práci s řadou zahraničních Rotary klubů 
významně přispěl k jejímu vybavení počítači 
a moderní kancelářskou technikou. 

Z tohoto velmi str~tčného výčtu jasně 
vyplývá humanitární, charitativní a vzděláva
cí zaměření a společenské poslání rotarián-

VLTAVA 2002 

ského hnutí, které u nás opět našlo 
svou úrodnou púdu. jsme přesvěd
čeni, že se mu bude dobře dařit 
v celé naší zemi stejně jako pamět
nímu stromu nedávno vysazenému 
v Pl?ni místními rotari~ny. 

Dobroslav Zeman, PDG, 
RC Plzeií 

aneb rozloučení se zahraničními studenty 

Stejně jako v předchozích 
letech uskutečnilo se i letos druhý 
víkend v červnu poslední čtyř
denní setkání zahraťličních 

výměnných studenttt, zorganizo
vané klubem Rotex CZ. Začíná 

pravidelně přivítáním na Če1ikO

budějovickém nádraží, odkud 
všichni vyrazí vstl'íc dobrodruž
ství, pryč od civilizace, do Vyššíl;o 
Brodu. V čele s neohroženými 
vúdci z řad Rotexu se pak družina 
studentú plaví po vodách řeky 

Vltavy, aby po neúprosných 70 
km dorazila do zaslíbeného Bor
šova nad Vltavou. Po 8 kilomet
rech vlakem do českých Budějo
viC se již navždy rozjede · vstříc 
svým domovúm, třeba někam do 
dalekého zámoří. 

Letošní sjezd Vltavy se nesl plně 
v duchu let předešlých už tím, že 
hned první den lilo jako z konve. 
Sedíte-li na raftu, změní se deštík, 
který se na pevnině jeví jako 
banální, v neúprosnou bouři. 

Nejinak tomu bylo i letos. Prvotní 

nadšení mých stuclent(t rychle opadalo, 
zvlášť při představě, že mají před sebou ještě 
čtyři dny. je-li nevalné počasí,' je no9 v kem
pu vždy dlóuhá a jedinou zábavou bývá 
besedování v našlapaném kiosku .,U Nojcly". 

Druhý den přestalo k mému obrovskému 
překvapení pršet. Nálada se opět dostávala 
na pomyslné stupnici k bodu van1. Přes ujiš
tění pronajímatele lo.dí, že jsou nerozbitné, 
se jedné naší zahran iční posádce přece jen 
podařilo raft doslova rozpárat o záludný 
kmen trčící lstivě těsně nad vodou. Druhý 
večer v kempu nedaleko Českého Krumlova 
se nesl ve znamení tradičních špekáčktt , 
pečlivě připravovaných na táborové vatře. 
Zde je nutno se pozastavit nad nesporně 
zajímavým pojetím studenti\ jak rozdělat 
ohei'í. Několik z nich navštěvovalo od útlého 
věku tzv. scouting, kde se (podle jejich tvr- · 
zení) naučili, jak přežít v drsné přírodě. Mé 
očekáván í křesání kamínktt se však nenapl
nilo. j eden z nich- dle hesla .,štěstí přeje při
praveným" - polil hromádku chrastí litrem 
benzínu a podpálil ji stylovým benzínovým 
zapalovačem. Pionýři divokého západu se 
v té chvíli museli otáčet v hrobech. 

Třetí den byl celý podivně nostalgický: 
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studenti začali nevědomky bilanco
vat svúj roční pobyt u nás. Téměř 
ponorkovou náladu musel proto 
křísit Libor Kičmer, distriktový 
vedoucí Služby mládeži. Zastavil se 
v podvečer v kempu Zlatá Koruna, 
aby rozdal svá poslední objetí a po
přál našim .,dětem" šťastný let 
dom(J. 

Poslední čtvrtý clen se opět roz.. 
pršelo a p roudy vody znepříjemi'ío
valy nejpomalejší část naší trasy. Za 
obrovského nasazení jsme ji překo

nali v rekordním čase, ta~že po 
odevzdání naší výstroje zbyl ještě 
čas na poslední pivo v kempu pří-· 

značně nazvaném .,Poslední štace". 
Když jsme se v ponpčlí desátého 

června loučili na stejném nádraží, 
z kterého jsme před čtyřm i dny 
vyjeli, honily se mi již hlavou myš
lenky óa příští, už pátý ročník.... · 

Marek Schneide1; 
za k!ub Rotex CZ 

. I 
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SVĚTOVÉ SETKÁNÍ ROTARIÁNŮ 
VBARCELONĚ 

Závěr kaž dého rotariánského roku tvoří Světový kongres Rotary, který se scház í v různ)ích částech. 
světa. V roce 2001 to by lo texaské město San Antonia, pl·íští rok to bude australské Brisbane, p oté 
jap onská Osaka a ve výr·očním roce 2005 pak samotné Chicago, kde myšlenka Rotary ,vznikla. 

Pro letošní rok byla vybrána Barce
lona, hlavní město španělského Kata
lánska. Několik rota riánů a rotariánek 
z našeho distriktu 2240 se účastnilo 
tohoto ·slavnqstního setkání, ·n·a kte
rém i letos bylo napočteno téměř 
20 000 přihlášek z celého světa. j de 
tedy o mamutí podnik, který vyžadu
je i dokonalou organizaci a logistiku. 
Podle mého. mínění zvládli španělští 
hostitelé tento úkol velmi dobře. 

Pro vlastní jednání byly vybrány 
prostory jednak na Fira de Barcelona, 
jednak v olymp ijské hale v areálu 
Montjuic. Jednání byla rozdělena na 
plenární zasedání a zasedání skupin 
Rotaract, lnteract, Ryla a GSE. Plenár
ní setkání byla p rovázena kulturními 
vložkami španělských souborů, které 
měly mezi účastníky velký ohlas. 
Zasedání vedl většinou dosavadní 
prezident Richard (Rick) D. J<:ing, kte
rého clopipvázelo nejen celé vedení 
Rotary lnternational, ale jako hosty 
uvedl i známého amérického komika 
a herce Jerry Lew ise a bývalého 
sovětského prezidenta Michala Gor
bačova. Oba byli vy?namenáni za 
svoje příspěvky ke světovému míru 
případně finanční podporu Rotary 

nejvyšším oceněním Rotary- "Cenou za 
mezinárodní porozumění". Mezi další
mi hqsty byla manželka generálního 
sekretáře UN paní Nane Annan, Dr. Jac
ques Moreillon, generální sekretář· svě~ · 
tového hnutí skautů, Dr. Bruce Aylward 
jako zástupce WHO, spolupracující na 
vyhlazování polio, Dr. Noi·man Borlaug, 
nosi tel Nobelovy ceny míru za rok 1970 
a další hosté: Velký dojem na přítomné 
zanechalo 34 zástupcti těch částí světa, 
kam bylo doposud dopraveno velké 
množství kolečkových křesel z prostřed
ků Naclace, kterou uvedl v život Ken- · 
neth Behring: 

Pro nás, rotariány z Česka a Slovenska, 
bylo příjemnou zprávou konstatovat, že 
na tomto kongresu byl za jednoho 
z řed itelů správní rady Rl (Rl D iFector) 
zvolen i letošní představitel prezidenta 
Rl Ricka Kinga na královehraclecké 
clistriktní konferenci, pan Gennaro 
Maria Carclinale z Florencie. Upřímně 
gratulujeme! 
Nově nastupující- prezident Rl pro rok 

2002-03 Bhichai Rattakul z RC Ohonbu
ri v Bangkoku, hlavním městě Thajska, 
vysvětli l své letošní motto SOW THE 
SEEDS OF LOVE a 1nluvil o cll!ležitosti 
"návratu k vlastním kořen(un". 

Pro rok 2003-04 byl zvolen za pre
zidenta Rl. první zástupce černého 
kontinentu j onathan Majiyagbe 
z Nigerie. Ve svém proslovu citoval 
Paula HaHise z roku 1944, když pra
vil, že Rotary je integruj ící silou ve 
světě, kde dezintegrační síly 'jsou 
stále ještě v přesile. Tento africký 
kandidát zanechal mezi účastníky 
velmi dobrý dojem. 
Světový kongres v Barceloně byl 

zakončen společenskými akcemi, 
na nichž vystoupily nejen katalán
ské skupiny, ale i v USA velmi popu
lární j erry Lewis. Své pěvecké 
umění předvedl ovšem Rick King. 

Domnívám se, že letošní kongres 
patřil k .těm nejlepším, které se 
doposud konaly. Pro rotariány celé
ho světa jsou tato každoroční setká
ní mimořádnou příleži tostí nejen 
k výměně .zkušeností, ale i k osob
ním kontaktúm, které přece jen· 
nejsou nahraditelné elektronickou 
či jinou poštou. V tom smyslu lze 
barcelonský kongres hodnotit jen a 
jen pozitivně. 

Stanislav Nouák, PDG, 
RC Hradec Kr-álové 

(foto na 3. Straně obálky) 

Barcelona .očima účastníka 

Teprve v Barceloně jsem si uvě

domil, jak rozsáhlé je společenství 

Rotary. Přes 19 000 registrovaných 
účastníkú ze 146 zemí světa na jed
nom mfstě mě o tom dostatečně 
přesvědčilo . j e totiž něco jiného 
o· počtech členů číst nebo se 
v rámci GSE setkat v Texasu se ' 
2000 rotariánů, než uvědomit si tu· 
možnou syi1ergii a potenciál služ
by, sedí-li 19 000 stejně smýšlejících 
lidí na stadiónu nebo potkáváte-li 
je na barcelonském výstavi~ti 

v sousedství olympijského stadionu, kde se 
kqngres uskutečnil. 

j eho program byl nabitý, takže jeho organi-
. zace musela být velice náročná . . Každý si' 

mohl v:ybrar, zela se zúčastní plenárního zase
dání, či zela bude besedovat s přáteli v "House 
ofFellowship" či jinde,. nebo zda si prohlédne 
doprovodné výstavy (rotariánské upomínko
vé předměty licencovai'Iých firem, projekty 
v rámci Rotary lnternational, prezentace špa
nělských I'egionti, sponzorské stánky apod.). 
V tomto-směru byl program opravdu veletr
hem. Přivezl jsem si spoustu mateliált"', které 
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bych rád zpracoval jako informaci 
o rl!zných moži10stěch zapojení 
(skauti, boj proti AIDS, programy 
milovníkti jachtingu, vína či golfu 
v Rotary, rotarián:ské školky apod.) 

Velmi mě ·zaujal projev jednoho 
z hlavních hosrti, Michaila Gorbačo
va (o Rotary, o světě, o roli a zapojeni 
Ruska), inaugurační projev nasrupu
jíc01o prezidenta Rotary lnternatio
nal pana 'Bhichaie Rattakula, jehož 
východoasijské charisma a přístup 
ovlivněný tamní filozofií a vztahem 

• • 
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k životu na mě působily "upřímně

ji" než perfektní rétorika a řečnické 
umění Richarda Kinga. Myslím, že 
nehovořil jen o "rozdávání laska
vosti" (jak jeho motto na tento rok 
SOW THE SEEDS OF LOVE překlá
dáme clo češtiny), ate· o pravdu 

áni věnovali 20 000 vozíktl pro postižené. z RC Ostrava), předpokládal jsem, že 
této příležitost i využijí naši rotariáni 
daleko více. 

o lásce a jejích podobách a také 
o určitém návrat\.1 ke "kořentlm" 

v Rotary, protože to je i podle 
mého názoru druhá ~trana této 
mince. Velikost Rotary může také 
znamenat určitou past roztříštěnos

ti, administrativy, odpoutání se ocl 
základních myšle nek. Ale také 
může těžit z tisíCtl podob služby. 
Zaujaly mě i informace o existenci 
"Wheelchair Founclation", jíž rotari-

Překvapila mě nízká účast na RYLA Con
vention,· která se počíta la spíše na desítky. 
RYLA si ješte stál~ hledá le pší a viditeln~jší 
místo na slunci v rámci Rotary. Múj hlavní 
dojem spočívá· v tom, že se okolo ní toČí 
opravdu hlavně nadšenci, ktei-í mají radost 
z povedeného díla, i když je je n nepatrnou 
kapkou a pHspěvkem k výchově zodpovědné 

Účast v Barceloně mě přesv~clčila 
o tom, že kdo nikdy nenavštív( 
některý Světový kongres Rl, připraví 

se o významný - střípek clo mozaiky 
Rotary. Každopádně australské Bris
bane (2003), japonská Osaka {2004) 
či americké Chicago (2005 - 100 let 
Rotary) jsou pl'ece jen dále než Bar
celona a cesta tam bude stát daleko 
víc. Ovšem rozhodnutí je oa každém 
z nás. 

· buclo ticí generace. Na ospravedlnění je třeba 
podotknout, že návštěvníky sváděla samo
zřejmě i Barcelona a okolí se svými památka
mi a muzei. 

Setkání rotariántl v Barceloně, tedy v Evro
pě, bylo vynikající příležitostí i pro rotariány 
z našeho distriktu. Takováto .akce neprobíhá 
právě v Evropě každým rokem. Bylo-li nás , 
z n·ašeho distriktu celkem pět (dva jsme byli 

Libor Fr iedel 
p rezident RC Ostrava 2002/03 

Rotary v číslech 
Rotary v číslech 
Počet člentl: 1 188 492 
Počet Rotary klubů: .30 149 
Počet distriktú: 530 ve 163 zemích 
I1očet členú Rotaract klubÓ: 166 267 
Počet Rotaract klubti: 7 229 ve 152 zemích 
Počet Tnteract klubů: 8 331 ve 109 zemích 
Počet členů Interact klubtJ: 191 600 ve 109 zemích 
Tato čista se opíraj í o pololetní pl'ehled za období 
1.1.- 30.6.2001 čtvrtletní \!)'kaz za 1.10. - 31.12.2001 

Akce ústředí Rl v srpnu a září 2002 

Září j e měsícem nové generace 
Pečuje váš klub o ·nějakého výměnného studenta, stará se 

o Rotar~ct či Interact klub? Jestliže ne, zvažte svou účast na 
těchto oblíbených programech právě v zá_l'í, který je měsí

cem nové ge ne race. Je tak nejvhodnější dobou, abyste 
posoudili, jakému projektu, zaměl'enému na prospěch mla
dým, se bude moci váš klub věnovat. 

9.-U.8. prezidentská konference na téri1a Mír a rozvoj : 

Mladým ve vaší obci múže klub sloužit mnoha rúznými 
způsoby, jako například zřízením výchovných p rogramú, v 
nichž budete ptlsobit jako poradci, výstavbou rekreačních 
zařízení nebo zajištěním studentských stipendií. Mladým 
mtlžete pomoci také tím, že se zúčastn íte některého projek
nJ služby světovému společenství lidí nebo zapojením do 
programu PolioPlus, orientovaného na ochranu dětí na 
celém světě před obrnou. Prezident Rattakul říká : "VyzýVám 19.-21.8. 

21.-23.8. 
28.-30.8.· 
30.8.-1.9. 

Kuala Lumpuir, Malaysie 
komitét p ro strategické pl~nování- Evanston, VSA 
komitét pro Světový kongres 2004 -Osal<a,Japonsko 
komitét pro Světový kongres· 2003 -Brisbane; Austrálie 
semináJ· vydavatel tl časopisú Rot.'Uy -Biisbane, AtJSU'álie 

Světové kongresy Rotary International: 
2003: Brisbane, Austrálie, 1.-4. června 
2004: Osaka, Japonsko, 22.-26. května 
2005: Chicago, USA, 19.-22. června 
2006: Kodai'l, Dánsko a· Malmo, Švédsko, ll.-14 .června 

Pozvěte do Rotary k lubu své přátele 
Srpen jako měsíc rozvoje členské základny je ideální 

dobou k tomu, abyste pozvali své přátele, spolupracovníky, 
své rodinné pr-íslušníky a představitele obce k návštěvě vaše
ho Rotary klubu nebo jín1 zajišťovaného projektu. 
V tomto roce vyzývá prezident Bhichai Rattakul všechny 
ro tariány, aby příspěli k dosažení společného cíle - 1,5 milió
nu člentl do stého:výročí Rotary v roce 2005. Prezident Rat
takul připomíná význam morálních kvalit těch, kteří budou 
ochotni se zapojit do aktivit !dubu a obce. "Nejlepším zptlSO
bem; jak moti\iovat nové členy, je zapojit je do některého pro
jektu služby a pomoci, který bude blízký jejich srdcím", říká . 

· všechny rotariány, aby investovali do naší budoucnosti tím, 
že budou investovat do mladých." · 

Blíží se 100. VJíročí Rotmy 
Vyzýváme všechny kluby, aby přispěly k oslavám 

100. výročí založení Rotary koncipováním svého 
vlastního projektů ve prospěch obce, do něhož se 
budou moci zapojit všichni členové. Seznamte se 
svým projektem ústředí Rl do 12. ledna 2003 a zare
gistrujte jej na internetu na adrese www.rotary.org. }y 
projekty, které budou dokončeny nejpozději do 
února 2005, se budou moci ucházet o čestné uznání, 
které Rl udělí u příležitosti Světového kongresu Rl 

· v Chicagu 2005. Další informace získáte buď na te l. 
Rl 001-847- 866-3404 (Community Programs Supervi
so r) nebo na www-stránkách na adrese: 
programs@rotarvintl.org. 
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ROT ARY U NAŠICH JIŽNÍC!j SOUSEDŮ 

Připomeňme si, ž~ našimi'jižními rotariánskými sousedy jsou dva raleouské distrikty: my jsme po 
dobu devíti let spadali pod distríkt 1920 (západní polovina Rakouska), zatímco jeho východní část, 
tedy distrikt 1910 zajišťoval- a dosud stále zajišťuje · - rozvoj rotariánskJích idejí v Maďarsku, Chor
vatsku, Slovinsku a Bosně. 
Protože Rotary klub Přerov udržuje dlouholeté přátelské kontakty s RC Geras-Waldviertel, který do 
distriktu 191 O také spadá, bude jistě zajímavé dozvědět se, jak se také naši jižní sousedé zapojují do 
rotariánských aktivit. Napsala nám. o tom sek1'etářka RC Přerov Marie Jandová: 

Přátelské vztahy našeho klubu . 
s RC Geras-Waldviertel vyvrcholily 
v nejednom případě v přátelské 

kontakty mezi . našimi rodinami. 
Tento klub, jehož heslo zní 
"Pomoc a podpora východním 
zemím", je ·svému heslu věru 
věrný. Pomáhá nám nejen radou a 
dobrým příkladem. Každý týden 
dostáváme zápisy z jeho pravidel
ných klubových schůzek. j eden 
z posledních zápisů o bsahoval 
i zprávu o prúběhu konference 
jejich distriktu 1910. Oslovila mě 
natolik, že považuji za účelné 
seznámit s jejím obsahem i ostat
ní, abychom toho o sobě věděli 

co ne jvíce. 
Konfe rence Rotary distJiktu 

1910 probíhala v Mramorovém 
sále kláštera · Kloste rneuburg 
nedaleko Vídně. V projevech 
vedoucích představitelú byla zdú
razněna mno.hostrannfi činnost 

distriktu a stanoven prvořadý cíl- dalšj.zvy
šování · členské základny, neboť d istrikt 
pokrývá rozs.áhlou oblast s 27 milióny oby
vatel. Beztak dosahuje · velmi dobrých 
výsledkú: v uplynulém rotariánském roce 
získalo Chartu Rl šest nových klubti, takže 
_distrikt je se svými současnými 122 Rotary 
kluby nejv_ětším v celosvětovém společen

ství Rl. 
Významnou aktivitou distriktu je služba 

mládeži. V uplynulém rotariánském roce 
využilo jejích programů, výměnných poby
tú, kempů, studijních pobytů apod. více než 
700 mladých lidí. To také vysoce hodnotili 
významní hosté konfe rence - ministr 
Erhard Busek z Rakouska, Wladyslaw Bar
toszewski z Polska i Ivan Kaldo r, PDG 
z Německa, představitel p rezidenta Rl 
Richarda Kinga na této konferenci. Heslo 
"Být tolerantní, budovat mosty" se tak napl
i'luje skutečností, což je životně dúležité 
zejména v této tak citlivé oblasti Evropy. 
Právě rotariánské společenství dává jedineč

nou šanci, jak přispět k poro:wmění mezi 

22 

Dignitatis memores ad optima intenti 

národy v srdci Evropy a jak odstra
nit bariéry,, které je v minulém sto
letí rozdělily. 

Slavnostní část koi1ference pak 
pokračovala ve Vídni, v nádherném 
prostředí paláce Palavicini, kde 
zasedli zástupci zemí "staré monar
chie" ke slavnostní tabuli za zvukú 
lidových melodií . zúčastněných 

zemí. 
Atmosféra večera. byla jistě velmi 

přátelská a nabitá emocemi, jak 
vyplývá ze zp rávy sekretá ře rakous
kého klubu Herberta Patschky. 
Uvedl v ní, že by přál každému 
rotariánovi, zejména však všem 
novým, mladýh1 členúm, . aby se 
v příštím roce distriktní konference 
zúčastnili . · 

Marie Jandová 
Rotary klub Přerov 



Obrazové dojmy ze světového kongresu 
Rotary v Barceloně 

1. Ohro mný objekt Fira Barcelona, kde probíhala registrace 
účastn íků kongresu 

2. Vysoké věže vymezují z náměstí Espanyola vstu p do areálu 
Fira Barcelona 

3. Jedním z hlavních řečníků na světovém kongresu Rotary 
v Barcel oně byl Michail Gorbačov, kterému předa l 

úřadující p rezident RI Richard O. K ing 
jedno z nejvyšších vyznamení Rotary 
za jeho příspěvek ke světovému míru. 

.,. 
•• ... -
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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 Vitactive~. který 
pomáhá správnému fungování lidského tě la . Kdo má žízeň, pije 

vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. 
Mattoni - vybraná značka české barmanské asociace. ({1) 

Kde to žije, tam je Mattoni. 



Záhla~inforntace 

oRotary 
Rotary International, nejs

tarší a nejprestižnější servis
ní klubová organizace na 
světě, čítá více než 30000 
Rotary klubú púsobících ve 
více než 160 zemích. Jejich 
členové tvoří globální síť 

podnikatelských a odbor
ných vúdčích osobností, 
kteří dobrovolně věnují svúj 
čas a schopnosti ve pro
spěch služby druhému a to 
v rámci obce i v mezinárod
ním měřítku. 

Rotariánské motto SER
VICE ABOVE SELF (Služba 
druhému nad mým vlastním 
zájmem) charakterizuje nej
lépe humanitárního ducha 
více než 1,2 milionú členit -
mužú i žen - tohoto spole
čenství, známého na celém 
světě přátelstvím mezi jeho 
členy a významnými projek
ty služby a pomoci nejen 
v rámci obce, ale i v celosvě
tovém měřítku. 

Rotary má velmi bohatou 
tradici a organizační struk
turu s mnoha programy a 
zvyky, které mohou novým a 
někdy i starším členúm při
padat složité. Tyto stránky 
poskytují základní informa
ce o Rotary, které umožní 
každému členu, aby byl 
o tomto společenství lépe 
informován a byl hrdý na to, 
že sám je rotariánem. 

• 1 
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"Rotary představuje ten nejlepší 
zpúsob, jak zlepšovat svět. " 

-Al N KE:-!DALL, USA 

Rotariánská výchova 
Ověřte si, 
co víte o Rotary 

1. j aký je největší soukro mý 
mezinárodní stipendijní program? 

2. j aký byl první rotariánský ser
visní projekt? 

3. j ak se jmenuje servisní o rgani
zace Rotary International pro středo
školskou mládež? 

4. j ak velkou částku (v americ
kých dolarech) bude představovat 
příspěvek rota riánů k celosvětovému 

vymýcení obrny do roku 2005? 

5. Která oblast na světě byla jako 
dosud poslední p rohlášena oblastí 
bez obrny? 

6. Rotary International je nejstar
š í servisn í klubovou o rganizací na 
světě (ano či ne). 

7. Každý dolar, vložený do Nada
ce Rotary, je vynaložen na humanitár
ní a vzdělávací programy (ano či ne). 

8. Američtí rotariáni tvoří polovi
nu světového počtu rota riánů (ano či 
ne). 

9. Na znění Charty O rganizace 
spojených národů se podílelo téměř 
50 rotariántl (ano či ne). 

10. První neanglicky hovořící 

zemí, v níž byl založen Rotary klub, 
byla Kuba (ano či ne). 

Uspořádání Rotary podílejí se na servisních p rojektech, 
které prospívají vlastní obci i komuni
tám v jiných zemích, podporují Nada
ci Rotary finančně i účastí na jejích 

Rotariáni jsou členy Rotary klubú, 
které jsou součástí celosvětového spo
lečenství Rotary lnte rnational (Rl) . 
Každý klub si volí své 
představitele a v rámci 
ústavy a stanov Rotary se 
těší značné autonomii. 

"Rotary 
umožní něco vrá
tit, uvědomíte-li 

si, že patříte k nej
větší rodině těch, 

kteří dávají." 

- DEANNA ANN 

0 UGUID, l NDONÉSIE 
~-------,,-------~ 

programech a vychová
vají vůdčí osobnosti k 
rotariánské službě, která 
přesahuje hranice klu
bové úrovně. 
Devate n ác t ič l enná 

správní rada Rl, kterou 
tvoří prezident Rl, bu
doucí prezident a 17 ře
ditelú Rl, se schází čtvrt
letně, aby stanovila zá
sadní poli tiku Rotary. je 
již tradicí, že s i prezident 
Rl zvolí pro své funkční 

Kluby jsou seskupeny 
do 530 rotariánských 
distriktú, z nichž každý je 
řízen guverné rem jakož
to jediným pf·edstavite
lem Rl v distriktu. Vedení 
distrik tu včetně asistentú 
guvernéra a rúzných 
výbortl řídí kluby a 
pomáhá jim v jejich čin

nostech. 
Efektivní kluby us iluj í o udržení 

nebo rozšiřování členské základny, 

období své motto a hlavní téma čin
ností. 

Zatímco prezident Rl je nejvyšším 

HISTORIE ROT ARY 

1905 1906 

2 • 

Na prvním 
grcsu Rotary je 

Harris zvolen 
ním prezidentem 
Národní asociace 

klubtl. 
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"' r:o VTMF. O ROT ARY 
představ itelem společe nství, výkon- Aby k lub mohl úspěšně prosperovat, 
ným funkcionáf'em je musí každý rotarián nést 
generální tajemník Rl , "Díky Rotary se společnou odpovědnost 
který stojí v čele správní- za získávání nových 
ho aparátu čítajícího cca mé úsilí O zlepše- člen ll. I noví členové 
600 osob. Ti pracují ve ní světa znásobi- mohou na schttzky klubu 
Světovém ústředí HI přivést své hosty nebo je lo- už na to v Evanstonu (předměstí také přizvat k účasti na 
Chicaga, Illino is, USA) a nejsem sám." servisním projektu. H od-
v sedmi oblastních cent- nota Rotary hovoří sama 
rálách v Argentině, Aust- za sebe a nejlepší zp(tsob, 
rálii, Brazílii, Inclii,]apon- - FERNANDO AGUIRRE jak vzbudit zájem u pa-
sku, v Koreji a ve Švýcar- PALACIOS, E KVÁDOR tencionálních člen(t , spo-
sku. Centrála Rl ve Velké '--------,,--------' čív<í v tom, aby okusili 
Británii a Irsku (RIBI) slouží klublim atmosféru přátelství a uspokojení 
a distriktlim v této oblasti. z poskytnuté služby a pomoci přímo 

Odpovědnost členů 
z první ruky. 

Dalším úkolem je udržovat zájem 
členli o Rotary. Přátelská atmosféra 
v klubu a účast na servisních projek

užitečných zaměstnán í a vyzvednutí 
profese každého rotariána jako vhod
né příležitosti poskytnout službu a 
pomoc celé společnosti. 

ZA TŘETí. Rozvíjení ideálu služby a 
pomoci v osobním životě, v povolání 
i ve společenské aktivi tě každého 
člena klubu 

ZA čTVRTÉ. Podpory dobré v(de, 
směřující k mezinárodního porozu
mění a míru prostředn ictvím všech, 
které spojuje ideál ochoty ke vzájem
né pomoci a a službě. 

Klasifikační princip zaj išťuje, že 
každý člen klubu je představitelem 
některé z podnikatelských a profes
ních aktivit obce. Počet členú urči té 

klasifikace odpovídá velikostí k lubu. 
Výsledkem je dtznorodost profesí, 
což oživuje společenskou atmosféru Co rotarián(un jejich členství přine

se, závisí ve velké míře na jejich vkla
du. Mnoho požadavk(t kladených na 
členy je koncipováno tak, aby jim 
jej ich aktivity přinesly co nejvíce 
uspokojení. Klub je rozhodující slož
kou Rotary a pravidelná účast na 
schúzkách pořádaných každý týden 
dává členúm možnost, aby se těši li 

z přátelské atmosféry v klubu a rozši
řovali si své odborné i osobní obzory. 
Pokud se členové pravideln)rch schú
zek svého klubu nemohou zúčastnit, 
mají možnost rozšířit si své zkušenos
ti účastí na schúzkách kteréhokoliv 
jiného klubu. Tato praxe zaručuje 
rotarián(un srdečné přijetí v obcích a 
místech kdekol iv na světě. Místo a čas 
schúzek všech klubú zj istíte ve Světo

vém adresář i (Official Directory) 
nebo na webov)rch stránkách Rl 
www.rotary.org v oddílu "Where 
Clubs Meet" (kde se kluby scházejí). 

tech od samého počátku 
jsou dvě nejlepší cesty, jak 
podpor-it členskou základ
nu klubu. 

"Mám radost, 
když každý den 
otevřu e-mail 

klubu. Vytváří se tak 
bohaté zázemí při realiza
ci servisních projektll. 

Filozofickým pi l ířem a 
základnou, na níž spočívá 
čin nost Rotary klubu, 
jsou čtyři hlavní oblasti 
služby a pomoci, vyplýva
jící z cíltt Rotary: 

Pravidelná účast na klubových 
schúzkách napomáhá člen(un plnit 
další d(dežitý a odpovědný úkol -
podílet se na klubových servisních 
projektech. Dozvědí se o zapojení 
jejich klubu do místních a mezinárod
ních projekt(! a mohou dobrovolně 

přispět svým časem a svými schop
nostmi tam, kde je jejich pomoci nej
více zapotřebí. 

Hlavní principy 
Rot ary 
Během historie Rotary 

bylo rozvinuto několik 
Z<íkladních princip(t, kte
rými se rotariáni řídí při 
dosahování ideálu služby 
a pomoci a vysokých etic
kých norem. Cíl Rotary 
poprvé formulovaný v 
roce 1910 a rozvíjený po 
další léta, po která se 
poslání Rotary šířilo, před-

a naleznu 
vzkazy přátel 

z Holandska, 
Hondurasu, • klubová služba se zamě

řuje na posilování přátel
ství a na efektivní fungo
vání klubu; 

Indie, Mexika 
a Ghany." • profesní služba vede 

rotariány k tomu, aby vyu
žili své odbornosti ke - CAROLYN A . SCJ IUETZ, 

USA službě j iným a řídili se 

stavuje stručnou definici účelu tohoto 
společenství a odpovědností čle nli 
jednotliv)rch klub(L 

Cílem Rotary je podporovat a rozví
jet ideál služby jako základny cenné 
iniciat ivy, obzvláště pak podpořit a 
pěstovat: 

ZA PRVÉ. l<ozvoj vědomostí o tom, 
kde lze poskytnout službu a pomoc. 

ZA DRUHÉ. Dodržování vysokých etic
kých zásad v podnikání a ve všech pro
fesích, respektování významu všech 

vysokými etickým i nor-
mami; 

• služba obci zaj išťuje projekty a čin
nosti, které klub realizuje, aby tak 
zlepšil život v obci; 
• v rámci mezinárodní služby se reali
zují aktivity, jej ichž cílem je rozšiJ·ovat 
humanitární dopad Rotary na celém 
světě a napomáhat světovému poro
zumění a míru. 

Čtyři otázky, které si jako měřítko 
etické úrovně svých aktivit kladou ve 
svém podnikatelském a profesním 
životě rotariáni na celém světě, sesta-

HISTORIE & ROTARY 
"'""" 

1923-24 

je přijat současn}• 
emblém Hotary. 

1925 založen 
první Hmary klub 
v ČSH v Praze. Do 

roku 1938 j ich vzni k
lo 46 v samostatném 

českoslm·enském 
rlisrrikrn 

1942-43 

Rotari<ínská konfe
rence o vzdělávání a 

kulturní \)•měně 
konaná v Lond}·ně 

připravuje půdu pro 
vytvoření UNESCO. 

1945-46 1946-47 

Čtyřicet devět 
rotariáni:r pomáhá 
koncipovat Chartu 
Spojen}·ch národi:r. 

Paul Harris umírá 
v Chicagu. Příspěvkr 
rotari:ínů urnožJ)ují 

založení stipendijní
ho programu. 

1948-49 1962-63 

V zahran ičí studu-
je prvních 18 rotari

ánských studemi:r, 
předchi:1dců dneš
ních vyslaneck}·ch 

stipendist(r. 

V Melbourne, Flo
rida, USA byl založen 

první lnteract klub. 
Vyhlášen program 

Celosvětové 
služby obci. 

• 3 



vil rotanan Herbert ]. Taylor v roce 
1932. Byly přeloženy clo více než 100 
jazykú. 

Programy Rl 
Programy a příležitosti k poskytová

ní služby a pomoci jsou koncipovány 
tak, aby pomohly ro ta-

Obecní sbor aktivistú Rotary (RCC - Semináře RYLA 
Rotary Co mmunity Corps) (Rotary Youth Leadership Awards) 

Rotary kluby organizují a sponzoruj í Kluby a distrikty spo nzorují tyto 
s ku piny nerotananu, .-------"-"--____,.,.-_.__----.,.--=-- semmare, aby podnítil i 
které svou prací přispíva- "Možnost jed- a rozpoznali vúclčí scho p
jí ke zle pšení živo ta nat s lidmi, o nosti mladých ve věku 14 
v obci. V 68 zemích a 30 let. 
púsobí témě!· 4 500 RCC. nichž víte, že se 
Zájmová sdružení přátel řídí týmiž etic
(Rotary Fellowships) kými názory, J·e 

Ve svě tě púsobí 75 
meziná rodních zájmo- prostě k neza-
vých, profesních a zclra- placení." 
votnických sdružení; 
je jich členy se múže stát 
kte rýkoliv rotarián či 

jeho manželka (partne r), 

- LAil HY ] ACKA, 

AUSTHÁLI E 
L-----.---~ 

Služba světovému spole
čenství 
(Worlcl Community Service) 

Rotary kluby a cl istrikty 
navazují mezinárod ní part
nerské vztahy poskytující 
pomoc v rámci servisního 
projektu klubu nebo cl istrik
tu v jiné zemi. Mnoho tako
vých projektLI je dotováno sdílející stejné zájmy. 

Přátelské výměny v rámci Rotary 
Rotariáni a jejich rodiny z rúzných 

účelovými dotacemi z hu-manitá rních 
programú Naclace Rotary. 

nan u m uspokojovat .----"-==-e_n_s_tv---'
1
-;-/ -v--=R:-o_t_a __ --, 

potřeby neje n vlastní 

zemí se navzájem navště

vují, pobývají v jejich do
movech a bezprostředně 

poznávají odlišné kulturní 
prostředí. 

Nabídka příležitostí ke službě a pomo
ci 

obce, ale i přesáhnout ry představuje 
její hranice a pomáhat sílu jednoho, 
~vo~~:.bn)'m kdekoliv na zmnohanásobe
Interact nou řadou progra

mů Rotary 
International." 

Dobrovolníci Rotary 
Přestože je již každý 

ro tarián dobrovolníkem, 
poskytuj í každoročně 
stovky specialistú z jejich 
řad s mnoha zkušenostmi 
dobrovolně po krátké 

Rl doporučuje klubúm, kte ré plánu
jí své servisní aktivity, aby se zaměři ly 

na některou z devíti hlavních oblastí, 
kde je pomoci především zapotřebí: 

• děti v rizikové s ituaci; 

• postižené osoby; 

• zdravotní péče; 

• mezinárodní porozumění a dobrá 

Rotary kluby r-íclí a 
sponzorují tyto servisní 
kluby, určené pro mlá
dež ve věku ocl14 clo 18 
Jer. Ve 109 zemích ptlSO
bí již více než 8 300 

- H AHHIET ScHLOEH, USA časové období své služby vLIJe, 

Interact klubú. 
Rotaract 

Rotary kluby řídí a sponzorují tyto 
servisní kluby mladých ve věku ocl 18 
do 30 let, zaměřené na jejich vúclčí a 
odborný rozvoj. Ve 152 zemích púso
bí více než 7 200 Rotaract klubú. 

1968-69 

4 • 

prostřednictvím Rl v za-
hraničí. 

Rotariánská výměna mládeže 
Kluby a clistrikty každoročně spon

zorují a hostí na 7000 studen tLl ve věku 
15 až 19 let, ktel"í cestují na jede n aka
demický rok nebo na prázdninový 
pobyt v zahraničí. 

• základ ní vzdělán í; 

• populační problematika; 

• boj proti chudobě a hladu; 

zachování Planety Země; 

• problematika lidských sídlišť. 

HISTORIE • ROTARY ----------

1979-80 1984-85 

Rot ary zahajuje 
program PolioPius. 

Touto kampaní 
získat 120 

US dolar Cl, 
poslouží k im 
všech dělí na 

1985-86 1986-87 



Nadace Rotary 

'adace Ro tary Rl je nezisko,·ou 
o rganizací, clo níž každoročně plyne 
na příspěvcích více než 70 milion ll US 
clolartl. a podporu humanitárních 
nebo vzdělávacích program(I, realizo
vaných kluby a clistrik ty, se z ní posky
tuje na 65 milionti US dolarú ročně. 
Příspěvky všech rotariánú plynou jed
nak clo fo ndu ročních programú 
'adace, který uděluj e dotace a odmě

ny prostředn ictvím sv)•ch naclačn ích 
programt\ jednak clo stálého fondu. 
Z tohoto trvale vloženého kapitálu se 
na podporu program(! Nadace věnují 
pouze jeho výnosy (úroky), čímž se 
zajišťuje dlouhodobá životaschopnost 
Nadace. 

Každ)• dolar, který rotariáni věnují, 

přispívá na humanitární a vzdělávací 

programy. j e jim tak umožněno, aby 
rozvíjeli své služby a pomoci na mezi
národní úrovni. a základě své žádos
ti dostávají kluby a distrikty od 1ada
ce účelovou do taci a mohou tak usku
tečnit mnoho hodnotných projektú 
kdekoliv na svě tě. 

Posláním Nadace Rotary je podpo
rovat úsilí Rl při plnění cílti Rotary a 
jeho poslání, zaměřené na vzájemné 
porozumění v celém světě a to reali
zací místních, národních i mezinárod
ních humanitárních, vzdělávacích a 
kulturních program(!. 

Humanitární 
programy 

Dotace na humanitární programy 
umoži'tují rotarián(un zvýši t jejich 
podporu mezinárodních servisních 
projektú, zaměřených např. na úizo
vání studní na vodu nebo jednodu
chých přístřeškti, na l ékařskou péči , 

na výuku odstral"llljící negramotnost 
a na další nezbytnou pomoc lidem 
v nouzi. Ro tariánská účast je klíčem 

k úspěchu při realizaci těchto projekttl. 

1988-90 

Blanovy účelové dotace se poskytují 
americk)•m Rotary klubtim a distri k
túm ve výši do 1 000 US dolarů a to na 
jejich projekty, zaměřené na imunizaci 
obcí. 

nebo členti Rotaract klub1\ kteří 

pomáhají v těch oblastech světa, kde 
je jejich odbornosti zapotřebí. 

Výpomocné dotace podporují huma
nitární projekty v nero
tariánských zemích ne
bo tam, kde je účast 

místních rotariánú ome-
ze na. 

Př íspěvky poskytované 
v rámci programu na 
p omoci obci umožií ují, 
aby Rotary distrikty využi
l y prostředkú z fondu 
DDF (tj . těch, o jejichž úče

lovém použi tí distrikt sám 
předem rozhodl) k servis
ním projektúm ve vlast
ních zemích. 

a to prostřednic
tvím programů 

a projektů Nada
ce Rotary." 

Dotacemi na prúzkum se 
podporují činností spojené 
s přípravou mezinárodních 

- T ONY Q UINN, V ELKÁ 

B IHTÁNI E 

Účelové dotace určené 
pro mezinárodní huma
nitární p rojekty pomá
hají Ro tary klubúm a di
striktlim v u-skuteči'tová

ní servisních projekn\ 
koncipovaných kluby 
v jiné zem i. 

servisních projekrtl. 
Z dotací pro dobrovolníky Rotary se 
hradí cestovné a základní výdaje rota
riánú, bývalých stipendistti Nadace 

Dotace pro nové příleži

tosti podporují projekty, které posilu
jí ideály Rotary, avšak nespli'tují krité
ria vyžadovaná pro jiné již existující 
programy 1 adace. 

HISTORIE • ROTARY ----------

1994-95 2000-01 2001-02 

E'•ropa je 
na oblasti bez 
ob rny. Rotary 
Suje kampaň na 
káni 80 milionll 

dolar ll, 
potřebných k 
mu vymýceni 

obrny 
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CO VÍME O ROTARY 

N ová struktura 
humanitárních dotací 

S účinností od 1. července 

2003 přijali zmocněnci Nadace 
Rotary novou strukturu, která 
rozvrhne dotace na humanitární 
programy clo čtyř kategorií: 

na akademické úrovni, 
ale s praktickým zamě
řením v)ruky. 

"Chci složit 
hold Rotary 

International za 
jeho mimořádné 

vůdčí schopnosti 
v boji proti 
dětské obrně. " 

Přínosy vymýcení: 
Lidstvo bude ušetře

no nezměrného strádání 
obětí dětské obrny a u
šetří ročně asi 1,5 miliar
dy US clolarú. Hlavní pře
kážkou je, že dosud chy
bí 275 m ilionú dolarú 
k financování zbývajících 
úkolú tohoto programu. 

PolioPlus 
poslední ofen
zíva na cestě 
ke světu bez 
dětské obrny 

- KOFt A 'NAN, GENEHÁLNí Strategie: 
• ZJEDNODUŠENÉ DOTACE NA 0 ROVNI 

DISTRIKTU, které mu umožní použít 
část svých prostředků z fondů, o je
jichž využití sám předem rozhoduje 
(DDF) a to na aktivity, které byly 
běžně financovány z řady jiných 
dotačních programú 

SEKHETÁŘ OSN jedno roční kampal'í. 
Program Polio Plus '-----,-----_) cl po názvem "Pln íme svúj 

poskytuje prostředky slib - vymýtíme dětskou obrnu" byla 
na nákup vakcíny a její dopravu až zahájena 1. července 2002 s cílem zís
na místo její aplikace v rámci maso- kat v tomto rotariánské m roce 80 mili
vých imunizačních kampaní a pocl- onú US clolarú. Přispěvateli jsou sou-
poruje osobní zapojení rotariánú a časně Naclace Billa a Belincly Gateso-

0 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE, které 
nahradí dosavadní dotace pro dob
rovolníky Rotary a dotace na prú
zkum 

• OCELOVÉ DOTACE 

• B LANOVY OCELOVÉ DOTACE NA IMU

NIZACI OBCÍ 

L-----------------------~ 

jejich dozor a provoz laborator-í, vých, Naclace Spojených národ ll a Své-
aby se uskutečnila poslední etapa tová banka. 
celosvětového vymýcení dětské 

obrny do roku 2005. Hlavními part-
nery jsou v celosvětovém měřítku 

Rotary International, Světová zdra
votnická organizace, UNICEF 
a Centrum U.S. pro kontrolu nad 
chorobami a prevenci. 

Vzdělávací programy Výsledky: 
• Na vymýcení dětské obrny přispě-

Vzclělávací programy jsou určeny li ro tariáni v letech 1985 až 1988 část-
k podpoře mezinárodního porozu- kou 247 milionú US clolarú. K 1. lednu 
mění tím, že umožní set- 2002 se Rotary zavázalo věnovat více 
kání lidí z rúzných zemí ..----:::-:::--:--:-+.,--=o-....,..,.,~~ než 462 milionú clolarú 
a kultur. Ro tariáni se na "Nejdůležitější na vymýcen í dětské 
těchto programech poclí- je přispívat do obrny na celém světě. 
Její například jako hosti- Tato suma by měla clo 
telé stipendistú, jako prt'1- Nadace Rotary. roku 2005 dokonce pře
voclci tým ll výměnných Jak jinak bych v)ršit 500 miliont't clolart't. 
studijn ích skupin atd. mohl mÍt VliV na V)rskyt dětské obrny 

Vyslanecká stipen dia se snížil o více než 99 %: 
jsou udělována stude n- tolik lidí ve z 350 000 případú v roce 
túm, aby během svého všech koutech 1985 na pouhých 600 
studia v zahraničí sloužili v roce 2001. 
jako vyslanci dobré vúle. SVěta a zároveň Dětská obrna již byla 

Rotariánská stipendia vědět, že mé zcela vymýcena na zá-
pro udržení světového p adní polokouli (1994), 
míru jsou udělována jed- dolary jsou pod v oblasti západního Paci
notlivcúm, kteří studují stálou kontrolou fiku (2000) a v Evropě 
po dva roky v Centrech (2002). 
Rotary pro mezinárodní oddaných rota- Ocl roku 1985 bylo 
s tudia při 7 světových riánú; dosáhne proti dětské obrně očko
univerzitách, zaměřená se tak maximál- váno více než dvě miliar-
na udržení míru a řešení cly dětí. 
konfliktú. ního prospěchu." • Na pomoc v imu niza-

V rámci programu ci proti dětské obrně byly 
výměny studijních sku- _ RtCttAHD H. Bnow ', mo bilizová ny s ta tisíce 
p in si cl istrikty z rúzných USA rotariánú. Dodávali vakcí-
zemí vymenUJI týmy ny, zapoj ili se clo národ-
muž(! či že11 ve věku ocl 25 clo 40 let ních imunizačních clnú, 
púsobících v rúzných pro fesích. měli dohled nad případným výskytem 

Dotace Rotary pro univerzitn í učíte- této cho roby, a to navzdory špatné 
Je jsou udělovány osobám s vyššími infrastruktuře, extrémní chudobě a 
vzdělávacími schopnostmi, aby vyu- konfliktt'tm v mnoha zemích. 
čovali v zemích s nižšími příjmy sice 
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"Rotary vám dává skvělý pocit a díky vaší práci 
činí další lidí šťastnými." 
- Au AKIITAH, PAKISTÁN 

Bud'me hrdí na členství V Rot ary 
ROTARIÁNI VilNUJÍ SVllj ČaS i SChopnos

ti neje n na vymýcení dětské obrny, ale 
také na stovky významných případů 
jak v místním, tak v mezinárodním 
měřítku. Uveďme alespoň několik 

humanitárních a mírotvorn),ch čin

ností, díky nimž jsou rotariáni známí 
na celém svě tě. 

Lékařské mise rotariánů, 
které mění život 
Rotariá ni-lékaři z několika evrop

ských zemí za ložili Banku rotarián
sk)rch lékař(I, která vysílá své členy 
na dva nebo více měsíců do vzdále
ných míst v Africe. Více než 400 
lékařú tak ošetří každoročně asi 10 
000 pacientů, kteří se nemohou 
dostat do nemocnice a nedostalo 
by se jim ani jiné lékařské péče. 

Rota plast (Rotariánská plastická chi
rurgie) je dobrovolný zdravotnický 
projekt, clo něhož je zapojeno 230 
Rotary klubú v USA a téměř 1000 clob
rovolníkti - členů lékařsk)rch týmtl. 
]eden z těchto programů, který spon
zoruje Rotary - Mise Rotaplast - je 
zaměřen na pomoc tisícúm dětí 
v potřebn),ch obcích v celém světě 
a to rekonstrukční plastikou rozštěpu 

patra a dalších obličejových deformit. 
Díky programu Dar života, který byl 

iniciován kluby a distrikty Rotary, byla 
řada beznadějně nemocných dětí pře
vezena clo USA, kde jim byla provede
na operace srdce, jíž by se jim v jejich 
vlastní zemi nedostalo a která jim 
zachránila život. 

V rámci největšího soukromého sti
pendijního programu 1 aclace Ro tary 
v mezinárodním měřítku- vyslanecká 
stipendia - se vysílá každoročně 1100 
mladých odborníki1, aby studovali 
v zahraničí; mnozí z nich se tak při
praví na profesní d ráhu v diplomacii, 
ve vládních o rgánech a v mezinárod
ních vztazích. 

Od roku 1947 se tohoto stipendia 
dostalo již více než 30 000 mladých 
lidí ze 100 zemí. lvlezi mnohé, kteří 

dosáhli významné pozice ve svém 
oboru, patří např. žurnalista Bill Moy
e rs z USA, německý architekt Helmut 
J ahn nebo Sadako Ogata, zvláštní 
poradkyně Japonska pro o tázky Afga-

"Měli jsme hlad a věděli jsme, co je 10 žít ve strachu ze smrti. Dnes jsem někým jiným, jsem 
mnohem šiastnější, protože mohu pomáhat druhým", říká Golbery Mendes, člen lmeract 
klubu Campinas·Aivorada, Sao Paulo, Brazílie. Poté co Mendes již dvakrát umíral na 
předávkování drogami, našel útočiště v dětském domoYě dotovaném Nadací Rotary. ta 
snímku předvádí antidrogovou scénku pro dět i ze slamu v Campinas. 

nistánu a bývalá vysoká komisařka 

Spojených národů pro o tázky uprchlí
kiL 

Dar gramotnosti 
Více než polovina ze všech více než 

30 000 Rotary klubú se přidala k boji 
proti negramotnosti, která postihuje 
jednu miliardu lidí na celém světě. 
Rotariáni řídí knižní kampaně, vyučují 
děti nebo opravují polorozpadlé školy. 

Projekt Majáky gramotnosti měl 
v)1razný úspěch na základních školách, 
ve třídách pro negramotné dospělé a 
v programech určených pro děti z u
lice. Tato inovační vyučovací metoda 
přinesla pozoruhodné výsledky v Bra
zílii, Egyptě, Jižní Africe, Thajsku a dal
ších zemích. 

Cíl udržitelného rozvoje 
Rotariáni zajišťují udržitelný rozvoj 

poskytováním drobných pitjček v ho
tovosti nebo v natu ráliích chud)rm 
podnikateliun a podporováním inte
grovaných plánů rozvoje obce. Např. 
v Ugandě rotariáni realizovali projekt 
mikroúvěrú, díky nimž získaly členky 
ženského družstva nové dojnice. Druž
stvo poté darovalo první telata, která 
se z těchto dojnic narodila, dalším 
ženám. V Ekvádoru vznikl za podpory 
rotariánit fond pro poskytování návrat
ných pújček, který umožnil ženám 
začít s provozem velice úspěšného 
ca servisu. 1a Fil 

pomáhají malé pújčky vesničanům 
založi t živnosti, např. krejčovství, 

dopravu rikšou apod. 

Služby a pomoci mladým 
Ocl samého počátku projevují rota

dáni zvláštní zájem o rozvoj potenciá
lu mladých lidí. Působí jako uči telé a 
po radci, provádějí účinná opatření na 
po moc ohroženým dětem a sponzo
rují programy vztahující se k mládeži 
jako je Interact, Rotaract, semináře 
RYLA a výměna mladých. 

Téměř 90 let pomoci 
při katastrofách 

Od roku 1913, kdy Rotary kluby rea
govaly na vážnou situaci obětí povod
ní v americkém Středozápadu, posky
tují rotariáni svi1j čas a prostředky na 
pomoc obcím zdevastovaným pi-írocl
ními katastrofami a na jejich obnovu. 
Významně přispěli i moravsk)'I11 
obcím, těžce postiženým povodněmi 
v roce 1997. 

Mnoho rotariánských IntctatJv 
klubů a d istriktú reaguje bezprostřed
ně na katastrofy a pomáhá se tak míst
ním obětem. Mimoto přispívalo Rl a 
jeho Nadace v průběhu let svou 
pomocí v krizových situacích a při 

dlouhodobé rekonstrukci zdevastova
ných komunit. 
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fesním a osobním programl!m 
člen l! . Kluby se setkávají v rúz
ných denních hodinách a na 
rúzných obvyklých místech 
včetně restaurací, knihoven a 
muzeí, ovšem i v útulcích pro 
bezdomovce nebo na lodích a 
také na pracovištích členú, 

čímž navazují na pl!vocln í tradi
ci Rotar y. 
Některé dalekosáhlé změny 

jsou dosud v experimentálním 
stádiu . Legislativní rada Rl 2001 
vša k již odsouh lasi la třílet)' 

p ilotní projekt, podle něhož 
mllže b)rt Charta Rl udělena 
200 Rotary klubl!, které se liší 
od standardní ústavy Rotary 
klubú. Tyto p ilotní kluby mění 
frékvenci schl!zek, uvoli1uj í 
pravidla pro účast člen ll a nabí
zejí nov)' typ členství včetně 

Setkání na distriktní, regio
nální a mezinárodní úrovni 

Rotariáni se kažcl)rm rokem setkáva
jí na řadě významn)rch shromáždění, 

aby si vyměnili své zkušenosti, oslavili 
své úspěchy, potěšili se přátel skou 

atmosférou a plánovali svou budouc
nost. Největším z těchto setkání je Svě-

ry přátelstv í , obohacují 
se o nové poznarky a pří

mo se zapojují clo pláno
vání budoucnosti svého 
clistriktu. 

si 
myslel, že pio

nýrské dny Ro 

členství poclnikm·ého a 
rodinného, aby získaly 
nové a udržely SYé dosa
vadní členy. Jeden z no
vých mocleltl je tzv. 
"cyberclub". teprve začaly ... 

Pokud se tyto pilotní 
kluby osvědčí, mohla by 
Legislativní rada v roce 
2004 dát souhlas k širší
mu zavedení těchto ino-

Měnící se tvář 
Rot ary 

tový kongres Rl, kter)r se koná kaž- Génius Rota ry spočív<í 
cl)rm rokem v květnu nebo červnu ve schopnosti reagovat 
v rúzných částech rotariánského na každodenní potřeby, 
světa. Na tomto čtyf·clenním rušném počínaje péčí o děti, přes 

Rotary musí zkrát
ka pokračovat ve 

své pionýrské 
práci, jinak zús
tane pozadu." 

vací. 

Více informací o Rotmy 
múžete z ískat na webo
vých stránkách: 
www.rotarv.01-g 

setkání zaznívají referáty světov)rch pomoc běžencúm až 
a ro tariánských vúclčích osobností k vývoji venkova. 
a probíhá řada velkolepých společen- Jak na místní, tak na 
ských akcí v duchu místních kultur- mezinárodní úrovni vy-

- PAUL HARRIS, 
THE ROTARIAN, 

ÚNOH 1945 www. rot ar v. cz 
www.rotarv.sk. ních tracl ic.Účastníci tak .--=---;-od--:-----, pI y nu I a 

mají neopakovatelnou " na 
pf"íležitost vychutnávat ro- Světovém kongre-
tariánské přátelství v me- Ch 
zinároclním měřítku. Sll Rl V icagu 

Preziclentské konfe-
rence, zabývající se 
tém atikou stanovenou 
prezidentem Rl, se kona
jí kažclročně v rúzných 
částech světa. Obecně se 
jejich pozornost upíná 
na oblast, v níž konfe
rence probíhá. Vytvář í 

se tak prostor pro velmi 
živé diskuse a pro na
vázání m ezinárodního 
partnerství pro servisní 
projekty. 

Rotariáni by se měli 

v roce 1980 jsem 
přestal být čle

nem Rotary a stal 
jsem se rota

riánem. Uvědomil 
jsem si, že Rotary 

je vskutku 
mezinárodní 
organizací." 

- BRIAN TAYLOR, USA 

r ti z noro -
dost kreativních progra
mú Rotary z iniciati v, 
které začínají pomocí 
rizikové mládeži a končí 
humanitárními dotacemi 
ke zmírnění chudoby. 

Ke změnám došlo i u
vnitř Rotary. Ocl osmde
sát)rch let začaly být přijí
mány do řad ro tariánú 
také ženy jako vúdčí 
osobnosti v podnikatel
ské i odborné sféře. Spo
lečenství Rotary nab)rva
lo stále více mezinárod
ního charakteru. Dvě tře
tiny ro tariánú žijí dnes 
mimo USA. Díky novým 
technologiím se mění 

zúčastnit výroční konference svého 
distriktu, která je podnětným setká
ním, hodnotícím aktivity klubú a 
distriktu. Za účasti svých rodinných 
příslušníktl se rotariáni těší z atmosfé-

i zpúsob a rychlost jejich vzájemné 
komunikace, podněcují se jejich aktiv i
ty a jejich angažovanost. 
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Rotary kluby mění čas a místo schú
zek, aby lépe vyhověly náročným pro-

Odpovědi na kvíz 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Rotariánská vyslanecká 
sti pend ia 
Veřejná toaleta vedle 
radnice v Chicagu 
lnteract 
Asi 500 milionů US dolarú 
Evropa 
Ano 
Ano 
Ne 
Ano 

10. Ano 

l'i"lloha dvou m('sl("lllku GOOD 
NE\'\1S - No\"inky Rot ary distr iktu 
22 10 pro Ceskou republiku 
,t Slovenskou republiku (·. 1 02 


