The Stele of Roma the Doorkeeper,
Dedicated to the Goddess Astarte
T ll is round· 1o p ped. limC"stone stde is decor:ned wid1 sun k rd ief
which has rctainéd irs original paim work. ll .shows :111 oiTering
sccnc i n 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
hovrri ngovtr 1he bowl. A1 d1e samc tirnc he i s pouri ng a lib.ttion
fmm a s mall Aask ovC"r rhc offcrings on rhc rablc in front of h1rn.
T hc man has a shaven hcad and is wearing a broad, ornamemal

and 3 shon kilt. a ('(\Y('('fl OllC: 3 f 1Jl and hiS che.<,( hC" Í$
hold ing a longs1afi His riglu l ťg i~ rhi n and crookcd and rhe fom

COJiar

is rcni ng only on thc toes. Therc is a gcn eral 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 offcri ngs. She is wearing a long wig wí th a wide hai rband. a
broad. o rna mcntal collar. an d 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: ..Asran e of Syria. receive rhis offering to rhy lu/'.
Wirh the.se words the man dcd ícates his offering to rhe goddess
Asta rre. who.se cuh was widcspread in thc Egypt of thc Ncw
Ki ngdom. T hcother inscripr ions in thc sccn e int roduce ch e ma n
:md h i~ fami ly: ..T h e Doorkcc~r Roma.. ; ..T he Lady l maya~ a nd
"' Hcr.son P(ah-em-lu·b...
Bc ncat h the picru re-fidd thcrc are the rcmains of an offering
formula which is not execu ted in rdltf. b u r merely wriuen 10
black p.tint on the Hat surface of rhc ~ton e. h rcads: ''An offcnng
wh ich the King gives to Ana ne of Syria, Rul er of Heaven. Wdy
of ch e 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 ro kov oko lo 1400 pred Kriste m pochádza z Egypta. Archeológovia a lekári
sa všeobecne zhodujú v to m, že muž na plastike má p ravú no hu po o brne (post-polio syndro m) .
Re lie f je uložený v múzeu v Kodani, kde sa ko nala slávnosrná schód za Rcgionálnej ko misie
Svetovej zdravotníckej o rganizácie (WHO) p re certifikáciu eradikácie polio myeli tícly,
na kto rej bo l za Slovensko prítomný aj Vikto r Príkazský, DG! , č len RC Poprad,
ako p redseda árod nej ko misie pre ccrtifikáciu e radikácie poliomyel itídy na Slovensku.
Na zasadnutí bola Európa so svojimi 51 č l enským i štátmi s 870 milió nmi obyvatel'o v
vyhlásená za o blas ť bez detskej o brny- "EURO PE POLIO-FREE". Bolo to tiež certifikované
slávnostno u listinou, ktorú vydala Regionálna ko misia WHO p re Európu dňa 21.06.2002.
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t:J'mémt studij11ích skupin

-é::~

:a<.:

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

L

2. j edna z prezentací- Four-Way Test, vlajka Rotary a USA a vlaječky k lubů jako kulisy
3.

Př i mívštčvě Fort Hoocl, nejvě tš í vojenské základny v USA,
nás provázela i nefalšovaná absolventka West Point Acaclemy
(úpln ě vpravo)

4. Pivo hiner Bock nás věrně provázelo ocl pr vních dntl. Bylo
lepší než Coca-Cola
5. Lone tar, kterou má Texas ve vlajce, může pro našince evokovat 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 "do spělosti " !
Hned bych vám rád vysvětlil,
co tím myslím: navečer 1. července
ini volal ze švýcarského města Lausanne náš výborný přítel a bývalý
guvernér rakouského Ro tary'
distt·iktu 1920 pan Peter Krón,
který právě zahajuje sv(Jj druhý
funkční rok ve funkci...-ředitelé RL
Sdělil mi, že ten ·den do poledne
v Lausanne prob ěh lo zase9ání nejvyšší řídícího o rgánu Rotary Internatio nal - Rl Boarcl of Directors za
předsednictví nového světové ho
·prezidenta Rl p. Bhichaie Rattakula z Thajska, aby projednalo výhled
celosvětových rotariánských aktivit na další rok 2002/ 03. Doslova
"z první ruky" jsem se tak dozvě
d ěl, že byl při této příležito-sti
sélwálen návrh předložený p'anem
Vince Aversano, šéfredaktorem
anglicky vycházejícího m ěsíčníku
THE ROTARIAN a současně ředite
lem komunikační divize na ústředí
Rl, aby byl náš dvouměsíčník
GOOD NEWS
NOVINKY
DISTRIKTU 2240 - ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENS~ REPUBLIKA
"certifikován", tj. přij at do celosvě
tové rodiny rotariánských časopi
sů ."

Touto tzv. "provisi<;>l1al certification" se mu dostalo mimořádné cti.
Tá provizorost ovšem spočívá pouze v to m; že naše "DOBRÉ ZPRÁVY" jsou určeny jen pro jediný distrikt - č. 2240. Tei1 ovšem svými
informacemi pokrývá hned dva samostatné státy, Česko a Slovensko,
zatímco každý ze všech ostatních
rotariánských časopisů slouží informační potřebě mnoha distriktú.
časopisú Rotary je celkem 27,
vycházejí ve dvaceti rtlzn)rch jazycích v .celkovém nákladu 750.000
výtiskú a jsou distribuovány ve 121

zemích celého světa. Tak napříkla d "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 HongKongu a v Macau, atd.
Skutečnos t, že naše GQOD NEWS se staly zatítú jako dvouměsíčník - oficiálním časopi
sem Rotary, není náhodná. Je za tím skryto
především uznání jak jeho dosavadní pravidelnosti - vždyť v. roce 2002 vychází jejich již
čtvrtý ročn ík ! - tak jeho obsahové hodnóty.
Nejvyšší představitelé Rl, zejména pracovníci
jeho divize pro ko munikaci, nás o svém pozitivním hodnocení GN info rmovali již při své
návštěvě Prahy u příležitosti návštěvy tehdejšího prezidenta RT Richarda Kinga v rámci
jeho krátké prezidei1tské konference v Praze
ria konci září 2001.
Certifikace nás však so učasně zavqzuje k tomu, abychom se sami zamysleli,.v čem je možné náš časo pis zlepšit a obohatit, jak zajistit
účelné financování jeho vydávání a jak t:ozšířit
okruh jeho čten ářú. 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, rozšířené a obohacené obsahové koncepce a to
hned z několik a dúvodú: především bude naší
povinností zařazovat do každého čísla GN
informace z ro tariánského ústředí (n apř. mě
síční dopisy světovéh o prezidenta RT Bhichaie
Rattakula, jimiž se prav idelně o brací na rotariány celého světa), dále n ěkt~ ré články a obrazové materiály, které hovoří o celosvě tovém
dosahu rúzných proj ekď1 či programú jak
Rotary International, tak i jeho Nadace (Ro tary Foundation). To pochopitelně náš časo p is
jen o bohatí.
Dalším zá m ě re m je za řadit do každého čís la
několik nových rubrik, jako např. názory a
zkušenosti českých a slovenských rotariánú,
r9zhovory se zajímavými osobnostmi nejen
ze světa Ro tary, ovšem i s významnými osobnostmi politického i kulturního života na aktuální téma, nebo o postavení vědy a umění
očima so učasnos ti. Bude také účel né doplnit
každý člán ek struč J;)O u anotací v a ngličt in ě.
Z to ho 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 tiskové provedení by m ělo být - alespoó
postupně - čtyřba revné, což nejen
zvýší atraktivitu celého čísla, ale
i..11nožní uveřejnit na těchto barevných stranách ti štěných na křído
vém papíru i inzeráty významných
českých, slovenských i zahran ičníCh
firem či organizací.
Jistěže si vyžádá nová tvář časopi
su i podstatně vyšší rea li začn í náklady, než tomu bylo dosud. Zatímco
dosud byly veškeré redakční a· pře
kladatelské práce vyko návány členy ·
redakční rady zcela zdarma, před
pokládá se napříště jejich profesionalizace. Cestou k tomu bude pře
devším rozš í řen á inzerce, případně
i zvýšení člen ského -příspěvku na
vydávání z dosavadních pouhýc[l
120 Kč za rok Záměr vytvoři t novou, rozšíře nou a obohacenou o bsahovou koncepci a současně i novou vnější tvář časo pi su při zvýšení
tiskového nákladu předpok l ádá
i kvalitní redakční a · vydavatelský
tým. Proto vypsal nov)r guvernér
distriktu výběrové řízení, jehož uzávěrka je stariovena na 31. ·srpen
2002. Všechny další podin(nky ·výběrovéh9 řízen í si mohou všichni
zájemci vyžádat u guvernéra distriktu 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, obohaceným obsahem a novou podobou
i nadále d tlstojn<Ju a reprezentativní
vizitkou všech čes kých a sloven. ských rotariánú a pravidelnou pře
hlídkou jejich ús pěšných aktivit 'Ve
prospěcl? druhých, těch , kteř í to nejvíce potřeb ují.

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
slu žbě a pomoci
ve prospěc h
potře bných. Mnozí z nás si cení
na Rotarý ducha mezinárodnosti,
ktery nás tak účinně spojuje ve
slu ž bě a pomoci v kterékoliv konč in ě světa.

V tomto okamžiku se u sku teč
i'í.ují tisíce rotariánských aktivit.
Ovšem ať konáme cokoliv, jeden
prvek všechny tyto aktivity sjednocuje: sku tečnost, že námi
poskytovaná pomoc vych á~í
přímo ze srdcí rotariánů . Jestliže
se naše aktivity naplní láskou,
přestaneme se tázat, kolik času či
peněz do nich vkládáme. Inspiruje 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 láslmu, bude výsledek daleko úč in
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 budeme rozsévat do co největšího
počtu lidských srdcí.
A p rávě 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 nesp očet zpúsobú, jak
V roce 2002/ 03 budu vést rotariánaši lásku uplatnit v programech Rotary
ny k tomu, aby udrželi naše spoleInternatio nal a ·jeho Nadace. Obracím se
čensrví co nejjednodušší. Rotaríánproto na vás, abyste i vy přispěli svou inspiský ideál služby a pomoci mt"1že být
rací a iniciativou, jež bude púsobit nikoliv · interpretován · mnoha zpúsoby
shora dolů, ale zdola s m ě re m nahoru. Uplatpomocí našich dosavadních proi'íujte dob rovolně svúj odborný talent všude
gramú a zdrojú a není zapo tř~bí jej
tam, kde je ho za potřeb í; pomáhejte mladým
dělat složitěj ším. Rotary poskytuje
lidem překonávat nástrahy dneška, aby se
příleži tost k rQzvoj í přátelsrví tím,
v budoucnosti mohli stát vedoucími osob- · že budeme pomáhat druhým.
nostmi; spolul)racujte pl"i realizaci svých proTeiuo prostý apel na naše srdce se
jektú bez ohledu na hranice svých zemí; spll)projevuje v obětavé snaze a ocbotě
te ~áš společný závazek na vyl\)ýcení dětské
u mužú i žen.
obrny na celém svě tě .
Jakmile roz sejeme svá_ sémě
\{ našich klubech a distriktech máme
lásky, mnohá z nich začnou klíči t
mnoho zd roj ú, jimiž múžeme · přispět ke
tét1}ěř bezprostředně. Stejně jako
zlepšení života našich obcí ~ celosvětové~o
květy v přírodě, které se mohou
společensrví.
množit samy 9d sebe, bu9eme i my ·
Nepotřebujeme yymýšlet no é programy a
rozdávat laska ost K9lem sebe. Ji ná
projekty. Svou z.výšenou účastí a osobní
se(hena budou možnií potřebovat
angažovaností můžeme rovnou začít u těch,
více času a'Zivín. Mohu vás však ujíkteré již existuj í. Pramení,li naše pomoc
s it, že sklidíme bohatou úrodu
z našeho srdce a je-li inspirovaná naší vlastní
humanitární služby a pomoci,
zkušeností, pak ne,ypisujeme ~ouze šek;
napojíme-li ji naší láskou, ochotou
a rotaríánskou aktivitou.
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- Kde a jak mů žeme z ačít rozdávat
naši laskavost?
středoí uspokojení z pravé rotariánsk~ služby a pomoci.
Tuto radost vám mt"1že přinést vzrušení
Příležitosri k tomu JSOu všude
malého dítěte, když je právě učíte čís t. Vaše
kolem nás. Rozdávat laskavost
uspokojení je dáno radqstí matky, že může . mt"1žete začít přímo ve vašem
klubu. Opravdové klubové přátel
nakrmit své děti díky p rogramu mikrokreditú, připravenému vaším distriktem. Radost
ství je založeno na laskavostí a
může pramenit také z uspokojení niužú či
porozumě ní jednoho čl ena k družen, kteří nášli produktivní práci díky prohému. Znáte své přáte le v klubu
jektu odborné přípravy, který zajiš ťova l váš
dobře? Snažte se poznat je ještě
klub.
lépe, dozvědět se víc o j_ejích rodi]e mnoho způsobú, jak dosáhnout uspokonách, o jejich profesích, o jejích
jení ze služby a pomoci. Všech ny ovšem
nadějích a snech. Srdečná a přátel
vyžadují, abyste svúj čas a své schopnosti
ská atmosféra ve vašem klubu přilá
. vynaložili co nejlépe. ]sem si jist, že nebudeká nové . vedoucí osobností
te této investice clo Rotary litovat. Jestliže se
z odborného a podnikatelského
jednou setkáte s příležitostí, jak.změnít život
světa a udrží dosavadní členy
toho druhého k lepšímu, dát mu nadějí. a zbav aktivitě a angažovanosti~ Vraťme
vit ho zoufalství, nebo jak vdechnout laskase až k samotným základt"1m tim, že '
vost tam, kde panuje atmosféra nezájmu,
oživíme prvotní princip Rotary "teprve pak pocítíte, co to znamená být rotaúčinnou službu ve prospěch klubu.
ríánern.
Laskavost mtižete rozdávat ·i ve
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svém povolání. Dnešní glo balizovaný 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_u deteli rozdávat laskavost a pochopení
mezi svými za městnanci, zákazníky . i konkurenty, napomú žete
k vymýcení destruktivního konkurenčního chování a pozdvihnete vysoké etické standardy, o něž
se Rotary opírá.
Laskavost mllžete rozdávat i ve
své obci, kde žijete. Toho dosáhnete tím, že budete rozvíjet ambiciózn í projekty služby a pomoci,
které pln ěji vyuZIJI znalostí,
schopností a osobní zainteresovanosti yšech vašich čle n ú . Takovýmito s mysluplnými · projekty ·
mo hou rotariáni zanechat svúj
osobní otisk lásky na všecli aktivitách klubu a uvědomovat si plnou
hodnotu a význam rotariánské
služby a pomoci. Začnou-li semena 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.
Sé mě
lásky a porozu m ě ní
můžete koneč ně rozsévat kdekoliv na světě. Nemúžeme doufat, že
'dosáhne me 'míru na tomto zmateném světě bez lásky f! ·porozumě
ní. Jako. rotariáni mťtže me rozdávat naši lásku díky našim vyslaneckým 'stipendiím, výměně studijních skupin nebo práci našich
dobrovolníkú. Naši lásku mllže me
šířit i přes oceány či hran ice státú
tím, že poskytneme po travu hladovýin, že budeme léčit nemocné
a že poskytne me domov těm,
kteří jej nemaj í. Prostřednictvíni
Rotary se mťtže naše láska projevit
v poskytnutí č is té pitlié vody, ·
· v dostupné zdravotní péči, ve
vzdělávání stále většího počtu
d ě tí kde koliv na světě - tedy
.v napli'lování základních potřeb ·
celého lidstva.

Bhichai Rattakul,
20 02-03 President Rl
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Dopis prezidenta.Rl
' Milí rotariánští přátelé,
_
když jsem se v roce 1958 stal členem Rotary klubu Dhonb~wi v thajském Bangkoku,
neměl jsem o poslání a smyslu Rotary dosta,tečně jasnou představu. I kdyz jsem se pravidelně zúčastňoval mítinků a platil jsem
řádně a včas své pNsjJěvky, n ezapojiljsem 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 otáz ka 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 ěst cem 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 minulém roce se proto stala VJízva ústledí Rl
známá pod názvem "Global Quest" výborným začátkem obratu tohoto negativního
trendu, Qvšem v našem úsilí musíme pokračovat 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 m ezi
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 součc~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. Aktua/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 získání nového člena a pro to, a bych se
s ním podělil o dar Rótmy?" ·
Každý z nás se múže podílet na
uskutečňování našeho hesla "Rozdávejme laskavost". Takto rozsetá
semena laskavosti a lásky pak
mohou zapustit své kor~eny kdekoliv
.na světě. Podělíme:li se o dar Rota1Ji, 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, aťjde 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.
rozsáhlou spolupráci v oblasti humanitární
i vzdělávací, která také našla v nastávajících
letech ú s pěšné naplnění. J is tě si na něj vzpomenou naši rotariánští pi"átelé jak v Karlových Varech a Plzni, .tak i v Praze, Táboře či
Jincli"ichově Hradci, ovšem i třeba v Liptovs.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 uplymdých letech na dobu jednoho roku několik
našich středoškolských studentů .
K vyvrcholení těchto vztahL! došlo letos
v.květnu, když mne prezident Rotary International Richard D. King jmenoval svým oficiálním 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~ m ěli příležitost poznat
právě v distriktu 5160 před
třemi roky při příležitosti našeho týdenního pobytu na
pozvam
Billa
Spaldinga
v návaznosti n a. mou účast na
. guvernérském školení v kalifornském Anah<:;imu.
Naše letošní cesta do Kalifornie byla o. to zajímavější, že
guverné rka distriktu 5160 pro
rok 2001/02 paní Susan· Waitová svolala výroční konferenci
svého distriktu dokonce až za
severní hranici Kalifornie,
SHARE THE PAST...
do l ázeňs ké ho měs ta Ashland
na jihu Oregonu. Toto malé
SHAPE THE FUTURE
lázei'lské městečko se proslavi- ·
Jo již od třicátých let 20. století
Dobroslav Zeman pii projevu jako . Rl Pres Rep"
pořádáním umělecky velmi

n'tO mezinárodní kontakty se
rozvíjejí na všech úrovních rotariánského společenstv í, 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
pochlub it ' takovýmito vztahy nejen ke svým bezpros tředním sou. seclúm, jako například k rakouským, n ě meckým či polským rota, riánúm, ale i k přátelú m jak
v Evropě, tak i v zámoří. Je přitom
pochopitelné, že · snad nejintenzivněj š í jsou tyto vztahy k Rotary
dist ri ktům ve Spojených státech,
kde se také rotariánská myšlenka
před téměř 100 le ty zrodila.
Na prvním místě mezi nimi stojí
bezpochyby .clistrikt 5160, pokrývající severní část Kalifornie až po
hranice s Oregonem. Již na j aře
roku 1998 mi nabídl jeho tehdejší
DGE William Spalcling, m ů j
budoucí "kolega" ve funkci guverné ra clistriktu pro rok 1999/ 2000,
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hodnotných Shakespearovských
d ivadelních festivalú. Z oblasti San
Franciska, kde mí kalifornští hostitelé bydlí, n ás proto v jejich doprovodu čekala dlouhá cesta autem
více než 500 mil přímo na sever.
Měli jsme tak možnost projíždět
rozsáhlými rovinami, kde je soustředěno
kalifornské vinařství,
ovocnářství i zemědě lská výroba:
dozvěděl i jsme se například, že
Kalifornie je po Číně druhou zeli1í
n a světě v produ kci vel mi kvalitní
rýže. Projížděli jsme desítky kilometrú po dálnici, vedoucí napříč
rýžovými poli, mezi n imiž stojí tu a
tam ohromná sila ná sklizenou rýži.
Daleký o bzor 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 rozdíl ocl jihu Kaliforni-e, kde se vláhy
trvale nedostává - plný zele ně,
která za svou existenci ovšem mi1že
děkovat pl"edevšín1 častým clešťllm.
Ty jsou pro západní pobl"eží severoamerického kontinentu snad až pl"íliš typické (však nás také déšť pak
pro~ázel při celé zpáteční cestě až
d o oblasti San Francisco Bay).
Na rozdíl od naší distriktní.konference, které jsme v uplynulých
třec h letech věnova li vždy je n jeden
půlclen, trvala výroč ní konference
distriktu 5160 od čtvrtka do nedě
le, a to s boh atým programem:
16. května byla zahájena turnajem
jejích účastníkú v golfu. Svou zd ra~
vici pi"ivezli na konfere nci příští
den Ý p átek ta ké rotariánští cyklisté,
kteř í do Ashlandu dojeli z-centrální
Kalifornie na svých kolech během
šesti dn ů - skutečně úctyhodný

~ .r;f.·f':~:~~
~. · z distriktiií konj(m!llce 5160
-.!L.\
~

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

výko n pro muže středníh o věku !
Ale byli svoLi cesto u nadšení, protože se cestou zastavili v mnoha
. Ro tary klubech svého distriktu,
.kd e byli vžd y ve lmi srdečně přij a
ti. Součástí ko n fe re nce byl pochopitelně i kulturní program · - a ť
vystou pení pěvec ké ho sbo ru mládeže č i ú čast na výb o rn~m divadelním představe n í na jedné ze t ří
festivalových' · scén. "Kdo se bo jí
Virginie Woolfové" je ostat n ě
d o bře známá i u nás·z divadelních
j eviš ť i z kin.
Hlavním p rvke m konfe rence
bylo zho dnocení uplynulého rotariánského ro ku z mno ha hledisek
aktivit Ro tary. Jis tě bude naše čte
nái'·e Útjímat, že za p oslecli1ích 12
m ěsíců vznikl v to mto clistrikru
jed en nový RC; že se celkový
poče t č l e n ů distriktu v d osavadních 65 klubech rozrostl o 243
nových člem:'l; že všechny kh1by
vložily za uplynulý ro k clo Naclace
Ro tary na 350.000 US dolan\ což
představuje téměř 100 clolarú na
každého člena clistriktu.
Svou p o~ornost věnuje clistrikt
5160 i mlad ým: v roce 2Q01/02
hostil 17 vým ě nn ých s tude ntů
z n ejrů znějších ko nčin světa z Kolumbie či Mexika, Po rtugalska
či J apo nska, ale i ze Slovenska
(o stude n tovi Iva nu Košalkovi
z Nitry jsme os tat ně již. info rmova-

li naše' čten á ře v 111inulém čísle GOOD
NE':\XfS). Projekt .ROTAPLAST, který clistrikt
5160 připravil na tento rok pro Venezuelu,
byl 's ohledem na sou časnou po litickou situaci v této zemi pouze odložen na podzim
2002. Je zaměřen na o perace dětí, postižen ých rozštěpem patra.
, Mezi hlavní řeč n í ky na ko nfe renci
v Ashland u pa třila paní Barbara Weber, která
před ·Jety absolvovala roční vyslanecké stipend ium (Ambassadorial Scho larshi p)
v Bang ladéši, která' hovořil a o niožnostech
vymýcení chudo by v rozvojov)r<;:h zemích
poskytová ním mikrokreclitti. Pan í Nancy
Erbe, která pt1sobí na slavné "UCB" - University of Califo rni a, Berkeley, hovo řila jako
!:editelka o programu m írových studií Nadace Rot<:jry. Na této univerz i tě bude po dva
roky studovat 10 rotariánsk}rch stipenclistú
z nejrúznějšich ko nč in světa . (O tomto p rog ramu se múžete mnoho· zajímavého dočíst
v d alších dvou příspěvcích tohoto čísl a GN).
O významu přijím ání ,nových mlad ých
členť1 clo rotariánského společenství a zaklád ání nových klubú hovořil ve svém vynikajícím řečnické m pro jevu Stephen Lee, mladič
ký prezident nově vzniklého 'Rotary klubu
v australském Perthu. Zajfmavý byl i příspě
vek parií Sha ron Tennison, která již v roce
1983 založila v Kalifo rnii "Center fo r Citizens
Initiatives", zaměřen é na výchovu a vzd ělá
vání mladých živnostníkú z Ruska. V posledních letech to byli například mladí pekaři,
kteří si na z áklad ě zkušeností získaných
v USA zakládají v mno ha městech eko nomicky se proměňujícího Ruska své nové živ-
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nosti. Čím vs1m mo hou rotariáni
pomáhat; říkal jsem si...
Bylo i mým úkolem třikrát na této
clistriktní konfere nci p ro mluvit, a to
jméném prezidenta Rl Richarda
Kinga. Po mých dvou předch úclcích
v min ulých letech, kteří byli jako
"Rl Pres Rep " delegová ni na konferenci distriktu 5160 - jeclen b)ri
z Mexika a d ruhý z Ind ie -jsem využil této · př íl ež i tosti , abych účastn í ky
seznámil se současn}'m úspěšným
rozvojem Rotary upros třed Evropy, 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 př íspěvky byly přijaty s opravdovým zájmem o nás a s plnou
pozorností.
Na závěr konference bylo mou
čestnou povinností předa t g uvernérce cl istriktu 5160 paní Susan Waitové jménem prezidenta Rl dva
čestn é p raporce: jeden za př íspěv
ky jejího distriktu do Nadace Rotary
ve výš(350.000 US$ doplněné přís
pěvke m ve výši 25.000 dolarú na
program mírových studií, d ruhý za
vynikající v)rsledky v rozvoji čl e n
ské základ ny d istri ktu, který d nes
čítá více . než 3800 člénlt. Jsou to
výsled ky sku tečně pozoruhod né,
hovořící jasně o tom, že rotariáni
distriktLJ 5160 plně chápou smysl
a poslání tohoto celosvětového s po~
lečenství, zaměřeného na služby
a pomoci p otřebným·.
Guvernérce Susa n . Waitové jsem
so u časně předal nejen vl aječk u
našeho cl istrik tu, ale i obrazovou
publikaci o Praze a také deset \!)'tisků
brožurky Marti na Petišky
"UMĚNÍ BÝT ROTARIÁNEM INSPIRACE SRD CEM". K tom u·to druhém u anglickému vyd ání
napsal úvod ní slovo prezid ent Rl
p ro rók 2001/02 Richard D. Ki ng.
Bylo opravd u ·potěš i tel né, že tato
tiskovina získal a mezi čtenáři
mi moř-ádnou
pozornost svým
inspirujícím o bsahem. I my tedy
múžeme p ři s p ě t - dle našich možností- 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
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·e dnesla Daniela Vondrova,
RC česky Krumlov, ktera je vedoucí distriktní komise pro Nadaci Rotary. Z jejího pNspěvku vyjímame několik nejdůležltějších bodů:
naplňovany skutečností především

Naclace Rotary je jednou ze stě
Naše kluby realizují v oblasti humanitární
i výchovně vzdělávací řadu aktivit, podílej{ se
žejních oblastí, v níž kluby
na celé řadě programLI a· akcí, k teré Často pře
i clistrikt napbiují jedno z hlavních
poslání Rotary - pomáhat drusahufí áímec klu bu i našeho clistriktu. Věnují
obrovské množství finančních prostřeclkú, ale
hým, slabším, potřebným.
i času a osobního nasazení, aby pomohly sociZáklaclnf význam pro financování Naclace mají dobrovolné
álně slab)!m, zdravotně postiženým, dětem či
roční příspěvky každého .rotariá-.... starým spoluobčanúm.
na. V našem clistriktu je pro tento
Jednou z významných možností, jak realizo.vat humanitární projekty za podpory finanč
rok stanoven cíl, aby každý člen
ních prostřeclkl! Naclace· Ro tary, jsou projekty
pl'ispěl ve prospěch Naclace část
kou 10 US clolarú (při čem ž svě to
podpořené účelovou cl9tací· (Matching Grant
Projects).
vý prťm1ěr na člena činí nyní přes
70 clolarťi). Vedle toho však exisNa realizaci více než 10 takovýchto projektú
tují i stovky, ba tisíce rotariánúbylo v našem clist•iktu vynaloženo za spolupráce řady zah i· an ičníc h partnerských klubú
clárcú (major -clonors), kteří clo
i Naclace Rotary již více než 10 miliónú korun.
Naclace převádějí jako své dary
Další nevyčíslenou hodno tu však tvoří stovnejen částky přesahuj(cí 10.000
ky a tisíce hoclin·osobního podílu konkrétních
clolarú, ale často Naclaci odkazují
rotariánti v jednotlivých klubech, kteř í tyto
ve ·svém posledním pořízení vešprojekty iniciovali, formálně vypracovali, orgakerý svť1j majetek.
Protože však celkové př íjmy
nizovali a. koordinoval~ aby nakonec mohlo
Naclace v posledních letech klesadojít k jejich úspěšné realizaci.
jí (celosvětový pokles č l enské
V roce 2001/02 mezi ně patřily :
základny, opožděné úhrady ap.),
• . ~rojekt RC český Krnmlov na zřízení dětského dopravního hřiště
·
dochází k určitým restriktivním
opatřen ím při schvalování projek• projekt RC Cheb na nákup vozidla pro clěttú a dalších činností.
Pro dárce Nadaci existuje
kromě morálního ocenění i snipnice fo rmálních ocenění, napří. klad udělení ocl zn~ku Paul Haris
Fellow těm, kter-í clo Naclace při
spěli b ud' sami částkou 1.000 cl o larl!, nebo tuto částku uhradil
některý. Rotary klub, který pak
tento čes tný odznak někomu udě
lil. V našem clistriktu máme v současné době celkem 28 nositelť1 či
nositelek odznaku PHF, ocl vzntku clistriktu 2240 bylo toto oceně
ní udě l eno osmi. rotariánť1m.
·V celosvětovém měřítku bylo
k 31. březnu 2002 jiŽ jeho nositelú
791.759!

ský domov v Aši
• pi·ojekty RC Hradec Králové
na monitorování osamělých zdravotně postižených osob a projekt
na vybavení instruktážního stře
diska p ro z rakově postižené
• projekt RC Jičín na vybavení
dětského oclclěle ní nemocnice
• projekt RC Jihlava na nákup
speciálních pomúcek p ro Matel'skou školu se speciálními třídami
• projekt RC Karlovy Vary na
zajištění zásobování vodou pro
Ústav pro mentálně postižené
Radošov
• projekt RC Ostrava na zakoupení 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 muz ikote rapeutické
klubovny Dětského domu PEPA
u Příbrami
• projekt RC Praha - Staré Měs
to na vybavení sálového oclclělení
stacionáře pro mládež psychiatrické léčebny UK.
Kromě projektú, které jsou realizovány za podpory Nadace
Rotary, uskutečliují naše kluby
řadLi dalších humanitárních projektú, které financují s·amy, pří
padně za pomoci partnerských
klubú z jin)rch clistriktú. Tyto
finanční prostřed ky jsou jen
těžko vyčíslitelné, ayšak jdou clo
milióni1 korun.
*
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Vedle humanitárních. aktivit
Zvláštním programem Nadace Rota ry, který
do sféry pusobnosti Nadace
si zaslouží zcela mimořádnou pozornost, je
Rotat'Y i výchovné a vzdělávací
pwgram PolioPlus. Vymýcení dětské o brny
programy. Patří mezi ně přede
má pro Rotary International prioritu nejvyššívším velvyslanecká za hran i ční. sti
ho stupně.
pendia (Ambassadorial Scholar(Vzhledem k mimořádnosti a dúležitosti proships) v hodnotě 25.000 US $ na
gramu PolioPlus je mu věnován další samostatn)Í článek Viktor·a Príkazského, koordinákaždého studenta po jeden rok.
Je potěšitelné, že podle statistiky . tora programu v našem distriktu.)
Nadace Rotary bylo v letech 19932001 vysláno z našeho distriktu
V našem distriktu mttžeme čerpat i nada ční
na stipendia h razená ? prostředkú
Nadace celkem 37 stipendistú.
prostředky, které nám jsou k dispozici v rámci
Do obl~sti výchovné a vzděláva
tzv. SHARE systému. Ten spoč ívá v tom, že
cí patří i Výměna studijních skuz našich příspěvku vložených do Nadace múžep in (Group Study Exchange
me po třech letech sami použít 50 % v rámci
teams). V tomto roce jsme si GSEnašeho distriktu podle vlastního uvážení.
tým vyměnili s distriktem č. 5870
Napl'. v r. 2001 - 2002 jsm e rozhodli přispět
takto na granty p ro dobrovolníky Rotary, ·pro
v Texasu. V letech 1992-2002 takto
vycestovalo z našeho distriktu 38
New Opportuniti.es Grant a na program Folio<:;lenú nebo vedoucích GSE-týmú.
Plus. Část finančních prostředktt byla po nepatří

·

chána na podporu někte rému
Matching Grant-projektu z úrovně distriktu.
*

Ve čtv rtek 30..května 2002 pře
vzal na 29. konfe renci WHO ředi
tel Rotary Foundation Luís Vicente Giay z rukou Billa Gatese ocenění, které Nadaci Rotary uděli la
Nadace Billa a Melindy Gatesových za rok 2002 za podíl rotariántt na vymýcení dětské obrny.
Toto oceněn í představ uje příspě
vek 1 milió n dolarú právě na podpo 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
ob ri1y. Celosvetové spoločenstvo
Rota ry International inšpirované
týmto ús pechoni sa rozhodlo
imunizovať všetky d eti sveta ku
svojmu stému výročiu v roku
2005.'
Vďaka
tomuto rozhodnutiu
a vd'aka významnému finančné-·
mu prispenfu Nadáci e Rotary
Internatio nal sme vel'mi blízko
ciel'a. Príspevok rotariánov dosiahol doteraz 407 miliónov US dolárov a do konca kampane eradiká-cie do roku ~005 dosiahne 500
miliónov dolárov. Ide o najvýznamnejší príspevok zo sú kro mn ého sektoru.
Kampat1, ktorú Rotary zača l o
'o rganizovať nielet1 meclzi svojimi

členmi, ale aj med zi ostatným obyvatel'stvom,
je bezprecedentná. Doterajšie výsledky
možno v skratk<'; zhrnúť do niekol'kýc::h faktov:
• za ro k 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 d etskej obrny v celom svete na
537;
• v p redchádzajúcom roku 2000 bo lo hlásených ešte 2979 nových prípadov.

Pr!=trvávajú teraz dva hlavné problémy: k rajiny s ozbrojeným i konfliktami a chýbajúcich
275 miliónov US $ .v rozpočte.
čo ešte móžu rotariáni urobiť p re úspech
PolioPlus- eraclikácie poliomyelitídy na celom
svete?
'
Pre úspeš nú realizáciu prog ramu clo roku
2005 potrebuje kampai'l eradikácie polio ešte
cca 400 iniliónov dolárov, ktoré zatial' nie sú
zabez p ečen é . Zbor zmocnencov Nad áGie
Rotary sa rozhodol zozbiera_ť v p riebehu rotariánskeho roku 2002/ 03 za pomoci rotariánov
celého sveta · dodato čnú sumu 80 milió nov
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dolárov. Vo všetkých d i ~ triktoch
sú vytvorené komisie, ktoré buclú
riad i ť pomoc p rogram u FolioPlus. 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 zozbie rať
najmenej sto korún na každého
člena slovenského alebo českéhe5
Rota ry klubu. Tieto prostrieclky
budú špeciálne určené na FolioPlus.
Niektoré kluby sa už k mojej
vyzve pripojili. Prerokujte, p rosím, vo vašich kluboch ešte raz
tento návrh, aby sme i my - rotariáni 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 konflikních institucích jako d iplomaté, po radci či
· ty, jejichž dopad na mnohé spoanalytici, pi·ípadně v místních institucích,
lečnosti je velice tragický. Proto se
řešících lokální konflikty. Každý student
Nadace Rotary International rozrnúže po absolvová ní dvouletého studia zíshodla před několika roky svou
kat magisterský titul v oboru mezinárodních
m ě rou přispět k řešení téte situavztahú se zaměřením na mírovou problemace a zahájit nový ·vzdělávací protiku.
Když vedoucí činite lé Rotary International
g ram p ro mladé lidi z celého
světa, zaměřený na studium prorozhodovali 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 spolu práse konflikt na Středn ím východě stále stLI])ci se sedmi vybranými univerzitaň uj e a nab)rvá stále krvavější podoby. Rovněž
mi, které dosáhly v obo ru řešení
jsme svědky stále složité situace v Afganista- .
konflikt(! a mírová studia v)rraznu a krvavé kQnflil(ty pokračuj í na více než
ných úspěchtt.Jde o tyto uníverzi30 místech zeměkoule.
ty: Duke University and . the UniPro 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
Unive rŠidad deJ Salvado r, Argenti- · skupinu jsou pok ryty. Další d isu·ikty se
na; University o f Bradford, Anglie; . postuP, n ě hlásí s příspěvky p;-o studenty,
kteří zahájí svá studia v příštích letech.
Un iversity of California-Berkeley,
USA a konečně University of Que- ·
V těchto dnech ohlásila Nadace Rotary, že
ensland, Austrálie. Ve spolupráci
z více než 1500 ka ncUdátú, navržených Rota- .
ry kluby a doporučených distrikty z celého
s nimi zřídila - počínajíc školním
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 un iverzit.
CONFLICT RESOLUTION.
Pocházejí z 35 zemí a většina· z nich hovoří
Cíle m nároč n ého · studijního
alespot"l tře!l1i jazyky, mezi nim!ž je napříprogramu je vytvoření skupiny
klad kh merština, jazyky kikongo, lingala,
mladých lidí, vzdělaných v oblasti
nyanja, mandarínština, masajština, pórtugalřešení konfliktú a odstrat"lová ní
ština či ruština. Mezi vybranými je 43% mužu
ohnisek napětí. Někteří absolvena 57% žen, každý z nkh z odlišného prostřeti najdou své uplatnění v mezinád í, s jiným kulturním zázemím, s jiným vzděrod ních ·organizacích, jako napříláním či životopisem.
klad při OSN. Jiní mohou pracoVybraní studenti jsou vesměs absolventy
vat v soukro mých institucích jako
vysokých škol a mnozí z nich mají za sebou
činnost v rúzných dobrovolnických instituekonomové a poradci, ve vlád-

cích, pttsobících v krizových oblastech světa. Někteří púsobili při ťea- .
lizaci sociálních projekttl v nejchudších částec h Afriky, jiní studenti z. Kambodže či i Indie, ale i ze
severního Irska, zažili "na vlastní
kúži" krvavé konflikty ve svých ·
zemích. Větši na z nastupujících studentú má již nyní jasnou představu
o svém budoucím uplatnění.
Jsme vel mi potěš eni, 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 unive rzitě
v .Buenos Aires. Pře ds tavujeme jej
svýin č tená,řúm v samostatné m
člá nku .

Tento nový vzdě lávací program
Nadace Rotary je posunem ve využití p rostředkťt , určených na vzdělá
ní, ze všeobecné polohy na problematiku, tížící lidstvo celého světa.
Je dúkazem toho, že prostředky,
kterými rotariáni Nadaci podporují, jsou s m ~rovány tam, kde je to
zapo třebí k naplt"lování myšlenek
Ro tary o podp.oře mint a porozumění mezi narody.
Bude jen vítané, jestli _další kluby
.z našeho d istriktu navrhno u své
kandidáty opět pro příští běh tohoto studia.
Podle :iahraničních materiálú
zpracoval
Milan Rach, DG,
RC Praha

Z aforismů Martina Petišky
Rotarlán nehloubá o tom,· co je no světě - někde v dálce - utrpení. VC že svět nezočíná.·v dálce -všude je slyšet 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 plá če? 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
V září 1.996 začal Jan Němeček studovat na
ze sedmi Center mezinárodních
Filozofické fakultě Univerzity Palackého
mírových ·studií bylo v rámci Rotav Olomouci, obor politologie-evro pská stury celosvětově vybráno 70 stud ia. Hned od počátku se zaměřoval na stud e ntů.
Vybraným stucl entúm
dium jazykú (kromě angličtiny a němčiny
bude umožněno studovat dvouletaké na francouzštinu, španělštinu, portugaltý magisterský program v obo ru
štinu a švédštifl).l) a na konkrétní otázky
řešení konfliktt\ mírových studií a
z oblasti mezinárodních vztahl! (teorie
mezinárodních vztahů na jedné,
mezinárodních vztahl!, úloha mezínároclz vybraných univerzit. Výběrové
ních organizací, I"ešení konfliktt'1, vyjednáváho řízení, které se u skutečnilo
ní atd.). Během prvního roku na fa kultě se
v Hluboké nad Vltavou, se zúčast
stal zástupcem stuclentt'l svého ročníku, jímž
nilo několik kandidátů z České a
pak zústal až do konce svých studií. V létě
Slovensk é republiky, navržených
1997 odjel na svt'1j první pobyt v rámci svých
jednotlivými Rotary kluby. Za
dobrovolných aktivit clo po rtug~liského
. disu·ikt 2240 byl na zák l adě pohoměsta Alentejo, kde 'kromě jiného pracoval
na komunikaci s veřejností v oblasti životnívortl a ,předloženýc h materiált':1
·nakonec dop oruče n kandidát
ho pros tředí.
Rotmy klubu Přerov Jan Něme
Běhe m svého pobytu na vysoké škole
če k. Ten také · u spě l v nároč ném
pt'1sobil jako překl adatel a tlumočn ík v angtřetím celosvětového kole, které
ličtině - ať již při zahran iční ch n ávštěvách na
proběhlo v New Yorku. Chceme
Univerzitě, nebo ph přednáškách americvám proto představ it podrobněji
kých le ktorů pro středoškolské u čitel e či stunadaného velmi mladého odbordenty. V létě 1998 se zúčastnil dalšího dobníka, jemuž se dostalo díky nové~ . rovolného pracovního pobytu v I tálii, kde
mu programu Rotary cti .doplnit
opět spolupracoval s místní nevládní orgasvou rozsáhlou kvalifikaci ješ tě
nizací na otázkách přístupu veřejnosti
studiem dvouletého magisterskék otázkám životního pros tředí.
ho studia v oboru mezinárodních ·
V roce 1998 až l999 odjel v rárt1ci progravztahl:! na Universidad de! Salvamu Sokrates na semestrální pobyt na Unidor v Buenos Aires v A rgentině.
versity of Limerick v I rsku,· kde se zaměři l
Přestože jde o mladého člověka,
převážně •1a studium mezinárodních vztahtl
je jeho dosavadní studijní životoa evropského i ntegračního procesu.
pis překva pivě bohatý.
Zúčastnil se také dvou letních škol s témaJánu Němečkovi je dvacet pět
ty "Demokracie a· integrač l1í proces",
let. Narodil se v ústí nad Labem,
Fespektive "Transatlantické vztahy", po řáda
kde také vyrústal. V akademici1ých Evropskou komisí, Centre internatiorial cle formation européene a Freie Univerkém roce 1994/ 95 absolvoval
první dlouhodobý pobyt v zahrasitat. Zárovei'í se zúčast nil několika mezináni čí: v rámci výměnného prograrodních konferencí. V rámci programu Civic
n1u pobýval rok v Los Angeles ve
Eclucation Project přednesl svi1j příspěvek
Spojených státech, kde navštěvo
o visegrádské spolupráci v Budapešti a byl
val střední školu. Zde také získal
jedin)rm delegátem z české republiky na
Modelové konferenci OSN, pořádané H arm.aturitní diplom. Po svém návratu pokračoval ve stucUu na gymvardskou universitou v Budapešti, Bruselu a
Athénách. Za své příspěvky získal tzv.
náziu v Ústí nad Labem. V červnu
1996 odmaturoval s výborným
"Honorary Mention". V poslední době. se
prospěchem a v létě téhož roku se
náš kandidát zúčastnil kon ferencí o vztazích
· stal stážistou na Informačním
Evropy a Kanady v Ottawě, o úloze médií
v konfliktech v Coimbře v Por~ugalsku a
centru OSN v Praze, kde si osvojil
základní znalosti z oblasti činnos
sem ináře o otázce lidských práv v mezináti OSN a práce v mezinárodní
rodním rozvoji ve Yídni.
o rganizaci.
Jan Němeček se takovýchto konferencí
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nejen ú čas tnil, ale byl i jejich ·
(sp o lu) pořadatel em. Nejvýznamn ěj š í je pravděpodobně série konferencí, které vznikly na základě
spolupráce Katedry politologie a
evropských studií UP v Olomouci
s University of Brighron. Tyto konference při l ákaly clo Olomouce
delegáty z 22 zemí všech kontinentů, aby diskutovali ·politicko-filozofické otázky ·spojené ·se sociální
spravedlností, konflikty a identitou,
atd. Ve spolupráci s I nfo rm ačním
centrem OS a Katedrou politologie a evropských· studií UP se mu
p oda řil o uspořádat v Olomouci
výstavu k výroč í podepsání Všeobecné deklarace lidských práv.
V roce 2000 získal Jan stipendium Švédského institutu, které mu
umožnilo studovat magisterský
program s tématem "evropská politika" na Luncl Universitet ve Švédsku. ·Zqko nč il jej v červnu 2001
magisterským titulem. Po návratu
pracoval jako stážista na Výboru
evi·opské integrace Senátu PČR
a v Odboru evro pské integrace
Ú řadu vlády české republiky pod
vedením senátora Egona Lánského.
· V zář í 2001 uzavf-el státní zkouškou své magisterské studium na
Katedře politologie a evropských
studií Univerzity Palackého, kde
nastoupil jako student doktorand-·
ského programu. Ve· své doktorandské práci se zaměřuje na otázky politické podmíněnost i ( lidská
práva a demokracie) v externích
vztazích Evropské unie. Ve spolupráci se Vzdělávací nadací Jana
Husa nyní připravuje letní školu
politické filozofie pro studenty a
vy u č ující ze zemí Balkánu a KavkaJ
Zll.

Podle poskytmii)Ích
poCtkladti pNpravil
Dobroslav Zeman,
p1'edseda redakční rady GN
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NAŠESPOLUPRÁCESRAKOUSKEM
Již v pravidelném rituál u zasedá
výbor pro mezi národní s polu prá~
ci mezi rako uskýn1i distrikty 1910
a 1920 - -Rakousko a distri ktem
naším.
Stalo se tradicí, že se tento vý'bor sch ází s tříd avě vp éči z účastě
ných d istriknt Prvé zasedání se
usku teč nilo právě v českém
K rum l ově, postu pně pak v Linci,
v Brn ě, v Bratis lavě a Vídni. Tentok rát se zástupci tř í zú čas tně n ých
distrik tl! setkali 22. 'čer vn a a to
.opět v českém Krumlově. Setkání
při p rav i l . p ředse da čes k é sekce
Otakar Veselý z RC český Krumlov.
D (u·az fe kladen na udržování
a další rozvíjení kontaktL! mezi
kluby všech tří d istri ktl!.

Pro rok 2002/ 2003 bude vypracován
jejich aktualizovaný sez-nam. Zájem o nový
ko ntakt s někte rý m z našich klub(J, jehož
čle ny jsou i ženy, má n a př. RC Linz-Landhaus. j eh o zakládající prezidentl<ou je paní
Rotraud Kofler-Otto.
M ezidist riktový výbo r pro sp olupráci
s Rakouskem organizuje již tra di č n ě mezinárodní I nter-Country Tennis-Cup dvoj ic
v •České m Kru m lově. Pravidelně se ho·
účastní rotariáni z Čech, Rakouska, Slovenska i z Ně m ec k é spolkové republiky.
Letos se ko nal 22.6.2002 a na stupních
vítězů stanuly ty to dvojice: n a prvním místě
Jaroslav Do brovolný 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)' K rumlov.
Druhý clen si ú čas tn íc i turnaje prohlédli historický český Krumlov.

.

Na 21.

9. 2002 chystá výbOl' 'již

několik let pořád an ý a h ojn ě navšťěvova ný výstu p na Třístoli čník
v Bavorském lese. Při společ ném

poledním m ítinku v tam ním h ostinci se setkají naši rotariáni s přá teli z
Německa a Rakouska pod spol eč
n.ým heslem "Rotariánské přátelství
bez hranic. Zveme na něj co nejvě t
ší počet záje m ců ze všech českých
a slove n sk ýc~ klub(J!

Otakar Vese0í,
RC český Krumlov

.

Hradecký·Rotary klub má své nástupce
Trval o to sice více než 75 let od prvního založení zdejšího Rotary k lubu v Hradci Králové, ale· místní rotariáni se
p řece jen doč k a l i : po dvou letech sezn amování, p řípravy a
p rvních s pol eč n ých projektLJ byl rovněž v H radci K rálové
ustaven Rotaract klub.
Na spo l eč n é m setkání na z ahra d ě "zá m ečku " manžel(!
-H orákových v jeří cích na Hoř i cku byla dne 21. če r vna u pr-íležitost i vý m ě ny prezident(! Rotary klubu s l avnos tn ě p ře
d ána Ch arta Rl p rvní prezidentce ,Rotaractu Denise Tylšóvé
spolu s d opi ~em prezidenta Rl Richarda D. Kinga. Jménem
guvernéra distriktu 2001/ 02 Stanislava Nováb , který se v ťu
dobu z ú čas t nil Světové h o kongresu Rl v -B a rce l o n ě, p řea a l
do kument distriktní sekretář Augustin Čermák. Poděkoval
člen(m1 tohoto klubu mladých za jejich p o moc při o rganizaci posledního distriktního s hromážděn í a kon ference

v Hradci K rálové a popřál jim mnoho úspěch ů nejen v rotariánském, ale i v jejich osobním ži votě. ·
Jejich nejbližším úkolem bude zorganizovat- n ávštěvu
mladých rotarián(J z anglického Frodshamu a oplatit ji m tak
jej ich p ohostinnost, které se hradeckým dostalo v minulém
roce. Hodně jim přitom pom(Jže Antonín "Tony" červenka,
čle n tamního Rotary klubu, kter ý je zárovei'! čestn ým čle
nem hradeckého klubu. Tony byl se svou manželkou rovn ěž p řítom en tomuto setkání a velmi si pochvaloval jeho
neformálnost a srd ečnos t.

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 sou časně,
dokáže skutečnost rozsvěcet. Skutečnost se nejlépe rozsvěcí sny, sen zapřáhnutý do pluhu vyorá nejúrodněj
.ší- a nejhlubší- brázdy.
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Piešťan
Rotary klub pomáha deťom

Dobrá správa- z

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 štip endijné p obyty v zahraničí. Z mnohých sú už teraz uynikajúci odborníci, známi u meici- m edzi
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'n ej sezóny a stretnutia partnerský ch miest 1. júna 2002.
Byť rotariánom znamená službu
detského oddelenia MUDr. Jany
a pomoc druhému. Reálnym prejaKorytárovej. Situácie, kecl' novorovoni takejto pomoci piešťa n ské ho
deniatko z p i ešťa ns kej nemocnice
Rotary klubu je dar pre novorodemuseli urýchlene kvóli chýbajúcemu resuscitačnému zariacléniu
necké oddelenie NemocniG:e
s poliklinikou v Piešťa n och. Práve
previ ezť clo najbližšej nemocnice ·
Medzinárodný deň detí bol tým · v Trnave vzdialenej 50 kilo metrov,
najvhodnejším cl ňom na odovzdaneboli j~clnocluché.
nie resuscitačného zariaclenia do
Prezident Rotary klubu Piešťa ny
užívania pre novoroclenecké oddepre 2001/02 Ján Tatara zclóraznil,
lenie.
·
že sa im tento ciel' za necelé dva
Členovia piešťanského Rota1:y
roky poclarilo splniťvd'aka obyvaklubu sa precl dvoma rokmi podutel'o m mesta, ktorí m'yšlienku pocl- Resuscitačné zal'iadel1ie pattitechnicky kjedný m z najlepjali zozbierať sumu na kúpu resusporili počas róznych be nefičných §fch. členoufa Rotary klubu Pie!ftmy Gany Brown (vfa vo)
a Ing. Pavel j urkiewicz 11a IIOIJOrodeneck om oddelénf p iecitač n éh o
zariaclenia,
kto ré
podujatí klubu, na be n efičnom
§(anskej nemocnlce.
v tomto regióne chýbalo. Deťom
ko ncerte, vi a nočnóm čaj i , plese
piešťa nské ho regiónu prostreclnícRo tar y klubu a vďaka firm ám
tvom Detského odclelenia TemocAvent Slovakia, Piešťa ny, AUTOTYP, s. r. o., Brapočas kto rých sa naša· póso bnosť
nice s poliklinikou v Pieš ťa noch , tislava, AMSLICO AIG Life - agentúra Trnava,
vyvinula do clnešnej podoby, pretrpomáhajú intenzívne ocl roku
EKOM, s. r. o., Piešťa n y, DELIPRO, s. r. o., Piešťa-. vali naše partnerské vzťahy s rakús1994. Pomo hli im viackrát, prispeli
ny a dalším. Anglický výrobca zariaclenia vyšiel
kym RC Salzburg Nord a rozvi nuli
na liečebné pobyty speleoterapiou
v ústrety prostreclníctvom clovozcu Danin, s. r.
sa naše ďalšie kontakty s priatel'·pre deti s resp ira.č ný mi ochoreniao., LRD Medical Group a zariaclenie vrátane skými Rotary klubmi v bavo!'skom
mi, minulý ro k realizovali pobyt
qoplnkových výmenných komponentov na
Bacl Wórishofene, v holandskom
pre 15 cletí s astmatick)rm ochoreobdobie 2 až 4 roky dodal za optimálnu cenu
Aalsmere U ithorn a pol's kom
ním pri mori a na jese11 v roku
600 000 Sk.
Lodži. P i eš ťanský Rotar y klub
2~00 reagovali na prosbti primárky
.,Moje rozhodnutie ovplyvnila uclalosť, ktorá spolu s ostatnými pomáha v celosa stala mójmu zamestnancovi,"
svetovom projekte s Ciel'o m vyhlapovecl al Garry . Brown, čl e n
dit detskú obrnu na svete clo roka
Rotary klubu Pi eš ťa ny a riaclitel'
2005.
V rámci nášho regiónu budeme
spo ločnos ti Avent Slovakia so
naďalr;j d ržať patronát nad piešťa n
sícllo m v Piešťanoch . "Museli
sme urýchlene prev i ezť jeho skýni detským ocldelením emocdi eťatko
po narodení do
nice s poliklinikou a chce1'h e intennemocnice v Trnave p ráve
zívnejšie pósobiť v oblasti študijných pobytov m ladých l'uclí na
preto, lebo v Pi ešťa noch nemali
res u scitač né zariadenie, a tak
renomovaných univerzitách a škosme ani na chvíl'u nezaváhali
lách v za h ra ničí a Ietných výmena podporili clobrú vec."
ných pobytoch. Najbližšie opať
"Potešilo ma, že sa nám to
očakávame skupinu detí zo zahrapodarilo clo ko nca tohto rotariničia na ci\rbjtýždt1ový letný pobyt
rok
a,
kecl'
sa
ko n čí
ánskeho
na
Slovensku - v Ératislave a PieM UDr. j a na Kot)>tát'O/Jd, vedúca lekdrka d elského oddelen ia
š ťanoc h. "
Nemocnice s poliklin ikou v Pie!ťanoch, preberá z rúk členov pie- obclobie mojej pósobnosti pre§t'anskéh o Rotmy kl ubu Ing. Viktora NižtlaiiSkého (vfavo) a Ing.
zidenta," povedal Ing. Tatara.
Jana Obertová,
jána Tatm·u, tlrad11)1íceho prezidenta klu.bu, symbolický §ek na
Piešt'cmy
"Budúci
rok
oslávime
desi
ate
SW i ll/ 600 000 Sk, ·za ktoní bol zakúpený resuscitačný prfstro/
vý roč ie
nášho pósobenia,
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NÁŠ GSE-TÝM V TEXASU
Jako vedoucí GSE - týmt.r z našeho clistri ktu 2240 clo clistriktu
5870 v Texasu bych ch těl č ten á
rum zp rostředkovat ales poi'í
některé z našich dojml!. s názory
dalších členti týmu se jis tě budete
mít ·pl'íležitost seznámit v dalších
č ísle ch GOOD NEWS.

Cesta

t1ovaně clo.' měst a městeček jako například
Dallas (šestihodinová 'návštěva a pro mužskou část ješ tě návš těva zápasu NHL), Waco
(týdenn-í pobyt), Killeen, Temple, Belton
(týdenn í pobyt v ''trojměstí" s pojený
s návštěvou clistriktní konference v Killeent.i), San AHtonio (návštěva v rámci našeho
"rek reačního týdne"), Georgetown (týde nnL
pobyt), Austin (týd e nní pobyt na závěr).
Navštívili jsme také městečka typická český
mi komunitami, n apř. West, Shiner, La Grange aj.
Zajímavý byl pohled č)enl! , kteří žijí č i pracují v n ejvětš ích českých a slovenských měs
tech (Praha, Brno, O strava, Bratislava), · na
delší pobyt ve městech menších (nejvíce
Waco - cca 113 000 obyvatel a Austin r cca
660 000 o byvatel, jinak mezi' 15 až 87 tisíci
o byvatel). Protože však Texas je _velký
a bohatý, je zde vše rozsáhlé co clo plochy
a projet i nfalým 1f1ěstečkem z jed noho
konce na druhý zabralo hodn ě minut. Nutný
pohleďna ·mnoho ná)<upních center vyvolával otázky ,Jak by se to mo hlo u živit u nás?"
a ,Ja k se u živí tady?:'

Dohodnutý pobyt našeho týmu
v Texasu zača l naším opožd ě ným
přílet e m · zpl!sobeným urč itými
peripetiemi s imig ra čním úře dní
kem v Chicagu (po událostech
z l l. zá ří 2001 jsm e se na to snažili vnitřně připt:avit, ale zejména na
ces tě zpět to přece jen nebyl ne jp oz itivn ěj š í dojem) . Na ú zemí
Texasu jsme dlky tomu d osedli ve
večerních ho d inách·· místního
čas u v pátek 22. 3. 2002 v blízkosti- Dallasu ve d vou týmech (ženský
a mu žský). Byla to p rvní a vl astn ě
poslední příležitost ke zvládnutí
kritičtěj ší situace, pro tože 9Íky .
Lidé
informačn ímu šumu nás již t)a
letišti nikd o n ečeka l. Zá roveň
Obyvatelé jsou h rdí Am e riča n é, ale přede
jsmé ocenili info rmace předem,
~ším Texasa né (vzhledem k mimořádné hiskteré jsme měli díky e-ma ilům ,
torii Texasu a jeho n ě kolika l eté samostatneboť jsme v: ě cl ěli , kd e je· náš
nosti). Jen na našich prezentacích v klubech
hotel a sehnat taxi nebyl problém. ·a poté na clistriktní konferenci jsme potkali
odhadem kolem dvou tisíc rotariánti i nerotariá nů . Všichni byli přátelští, sdílní, někteří
Města
více, jiní méně zvídaví či znalí ze m ěp is u . Za
Náš téměř šestitýdenní pobyt
zmínku stojí, že jsme v ro tariánských kruv centrálním Texasu nás zavál plá-

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!
pleti. Zato však jeden z nich,
Gary Moore, se svým přáte lským a
nezištným p n stupem hluboce
zapsal clo naši pam ěti a našich
srdcí. Přátelství a d obré vztahy jsme
ovše'm navázali se spoustou lidí.
V·Texasu znají "mladou" (z naše- .
ho ú hlu pohledu) historii Texasu,.
svém
mají vynikající přehled
pl! vodu a předcích a vesměs želí, že
je škoda, že Američané u mějí 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. Zaměřen í na
budoucnost nebylo tak si\né, jak
jsem očekával.
V českých komunitá<;:h jsme se
v. drti vé mí ře setkávali s lidmi, .
jejichž předci pocházeli z Vala$ska.
"české dědictví" záviselo na tom,
jakou míru aktu álnícj1 kontaktl!
rozvíjejí čl enové české komu nity se
současn)rm Českem. Nu tno kriticky
dodat, že jsme byli konfrontováni
i přístupem těch, kteří "zamrzli"
v křivdách a v roce 1968'.
če rné

o·

s

Rotary
V Texasu vz nikl první Rotary
klub v Dallasu v roce 1912. V Austi·
nu (na území dnešního clistriktu
5870) vZnikl ·p rvní klu b
rok
později. Nyní je v Texasu 10 distriktl! a jejich kluby jsou obrovské (San
Antonie · kolem 800 členl!, Waco
např. kolem 400 členl!), · ale
i takové, jaké známe ocl nás, tedy
kolem 30 člen ů. Lépe jsem se cítil
v m.e nších klubech, kde jsem m ěl
podt, že se lidé mezj 5ebou znají,
zatímco \, těch velkých jsem si tím
nebyl tak jist.
Jednoznačně lze .říci , že se Rotary
,;po ame ricku" od p raxe v našem clistriktu liší. Začíná se vždy
modlitbou a poctou americké vl aj- .
ce. Zejména po ll. září je v to m
urči tý symbol vni t řního sepět í.
Dt1sleclně se.vyd ávají týdenní bulletiny, výbo ry pracují mimo klubová
setkání, pravidelné mítinky jsou
takřka přísn ě hodinové a třeba

o

~~- : : · t:"l'mělw stud(i11ích skupill
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ry, 6th Street v Austinu (větší obdoba noční klubové Stodolní ulice
· v Ostravě), zátěžový ku.r z na "opičí
dráze" (tzv. Rope Course), pivovar
Siner (česko-bavorské clěclictví} a
řada dalších. ·
Závěr

V Aus/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 AnÍeriča né mají do znač- ·
né míry rádi pravidla a určité
"povely" (nap(. povzbuzování na
zápase Nf:[L s~ d ělo na pokyn
"noise", který se rozsvítil na
reklamních panelech).
·
Naše prezentace byly s p ovclě
kem přijímány jako nejlepší, což
nás těšilo. Na druhé s tran ě je
v Americe "nejlepší" vše. Přesto
bylo představen í nás - českýc h
a slovenských ro~a riánú i informace o obou l'lašich republikách pro většinu poslucllačú obohacující. Nej nad še n ěj š í byli vidy ti,
kd o 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 d vou clnú za týden, což bylo
pro členy týmu určitým zklamáním. jejich nevýhodou bylo, že .
byli profesně zaměřen i spíše na
byznys a nikoliv na sociální služby. Výjimkou byla lékařka Monika
(chirurg- 9 rtopecl). Přes to si myslím, žt; je správné nepreferoÝat při
výbě ru čl enú GSE - týmu žád no u
profesi a stanovit jeho kritéria
kompl exn ě na. zá klad ě· znalosti
nejen jazyka, ale i daného regionu
a očekávání č i přín osú z. pohledu .
Rotary.

Jakb konzultant jsem nebyl konfrontován
s ničím převratným nebo mimořádným.
Hodnotif jsem návštěvu řady ·univerzit (maléjsou tam co clo počtu stuclentú na úrovni
našich nej vě tších, např. University of Texas
v Austinu má kolem 50 000 studentú). Bohužel 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 znalo~t í clo praxe a umě ní diskutovat a prezento~at.

Mým postranním přáním bylo seznámit
se se "systémem" dobrovolnictví, služby,
pomoci, ~h a rity a těchto aspektú obča nské
spol ečn osti. V tomto s měru bylo toto poznání až extré mní. Kdekdo je v něčemzapoje r'l ,
je ně.čeho předsedou apod. Nutno také
dodat, že pro to jsou vytvoře ny i vhodné
dal'íové podmínky, což je určitý rozdíl oproti naší ekonomice (al espoň zatím). Odvráceno u strano u této mince byl mttj osobní
pocit, že bez tohoto zapojení nelze v USA
.d ělat normální "byznys" nebo vést spo le~enský život. ·
Kul turně

- p oznávací progratp

svým rozsahem výr~z n ě p ředčil program
profesní. Nam átkou .bych · vyj menoval
n ávš t~u Texas Ranger Museum, Sea Worlcl
u San Antonia,. NHl v Dallasu, mimořádnou
návštěvu Johnson Space Center nedaleko
Ho ustonu, Dr. Pepper Museum, Bob Bullock Texas State Histo ry Museum (s návště
vou 3D IMAX Cinema), plavbu jachtou po
Austin Lake, 6th Floor Museum' v Dallasu a
oběd v Reunio n Tower, George B.u sh Libra-
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Psát o pobytu v Texasu by se dalo
daleko více. jsem připra'-;en stej ně
jako členové, týmu uspořádat v pří
padě zájmu přednášku v Rotary
klubech našeljo clistriktu. Věřím
také, že se nám ve shonu podqří
dostat nějaké fotog rafie 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 vzpomínky obrovský nával práce, pří
p rava na nový ro tariánský rok,
v němž mi v ostravském klubu byla
svěřena funkce prezidenta klu bu,
počátek starostí" s přípravo!) výše
zmíněných GSE, návštěva Světové
ho kongresu RI ·v Barceloně, kde
jsem po tkal · guvernéra distriktu
5870 Rexe Weavera, avšak nestihl už potkat Gene Davenporta,
vedoucího
komise
GSE téhož d istriktu.
Když však píši tyto řádky, myslím
na Texas, který suzují deště a
povodně a vzpomínám na ro k 1997
u nás na Moravě. A mám na mysli
také rotariánskou po moc, kteté se
našemu regionu dostalo. Rotary je
velké pojítko, jehož jse1p si v minulém ro tariánském roce bohatě užil.
jsem za to vclěč!)ý a ješte jednou
děkuj i zejména Ivanovi Belanov\,
Standovi Novákovi, Vláďovi Adámkovi, členúm RC Ostrava a dalších
zúčastněných
Rotary
klu bú
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.
obálky.

straně

PROČ MÁM "RYLU" RÁD
aneb·
VYZNÁNÍ ORGANIZÁTORA
Protože je pro mladé lidi, kteří
• poskytnout tréninkovou zkušenost
dokázat; protože je
vybra ným potenciálriím mladým vtiCičím oneformální a bourá b~uiéry mezi
sobnostem,
starými a mladými; protože je v ní
povzbudit mladé. lidi k vedení prostřed
spousta energie, která se šíří dál;
nictvím jin)rch mladých lidí,
protože potvrzuje mou zkuše• dát veřejn ě najevo, že jsou to zejména
nost, že neje fe ktivnější investice
mladí lidé, kdo poskytují službu společnosti
jsou do mladých; pro tože pomáa jsou nadějí do budoucna.
há měnit svět k lepšímu atd. atd ....
V pořadí již III. se minář RYLA v distriktu
To jsou jen někte ré z mnoha
2240. se uskutečnil v obci Prostřední Bečva;
dl!vodtl, které mne k Ryle přived
nedaleko od Rožnova pod Radhoštěm, srdce
ly a které se každým z realizovaValašského království, ve dnech 30. května
ných sem i nář(! RYLA stále potvraž 2. června 2002. Zúčastnilo se ho 16 mlazují. Ostatně i pojem Ryla se začí
d)rch lidí z české a Slovenské republiky,
ná zabydlovat i v našem českém
reprezentujících Rotary kluby z Brna, Ostrai slovenském rotariánském slovnívy, Přerova, Olomouce, Plzně, Jičína, Hradce
ku.
Králové a Košic. Do jeho přípravy se zapojiCo to tedy ona Ryla vlibec je?
lo-9 přednášejících , z nichž někteří byli záro]e to aktivita organizovaná Rotave11 i organizátory.
ry International, jejímž posláním
Co bylo účele m let<?šní Ryly, jaké cíle sle- .
je pomáhat mladým lidem I'ozví- . dovala a jak vt1bec probíhala?
jet jejich schopnosti vedení nejen
Účelem bylo motivovat mladé 'lidi k sebesebe· sama, ale ·zejména vedení
poznání, zamyšlení se nad svými možnostmi
a k odhodlání k či nlim ve prospěch d rujiných mladých lidí. RYLA je zkratkou počátečních písm en slov
hých.
Mezi základní cíle, vytýčené společně
Rotary Youth Leadership Award.
Jejím základním cílem je:
organizátory i účastníky mihulého ročníku
• demonstrovat zaměření RotaRyly, patřily:
ry na mládež, . ·
Lépe poznat sám sebe a lépe rozumět d ruchtějí něco
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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. Poznat nové lidi a navázat kontakty.
Seznámit se s ko nkrétní činností
Rotary International a možnostm i
zapojení do p ráce v Rotary.
Tyto cíle byly postupně naph'íovány hned p očínaje příjezdem účast
ník(! -<re čtvrte k 30. května prostřed
nictvím sebeprezentace ve formě
erbú, vyjadřujících pohled účastní
kll na vlastní osobu, svět kolem
i jejich očekávání související s př i
praveným programem.
Hned druhý deli ráno jim v rámci
úvodního sebepoznávání pomáhal
zkušený psycholog Mgr. Alexandr
Tomeček nahlédnou~ do tajtl vlastní osobnósti a na základě toho zdokonalovat svou komunikaci s okolím. V následném bloku nazvaném
leadership, vedeném zkušen)rm trené rem managementu a zárove11
rotariánem Ing. Liborem Friedelem,
. se účastníci dozvěděli, jak rozlišovat mezi r-ízením a vedením druhých a na jakých principech lze
budovat vlastní osobnost, aby byla
schopna vedení. Ing. Miloš Křenek
zase názorně demonstroval, že
týmová práce mllže být tím nejefektivnějším zplisobem práce leadera.
Následující přednáška wtariá nského přítele z Klatov ing. Jana Říčana
ukázala, jak trénované manažerské
dovednosti mohou být upl atněny
v rámci Evropského hnutí na jeho
cestě k obča n ské společnosti .
Vyvrcholením d ne p ak byla před
náška s názvem Duchovní hodnoty
mládeže v 21. století a následná diskuse s . čes tným čle n em Rotary
klubLťOstrava ThDr. Josefem Hromádkou. Účastníky zaujaly zejména
výsledky jeho jednání s takovými ·
světovým i osobnostmi, jako jsou .

·~-:~. '·. ·
~.~.

Michail Go rbačov, Ronald Reagan, Margaret Thacherová atd.,
s nimiž se jako místopředseda
bývalé českos lovenské vlády pravidel ně setkává.
Třet í de n byl věnová n etice
podnikání, o které jsem si s účast
níky povídal a tříbil názory osobně. Část dne byla rovněž vyhrazena technice interview, kterou ·
veqla Ing. Lucia Belanová, a prezentačním · dovednostem, jež trénoval RNDr. Petr Kala. Program
dne byl zpestřen strategickou
hrou připrave nou reprezentanty
občanskéh o 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 neubralo na dynamice a přes-vědčivosti . prezentací jejich čtyř týmt"1, připravených na
dopoledne. Zde všichn i proká:tali, že i přes
velmi krátký čas strávený s poleč n ě byli
schopni se toho hodně nau č i t a že jsou
schopni předávat své poznatky týmově dál.
Všechny prezentace rozvíjely základní
rotariánské služby, zejména službu mládeži,
a byly velmi pt"1sobivé, obsahově i názorově
bohaté.
A tak nakonec nebyli ani vítězové ani
po ražení, jen spokojen( účastníci i orgqnizátoři-. 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,

v

.;

v

,,). ' .na. pomoc lli/(f{!)'m
.

kteří při l ožili

ruku k dílu. Zejména
všichni bez
nároku na mzdu odvedli perfektní
práci, ale i účastníkúm, kteří jim ·
byl i doko nalými partnery. Poděko
vání patří rovněž mým· spolupracovníků m ie spo l ečnosti HM
PARTNERS s.r.o, kteří Ryl u zabezpečova li organizačně a všem zaměst
nanct"lm rek reační h o za n zení
RETASO, zejména vedoucí paní
Kuhošové, za vstřícnost a vzorné
služby.
Takže díky a na v id ě nou na příšt í
Ryle!
přednášejícím, kteří

Za organizáto1y
Zdeněk Michálek,

RC Ostrava

....

o

CO PRINESLA RYLA DCASTNIKU M?
Program seminál'e RYLA 2002 velmi pečlivě pNpravili ve spolupráci s tíčastnfky analogického seminál'e v loiíském roce Zdeněk Michálek a Libor Friedel, oba členové RC Ostrava, kteNp 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 letoš ního
ních hodnotách. O hodnotách, je jichž
se nad naším setkáním rozprostl'eRYLA seminá ře s tanoven v mém
nositelem je i Rotary -International.
la. Jen jsem litoval, že něco tak krászkouš kovém · období, rozhodl
AdamRitter
ného muselo jednou skončit a že
jsem se h o navštívit v očekáván í
jsme se museli rozlou čit s novými
n ěče ho výjimečného. Musím
přáteli a vrátit se domt"l.
· přizna t, že svého rozhodnutí
Na letošní Ryl u vzpomínám velmi ráda. Je
· Chtěl bych jménem všech zúčast
nelituji. Tř i dny, s trávené v pří
to se minář, na něm ž se setkávají mladí lidé,
něných poděkovat organizátorúm,'
jemném prostředí Moravskoskteří nejen společ ně naslouchají přednáše
hlavně Zdei'ikovi a Liborovi za orgalezských Beskyd v nemén ě pří
ným tématwn, ale také společně diskutují a . ni z~ci tak nádherného a poučené
je mné společnosti, splnily má ' řeší předkládané problémy a situace. Tím se
ho sen;ináře, jakým RYLA bezespoočekávání.
navzájem nejen seznamují, ale i po-znávají a
ru je.
Program sem inál'e považuj i za
dá l pl:eclávají impulsy k novým či jiným
]cm Vaněček
velice přínosný v tom, že bylo
pohledt"un. Pl'ednášející jsou osobnostmi,
možné právě získané znalos.ti které na své ces tě životem nasbíraly spoustu
obzvl ášť v oblasti komunikace
zkušeností i moudrosti, kte rou teď chtějí
Ryla je obdivuhodná, dobře přia týmové práce- aplikovat v prapředat další generaci.
pravená a l'ádně ve.dená akce, inspixi a tak je "zažít". Pln ění úkolL!
Spíš než um ění být vúdci' zasévá RYLA · rující mladé lidi k plnému, čest né"
v týmu lidí, které jsem právě
v lidech semínka snahy být poctivým i, · mu a plné mu životu na vysoké
poznal, bylo zajímavé a v mém
u přímnými a férovými k sobě, k druhým
úrovni výkont"1, opravdovosti a přá
případě př ispělo velkou měrou
a ke svému okolí. A to je myslím první a nut- . telst\rí·. D ě kuji za pozvání a pohosnejen k poznání sebe sama, ale
nou podmínkou k tomu, aby se časem rúohli
tinnou péči pl'edcházející má pl'ání.
i k porozumění druhým. Věno
stát dobrými lidmi i rotariány.
Zdeňkova a Liborova pohotovost je
vali jsme se i aktuálním témaDaniela Mališová
nes mírná a vstřícnost dokonalá;
tt"un, jako je integrace Evropy,
Děkuji za vzácnou přílež i tost sdělit
etika -v podnikání atd.
své přesvědčení n ejclt"ll ežitějš ím
Doslova jako pohlazení. na
Ryla mě obohatila jak novými vědomost
lidem, těm, kteří budou ve světě duši pt1sobilo setkání s panem
jak jim přeji- na pln<;> prožívat a svomi a poznatky, které jsme si mohli hned
ThDr. J osefem Hromádkou,
prakticky procvičit ať už formou her či
bodn ě u s kutečňova t, co. si předs t a
během kte rého se mimo jiné disúkolů, tak i nově navázaným pl'átelstvíin
vujeme a i pomáháme zakládat.
kutovalo o so učasnýc h duchova nádhernou přáte l skou atmosférou, která
j an Říčan, RC Klclli-ovy
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z t'i1111osti ktuh1i
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PAMĚTNÍ STROM K 75 LETŮM

ROTARY KLUBU V PLZNi
členové Rotary klubu v Pl zni se
rozhodli připomeno u t celé plzei'lské veřejnost i, že uplynulo již 75
let od prvního založení tohoto
klubu. Na konci dubna 2002 proto
zasadili v Šafař íkových sadech,
v bezprostřední blízkosti hotelu
CONTINENTAL, kde se členové
klubu pravidelně každé p ondělí
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 zel eného mramoru,
která bude umístě na na fasádu
hotelu, při p o m íná toto v)rznamné

ze m ě

obnoven. Dokonce se podaři lo v roce
v Plzni první pováleč
nou distriktní ko nferenci, na níž tehdy promluvil ministr zahraničních věcí ČSR Jan
Masaryk (jeho projev, ch arakterizovaný jeho
typickým nenuceným ,výrazem, je dosud
zachován .na zvukovém záznamu). Brzy však
přiše l další zákaz - tentokrát bohužel na
n ečekaně dlouhou dobu více než 40 let.
Obdobně jako u řady dalších českých i slovenských Rotar y klubů došlo tentokrát již
potřetí ke znovuzaložení
klubu v Plzni, a to v únoru
1991 v rámci rakouského
distriktu 1920. ú ko lem
rakouských rotal'iántl bylo
zajistit rozvoj rotariánských
myšlenek a ideáltl v celém
vý ročí.
Rotary k lub Plzei'l byl založen
tehdejším Československu,
které se koneč n ě osvobodilo od ko.munistické diktatury. Slavnostní předání Charty se pak u s kute čnilo v Plzni
26. června 1991 za přítom
nosti hostů z ll zem í Evropy i z USA.
Od té doby u skuteč nil RC
Pl zei'l mnoho zaj ímavých
·projekttL V sociální obl asti
jsou jeho projekty za měře
ny na zl epšení životních
pódmínek pro lidi nemocné, stárnoucí či zd ravotn ě
postižené. Při jejich realizaci č a sto spolupracuje s Rotary kluby ze zahraničí, např. ze š\r)rca rsk a, Rakouska, Ně m ec ka, . H olandsk a,
Anglie, Belgie, Francie, I tálie, Lucemburska,
USA a z dalších zem í.
Pro prohloubení svých přátelských vztahů
se zahran ič n ími partner y uspořádal RC
Plzei'l ji ž deset Inter-Country Meetingú
P1:ezident RC Plze1) ]IN Laclga
piiprojevu
· s boh atým kulturním a společenským programem. Zúčast n ilo se jich již n ěkolik set
1. ledna 1927, za uplynulých 75 let zahra ničních hostú, z nichž mnozí se pak
však byly jeh o aktivity již' dvakrát
podíleli na zajímavých společ nýc h projekn ásilně ukonče ny. Poprvé k tomu
tech.
došlo v roce 1939, kdy něm ~čtí
RC Plzei'l realizoval např. svt1j několikalet)r
okupanti zakázali činnos ti všech
projekť · 1,, 'lupráce s místní školou pro slu47 klubů tehdejšího českoslovenchově ; <•'itiženou mládež. Nejen že přisp ěl
ského distriktu č. 66.
·
k jejímu vybavení nezbytným technickým
Po válce byl život k lubu nejen
zařízením, ale ve sp olupráci s RC London
v Plzni, ale i v dalších městech · umožnil osobní kontalfty neslyšících d ětí:

1947

us pořádat právě
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v roce 1996 byly anglické děti
v Plzni, naopak neslyšící d ět i
z Plzně navštívily Londýn již dvakrát - v květnu 1994 a v dubnu

1997.
Do cel odistriktového projektu
s. názvem TMAVOMODRÉ VEČERY,
vyhlášeného v roce 2000, se Rotary
klub Illze1'1 zapojil - stejn ě tak jako
osm dalších českých a slovenských
klubtl - hned dvě m a ben e fi č n ími

koncerty, jejichž v)rnos· přesah ující
100· 000 K.č byl věnován ve prospěch našich nevidomých a slabozrakých s poluqbčan (L
V o blasti sociální a zdravotní
péče o seniory zajistil RC Pl zei'l za
úč i nné fina nční spolupráce dvou
anglických klu bú a jejich distriktu a
za pl'isp ění Nadace Rotary rehabilitač ní, rekond iční a lllžkové zařízení
pro Penzión a domov dt1chodcú v
Mníšku pod Brdy. Ve spolupráci
s kalifornským RC ~anebo Cucamonga se podařilo v roce 2000
vybavit d ě tské odděl e n í sto matologické· kliniky v Plzni dvěm a moderními zubolékařským i křesly.
Stejná pozornost je věnována
i oblas ti výchovné a vz d ě l ávací.

~- rl~,:::;::~
Mnoho desítek s tudentů bylo
vysláno na krátkodobé prázdninové pobyty do rotariánských
rodin a_letních tábor(I v mnoha
zemích Evropy i v USA, Mexiku a
K~naqě, na odborné praxe i na
s t)"eclněclobé i jednoroč ní studijní stáže zejména clo USA, Anglie,
Belgie a Lucemb'u rska. Pro mladé
l é kaře byly zajiš tě ny specializované stáže na rakouských klinikách.
Recipročně přijela clo Pl z ně na
dobu jednoho roku již řada
zahran ičních smclent(I, zejména
z USA.

V rámci výměny studijn ích skupin, se
našim mladým oclborník(tm dostalo možnosti 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 založenou soukromou Střední umě lecko-prúmy
slovou školu "Zá me ček" v Plzni a ve spolupráci s řadou zahraničních Rotary klubů
významně přispěl k jejímu vybavení počítači
a moderní kancelářskou technikou.
Z tohoto velmi s tr~tčného výčtu jasn ě
vyplývá humanitární, charitativní a vzdě láva
cí zaměření a společenské poslání rotarián-

_'. ,..
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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

VLTAVA 2002
aneb rozloučení se zahraničními studenty
Stejně jako v před ch ozích
letech u skutečnilo se i letos druhý
víkend v če rvnu poslední čtyř
denní
setkání
za hraťli č ních
vý mě nných studenttt, zorganizované klubem Rotex CZ. Začí ná
pravidelně přivítá ním na Če1ikO
b ud ějovi c ké m nádraží, odkud
všichni vyrazí vstl'íc dobrodružství, pryč od civilizace, do Vyššíl;o
Brodu. V čele s neohroženými
vúdci z řad Rotexu se pak družina
studen tú plaví po vodách řeky
Vltavy, aby po neúprosných 70
km dorazila do zaslíbeného Boršova nad Vltavou. Po 8 kilometrech vlakem do českých Budějo
viC se již navždy rozjede · vstříc
svým domovúm, třeba n ě k a m do
dalekého zá moří.
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 opadal o,
zvlášť při představě, že mají před sebou ještě
čtyři dny. je-li nevalné počasí,' je no9 v kempu vždy dlóuhá a jedinou zábavou bývá
besedování v našlapaném kiosku .,U Nojcly".
Druhý den přesta lo k mému obrovskému
překvapení pršet. Nálada se o pět dostávala
na pomyslné stupnici k bodu va n1. Přes ujištění pronajímatele lo.dí, že jsou nerozbitné,
se jedné naší zahran i č ní posádce přece jen
podařilo raft doslova rozpárat o záludný
kmen trčící lstivě těsn ě nad vodou. Druhý
večer v kempu nedaleko Českého Krumlova
se nesl ve znamení tradičních špe k áčktt ,
pečlivě připravovaných na táborové va tře.
Zde je nutno se pozastavit nad n esporn ě
zajímavým pojetím studenti\ jak rozd ě la t
ohei'í. Něko lik z nich navštěvova l o od útlého
věku tzv. scouting, kde se (podl e jejich tvr- ·
zení) n a u čili, jak přežít v drsné pří rodě. Mé
očekáván í křesá ní kamínktt se však nenaplnilo. j eden z nich- dle hesla .,štěstí přeje při
p raveným" - polil hro mádku chrastí litrem
benzínu a podpálil ji stylovým benzínovým
za pa l ovače m. Pionýři divokého západu se
v té chvíli museli otáčet v hrobech.
Třetí den byl celý p od ivn ě nostalgický:
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studenti zača li nevědomky bilancovat svúj roční pobyt u nás. Téměř
ponorkovou náladu musel proto
křísit Libor Ki č m e r, distriktový
vedoucí Služby mládeži. Zastavil se
v podveče r v kempu Zlatá Koru na,
aby rozdal svá poslední objetí a popřál našim .,dě tem" šťastný let
dom(J.
Poslední čtv r tý clen se o pět roz..
pršelo a p roudy vody zn epříj e m i'ío
valy nej pomalejší část naší trasy. Za
obrovského nasazení jsme ji p řeko
nali v rekordním čase, ta~že po
odevzdání naší výstroje zbyl ještě
čas na poslední pivo v kempu pří-·
znač n ě nazvaném .,Poslední štace".
Když jsm e se v ponpčlí desátého
če rvna l o u č ili na stejném nádraží,
z kterého jsme před čtyřm i dny
vyjeli, honily se mi již hlavou myšlenky óa příští, už pátý ročník.... ·

Marek Schneide1;
za k!ub Rotex CZ
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SVĚTOVÉ SETKÁNÍ ROTARIÁNŮ
VBARCELONĚ
Závěr kaž déh o rota riánskéh o 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

Pro letošní rok byla vybrána Barcelona, hlavní město španě lsk ého Katalánsk a. Několik rota riánů a rotariánek
z našeho distri ktu 2240 se účastnilo
tohoto ·slavnqstního setkání, ·n·a kterém i letos bylo napočteno téměř
20 000 přihláše k z celého světa. j de
tedy o mamutí podnik, který vyžaduje i dokonalou organizaci a logistiku.
Podle mého. m ínění zvládli španělští
hostitelé tento úkol velmi dobře.
Pro vlastní jednání byly vybrány
prostory jednak na Fira de Barcel ona,
jednak v ol ymp ijsk é hale v areálu
Montjuic. Jednání byla rozděle na na
plenární zasedání a zased ání skupin
Rotaract, lnteract, Ryla a GSE. Plenární setkání byla p rovázena kulturními
vložkami špan ě l skýc h so ubo rů, které
mě l y mezi účastníky velký ohlas.
Zasedání vedl většinou dosavadní
prezident Richard (Rick) D. J<:ing, kterého clopipvázelo nejen celé vedení
Rotary lnternational, ale jako hosty
uvedl i známého amérického komika
a herce Jerry Lew i se a bývalého
sově tskéh o prezidenta Michala Gorbačova. Oba byli vy?namenáni za
svoje příspěvky ke světovém u míru
případně fina nční podporu Rotary

roce 2005 p ak samotné Chicago, kde myšlenka Rotary ,vznikla.
nejvyšším oceněn í m Rotary- "Cenou za
mezinárodní porozuměn í". Mezi dalšími hqsty byla manželka generálního
se kretáře UN paní Nane Annan, Dr. Jacques 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 příto mné
zanechalo 34 zástupcti těc h částí světa,
kam bylo doposud dopraveno velké
množství kolečkových křesel z prostřed
k ů Naclace, kterou uvedl v život Ken- ·
neth Behring:
Pro nás, rotariány z Česka a Slovenska,
bylo příj emnou zprávou konstatovat, že
na tomto kongresu byl za jednoho
z řed ite lů správní rady Rl ( Rl D iFector)
zvolen i letošní pře dstav ite l prezidenta
Rl Ricka Kinga na královehracleck é
clistriktní ko nferenci, pan Gennaro
Maria Carclinale z Florenci e. Upř ímně
gratulujeme!
Nově nastupující- prezident Rl pro rok
2002-03 Bhichai Rattakul z RC Oho nburi v Bangkoku, hlavním m ěstě Thajska,
vysvětli l své letošní motto SOW THE
SEEDS OF LOVE a 1nluvil o cll!ležitosti
"návratu k vlastním ko řen(un ".

Pro rok 2003-04 byl zvolen za prezidenta Rl. první zástupce če rného
kontinentu j o nathan Majiyagbe
z Nigerie. Ve svém proslovu citoval
Paula HaHise z roku 1944, když pravil, že Rotary je integrující silou ve
světě, kde dezintegrační síly 'jsou
stále ještě v přesile. Tento africký
kandidát zanechal mezi účastníky
velmi dobrý dojem.
Světový ko ngres v Barceloně byl
za konče n spole če nským i akcemi,
na nichž vystoupily nejen katalánské skupiny, ale i v USA velmi populární j err y Lewis. Své pěvec ké
um ě ní před vedl ovšem Rick King.
Domnívám se, že letošní ko ngres
patřil k .těm nejlepším, které se
do posud konaly. Pro rotariány celého světa jsou tato ka ždo roč ní setkání mimořádnou příl ež i tost í nejen
k výměně .zkušeností, ale i k osobním kontaktúm, které p řece jen·
nejsou nahraditelné elektronickou
č i jinou poštou. V tom smyslu lze
barcelonský kongres hodnotit jen a
jen pozit i vně.

Stanislav Nouák, PDG,
RC Hradec Kr-álové
(foto na 3. Straně obálky)

Barcelona .očima účastníka
Teprve v B a rceloně jsem si uvě
v sousedství olympijského stadionu, kde se
domil, jak rozsáhlé je spo l ečenství
kqngres usku tečnil.
Rotary. Přes 19 000 registrovaných
j eho program byl nabitý, takže jeho organiúčastníkú ze 146 zemí světa na jed- . zace musela být velice ná roč ná . .Každý si'
mohl v:ybrar, zela se zúčastní plenárního zasenom mfstě mě o tom dostatečně
přesvědčilo. j e totiž něco jiného
dání, č i zela bude besedovat s přá teli v "House
ofFellowship" či jinde,. nebo zda si prohlédne
o· počtech členů číst nebo se
doprovodné výstavy (rotariánské upomínkov rámci GSE setkat v Texasu se '
2000 rotariánů, než uvědomit si tu·
vé předměty licencovai'Iých firem, projekty
možnou syi1ergii a potenciál služv rámci Rotary lnternational, prezentace špaby, sedí-li 19 000 stejně smýšlejících
nělských I'egionti, sponzorské stánky apod.).
lidí na stadiónu nebo potkáváte-li
V tomto- smě ru byl program opravdu veletrje na barcelonském výs tavi ~ ti
hem. Př i vezl jsem si spoustu mateliált"', které

bych rád zpracoval jako informaci
o rl!zných moži10s těch 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 nasrupujíc01o prezidenta Rotary lnternational pana 'Bhichaie Rattakula, jehož
východoasijské charisma a přístu p
ovlivn ěný tamní filozofií a vztahem
•
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k životu na mě působily "upřímně
ji" než perfektní réto rika a ře čnické
umění Richarda Kinga. Myslím, že
nehovořil jen o "rozdávání laskavosti" (jak jeho motto na tento rok
SOW THE SEEDS O F LOVE překlá
dáme clo češ ti ny), ate· o pravd u
o lásce a jejích podobách a také
o určité m návrat\.1 ke "kořentl m "
v Ro tary, protože to je i po dle
mého názoru dru há ~ tra na této
mince. Velikost Rotary mů že také
znamenat urč itou past roztříš těnos
ti, administrativy, odpoutání se ocl
základních myšle nek. Ale také
m ůže těžit z tisíCtl podob služby.
Zaujaly mě i info rmace o existenci
"Wheelchair Fo unclatio n", jíž rotari-

.

(11jimncu.:e z

áni věnovali 20 000 vozíktl pro postižené.
Překva pila mě nízká ú čast na RYLA Convention,· která se počítala spíše na desítky.
RYLA si ješte stál~ hledá le pší a viditeln~jší
místo na slunci v rámci Rotary. Múj hlavní
dojem spočívá· v to m, že se okolo ní toČí
opravdu hl av n ě nadšenci, ktei-í mají radost
z povedeného díla, i když je je n nepatrnou
kapkou a pHs pěvkem k výchově zo dpověd né
· buclo ticí generace. Na ospravedlnění je třeba
podotknout, že n ávš těv níky svád ěl a samoz řejm ě i Barcelo na a o kolí se svými památkami a muzei.
Setkání rotariántl v B a rcelo n ě, tedy v Evropě, bylo vynikající příležitostí i pro rotariány
z našeho d istriktu. Takováto .akce neprobíhá
právě v Evro p ě každým rokem. Bylo-li nás ,
z n·ašeho distriktu celkem pět (dva jsme byli

Rotary v
Rotary v

t

,_.

číslech

z RC Ostrava), p ředpo kl ád al jsem, že
této př ílež itos t i využijí naši rotariáni
daleko více.
Účast v Barceloně mě přesv~clčila
o to m, že kdo nikdy ne navštív(
některý Svě tový ko ng res Rl, připraví
se o výz n a mný - s třípek clo mozaiky
Ro tary. Každopádně australské Brisbane (2003), japonská Osaka {2004)
či americké Chicago (2005 - 100 let
Rotary) jsou pl'ece jen dále než Barcelona a cesta tam bude stát daleko
víc. Ovšem rozhod nutí je oa každém
z nás.
Libor Fr iedel
p rezident RC Ostrava 2002/03

číslech
Záříj e měsícem

Počet člentl:

ústředí Rl

nové generace

Peč uje

váš klub o · nějakéh o vým ěn néh o studenta, stará se
o Rotar~ct č i Interact klub? Jestliže ne, zvažte svou ú čast na
těchto o blíbených programech p rávě v zá_l'í, který je měsí
cem nové ge ne race. Je tak nej vh od n ěj š í dobou, abyste
posoudili, jakému projektu, zaměl'e n é mu na p rospěch mladým, se bude moci váš klub věnovat.
Mladým ve vaší obci múže klub sloužit mno ha rúznými
způsoby, jako n apř íklad zřízením výchovných p rogramú, v
nichž budete ptlsobit jako poradci, výstavbou rekreačních
zaříze ní nebo zajištěním studentských stipend ií. Mlad ým
mtlžete pomoci také tím, že se z ú čas tn í te někte rého projekAkce ústředí Rl v srpnu a září 2002
9.-U.8.
prezidentská ko nference na téri1a Mír a ro zvoj : nJ služby svě tovému s poleče nství lidí nebo zapojením d o
programu Polio Plus, o rientovaného na ochranu dětí na
Kuala Lumpuir, Malaysie
19.-21.8. ko mitét p ro strategické pl~nování- Evansto n, VSA celém světě před o brnou. Prezident Rattakul říká: "VyzýVám
21.-23.8. komitét pro Světový kongres 2004 - Osal<a,Japo nsko · všechny rotariány, aby investovali do naší budoucnosti tím,
že budou investovat do mladých." ·
28.-30.8.· ko mitét pro Světový kongres·2003 -Brisbane; Austrálie
30.8.-1.9. semináJ· vydavateltl časopisú Rot.'Uy -Biisbane, AtJSU'álie
1 188 492
Počet Ro tary klubů: .30 149
Počet d istriktú: 530 ve 163 zemích
I1očet členú Ro taract 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 čist a se opíraj í o po lo letní pl'ehled za období
1.1.- 30.6.2001 čtvrtletní \!)'kaz za 1.10. - 31.12.2001

Světové kongresy Rotary

Blíží se 100.

International:

2003:
2004:
2005:
2006:

Brisbane, Austrálie, 1.-4. června
Osaka, Japonsko, 22.-26. května
Chicago, USA, 19.-22. června
Kodai'l, Dánsko a· Malmo, Švédsko, ll.-14 .června

Pozvěte

do Rotary k lubu svépřátele

Srpen jako m ěs íc rozvoje člen ské základny je ideální
dobou k tomu, abyste pozvali své přátel e, spo lupracovníky,
své rodinné pr-íslušníky a představitele o bce k návštěvě vašeho Rotary klubu nebo jín1 zajišťovaného projektu.
V tomto roce vyzývá prezident Bhichai Rattakul všechny
ro tariány, aby příspěli k dosažení společného cíle - 1,5 miliónu člentl do stého:výročí Ro tary v roce 2005. Prezident Rattakul přip om ín á význam mo rálních kvalit těch, kte ř í budou
ochotni se zapojit do aktivit !dubu a obce. "Nejlepším zptlSObem; jak moti\iovat nové členy, je zapojit je do některého projektu služby a pomoci, který bude blízký jejich srdcím", ř íká .

VJíročí Rotmy

Vyzýváme všechny kluby, aby přispěly k oslavám
100. výročí založení Rotary konci pováním svého
vlastního proj ektů ve prospěch o bce, do něhož se
budou moci zapojit všichni členové. Seznamte se
svým projektem ústředí Rl do 12. ledna 2003 a zaregistrujte jej na internetu na adrese www.rotary.org. } y
projekty, které budou dokončeny nej později do
února 2005, se budou moci ucházet o čestné uznání,
které Rl udělí u příležitosti Světového ko ngresu Rl
· v Chicagu 2005. Další info rmace získáte buď na tel.
Rl 001-847- 866-3404 (Community Programs Superviso r) nebo na www-stránkách na adrese:
programs@rotarvintl.org.
Přeložil

Dobroslav Zeman, PD G
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z partnerskJích seruisníc/1 klubú
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ROTARY 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, Chorvatsku, Slovinsku a Bosně.
Protože Rotary klub Přerov udržuje dlouholeté přátelské kontakty s RC Geras-Waldviertel, který do
distriktu 191O 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:
Přáte lské vztahy našeho klubu .
distriktu a stanoven prvořadý cíl- dalšj.zvys RC Geras-Waldviertel vyvrcholily
šování · čl e n ské základny, neboť d istrikt
v nejedno m případ ě v přá telské
pokrývá rozs.áhlou o blast s 27 milió ny obyvatel. Beztak dosahuje · velmi dobrých
ko ntakty mezi . našimi rodinami.
Tento klub, jehož heslo zní
výsledkú: v uplynulé m rotariánském roce
"Pomoc a podpora východním
získalo Chartu Rl šest nových klubti, takže
zemím", je ·svému heslu věru
_distrikt je se svými so u čas nými 122 Ro tary
kluby n ej v_ětším v celosvětovém společen
vě rný. Pomáhá nám nejen radou a
dobrým příkladem. Každý týden
ství Rl.
dostáváme zápisy z je ho pravidelVýznamnou aktivitou distriktu je služba
ných klubových schůzek. j eden
mládeži. V uplynulém rotariánském roce
z posledních zá pisů o bsahoval
využilo jejích programů, výměnných pobyi zprávu o prúbě hu konference
tú, kempů, studijních pobytů apod. více než
jejich distriktu 1910. Oslovila mě
700 mladých lidí. To také vysoce hodnotili
natolik, že považuji za účelné
významní hosté konfe rence - ministr
seznámit s jejím obsahem i ostatErhard Busek z Rako uska, Wladyslaw Barní, abychom toho o sob ě věděli
toszewski z Polska i Ivan Kaldo r, PDG
co ne jvíce.
z Německa, představitel p rezidenta Rl
Konfe rence Rotary distJiktu
Richarda Kinga na této konferenci. Heslo
1910 probíhala v Mramorovém
"Být tolerantní, budovat mosty" se tak naplsále kláštera · Kl oste rneuburg
i'luje s kutečnos tí, což je životně dúležité
zejména v této tak citlivé oblasti Evropy.
nedaleko Vídně. V projevech
vedoucích představitelú byla zdúPrávě ro tariánské společenství dává jed ineč
r azněna mno.hostrannfi č inn os t
nou šanci, jak přispět k poro:wmění mezi
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národy v srdci Evropy a jak odstranit bariéry,, které je v m inulém století rozdělily.
Slavnostní část koi1ference pak
pok račova l a ve Víd ni, v nádherném
p ros tředí paláce Palavicini, kde
zasedli zástupci zemí "staré monarchie" ke slavnostní tabuli za zvukú
lidových melodií . z ú častněnýc h
zemí.
Atmosféra večera. byla jistě velm i
p řátelská a nabitá emocemi, jak
vyplývá ze zp rávy sek retá ře rakouského klubu Herberta Patschky.
Uvedl v ní, že by přál každému
rotariánovi, zejména však všem
novým, mladýh1 čl e n úm, . 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 p robíhala registrace
účastn íků

ko ngresu

2. Vysoké věže vymezují z ná městí Espanyola vstu p do areál u
Fira Barcelon a
3. Jedním z hlavních řečník ů na světové m kongresu Rotar y
v Ba rcel on ě by l Michail Go rbačov, kterému předa l
úřad ující p rezident RI Rich ard O. K ing
.,.
jedno z nejvyšších vyznamení Ro tary
za j eho příspěvek ke svě tovému 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 t ě l a . 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, nejstarší a nejprestižnější servisní klubová organizace na
světě, čítá více než 30000
Rotary klubú púsobících ve
více než 160 zemích. Jejich
členové tvoří globální síť
podnikatelských a odborných vúdčích osobností,
kteří dobrovolně věnují svúj
čas a schopnosti ve prospěch služby druhému a to
v rámci obce i v mezinárodním měřítku.
Rotariánské motto SERVICE ABOVE SELF (Služba
druhému nad mým vlastním
zájmem) charakterizuje nejlépe humanitárního ducha
více než 1,2 milionú členit mužú i žen - tohoto společenství, známého na celém
světě přátelstvím mezi jeho
členy a významnými projekty služby a pomoci nejen
v rámci obce, ale i v celosvě
tovém měřítku.
Rotary má velmi bohatou
tradici a organizační strukturu s mnoha programy a
zvyky, které mohou novým a
někdy i starším členúm při
padat složité. Tyto stránky
poskytují základní informace o Rotary, které umožní
každému čl e nu , aby byl
o tomto společenství lépe
informován a byl hrdý na to,
že sám je rotariánem.
• 1

•

"Rotary představuj e ten nejlepší
zpúsob, jak zlepšovat svět. "
-Al N KE:-!DALL,

USA

Rotariánská výchova
si,
co víte o Ro tary
Ově řte

1. j aký je n ej větší soukro mý
mezinárodní stipendijní program?
2. j aký byl prv ní rotariánský servisní projekt?
3. j ak se jmenuje servisní o rganizace Rotary International pro středo
školsko u mládež?

4. j ak velkou částku (v amerických dolarech) bude představovat
příspěve k rota ri á nů k celosvě tovému
vymýcení o brny do roku 2005?
5. Která o blast na světě byla jako
dosud poslední p ro hlášena o blastí
bez obrny?

Uspořádání Rotary
podílejí se na servisních p rojektech,
Ro tariáni jsou čl eny Rotary klubú, které prospívají vlastní obci i komunikteré jsou součástí ce l osvě tovéh o spo- tám v jiných zemích, podporují Nadaci Rotary finančně i účastí na jejích
lečenství Rotary l nte rnational (Rl) .
programech a vychováKaždý klub si volí své
"Rotary
vají vůdčí osobnosti k
představitele a v rámci
ústavy a stanov Rotary se umožní něco vrá- rotariánské sl užbě, která
přesahuje hranice klutěší z n ačné autonomii.
tit, uvědomíte-li bové úrovně.
Kluby jsou seskupeny
Devate n ác t ič l enná
do 530 rotari ánských si, že patříte k nejdistriktú, z nichž každý je
správní rada Rl, kterou
větší rodině těch, tvoří prezident Rl, buř ízen guverné rem jakožkteří dávají."
doucí prezident a 17 ře
to jediným pf·edstavitelem Rl v distriktu. Vedení
d itelú Rl, se schází čtvrt
distrik tu včetně asistentú
letně, aby stanovila zá- DEANNA ANN
guverné ra a rú zných
sadní politiku Ro tary. je
0 UGUID, l NDON ÉSIE
výbortl řídí kluby a
již tradicí, že s i prezident
pomáhá jim v jejich č in
Rl zvolí pro své funkčn í
nostech.
období své motto a hlavní téma čin
Efektivní kluby us iluj í o udržení ností.
Zatímco prezident Rl je nejvyšš ím
nebo rozšiřování čl enské základ ny,

6. Rotary International je nejstarš í servisn í klu bovou o rga nizací na
světě (ano či ne).
7. Každý dolar, vložený do Nadace Rotary, je vynaložen na humanitární a vzděl ávací programy (ano či ne).
8. Ameri čtí rotarián i tvoří po lovinu světového počtu ro ta riánů (ano či
ne).

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

~-------,,-------~

10. První neanglicky h ovořící
zemí, v níž byl založen Rotary klub,
byla Kuba (ano či ne).

HISTORIE
1905

1906

16
Na prvním
grcsu Rotary je
Harris zvolen
ním prezidentem
Národní asociace
klubtl.

2 •

ROTARY
1916-17

"'
r:o VTMF.
O

ROTARY

představ itele m společe nství, výkonAby k lub mohl úspěšně prosperovat,
užiteč ných zaměstnán í a vyzved nutí
ný m funkcionáf'em je
musí každý rotarián nést
profese každého rotariána jako vhodgenerální tajemník Rl ,
"Díky Rotary se společn ou odpovědnost né p říležitosti poskytnout službu a
který stojí v če le správníza
získávání n ových
pomoc celé společnosti.
ho aparátu čítajícího cca mé úsilí O zlepše- člen ll. I n oví členové
ZA TŘETí. Rozvíjení ideálu služby a
pomoci v osobním životě, v povolání
600 osob. Ti pracují ve ní světa znásobi- mohou na schttzky klubu
Svě tovém
ústřed í
HI
přivés t své hosty nebo je
i ve spo leče nské ak ti vi tě každého
lo- už na to
v Evanstonu (předměstí
také při zvat k účasti na
člena klubu
ZA čT VRTÉ. Pod p ory dobré v(de,
Chicaga, Illino is, USA) a
nejsem sám."
servisním projektu. H odv sedmi oblastních centnota Rotar y hovoří sama
sm ěřující k mezinárodního porozurálách v Arg e ntin ě, Austza sebe a nejlepší zp(tsob,
mě ní a m íru prostředn i ctví m všech,
rálii, Brazílii, Inclii,]apon- FERNANDO AGUIRRE jak vzbudit zájem u p a- které spojuje ideál ochoty ke vzájemsku, v Ko reji a ve ŠvýcarPALACIOS, E KVÁDOR
tencionálních člen (t, sp o- né pomoci a a sl u žbě .
sku. Centrála Rl ve Velké '--------,,--------' čív<í v tom, aby okusili
Klasifikační princip z aj išťuj e, že
Británii a Irsku ( RIBI) slou ží klublim
atm osféru přátelství a uspokojení
každý č l en klubu je představitelem
a distriktlim v této oblasti.
z poskytnuté služby a pomoci přím o
n ěkteré z podnikatelských a profesz první ruky.
ních aktivit obce. Poče t č lenú urči té
Dalším úkolem je udržovat zájem
klasifikace odpovídá velikostí k lubu.
Odpovědnost členů
č l e nli o Rotary. P řáte l ská atmosféra
Výsledkem je dtznorodost profesí,
Co rotarián(un jejich č l e nstv í přin e
což oživuje společenskou atmosféru
v klubu a ú čast na servisních projekse, závisí ve velké míře na jejich vklakl ubu. Vytváří se tak
tech od samého počátku
du. Mnoho p ožadavk (t kladených n a
jsou d vě nejlepší cesty, jak
bohaté zázemí při realiza"Mám
radost,
č l e ny je koncipováno tak, aby jim
podpor-it čle n s kou základci servisních projektll.
když každý den Filozofickým pi lířem a
jej i ch aktivity přinesly co nejvíce
nu klubu.
uspokojení. Klub je rozhodující složo tevřu e-mail
základ nou, na níž spočívá
kou Rotary a pravidelná ú čas t n a
č in nost
Rotary klubu,
a naleznu
schúzkách pořádaných každý týden
jsou čty ři hlavní oblasti
dává čl e núm možnost, aby se těš i li
vzkazy přátel služby a pomoci, vyplývaz přátelské atmosféry v klubu a rozšiB ě hem historie Rotary
z Holandska, jící z cíltt Rotary:
řovali si své odbo rné i osobní obzory.
• klubová služba se za m ě
bylo rozvinuto n ě kolik
Pokud se čl enové pravideln)rch schúHondurasu,
řuj e na posilování přátel
Z<íkladních pri ncip(t, ktezek svého klubu nemohou zúčastnit,
rými se rotariáni řídí při
Indie, Mexika ství a na efektivní fu ngom ají možnost rozš ířit si své zkušenosvání klubu;
dosahování
ideálu
služby
ti účast í na schúzkách kteréhokoliv
a Ghany."
• profesní slu žba vede
a pomoci a vysokých eticjiného klubu. Tato praxe za ru čuj e
rotariány k to mu, aby vyukých norem. Cíl Rotary
rotarián(un s rd ečné přij e tí v obcích a
p oprvé formul ovan ý v - CAROLYN A . SCJ IUETZ, žili své odbornosti ke
místech kdekol iv na světě. Místo a čas
USA
službě j iným a řídili se
roce 1910 a rozvíjený p o
schúzek všech klubú zjistíte ve Světo
vysokými etickým i no rdalší léta, po která se
vém adresář i ( Official Director y)
mami;
poslání Rotary šíř il o, přednebo na webov)rch stránkách Rl
• služba obci zaj i šť uj e projekty a č in
stavuje stručn ou definici úče lu toh oto
www.rotary.org v odd ílu "Wh ere
nosti, které klub realizuje, aby tak
spo l eče n s t ví a o dpovědn os tí č l e nli
Clubs Meet" ( kde se kluby scházejí).
zlepšil život v obci;
jed notliv)rch klub(L
Pravidelná ú čas t n a kl ubových
• v rámci mezinárodní služby se realiCílem Rotary je podporovat a rozvíschúzk ách nap omáhá č l en(un plnit
zují aktivity, jejichž cílem je rozšiJ·ovat
jet
ideál
služby
jako
základny
cenné
další d(dežitý a odpovědný úkol humanitární dopad Rotary na celém
iniciativy, o bzvláště pak podpořit a
podílet se n a klubových servisních
světě a napomáhat svě tové m u po rop ěstova t:
projektech. D ozvě dí se o zapojení
zu mě ní a míru.
ZA PRVÉ. l<ozvoj vědomostí o tom,
jejich klubu do místních a m ezinárodČtyři otázky, které si jako měřítko
kde
lze
poskytnout
službu
a
pomoc.
ních projekt(! a mohou dob rovo ln ě
etické úrov n ě svých aktivit kladou ve
ZA DRU HÉ. Dodržování vysokých eticpřispě t svým čase m a svými schopkých zásad v podnikání a ve všech pro- svém p odnikatelském a profesním
nostmi tam, kde je jejich pomoci nejživotě rotariáni na celém svě tě, sestafesích, respektování významu všech
více zapotřebí.

Hlavní principy
Rot ary

HISTORIE

&

ROTARY
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1923-24
je přijat současn}•
emblém Hotary.
1925 založen
první Hmary klub
v ČSH v Praze. D o
roku 1938 j ich vzni klo 46 v samostatném

1942-43
Rotari<ínská konference o vzděláván í a
kulturní \)•měně
konaná v Lond}·ně
připravuje půdu pro
vytvoření UNESCO.

1945-46
Čtyřicet devět

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

1946-47

Paul Harris umírá
v Chicagu. Příspěv kr
rotari :ínů urnožJ)ují
založení stipendijního programu.

1948-49
V zahran i čí studuje prvních 18 rotariánských studemi:r,
předchi:1dců dnešních vyslaneck}·ch
stipendist(r.

1962-63

V Melbourne, Florida, USA byl založen
první lnteract klub.
Vyhlášen program
Cel osvětové

služby obci.

českos lm·ensk é m

rlisrrikrn

•3

Obecní sbor aktivistú Rotary (RCC - Semináře RYLA
Ro tary Co mmunity Co rps)
(Ro tary You th Leadership Awards)
Ro tary kluby orga nizují a spo nzoruj í
Kluby a distrikty spo nzorují tyto
nerotan anu, .-------"-"--____,.,.-_.__----.,.--=-- semm are, aby podnítili
s ku piny
které svou prací přispíva"Možnost jed- a rozpoznali vúclčí scho pnat s lidmi, o nosti mladých ve věk u 14
jí ke zle pšení živo ta
v o bci. V 68 zemích
a 30 let.
p úsobí témě!· 4 500 RCC. nichž víte, že se
Zájmová sdružení přátel řídí týmiž etic- Služba světové m u společe n ství

(Ro tary Fellowships)
kými názory, J·e (Wo rlcl Commun ity Service)
Ve svě tě púso bí 75
Ro tary klu by a cl istrikty
meziná rodních zájmo- prostě k nezanavazují mezinárod ní partvých, pro fesních a zclraplacení."
nerské vztahy poskytující
sdru žení;
vil rotanan Herbert ]. Taylo r v roce vo tnických
pomoc
v rámci servisního
1932. Byly přelože ny clo více než 100 je jich č l e ny se múže stát
p
rojektu
klubu nebo clistrikL
Ail
HY
]
ACKA,
kte rýko liv rotarián č i
jazykú.
tu
v
jiné
zemi.
Mno ho takoAUSTHÁLI
E
jeho man želka (partne r),
L-----.---~ vých projektL
I
je d otová no
Programy Rl
sdílející stejné zájmy.
ú
če
l
ovými
d
o
tacem
i
z
hu-manitá
rních
Prog ramy a př íl ež itos ti k poskytová- Přátelské vý mě ny v rámci Rotary
programú
Naclace
Rotary.
ní služby a pomo ci jsou ko ncipová ny
Ro tariáni a jejich rodiny z rú zných
tak, aby po mo hly ro tazemí se navzájem n avště
nan u m uspokojova t .----"-==-e_n
_s_---'
tv1-;-/-v--=R:-o_t_a__--, vují, po b ývají v jejich do- Nabídka př íl ežitos tí ke s lu žb ě a pomopotře by neje n vlastní
movech a be z pros tředn ě ci
Rl dopor učuj e klubúm, kte ré plánuobce, ale i přesáhnout
ry představuje
po znávají odlišné kulturní
jí
své
servisní aktivity, aby se za m ěři l y
její hranice a po máhat
sílu jednoho,
prostředí.
na
n ě k te ro u z d evíti hlavních oblastí,
~vo~~:.bn)'m kdekoliv na zmnohanásobe- Dobrovolníci Rotary
kde je pomoci p ředevším za potře bí:
Přes tože je již každ ý
Interact
nou řadou progra- ro tarián dobrovolníkem, • dě ti v rizikové s ituaci;
Ro tar y kluby r-íclí a
k aždo roč ně
pos kytuj í
• posti žené osoby;
mů Rotary
spo n zo rují tyto servisní
stovky s pecialistú z jejich
kluby, určené pro mláInternational." řad s mn o ha zkušenostmi • zdravotní péče;
d ež ve věku ocl14 clo 18
d o brovo ln ě
po krátké
• mezinárodní p orozu m ěn í a dobrá
Jer. Ve 109 zemích p tlSO- H AHH I ET ScHLOEH, USA
časové o bdo bí své služby
vLIJe,
bí již více než 8 300
pros třed nic tvím Rl v zaInteract klubú.
• zá klad ní vzd ě l án í;
hr a ni čí.
Rotaract
Rotariánská výmě n a mládeže
• p o pul ač ní problematika;
Rotary kluby řídí a spo nzorují tyto
Kluby a clistrikty k aždo roč n ě spo n• boj proti chudob ě a hladu;
servis ní kluby mlad ých ve věku ocl 18 zorují a hostí na 7000 studen tLl ve věku
do 30 let, zaměřené na jejich vú clčí a
15 až 19 let, ktel"í cestují na jede n akazachování Planety Zem ě;
o dbo rný rozvoj. Ve 152 zemích púso- d emick ý rok nebo na prázdninový
• problematika lidských s íd liš ť.
bí více než 7 200 Rotaract klubú.
pobyt v za hra nič í.

HISTORIE •
1968-69

ROTARY - - - - - - - -- -

1979-80

1984-85

Rot ary zahajuje
program Polio Pius.
Touto kampaní
získat 120
US dolar Cl,
poslouží k im
všech dělí na
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1985-86

1986-87

Nadace Rotary
'adace Ro tar y Rl je nezisko,·ou
o rganizací, clo níž každo roč n ě plyne
na příspěvcíc h více než 70 milio n ll US
clolartl.
a po dpo ru humanitárních
nebo vzdě l ávacích program(I, realizovaných klu by a clistri k ty, se z ní poskytuje n a 65 milionti US dolarú ročně.
Přís pěv k y všech ro tari ánú plynou jedn ak clo fo ndu roč ních programú
'adace, který ud ěluj e do tace a odmě
ny prostředn ict vím sv)•ch naclač n ích
programt\ jedn ak clo stálého fo ndu.
Z toho to trvale vloženého kapitálu se
na p odp oru program(! Nadace vě nují
p ouze jeho výnosy (úro ky), čímž se
zajišťuje dlouho dob á životascho pnost
Nadace.
Každ)• dolar, který ro tariáni vě nují,
př i spívá n a humanitární a vzd ě l ávací
programy. j e jim tak umož n ě n o, aby
rozvíjeli své služby a po moci na mezin árodní úrovni. a zá kl a d ě své žádosti dostávají kluby a distri kty od 1adace účelovou do taci a moho u tak uskuteč ni t mnoh o hodno tn ých projektú
kdekoliv na svě tě.
Posláním Nadace Rotary je podporovat úsilí Rl při plnění cílti Rotary a
jeho poslání, za m ě ře n é na vzájemné
po rozu m ě ní v celém svě tě a to realizací místních, n árodních i mezinárodních humanitárních, vzdělávacích a
kulturních program (!.

Humanitární
programy
Dotace na hum anitárn í programy
umoži'tují rotarián (un zvýši t jejich
podpo ru mezinárodních servi sních
projektú, zam ě ře ných např. na úizování studní n a vodu nebo jednoduchých přís třeš kti , na l é kařsko u pé č i ,
na vý uku odstral"llljící negramotnost
a na další n ezbytnou pomoc lidem
v nou zi. Ro tariánská ú ča st je klíčem
k ú spěchu při realizaci těchto projekttl.

Blanovy ú čel ové dotace se posk ytují
nebo čle n ti Rotaract klub1\ kteří
pomáhají v těc h oblastech svě ta , kde
americk)•m Rotary klub tim a distri ktúm ve výši do 1 000 US d o larů a to na
je jejich odbornosti za pot řebí.
Výpomocné dotace podporu jí humajejich projekty, zam ěře n é na imunizaci
nitární projekty v neroobcí.
Př ís pěvky posky tované
tari ánských zemích neb o tam, kde je ú čas t
v rámci progr amu na
místních ro tariánú o mep omoci obci umožií ují,
ze n a.
aby Ro tary distrikty využil y pr os tř e dk ú z fondu a to prostřednic Účelové dotace určené
DDF (tj. těch, o jejichž úče
tvím programů pro mezinárodní humalo vém použi tí distrikt sám
nitární p rojekty pomáa projektů Nada- hají Ro tar y klubúm a dipřede m rozhodl) k servisce Rotary."
stri ktlim v u-s kuteč i'tová
ním projektúm ve vlastních zemích.
ní servisních projekn\
- T ON Y Q UI NN, V ELKÁ
Dotacemi na prúzkum se
ko ncipova ných kluby
B IHTÁNI E
v jiné zem i.
podporují čin ností spojené
Dotace pro nové pří l eži
s přípravou mezinárodních
servisních projekrtl.
tosti podpo rují projekty, které posilují ideály Ro tary, avšak nespli'tují kritéZ dotací pro dobrovolníky Ro tar y se
hradí cestovné a základní výdaje rotaria vyžadovaná pro jiné již existující
riánú, b ývalých sti p endistti Nadace
programy 1 adace.

HISTORIE •
1988-90

1994-95

ROTARY - -- - - - - -- 2000-01

2001-02

E' •ropa je
na oblasti bez
ob rny. Ro tary
Suje kamp a ň na
káni 80 milionll
dolar ll,
pot řebných k
mu vymýceni
obrny
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CO VÍME O ROTARY
N ová struktura

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

"Chci složit
hold Rotary
humanitárních dotací
International za
PolioPlus
jeho mimo řádné
S účinností od 1. če r vence
poslední
ofenvůdčí schopnosti
2003 přijali zmocněnci Nadace
Rotary novou strukturu, která zíva na cestě
v boji proti
rozvrhne d otace na humanitární
programy clo čtyř kategorií:
•

ZJEDNODUŠENÉ DOTACE NA 0 ROVNI

které mu umožní použít
svých prostředků z fondů, o jejichž využití sám předem rozhoduje
(DDF) a to na aktivity, které byly
běžně financovány z řady jiných
dotačních programú
0
INDIVIDUÁLNÍ
DOTACE,
které
nahradí dosavadní dotace pro dobrovolníky Rotary a dotace na prúzkum
DISTRIKTU,

část

•

OCELOVÉ DOTACE

•

B LANOVY OCELOVÉ DOTACE NA IMU-

NIZACI OBCÍ

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

Vzdělávací

programy

ke

světu

dětské

bez
obrny

dětské obrně . "

vymýcení:
Lidstvo bude u šetře
no nezměrného strádán í
o bětí děts ké obrny a ušetří ročně asi 1,5 miliardy US clolarú. Hlavní pře
kážkou je, že dosud c hybí 275 m ilionú dola rú
k financování zbývajících
úkolú tohoto programu.

A 'NAN, GENEHÁLNí Strategie:
OSN
jedno roční
kam pal'í.
Prog ram Polio Plus ' - - - - - , - - - - - _ ) po cl názvem "Pln íme svúj
poskytuje prostředky
slib - vymýtíme dětskou obrnu" byla
na nákup vakcíny a její dopravu až zahájena 1. července 2002 s cílem zísna místo její aplikace v rámci maso- kat v tomto rotariá nské m roce 80 milivých imuni začních kampaní a pocl- onú US clolarú. Přispěvateli jsou souporuje osobní za po je ní rotariá nú a časně Naclace Billa a Belincly Gatesojejich dozor a p rovoz laborator-í, vých, Naclace Spojených n árod ll a Svéaby se uskutečnila poslední etapa
tová ban ka.
celosvětové h o vymýcení dětské
o brny do roku 2005. Hlavními p a rtn e ry jsou v celosvě tové m m ě řítku
Rotary In ternational, Světová zdravotnická organizace, UNICEF
a Centrum U.S. pro kontrolu nad
c ho robami a preven ci.
- K OFt

SEKHETÁŘ

Výsledky:
• Na vymýcen í děts k é obrny při spěVzclělávací prog ra my jsou určeny
li ro tariáni v letech 1985 až 1988 částk pod poře meziná ro dního p orozu- ko u 247 milio nú US clolarú. K 1. lednu
mění tím, že umožní set2002 se Rotary zavázalo věnovat více
kání lidí z rúzných zemí ..----:::-:::--:--:-+.,--=o-....,..,.,~~ než 462 milionú clolarú
a kultur. Ro tari áni se na
"Nejdůležitější n a vymýcen í dětské
těchto programech p oclíje přispívat do obrny na celé m světě.
Její například jako hostiTa to suma b y m ěl a clo
telé stipe ndistú, jako prt'1Nadace Rotary. ro ku 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 %:
jso u udělová na stud e ntolik lidí ve
z 350 000 případú v roce
túm, aby během svéh o
všech koutech 1985 na pouhých 600
studia v zahraničí sloužili
v roce 2001.
jako vyslanci d o bré vúle.
SVěta a zároveň
Dětská obrna již byla
Rotariánská stipe ndia
vědě t, že m é
zcela vymýce n a na zápro udržení světového
p ad ní polokouli ( 1994),
míru jsou udělována jed- dolary jsou pod v oblasti záp ad ního Pacinotlivcúm, kteří studují stálou kontrolou fiku (2000) a v Evropě
po dva roky v Centrech
(2002).
Rotary pro mezinárodní
oddaných rotaOcl roku 1985 bylo
riánú; dosáhne proti dětské obrně očko
s tudia při 7 světových
un iverz itách, zam ěře n á
se tak maximál- vá no více n ež dvě milia rna udržení míru a řešení
cly dětí.
ko nfliktú.
ního prosp ěchu. " • Na pomoc v imu nizaV rámci programu
ci proti dětské obrně byly
výměny stud ijních sku_RtCttAHD H. Bnow ',
mo bilizová ny s ta tisíce
USA
rotariá nú. Dodávali vakcíp in si clistrikty z rúzných
zemí vyme nUJI tý my
ny, zapojili se clo národmuž(! či že11 ve věku ocl 25 clo 40 let
ních imunizačních clnú,
púsobících v rúzných pro fesích.
měli dohled n ad případným výskyte m
Dotace Rotary pro univerzitn í učíte- této c ho roby, a to n avzdory špatné
Je jsou udělovány osobám s vyššími infrastruktuře, extré mní chudobě a
vzdělávacími sch opnostmi, aby vyukonfliktt'tm v mnoha zemích.
čova li v zemích s nižšími příjmy sice
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Přínosy

"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 SChopnosti neje n na vymýcení dětské o brny, ale
také na stovky významných případů
jak v místním, tak v meziná rodním
m ěřít ku .

Uveďme alespoň

několik

human itárních a mírotvorn),ch čin
ností, díky nimž jsou rotariáni známí
na celém svě tě.
Lékařské

které

mise rotariánů,
život

m ění

Ro t ar i á ni-l é k ař i z několika evropských zemí za ložili Banku rotariánsk)rch lékař(I, která vysílá své členy
" M ěli jsme hlad a věděli jsme, co je 10 žít ve strachu ze smrti. Dnes jsem někým jiným, jsem
na dva nebo více měsíců do vzdálemnohem šiastnější, protože mohu pomáhat druhým", říká Golbery Mendes, člen lmeract
ných míst v Africe. Více než 400
klubu Campinas·Aivorada, Sao Paulo, Brazílie. Poté co Mendes ji ž dvakrát umíral na
lékařú tak ošetří každoročně asi 10
předávkování drogami, našel útočiště v dě tském domoYě dotovaném Nadací Rotary. ta
000 pacientů, kteř í se nemohou
snímku předvádí antid rogovou scénku pro dě t i ze slamu v Campinas.
dostat do nemocnice a nedostalo
by se jim ani jiné lékařské péče.
nistánu a bývalá vysoká ko misařka
pomáhají malé pújč k y vesničanům
Spojených národů pro o tázky uprchlí- založit živnosti, např. krejčovs tví,
Rota plast (Rotariánská plastická chikiL
d opravu rikšou apod.
rurgie) je dobrovolný zdravotnický
projekt, clo n ě h ož je zapojeno 230
Služby a pomoci mladým
Rotary klubú v USA a téměř 1000 clob- Dar gramotnosti
Více než polovina ze všech více než
Ocl samého počátku projevují rotarovolníkti - členů lék ařsk)rc h týmtl.
]eden z těchto programů, který spon- 30 000 Rotary klubú se přidala k boji dáni zvláštní zájem o rozvoj potenciázoruje Rotary - Mise Rotaplast - je proti negra motnosti, která postihuje lu mladých lidí. Působí jako uč i telé a
jednu miliardu lidí na celém světě.
po radci, provádějí ú č inná opat ření na
za měřen na pomoc tisícúm dětí
Rotariáni řídí knižní kampaně, vyučují
po moc ohroženým děte m a sponzov potřebn),c h obcích v celém svě tě
děti nebo opravují polorozpadlé školy.
rují programy vztahující se k mládeži
a to rekonstrukční plastikou rozště pu
Projekt Majáky gra motnosti měl jako je Interact, Rotaract, semináře
patra a dalších obličejových deform it.
Díky p rogramu Dar života, který byl v)1razný úspěch na základních školách, RYLA a výměna mladých.
iniciován kluby a distrikty Rotary, byla ve třídách pro negramotné dospělé a
v programech urče ných pro děti z u- Téměř 90 let pomoci
řad a beznadějně nemocných dětí pře
vezena clo USA, kde jim byla p rovede- lice. Tato in ovační vyu čovací metoda při katastrofách
na operace srdce, jíž by se jim v jejich přinesla pozoruhodné výsledky v BraOd roku 1913, kdy Rotary klu by reavlastní zemi nedostalo a která jim zílii, Egyptě, Jižní Africe, Thajsku a dalgovaly
na vážnou situaci obětí povodších zemích.
zach ránila život.
ní v americkém Středozá padu, poskyV rámci n ej vě tší ho soukromého stitují rotariáni svi1j čas a prostředky na
pendijního programu 1 aclace Ro tary Cíl udržitelného rozvoje
pomoc obcím zd evastovaným pi-íroclv meziná rodním měřítku- vyslanecká
Rotariáni zajišťují udržitelný rozvoj
ními katastrofami a na jejich obnovu.
stipendia - se vysílá každoročně 1100 poskytováním drobných pitjček v hoVýznamně p řispěli i moravsk)'I11
mladých odbo rníki1, aby studovali
tovosti nebo v natu ráliích ch ud)rm obcím, těžce postiženým povodněmi
v za hraničí; mnozí z nich se tak při
podnikateliun a podporováním inte- v roce 1997.
praví na profesní d ráhu v diplomacii, g rovaných plánů rozvoje obce. Např.
Mnoho rotariánských In tctatJv
ve vládních o rgánech a v meziná rod- v Uga nd ě rotariáni realizovali p rojekt
klu bů a d istriktú reaguje bez prostřed
ních vztazích.
m i kroúvěrú, díky nimž získaly členky
ně na katastrofy a pomáhá se tak m ístOd roku 1947 se tohoto stipend ia
ženského družstva nové dojnice. Druž- ním obě tem. Mi mo to přispívalo Rl a
dostalo již více než 30 000 mladých stvo poté d arovalo první telata, která
jeho Nadace v p r ůběhu let svou
lidí ze 100 zemí. lvlezi mnohé, kteří se z těchto dojnic narodila, dalším
pomocí v krizových situacích a při
dosáhli významné pozice ve svém ženám. V Ekvádoru vznikl za podpory
dlouhodobé rekonstrukci zdevastovaoboru, patří n apř. žurnalista Bill Moy- rotariánit fond pro poskytování návratných komunit.
e rs z USA, německý architekt Helmut ných pújček, který umožnil ženám
J ahn nebo Sadako Ogata, zvláštní začít s provozem velice úspěš ného
poradkyně Japonska pro o tázky Afgaca
servisu. 1a Fil
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fesn ím a osobním programl!m
K luby se setkávají v rúzných den ních hodi nách a na
rúzných obvykl ých místech
vče t ně restaurací, k nihoven a
muzeí, ovšem i v útulcích pro
bezdomovce nebo na lodích a
také na pracovištích č l e n ú,
čímž navazují na pl!vocln í tradici Rotar y.
Někte ré dalekosáhlé z m ě n y
jsou dosud v experim entá lním
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 kl ubl!, které se liší
od sta ndardní ústavy Rotary
klubú. Tyto p ilotní kluby mění
frékvenci schl!zek, uvoli1uj í
pravidla pro účast č l en ll a nabízejí nov)' typ členství vče tně
čle n ství poclnikm·ého a
ry přátelstv í, obohacují
Setkání na distriktní, regiosi
rodi nného, aby získaly
se o nové poznarky a př í
nové a ud ržely SYé dosanální a mezinárodní úrovni
myslel, že piomo se zapojují clo plánovadní členy. Jeden z nování budoucnosti svého nýrské dny Ro
vých mocleltl je tzv.
Rotarián i se kažcl)rm rokem setkávaclistriktu.
jí na řadě významn)rch s hrom ážd ění,
teprve začaly ... "cyberclub".
Pokud se tyto pilotní
aby si vym ě nili své zkušenosti, oslavili
Rotary musí zkrát- kl uby osvědčí, mohla by
Měnící se tvář
své ú s p ěc hy, potěš ili se přátel s ko u
Rot ary
ka pokračovat ve Legislativní rada v roce
atmosférou a pl ánovali svou budouc2004 dát souh las k širšínost. Nejvě tším z těchto setkání je Svěsvé pionýrské
mu zavedení těch to inotový kongres Rl, kter)r se ko ná kažGénius Rota ry s počív<í
práci, jinak zús- vací.
cl)rm rokem v květnu nebo červnu
ve schopnosti reagovat
v rúzných částech rotariánského na každod enní potřeby,
tane pozadu."
Více informací o Rotmy
světa . Na to mto čty f·clenním rušném
po č ínaj e péčí o děti, přes
múžete z ískat na webosetkání zaznívají referáty světov)rch
pomoc běžencúm až
vých stránkách:
- PAUL HARRIS,
a ro tarián ských vú clčích osobností
k vývoji venkova.
www.rotarv.01-g
T H E ROTARIAN,
Jak na místní, tak n a
a probíhá řada velkolepých společe nwww. rotar v.cz
ÚNOH 1945
ských akcí v duchu místních kulturmezin árodní úrovni vywww.rotarv.sk.
ních tracl ic.Účastníci tak . - - = - - - ; - o d --:-- - - - , pI y nu I a
mají n eopakovatelno u
"
na
r ti z noro pf"íležitost vychutnávat ro- Světovém kongre- dost kreativních progratariánské přátelství v meCh
mú Ro tar y z iniciati v,
Odpovědi na kvíz
zinároclním měřítku.
Sll Rl V
icagu které začí n a jí p omocí
v roce 1980 jsem rizikové mládeži a končí
1.
Rotariánská vyslanecká
Preziclentsk é konfehumanitárními dotacemi
přestal být čle
sti
p end ia
ren ce,
zabývající se
ke zmírnění chudoby.
2.
Veřejná toaleta ved le
tém atikou stanovenou nem Rotary a stal
Ke z m ě nám došlo i uradnice v Chicagu
prezidentem Rl , se konav nitř Rotary. Ocl osmdejsem se rota3. lnteract
jí kažclro čně v rúzných
sát)rch let začaly být přijí
4. Asi 500 m i l i onů US d olarú
částec h světa. Obecně se riánem. Uvědomil mány do řad ro tari ánú
5. Evropa
jejich pozor nost upíná jsem si, že Rotary také ženy j ako vúdčí
6. Ano
na oblast, v níž konfeosobnosti v podnikatelje vskutku
7. Ano
ren ce probíh á. Vytvář í
ské i odborné sféře. Spo8. Ne
se tak prostor pro velmi
l ečenství Rotary nab)rvamezinárodní
9. Ano
živé diskuse a pro nalo stále více mezinárodorganizací."
10. Ano
vázá ní m ezinárodního
ního ch arakteru. Dvě tře
partnerství pro servisní
tiny ro tariánú žijí d nes
- BRIAN TAYLOR, USA
projekty.
mimo USA. Díky novým
Ro tariáni by se měli
technologiím se m ě ní
zúčast nit výroční konference svého
i zpúsob a rychlost jejich vzájemné
l'i"llo ha dvou m('sl("lllku GOOD
komunikace, podn ěcují se jejich aktiv idistriktu, která je podn ě tným setkáNE\'\1S - No\"inky Rot ary distriktu
ním, hodnotícím aktivity klubú a
ty a jejich angažovanost.
22 10 p ro Ceskou rep ubliku
,t Slovenskou republiku (·. 1 02
di striktu. Za účasti svých rodi nných
Ro tar y kluby m ěn í čas a místo sch úpř ís lu š níktl se rotariáni t ěší z atmosfézek, aby lép e vyh ověly náročn ým pročle n l! .
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