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O rostlině Amarant se hovoří stále častěji. Ačkoli je pro mnohé z Vás slovo amarant nové, sahá původ této
rostliny daleko do minu losti. Amarant neboli laskavec z čeledi laskavcovitých je rostlina, která se řadí mezi
nepravé obi loviny. Amarant již pěstoval i staří Mayové a Aztékové pro které byl posvátnou plodinou vzhledem
ke svým přínosům pro zachování života . Amarant byl pro ně základní potravinou , kterou nazývali
"svatým zrnem" a používali ji i přírodní léčitelé při svých rituálních obřadech .

Amarant je vysoce ceněnou rostlinou zejména pro kvalitn í zrno se všemi výživovými parametry. Obsahuje okolo 165 vysoce kvalitní bílkoviny s esenciálními
aminokyselinami , významné je zastoupení lysinu, leucinu a tryptofanu,
důležitých pro vývoj mozkových buněk. Svým složením je bílkovina amarantu
velmi podobná živočišné bílkovině. Dalším mimořádným produktem amarantového zrna je olej, který je využíván nejen v potravinářství, ale i v oblasti
kosmetických přípravků. Čistý amarantový olej je v USA v kategorii klinicky
odzkoušených léků. Amarantový olej obsahuje vysoké procento nenasycených mastných
kyselin, zejména kyselinu linolovou, olejovou a jednu z nejcennějších látek- skvalen.

Skvalen je přírodní látka, která je prekurzorem důležitých antioxidačních látek jako je koenzym Ql O (ubichinon). Skvalen je dále součástí buněčných membrán, v nichž určuje jejich kvalitu a odolnost proti tepelnému
a chemickému poškození. Skvalen má i sám podobně jako koenzym QlO příznivé antioxidační vlastnosti a tím
ochraňuje řadu tělesných struktur před poškozením chemickými látkami a zářením . Skvalen má prokazatelně
preventivní účinky proti rakovině, výjimečné léčivé účinky na kůži , podporuje její regeneraci, léčení kožních
nemocí až po příznivé léčebné projevy při rakovině kůže .
Firma RYOR začala jako první kosmetická firma v Evropě používat cenný amarantový olej do svých přípravků.
Výrobky obsahují amarantový olej s vysokým podílem nenasycených mastných kyselin, vitaminu E a přírodního
skvalenu, který je přirozenou součástí ochranného kožního filmu pokožky. Jsou vhodné pro všechny typy pleti,
zejména pro velmi suché a citlivé.
Na trh byla uvedena již celá řada přípravků s amarantovým olejem :
V Krém s amarantovým olejem pro velmi citlivou pleť
v Denní krém s amarantovým olejem a hedvábím pro velmi citlivou pleť
v Amarantový pleťový olej
V Sprchová pěna s tělovým mlékem a amarantovým olejem
v Balzám na rty s amarantovým olejem
v Glycerinové mýdlo s amarantovým olejem pro velmi citlivou pleť
v Tekuté mýdlo s amarantovým olejem pro velmi citlivou pokožku.
v Tělové mléko s amarantovým olejem pro citlivou, normální až suchou pleť

RYOR a. s., Karlovarská 207, 273 51 Kyšice
tel.: 312 699 059-60, fax: 312 699 062
e-mail: ryor@ryor.cz, www.ryor.cz
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minulý rotariánský rok jako by byl
ve znamení stavění mostů - mostů mezi
dvěma světy, mezi dvěma břehy, mezi
dvěma distrikty, mezi přátel i. Nejlépe to
snad vyjádřil náš výborný přítel Hans Schlei, dnes už past-guvernér distriktu 1880,
pokrývajícího velkou oblast horního
Bavorska a Sasko, když do vlajky svého
distriktu včlenil jako její trvalou komponentu slova "8R0CKE ZUM OSTEN". Ta
se současně stala symbolem všech hlavních aktivit jeho distriktu: inicioval přede
vším náš dosud nejrozsáhlejší humanitární projekt a vložil do něho z prostřed
ků
distriktu 1880 pozoruhodných
45 000 Euro. Díky tomu, že tuto částku
Nadace Rotary v Evanstonu ještě téměř
zdvojnásobila, bylo možné uspokojit naléhavé potřeby čtyř sociálních zařízení
v západních Čechách. Jiné tři humanitární MG-projekty byly díky další velkorysé
pomoci Hanse Schleie nastartovány již
na jaře t.r. (jsou v péči klubů Jihlava, Liberec-Jablonec a Most] a jsou nejlepší
předpoklady k jejich realizaci ještě letos
na podzim.
O mostech ostatně hovo ří i další č lá
nek tohoto čísla, tentokrát z pera americké autorky Janice Chambersové,
připomínající opětovné začlenění rotariánských aktivit do života spole č nosti
v zemích bývalého tzv. "socialistického
tábora".
To tedy jsou skutečně nové a pevné
mosty, přesahující státní hranice, mosty
spojující nové přátele, které opět propojily rotariánské ideály služby a pomoci.
O jejich další upevňování a současně
i o stavění nových pe čuj í všechny kluby
našeho distriktu, každý dle svých možností a osobních kontaktů nejen v tuzemském měřítku, ale i vůči zahraničí.
O tom, jak se rozvijejí zahran iční styky
mládeže, hovoří nejlépe příspěvky těch,
kteří prožili letošní prázdniny na někte 
rém letním kempu Rotary a ť u nás, či
v zahraničí. Z nich pak se rodí ti nejlepší
vyslanci dobré vůle a p řáte lství - obojího
nám bude v budoucnosti vždy tolik zapotřebí.

Dobroslav Zeman,
šéfredaktor RGN

in Chicago 2005
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Praha je magnetem, který přitahuje. Potvrzují to i zprávy
z Rotary klubů našeho distriktu. Během léta Prahu navštívilo nezávisle na sobě hned několik skupin mladých lidí z růz
ných koutů naší země i ze zahraničí, kteří pobývali v našem
distriktu na různých kempech a výměnných pobytech, organizovaných v rámci Rotary. Snímek je z návštěvy Prahy, kam
přijeli účastníci "Rotary Handicampu Březejc" (viz str. 22).
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Milí rota riá m;
spo lečens tví l{o tary j iž trad i čně podporuje p rojekty, týkající se mládeže
a uspokojující p ot řeby dětí. Bě hem
oslav stoletého v)r ročí múžeme být
h rd í na to, čeh o jsme v u p lynul)rch 100
letech dosáhli, poč ín aj e n aší snah ou
po moci těl es n ě postiženým mlad ým
lidem, až p o naše so u čas n é úsilí och ránit d ě ti p řed následky d ě ts ké obrny
p rogramem PolioPlus.
Moje manželka Marie vá m muze
potvrdi t, že rodina je mou p rvní priorito u. Máme tři dě ti a osm vn o u ča t.
Vážím si každ ého o k amži ku , kter ý
s nimi mohu strávi t, a ť již jde o osl avu
narozenin nebo o pobyt na h ř i š ti. Stejnou dt'lležitost má náš clt'1raz na celou
ro tariánskou rod inu. V m ěs íc i září, kdy
si p ř ip om ín á m e m ěsíc nových generací, musíme p o kra čovat v p o clpol'e rotariánských p rogramú a projek tt'I, které
zlepšují životní úrovel''l dě tí na celém
světě . 1 aše investice clo světa dětí jsou
investicemi clo naší b udoucnosti.

Jedním z nejstarších a nejú sp ěšn ěj
ších ro tariánských program(! je vý m ě
na mlád eže. Každ ým ro kem cestuje
kolem osmi tisíc stuclentt'J clo zahran ičí, aby se seznámili s jinými kulturami
a p oznali nový zp l'lsob života. Vý mě n a
mlád eže otevírá okno clo světa, jehož
v)rsleclkem je mezinárodní uvěd oměn í
a d obrá vúle na té nejzákladnější úrovni. V prúběhu let jsem m ěl možnost
seznámit se s mno ha ú čas tník y výmě
ny mlád eže, ktel'í se p ozd ěji uplatnili
\' oblasti mezináro dních vztahú, vzd ě
lávání a humanitární služby.
Je clúl ežité si uvěd om ova t, že dnešní
mlád ež bude zítra zaujímat vedoucí
místa. Do p oručuji klubllm, které hled ají zp úsob, jak oslavit stoleté vý ročí,
aby založily klub I n te ract, p okud takov)r klub j eš tě v jejich ko munitě neexistuj e. Interact múže posloužit mlad ému
č l ověku k prvnímu seznám ení s rotarián skou služb ou a stát se pi·eclstupn ěm
pro Ro taract. Tento p i·irozený vývoj
m úže p ak vést ke č l e n ství v Rotary
klubu a k celoživotní odd anosti rotariánským icleáll'lm.
Jako vúclčí osobn osti v pod nikání
mají ro tari áni jedineč n o u možnost stát
se vzo ry a vych ovateli mladých l idí.
M o ho u posk ytno ut rady p ř i vo l bě
p ovolání a p ř i výbě ru za městn á n í
a mohou fina n čně podpořit p rojekty,
které pom áhají rizikovým skupin ám
mládeže, mládeži bez clo moYa, obě tem
násilí a jin)rm p o t řeb n )r m . M ěs íc nové
gen erace nabízí m noho možností pro
změnu života mladých lidí. Ať již podpo říte sti pendium či zajistíte prostf·eclky pro vyvrtání stu d ně, poskytujete
p omoc mladému čl ově ku.
V tomto roce m oho u ro tari áni
po moci d ě te m svou podp orou n ěkte
rého ze č t y ř hlavních cílt'1: ro dina
v Ro tary, péče o zdraví, péče o vzdě l á
ní a zaji ště ní vody. Statistika potvrzuje
smutno u s ku teč n ost: kolem šesti tisíc
dě tí d enně umírá na cho roby zp úsobené špatnou vod ou a miliony dě t í neum ěj í č íst a psát, pro tože chybí pros tře dk y n a jejich vz d ěl á ní. Ro tari áni
moho u po moci těm to d ěte m poskytnutím nezbytných p rostřeclk l'1 a podporou a ť ve své komu n i tě č i kdeko liv
v zahra ni č í.

Dignitatis m emores ad optima intenti

Nej\·ě tší m odkazem Rotary múže být
završení programu PolioPius, kter ý ji ž
zaj istil oč kování proti dětské obrně
dvěma m iliardám dětí. To je o pravdu
n e u věi·ite l ný poči n , kter)r m úžeme
pokládat za n áš n ejvětší úspěc h
běhe m p rv ního století naší historie. Při
oslavě stoletého výročí musíme pokračova t v naší p od poře, dokucl dětská
obrn a nebude vym)rcena ve všech
zemích. Dosažení tohoto cíle bude
naším n ejvětš ím d arem děte m celého
sv čta .
Běh em osl av století vyzývám rotariány, aby si vyrýčili nové cíle a nové sny
a př i tom nezapomínali na dě ti . Pokrač uj m e v h istorické cestě, která p ř in áší
naděj i a lepší život příští generaci.
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ány, aby svým podnikáním nebo svou
pro fesí po mohli ve svých komunitách .
j ednou z velkých předností Rotary je
r úznorodost profesí jeho člen ll. Rotariáni moho u využít své profesní znalosti
v m ed i cí n ě, tech nice, výc h ově, ze m ě
d ě l s tví i v jiných oborech k tomu, aby
pomáhali lidem doma i v za hrani čí.
Členo,·é klubC1 mohou být činní jako
vychovatelé mládeže, podporovat
funkční znalosti na pracovišti, sponzorova t vznik nových malých podnikLI
i p oskytovat pracovní příležitos ti mlad ým a tělesně postiženým.
adace Rotary p odpo ruje stovky
projektú, které pomáhají rozvíjet pracovní znalosti, aby se mladí lidé m ohli
vy u č it a stát se soběs tač n ý mi. Mllžete
také vyu žít své znalosti k tomu, abyste
se sta li ro tariánskými dobrovolníky
nebo se zapojit do někte rého pro fesně
za m ěře n é h o rotariánského zájmového
sdružení.
V období podnikových skan dálú
a pochybn)rch podn ikatelských č i n
ností je zv l áš tě dCiležité, aby ro tariáni
d održovali vysoké etické normy. Při
n ávštěvě kteréhokoliv podniku mne
vžd y potěší, uvidím-li viset na stěně

,J1ilí rotaridi!Šií pldtelé,
v roce 1912 napsal zakladatel Rotary
Paul Harris: "Ro tariánským ideálem je,
aby povolání č l ově ka bylo jeho nejlepším a n ej vč rn čj š ím obrazem. Charakter čl e n ll Rotary klubl'1musí b)' t udržován na vysoké úrovni, n eboť vaši i m oji
př áte l é jsou mezi rotari ány."
Tato slova jsou platná dnes stej ně,
jako před témčř stem rokl'1. kdy je
P. Harris napsal. Profesní služba je charakteristickým znakem naší servisn í
o rganizace, který ji odlišuje od ostatních. Ro tarián i od počátku h áj ili čestné
obchodní jednání a vysoké eti cké
normy. Jako m ajitelé firem se snažili
získat d (Ivěr u veřejnosti a nabízet nejlepší dosažitelné výro bk y a služby. Byli
hrdí n a své č in y i na své za m ěs tnan ce .
v m ěs íc i r·íj nu, kd y si připomí n á m e
měs íc pro fesní služby, vyz)rvá m ro tari-

naši "Zkoušku čtyřmi otázka m i". Říká
m i, že majitel je rotarián, který se stará
o své zákazníky. Mám dobrý pocit, že
jeho práce bude dobl"c vykonána. Rok
stoletého výročí je ideál ní příležitostí
k tom u, abychom ocenili vedoucí pracovníky, kteří jednají čestně a se sociální zodpo, ·ěd nosrí. Proto jsme letos
zříd ili čestné uznání za profesní dokonalost, abychom mohli ocen it i nerotariány za vynikající v)1sledky, n ap l ňující
rota riánské ideály. Chceme oce ni t
vúdč í osobnosti komun it, které prokázaly vysoké etické normy, dosáh ly
dobrých v)rsledkti a ostatn í také
,. tomto duchu ved ly.
Př i vstupu clo nového století služby
oslavme Ro tary právě naší profesní
službou. jak uved l bývalý preziden t Rl
v roce 1922: " .Jako posel etiky v povolání vysílá Rotary své poselství celém u
světu: s k u teč n á služba znamená osobní zodp ověd n ost za mír ve světě
a pokoj lidem dobré vllle." Toto poselství je platné dodnes.

100.

výročí
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[ Pozvánka prezidenta Rl
do Chicaga
Mo je žen a Mary a já vás všechny
zvem e k ú č a s ti na Svě t ové m
ko n gresuROTARY I NTERN ATION AL,
který se kon á o cl 18. do 22. če r v n a
2005 v Chicagu. Rotar y b ud e mít
pouze jedin ou oslav u svého stého
v )r ro č í a j i s tě nebudete ch tít pro m ešk at tuto j e din eč n o u příl ež i tos t. Náš
chicagsk ý ko ng res, na n ě m ž se
v ro dišti Ro tary shro mážd í ro tari áni
ze všech kon ci:1 světa, bud e vyvrcholením to hoto ro ku vz po mínek ,
slu žby a přá te l s tv í.
Abych om p ovzb udili ro tari ány k ú čast i na této v)rjim eč n é
os l avě , vyhlašujeme so u těž
všec h clistriktú, aby pl'ihl ásily
v íce než d vě proce nta svých
čl e n (! (včetn ě hosttl ) . ( Pozs rd eč n ě

námka r edak ce: Stačí, a by se
plihlásilo pouhJÍch 26 čle mi
z n a šeh o d istriktu.)
Vyzývá me rov n ěž prezidenty
klu bú v roce 2004/ 05, ab y
nap sali d opi sy ke stému vý roč í
a při vez li je cl o Chicag a" kd e je
umístím e v rotar ián sk é schránce. Tyto d o pisy zachytí o dkaz
vašic h l<lu b tl a vyjácl ří vaše
nad ě j e a sny clo budoucnosti.

Těc hto jak d o ufáme d ce n ež 30 000
clo pi stl, které cl o schránky uložím e,
b ud e sl o u žit jako clúkaz v ír y
v bud ouc nost Rota ry a bude o tevře
n o v roce 2105 př i oslavách d vo ustého vý roč í.
Webová stránka ROTARY I N TERNATIONAL www.rota ry.org p oskytuj e množství info rm ací o kongresu
a na n ě j navazujících akcích. D o po ru č u ji vám, abys te se n a těchto stránkách in fo rmoval i o všech p o drobnostech. Dopo ru č uji vám rov n ě ž č ís t
časop i s T h e Ro tarian nebo váš regio-

Dignitatis memores ad optima intenti

n ál ní
časop is
(p řípa n ě
obojí), abyste se o kong resu
v Chicagu clozvěclěli co nejvíce. Pozvěte k účas ti všechny rota riá ny i jej ich ro diny.
N áš kong res, p ořá d an ý n a
osl avu stéh o v ý ročí, ský tá
jed in ečno u pří l ež i tost ukáza t rota ri ánské d ě di c tví ce lému svě tu a seznám it světo
vou ve řejn ost s výjime č n o u
p rací clob rovol níkú, k tel'í
slo uží sv)rm ko m u nitám a p racuj í p ro
mír a po roz um ě ní n a ce lém svě tě .
Setkej me se v Ch icagu při této jed in eč n é p l'íležitosti.
Srdečn ě Vá .'i
G/en1t 1::. J::stess S1:
Prezident Rl

Rl prezident s invitation to Chicago 2005:
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Zvon na pripornenutí
100.

výračia

v našem dištrikte

Prí príležítost;i osláv 100. výročia vzniku ROTARY INTERNATIONAL v príebehu t;oht;o rot;aríánskeho roku 2005 cirkuluje po celorn svet;e 5 jubílejných zvonov, nazvaných "Rot;ary Cent;enníal Bel/s". Tíet;o zvony navšt;ívía
najprv kluby, kt;oré ako prvé vzniklí v danej krajina. Pójde o prípornenut;íe starej rot;aríánskej t;radícíe, že každé stret;nut;íe rotaríánov sa otvára a ukončuje úderorn na zvon.
Zvony, ktoré - p odobne ako o lympijský o he11 - cestujú po celo m svete,
majú pod č i a rknú ř med zinárocln)· ch arakter Ro tary. Cesta zvonov zača l a na
Svetovom ko ngrese Hotary International v australsko m m este Brisbane
a ukončí sa na vel'kom jubilejno m kongrese v júni 2005 v Chicagu.
a čo všetko si pri príležirosti
návšrevy zvonu v našom clistrikte sp omeniem e?
• Po pr vej svetovej vojne z ačali vznikať pr vé Ro tary kluby v Euró pe. Prvý
klub vznika l v Paríži v ro ku 19 21.
l\l ecl zi ďa l'š ími siedmymi euró pskymi
mesra mi, kde vznikli p rvé kluby, bola
aj Praha (1925). 1 cbolo náhod ou, že
každ)r z týchto prv)rch klubov vznikal
v krajine zo strany spo jencov, alebo
krajine neutrálnej. Bolo vted y ešte vel'a
nepriatc l'srva mcd zi curó pskymi štátmi v dósledku prvej svcto\·ej \'Ojny. To
dalo Rotary p ríl ež itosť zdó raz ni ť šiesty
ciel': ,.\'y t, ·o ri ř mic r a dob rú \'Ól'u medzi
národ m i."
• čo spoločenstvo dokázalo ocl svojho
vzniku, za sto rokov svojej existencie:

• Usk u toč n il o očkova ni e \')"Še 2 miliard detí na cclom S\'ete proti detskej
obrnc a to \' spolupráci so zdra\utníkmi i nczcl ravotníkmi celého s\·eta;
• Viaccj ako m ilión čle nm· Rotary
dobro,·ol'nc poskytlo svoj čas a prostri cdky počas Národn)'ch oč kovacích
dní pro ti polio,
• Vcnovalo viaccj ako 500 miliónov
US dolárov n a eradikáciu p o lio vo
svetc,
• Viaccj ako 200 000 štud entm· sa
zúčastn il o na programe ''Ýmeny mládeže,
• 42 000 ú čas tn íkov sa zú častnil o na
Group Study Exchange (vým ene štud ijn)•ch sku pín),
• na tento program vyn aložila Nadácia Ro tary viacej ako 80 m ilió nov US
dolárov,
• Nadácia Rotary poskytla 34 000 štipendií rózncho dru hu pre šrudentov
na celom svctc,
• 69 m iliónov US dolárov ve novala
na granty prc podpo ru zdravia, proti
hladu a na hu manitárn e ciele,
• realizoqda 13 500 tzv. J'vl atching
G ranto\' (ú če l ových dotácií) pre medzinárocl né humanitárnc projek ty.
] e naozaj potcšujúcc, že sa na tých to
ak tivitách p od icl'ajú v poslcd no m
dcsať roč í aj české a slovenské Rotary
kluby.

•itt13@%4•1,1tt11:SII44·1·1il,,!,,f.
isits District 2240
As part of the celebrations to mark the
100th anniversary of the founding of Rotary lnter national, five "Rotary Centennial
Bells" will be travelling round the wor ld
during this year. Rather like the Olympic
flame, they will travel round all the Rotary
Clubs throughout the world, and are intended to emphasise Rotary's international
character. They started their journey at the
Rl World Convention in Brisbane. Australia,
and will finish it at the centennial Wor ld
Convention in Chicago in June 2005.

~
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Program shí<.Tnostnych zhromažclen • Rorarv klu hm ' s1h islo:;ti s n<ívšre, ·o u Centcnnial Bel!:
Pondelok 22.11 .2004 Praha
Praha-Staré Město.
Utorok 23.11.2004:
Praha-City. Prag
Bohemia
Streda 24.11.2004
Prague lnternational.
Praha-Ciassic. Praga
Caput Regni
Štvrtok 25.11.2004: Poděbrady. BrandýsBoleslav. Jičín
Piatok 26.11 .2004:
Liberec-Jablonec.
Vrchlabí, Trutnov
Sobota 27.11. a nedera 28.11.2004:
Pondelok 29.11.2004: Hradec Králové,
Pardubice
Utorok 30.11.2004:
Třebíč. Jindřichův
Hradec. Znojmo
Streda 1.12.2004:
Český Krumlov. České
Budějovice.

Štvrtok 2.12.2004:
Piatok 3.12.2004:

Sobota 4.12. a nedera
Pondelok 6.12.2004:
Utorok 7.12.2004:
Streda 8.12.2004:

Štvrtok 9 .12.2004:
Piatok 10.12.2004:
Sobota 11 .12.a nedera
Pondelok 13.12.2004:
Utorok 14.12.2004:

Streda 15.12.2004:
Štvrtok 16.12.2004:

Tábor. Písek. Klatovy
Karlovy Vary. Cheb.
Plzeň. Most.
Chomutov
5.12.2004:
Olomouc. Prostějov.
Pře rov
Ostrava. Kravaře.
Frýdek-M ístek. Ropice
RC Brno a RC Brno
City (na Kociánke).
Kroměříž. Zlín. Jihlava
Žilina. Martin. Trenčín
Nitra. Piešťany
12.12.2004:
Banská Bystrica.
Zvolen
Liptovský Mikuláš.
Poprad. Spišská Nová
Ves
Košice. Vranov, Prešov
RC Bratislava.
Bratislava
lnternational

17. decembra bude zvon dopravený do
Viedne.

Viktor Príkazský.
guvernér dištriktu 2240
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Mosty, které nás znovu spojují
I

Rolf]. Klarich , člen finského RC H elsinski-Helsing fors, který vyko nával
funkci prezidenta RI v ro ce 1980/ 81,
byl těžce zra ně n za finsko-ruské války
v roce 1939/ 40. Byl ovšem mezi prvními , kter )r naléhal , aby byly Ro tary
kluby zřizován y i v Rusku, kde byly
principy Hotar y a jeho dobrovolné
slu žb y a pom oci zcela n eznámý mi
pojmy. První RC v M osk vě získal ted y
Chartu RI za oslav n)rch fanfár hned
v roce 1990 jako znak refo rmního
hnutí, které se pak rozš ířil o po celé
zemi.
Před II. svě tovo u válkou bylo v deseti zemích s tře dní a v)rcho clní Evro py
více než 5000 rotarián(I. B ě h e m éry
d vo u to talitních systémú, zejména
komunistického, však riskovali rotari áni nejen uvě zn ě ní, ale i smrt, c htě li-li
pokra čovat ve sv)rch pravidelný-ch setkáváních . ., Sp o l eče n stv í Ro tary bylo
zak ázáno jako kapitalistické hnu tí,'·
přip o mín á bývalý guvern ér clistriktu
2240 D obroslav Zeman. Tepr ve po
dlouhých 45 letech, 25. červ n a 1989,
získal znovu Chartu RI macl'arský Ro tary klub Bu d ap ešť. Po n ě m ryc hl e
násled ovaly další v tehdejším Česko
slovensku, Polsku, l{umunsku a Jugo-

slávii. ..V těc hto zemích se kapito la
Ho tary nikdy n euzavřela", prohlásil při
sl avnostním pře dává ní Charty RI prezid ent HI pro rok 1988/ 89 Hoyce Abbey.
Dnes aktivity ro tariánú v těch to
dlo uho izol ovan)rch zemích jen vzkvétají. Po rozpadu S ově t s k é h o sva zu
nabídly Rotary kluby výz namnou bezp ečn os tní s íť p ro ze m ě s velmi om ezenými zdroji s ned ostatkem soukromé
filantropické tradice, které si dlouhod o bě zvykly na to, že základní potřeby
zajiš ťuje jen jejich vl ád a.
Toto s p ol eče n ství si m ezitím o p ě t
získ alo svo u p ozici a s p o l eče ns k )r
respekt. Na příkl a d v Rumunsku získalo o cl ro ku 2000 již 32 klu bú Ch artu H.I.
Ve stf·eclní a výcho dní Ev rop ě existuje
nyní již 439 Ro tary klubú a v samo tném Rusku 72.
S tejn ě jako \·šechny mladé dem okracie či p odniky ř íze né svými d osud
n e d os t a teč n ě zku šen ý mi m an ažery,
narážejí Ro tary kluby v této části svě t a
na řadu po tíží. Na příklacl \' RC Moskva
zbylo dosud jen málo ze zaklád ajících
č l e nú. Podle názoru jeho so u čas n é h o
ved ení se řídili jin)rmi m o ti\y, než
které jsou obsaženy v ro tari ánském
ú st řed ním mottu .,Service Above Self".

J

Přesto tvol'í jeho so u čas ní č l e n ové
nov)r kádr ro tariánt\ k teř í jsou pln ě
oddáni myšlence služby a pomoci své
obci.
Řada z býva lých sovětských repu blik, jako n a p ř. Moldávie, má jen velmi
m álo vlastních zclroj(t a témě ř žádný
h las ve světové m spol ečenstv í. Vě tši n a
l idí by m ě l a i velké potíže najít tu to
zem i na ma p ě světa . Pf·esto však č l eno
vé m a li č k é h o Ro tary k lubu Ki š in ěv,
který získal Chartu HI v ro ce 1998,
navazují pevn é vztahy s rotariány po
celém svě tě . Rozmach Ho tar y v této
obl asti nap om áhá p odporovat řadu
r (tzných projektú ve prospěch těch,
kteří to nejvíc potřebují: p ou l ičn ím
d ětem v Husku, o běte m pozemních
min v B os n ě, osob ám p os tižen)rm
tu berkulózou na U krajin ě či siro tkú m
v Bulharsku. V d ob ě , kdy toto č íslo
našeho časo pi s u bylo předává n o clo
tisku, oslavovali rotari áni v Mostaru
(Bosna-H ercegov ina) s pln ě ní svého
úsilí k ob nově starožitného mostu
tohoto m ěsta zn i čené h o vá lkou
(více
se
dozví te
na
adrese:

www. rotcny.org/newsroom).

P eč l ivě

restaurova ný mo st se stal symbolem
přež ití národa a jeho o p ě tov n é h o propojení na osta tní svět. Je typické, že za
tímto p rojektem stáli také rotarián i.
A v tom také s p očívá n ej v)r znam n ěj š í
odkaz rotariánú: p řes desetiletí útlaku
a kon flikttl pokračují ro tariáni ve svém
l'ltstu a vých ově vúdč ích osobností,
schop ných vést své obce i své náro dy v
duchu mezináro dní humanitární služby a svě tovéh o mír u.
Abychom d okumentovali púsobivý
vzestup Hotary v Rusku a v d alších
zemích střední a výcho dní Evro py,
pr·edstavujeme alespo t'í některé z těch
to rotariánských vllclčích osobností.

Pl'eložil a upravil (dz)

See: THE ROTARIAN - Se t., 2004 :
Rebuilding Bridges - Leaders in Russia,
Centra! and Eastern Europe reconnect to
the wor ld through Rotary - by Janice S.
Chambers
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S časopisy Rotary

na skok do Stockholrnu
Už dl"ív jsem slýc hal, že se Stockholmu l"íká "Be ná tky seve ru". Pro tože
jsem však seve rněji n e ž na severním
cípu Rujány nikdy ne byl, pl"e kvapilo
m ě po mé m pl"íle tu clo této metro po le
Švédska, že skutečně leží na ostrovech.
Těch je celke m 14 a jsou z pevné žuly
(Be ná tky stojí bohuže l je n na cl l"evě
ných pilíl"ích). Ce lé Švédsko má těch
osn·ovť1 dokonce pl"es 14 tisíc! A jsme-li
už u toho zem ě pis u: kdybyste celé
Švédsko otočili kole m p om yslné osy,
rvol"e né jeho již ními bl"e hy, s m ě re m n a
jih, sahalo by d o konce a ž někam k Sicílii. Ohromná ze m ě - a to prý je n
s 9 milio ny o byvatel!
Prá vě do Stockholmu svola lo ústl"edí
Rl pracovní seminá!· vyd ava tel ů časo
pisů Ro tary, vycházejících v Evropě.
A tak se ta m sešli (společ ně se mno u)
ko legové-editor-i, vyd ávající neje n
č asopi s ROTARY NORDEN (těc h bylo
hned pět - ze Švédska, No rska, Dánska, Finska a Islandu - a vždy po tl"ech
le tech se ve vydávání časopisu stl"íclají), a le také z Anglie, Belgie, Ho la ndPlachetnice VASA byla nádherným uměleckým i technickým dílem [byť bohužel nefunkčním . . .]

Kašna na hlavním náměstí star ého města
Stockholmu

ska, Německa, Švýcarska a ta ké z Izraele a Turecka. Bohu žel se n e mo hli
zú častnit vyd avate lé z Fran cie a Itálie
ani z Po lska, Po rtugalska či Špan ělska,
kde regio n ální časopisy Ro tary také
vycházejí. Byl ovšem zasto upe n také
ú stl"e dní měsíčník THE ROTARIAN
svým šéfre da kto re m Vince Aversane m.
Přij e l a sa m ozřej m ě i p a n í Ca ncly Isaac,
koordináto rka všech 31 ro ta riá nských
časop isů, p ůso bí cí n a ústl"e d í Rl v
Evansto nu.
Účastníci si vyměnili mno h o zkušeností ze své e ditorské č innosti - ja k získávat a šíl"it p ozitivní info rmace o Rotary, jak zajišťova t inzerci, ja k časo p isy
ú spo rně tiskno ut i dis tribuova t či zd a
by se m ě l y v budoucn osti n ah radit
we bovými strá nkami (a urči tě n e mě
ly!). Mnohé z těchto poz na tků uvítali
pl"edevším čl e nové red a kč ní rady našeho d vo uměsíč níku ROTARY GO O D
NEWS a n ě kte ré z n ich ji s tě také b rzy
up latním e.
Účastníky seminál"e pl"išel p o zd ravit
Ca rl-Wilhe lm Ste nhamma r, tedy Švéd,
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k terý již za necelý rok nastoupí - po
so u časném prezidentu G le nnu E.
Estessovi z USA - do fun kce světového
p rezidenta ROTARY INTERNATIONAL. P l" ipo mn ě l, ja k)r význ a m mají
všechna ro tariá nská period ika neje n
pro všechny členy tohoto celosvětové
ho spol ečens tví, ale i p ro nejširší svě
tovou vel"ejnost. J ak jina k se mohou
lidé dozvídat o tom , co p ozitivního
rotarián i vytvá l"e jí ve s féře humanitárn í, sociální a zd ravotní i v oblasti vzdě
láván í? Pochop ite lným té m atem jednání ed i torťi byla i př í prava na blížící se
100. výročí založení Rl.
Kdo dosud ve Stockholmu n ikdy
nebyl, toho zauj m e hned n ěkoli k
pozoruhodností: pře d evší m jeho krásně zachovalé sta ré město (však také
Švédsko už přes 300 let nevá lčilo!)
s řadou reprezentativních b udov, založené v polovi ně 13. sto le tí na cen tráln ím, po mě rn ě m além os trově; dále
propo jen í všech sousedících os t rovů
desítkam i m ostů pro usnad nění stále
rostoucí dopravy vel ko m ěsta; čistá pří-
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Švédská královská rodina sídlí v zámku
Orottningholm, připomínajícím francouzské
Versailles

a kráse i se vším, co v nitřek lodi před
téměř 400 lety obsahoval.
Pokud tedy kdokoliv z vás do
Stockholmu p řijede, určitě nezapomciítc navštívi t Muzeum VASA, které
Švédové doslova kolem této mimořád
né lod ě vybudoval i. l3udete překvape
ni její impozantností, její nádherou
i jejím tak smutným -a nakonec i slavným osudem.

Dobroslav Zeman, PDG,
šéfredaktor RGN
ID·I4:!.1(!6!·'~i·il;ti1!:14'Bill!@fJI.t:t.W

roda plná lesi:1 v jeho bezp ros tředn í
blízkosti (však také z jednoho blizouč
kého jezera če r pá Stockholm - bez
jakékol iv f iltrace! - pitnou vodu vynikající kval ity). 1 a protilehlých březích
tohoto jezera leží Drottningholm
(v překladu: Královn i n Ostrov). ]de
o královský p alác, v ně mž také součas
ná královská rodina sídlí. Tento krásný
p alác je obklopen z jedné strany k rásn)mli francou zskými zahradami ve
stylu Versailles, z druhé anglickým parkem. Z části je veřejnosti přístupný,
stejně tak jako pů vodní barokní divadlo: je ovšem stej ně krásné a zajímavé,
jako jeho rodn á sestra na čes kok rum
lovském zámku.
Co by však bylo velko m ěsto na
břehu m oře b ez množství nejr ůzněj
ších typll l odí, ocl gumových motorových č l unů přes drobné plachetnice až
po ty tř ístěžňové, ocl ponorek až po
ohromné zaoceánské parníky, které
clo Stockholmu denně př i vážejí stále
nové hosty.
Pro n ě je hlavní a také zcela mimořád n ou atrakcí pocl ochranou ce losvě
tového kul turního dědictví Muzeum
VASA: je v n ě m umístěna ohromná tří
stěžiíová plachetnice téhož jmén a,
pocházející z první poloviny 17. století.
]e odhadem 40 m vysoká a 80 metrů
dlouhá, vytvo řená celá z dubového
dřeva, n ád herně zdobená a vyzbrojená
desítkami kanónú. Proslavila se však
tím, že ihned po spuště ní na vodu -již

v roce 1628! - ujela po hlad ině moře
p ouhých asi 300 metri:1, aby se nenávratně navždy potopila.
Navžcly' ikoliv: ŠvédtJm se podaři lo
ji koncem 80. let minulého století objevit, vyzdvihnout z ohromné vrstvy
bahna, které j i dokonale konzervovalo
a zachránit ji v její pi:1vod ní podobě

meet in Stockholm
PA-department
of
ROTARY
The
INTERNATIONAL invited the editors of all
European Rotary Magazines to a Seminar
organized this time in Stockholm by aur
Scandinavian friends - editors of the
Magazíne ROTARY NOROEN. This encounter brought new inspiration for editorial
activities and offered at the same time a
good opportunity to make acquaintance
with Stockholm, the Capital of Sweden. The
Oistrict 2240 was represented by Dobra
Zeman, POG, editor-in-chief of the magazíne ROTARY GOOO NEWS.

Baroknf královský palác, situovaný v těsném sousedství starého města Stockholmu, slouží pro
reprezentativní účely. Je doplněn nápaditou skulpturou.
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Integrace z en do společenství
Rot ary
echci popisovat celou historii integrace žen do Hotary, ale chtěla bych
alespol"t <:cltiraznit, že jejich vstup do
prvního klubu se usku tečn il formou
skandálu .
Když se klub v Ouane ( Kalifornie)
odvážil porušit zákaz přijímání žen clo
klubu, p rovedl to tak, že zapsal své
první dvě "rotariánky" pod mužskými
jmény. Bylo to v roce 1976-1977 a klub
byl za to ze s polečenství Rotary International vylou če n.
Proti tomuto d i skriminač nímu rozhodnutí se protestovalo, bylo vzneseno odvolání k ejvyššímu soudu USA,
debatovalo se o něm na jednom Světo
vém ko ngresu Rl. Teprve 25. ledna
1989, tedy o 12 let pozděj i, povolila
Legislativní rada Rl, zasedající tehdy
v Singapuru, všem l{orary klubúm př i 
jímat za své členy i ženy "požadované
kvality". Ve Francii to byl k lub Grenoble-Drac Romanche, který jako první
pl"ijal koncem roku 1989 ženu jménem
Barbara Cozon, s diplomem Vysoké
školy politických věd. Vrcholem této
evoluce, chci říci t é měř "revoluce'·.
bylo o dva roky pozd ěji založení klubu
Toulo use-Liberté, složeného pou ze
z žen. j e však tře ba jít do takových
extrém ll?
Uznat jiného v jeho razdnnosti

Vážení mu ži-rotariáni, jste to ve skuvy, kteří jste vě tš i no u podnítili
žen y nebo přes n ěj i své manželky
k účas ti na rotariánském ž i votě. Chtěla
bych tedy n ejdříve mluvit o manželkách rotariántl.
Bezpochyby jsou dtlležitým koleč
kem v souko lí klubu. Ch těl a bych
proto poodhalit závoj, který skr)'Vá
jejich č innost i. Aniž bych chtěla mluvit
o sobě, právě ženy umožňují sv)'m
manželúm, často velmi zaměstnaným
jejich pro fesními úkoly, aby si jeden
večer v týd nu d op řá l i strávit m ezi
svými přáteli. Účastní se tak nepřímo,
nev i ditelně a přesto reá lně na životě
klubu.
Srolupráce manželek rota ri ánú je
ovšem ještě zřej m ěj š í a akt ivnější, př i
jme-li jejich part ner úkoly v klubu: jako
prezident, se kre tá ř, pokladník, a clokonce stane-li se guvernérem, ředite l e m
č i dokonce prezidentem Rl. Tehdy vidíme po boku mužú i jej ich manželky.
tečnosti

Kromě této výkonné úlohy po boku
svéh o muže jsou ostatně i jejich
"múzou", připravenou inspirovat je
k aktivitám. Prokazují tak svou citlivost
a intu ici ve vzájemných vztazích.
I když jejich úloha 7.LIStává poněkud
ve stínu, zasluhuje si našeho uznání.
I já si samozřejmě přeji, aby manželky
byly zvány clo našich klubú. Přesto
s vědomím dúležitosti, kterou manželky rotariántl mají, rozumím jejich zdrženlivosti až odmítnutí, které některé
z nich mohou zaujmout ke čle nství
v klubu, patřícfm podle nich jen
"m užú m-rotariántim".
Kladu si tedy řadu otázek: Co tato
žen a m(Iže přinést jiného než sebe
samu? Není to snad pouze proto, že
jejich manželé n e uměj í ocenit jejich
úlohu? ejsou spíše nak l o n ě ni ocenit
ji u j in é ženy, nově přijaté clo kl ubu?
1 ení to také proto, že ony samy vědí,
že jeji ch muži se s potěše ním setkávají
mezi sebou a že příchod "rorariánek'·
by mohl narušit přátelské předivo
klubu?
l\ll é dámy. nemáte zcela pravdu.

Integrace žen do klubu

žena se neintegruje clo klubu, aniž
by se setkala s rúznými potížemi, aniž
by hledala své místo a aniž by musela
opodstatnit svoji přítomnost. To bych
vám chtě l a také doložit.
Všichni muži v klubu jí ve skuteč
nosti nc prokáží stejné přijetí: někteří
z nich jsou s rd eční - ro je zajisté nejčastějš í pl"í p acl . Jiní vykazují jistý
odstup, ne-li blahosklo nnost. Jiní naštěstí nepočetní - předvádějí směs
zvědavost i č i lhostejnosti ... tak tomu
bylo a lespoň při mém př ijetí. Tyto
rlizné přís tupy jsou zcela pochopitelné u k lubu, který byl založen již dávno.
Zcela rozdílný je však bezesporu
u klubu, který se teprve rodí.
Žena by si proto měla svi1j klub
.,ochočit", a ro ve smyslu, kter)r mu dal
Saint-Exupéry: ochoč i t si klub, to znamená nauč it se znát jej a porozumět
mu, aby jej mo hla milovat a so u časně
být j ím milována. Obtíže ženy, která se
integruje clo kl ubu, vypl)rvají rov něž z
nutnosti řízen í a zvládání vlastních
úkoi(I a profesion áln ích i roclinn),ch
povi nností.
Řešení nalezne ve své hou ževnatosti
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a ve své o rgan izační schopnosti. Po
překonání všech těch to obtíží se pak
ITILiže rotariánka začl e ni t clo svého
k lubu a nabíd no u t mu své kvali ty,
ovšem i své chyby - ale o těch nechám
rozhodnout raději n ěkte rého rotariána.
Kterými přednostm i se žena p ,._,.",""--_
Předevš ím svým pragmatizmem:
žena má touhu konat a především si
přeje započaté věci do konč it.

Aby dosáhla stanoveného cíle, je
žena schopna prokázat velkou trpěli
vost a vytrvalost.
Žena konečně potřebuje komunikovat, jít d ruhému vstříc, být k němu
pozorn á. TalO otevře n os t ostatn ě
podle mého n ázoru pl n ě odpovídá
rotariánskému duchu.
A rak, k rok za krokem, bude bezpochyby žen v Rorary klubech stále při
bývat a budou do nich lépe integrovány. Mají tedy své o prá vně n é místo
v program u rozš iřování čle nské
základny. Rozdíl mezi mužem a ženou
může být pouze v jejich hodnotách,
jim iž jsou obdařeni. Ty je potřeba přijí
mat takové, jaké jsou. Podle mne však
musí b)•r tento rozdíl vnímán a nikoliv
odmítán. Všechny rozdíly mezi
mužem a ženou, a já pLijdu ještě dále:
mezi muži a ženami vúbec musí b)·t
položeny vedle sebe, aby e ze s,·é
vlastní podstaty doplnily jako vztah
mezi vě tšin o u a menšinou.
Pokud budeme tedy všichni rotariány - a tady trvám na po užívání termínu .,ge n eričtí", tedy téhož rodu - budeme spo l ečně rozsévat lásku a podávat
druhému pomocnou ruku, abychom
se tak zapojili do řetězu přá relsrv í.
Pleložil Augustin Čermák,
RC Hradec Králové

&i'ti!J;!•if.1;l!3,'1illlii,I§!M~Wiil•'l!U
L'intégration des femmes dans Je Rotal)'by Jacqueline Mouleaud, Rotary Club
Montpellier-Maguelone , N° 610/ 2004
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Zájrnové združenia Rotary
" Rot;ary - svet; príležit;ost;í" boto rnoje guverné~
ske rnot;t;o pre rot;ariánsky rok 2000/0 1 . T rorni
s/ovarni stále vystihuje obrovské rnnožst;vo príležit;ost;í, kedy a ako rnóžu rot;ariáni róznorod ýrn
spósoborn realizovat svoju pornoc a akt;ivit;u v š et;kýrn, kt;orí ju pot;rebujú. Zároveň rná však pripornenúť aj na iné, ako len " pracovné" príležit;ost;i.
Je to aj svet príležirostí, ktoré naša
celosvetová o rganizácia ROTARY
l NTERNATIONAL prináša všetkým
rotariánom na poli cl'alšieho vzdelávania, odbornej spolupráce, ale aj relaxač n ýc h aktivít a športov)rch zápolení.
Za takýmto účelem majú rorariáni
právo s tať sa pocll'a svojho záujmu, profesie, alebo špo n ových či hobby aktivitách č l e nmi viace rých záujmových
a odborných zdru žení - Ho tary Hecreatio nal and Vocarional Fellowships.
Význam takéhoro č lenstva, či už
v prospech osobnéh o odbo rného
rastu, či u ž za účelem aktívneho oddychu a vzájemného rotariánskeho kontaktu vyzdvihlo aj ústredie Rl, kecl'
\' roku 2001 bol mesiac jún vyhlásen)·
za "Hotary Recreational and Vocational
Fellowships Month'·. jún je totiž mesiac, kecly sa k ažclo ročne ko ná aj svetový kongres RI, kecly je najlepšia prílež i tosť osobných stretnutí čl enov jednotlivých zclružcn í a ich záujmových aktivít, ako aj svetových rotariánsk ych
m ajstrovsti ev v róznych športových
oclvetviach.
M eclzi n á rocl n os ť Rl inšpirovala už
v roku 1928 vznik prvého záujmového
zdru ženia "Rotaria Esperanto Amikaro'' (International Esperanto Fellowsh ip of Rotarians). Člen ov ia tohto

prvého zclružcnia mysleli v tom čase,
že esperanto by sa mohlo stať jednacím jazyke m pri rýchlom šírení sa
Ho tary clo nových, jazykovo róznoroclých končín sveta. Esperanto v tom
čase ponúkalo praktickú alternatívu
cl orozu mievania sa mnoho-jazykovému spo l eče n stvu Rl.
Najstaršie nepretržite organizované
rekreačné zd ruženie pracuje ocl roku
1947, kecly Angl i čan .John G. Barrett
zorganizoval skupinu jachtárskych
nad šencov a založil Yachting Fellowship o f Rotarians. a svetovom zhromažclení v Soule (Korea) sa v roku
1989 rozhod lo o založení rotariánskych zclružení aj na báze profesijnej.
Dnes viacej ako 30 profesijných združení právnikov, lekárov, i nžinierov,
účtov níkov, u čite l'ov, trénerov a iných
profesií n ap fr1a primárne poslanie
čl enstva v zcl ruženiach - vyrvoriť meclzin ároclnú s i e ť špecial istov, ktorí
okrem vzájemných výmen skúsen ostí
móžu byť nápomocní pre o rganizovanie mcclzinárocl ných projektov HI, či
ako rota ri áni-dobrovol'níci móžu byť
priamo ú čas rníkmi takýchto projek tov,
alebo záchranných tímov v prípade
katastro f.
Sedem rotariánskych záujmových
združení má dnes viacej ako tisíc čl e
nov: yachting- 3169, rotariáni na internete- 2610, caravani ng- 1700,
lietajúci rotariáni - 1700 čle
nov.
členstvo v Rotary Fellowships je ideál na príležitosť učiť
sa prakticky o realizácii meclzinárodného
priatel'stva,
zábavne získavať nové skúsen osti a prílež itosť s lú ž i ť
v medzinárodnom spoločen
stve. Bli žši e info rmác ie je
možné z ís k ať n a webovej
stránke www.rotaJyfellowslnjJs.oJg. Prehl'ad jednotlivých záujmových združení

a kontakty na ich predsedov a prezidentov móžete zís kať v .,Official Director y" 2004-05 na stránkach 0-67 až
0-70, kde je uverejnen)rch všetkých
dnes už 84 rekreačn ých a profesionálnych zclružení. V prípade, že by ste
nemali k dispozícii k lubovú kó piu
"O fficial Directory", ani prístup na
internet, stačí vyplniť (samozrejme
anglicky) pripojený
informačn ý
dotazník. Váš záujem bude zaregistrova n)r a z ústreclia Rl dostanete aktuálny kontakt na zdru ženie, o ktoré sa
budete zaujímat.
K ažcl)r rotarián má "svet príležitostí"
vyb rať si zo širokej palety medzinárodných
záujmových
združení
a právo s tať sa ich čl e n em.
lvem Be!an, PDG,

RC Banská Bystrica
Rotar Fellowshi s
Rotary lnternational offers all Rotarians
opportunities for further education, cooperation on specialist matters, and recreational and sporting activities. For this purpose
they are organised into various specialist
and interest groups - the Rotary Recreational and Vocational Fellowships. Further
information can be found at the address
www.rotaryfellowships.org .
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Nositelé odznaku PHF
I
Naše dnešní civilizace je civilizací
odznakt\ ne-li "esemesek". Také to, co
čteme, nám čas to nedovoluje vypátrat
p(tvodní smysl představy, a tak vzniká
úplně nová sémantika. To dovoluje eliminovat všechny odkazy, přeřezat
všechny kořeny a tudíž nikdy n ecítit
odpověd nost za odvozeniny. Je tomu
tak i s v)rrazem "PHF".
Co znamená tento odznak?
PHF, zkratka, kterou by bylo snad
lép e zapomenout, znamená "Paul H arris Fellow". Pokud ji vyslovíme nezkráce n ě, dostaneme se k Paulu Harrisovi
a budeme pok račovat ve vzpomínce
na n ěj , protože Paul Harris je důvo
dem daru ve prospěc h Nadace Rl.
M alá vzpomínka se mi tu zdá nutná.
Ve chvíli jeho úmrtí, dne 27. ledna
1947, n ezměrné hnutí sympatií
a upřímn é h o přátelství pomohlo shromáždi t 1,3 milionu dolar (! ve prospěch
adace Rotary, což byl začátek jejího
ohromného rozvoje zvl áště při uděl o
vání prvních univerzitních stipendií.
ebylo to ale jenom vzedmutí
emocí, co umožnilo toto gesto.
Jak všichni víme, o adaci Rotary
přemýšlel již Arch. Klumpf, prezident
Rl v roce 1917. Chtěl vytvoř it "Fond
dar(t pro Rotary ... určený k podpoře
hu manitárn ích a vzdělávacích projektú, jakož i všech akcí veřejn ého zájmu
ve službách human i tě " .
V roce 1938 vydala Nadace výzvu ke
s hro m ážd ění 2 milion(t dolar(t na realizaci svých projektl!. Druhá svě tová
válka však provizo rn ě tento požadavek p ře ruš ila .
V roce 1947, při (umtí Paula Harrise,
obnovila adace tuto výzvu s odkazem na památku svého zakladatele.
Odpověď rota r iánů (1,3 mil. dolar(t)
ukázala, že všechny kluby:
- uznávají mnnost podporovat materi álně cíle tadace,
-vzdávají poctu vzpomínce na toho,
ko h o všich ni považují za prvního
7. rotarián(t.
Teprve v roce 1957 rozhodla 'aclace
vytvořit ti tul "Paul Harris Fellow", aby
j ím u znala dttležitost dárcú, čím ž takto
- od zn akem - material izovala púvod
financování: výhradně dary!
Pravidlo b ylo stanoveno bez možných p ochybností: "Každý jednotlivec,

jehož osobní příspěvek dosáhne část
ky, nebo v jehož prospěc h bude složeno 1000 dolar(t, m(tže si či n it nárok,
pokud o to požádá, na titul Paul Harris
Fellow".
Ocl té doby, především v druhém
pololetí rotari ánského roku, se zvě tšu
jí fondy, doprovázené žádostmi
o zapsání rotariánek, rota ri ánů ale
i nerotarián(t na světový seznam Paul
H arris Fellows.
Zárovei'l se však objevují kritiky,
zvláště v našich dobrých starých f rancouzských klubech. Je to známý kriticko-satiricko-galský komplex? Ve všech
př í padech se zdá, že argumenty jsou
dobře vymyšlené a mají nezvratnou
logiku:
- "Paul H arris Fellow" je skuteč ně
dekorace, protože se předává často
s velkou pompou ve své materializované pod ob ě odznaku k připnutí na
klopu obleku;
- je předmětem stanoveného přís
pěvku a z toho plynoucího zápisu na
světový seznam jeho nositel(t, již tak
dost dlouhý;
-je to tedy typický případ obchodu s
vyznamenáním, ne-li nepotismu. "Ve
Francii se medaile nekupují!"
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A přece naši anglo-sasští přátelé, při
spívajíce na Nadaci Rotary, neváhají se
přihl ási t k dárcovství a zveřeji1ova t
o něm osvědče n í , dttk azy a odznaky,
což zárovet''l vysvětl uje p ůvod této
praxe a její mechanizmus.
Co je tedy správné?
Je nurno zopakovat definici: "Každý
jednotlivec, jehož osobní příspěvek
adaci ..." Bez principu clarú nemúže
tadace, tedy ani Rotary I nternational,
fungovat a pln it své povin nosti "služby". Tato anglosaská interpretace je
d(tvodem pro množství odznakú na
klopách, se safíry nebo bez nich,
s malými plamínky nebo bez nich.
Anglosaští rotariáni jsou hrdí na své
rotariánství a také na své přís p ěvky
k fungování "humanitárních a výchovných projektú Hotary", jakož i "všech
akcí veřejného zájmu ve s l užbě humani tě " . Tím, že dokazují svoji sounáležitost k dárcovskému klubu, vyzývají
všechny své přátele k následování.
Druhá část defi nice:"... nebo v jehož
prospě ch byl u č i něn " je typická pro
naši lati nskou in ter pretaci. Milujeme
svoji skupinu, zakládáme si na sv)rch
citech, když nás tato skupi na oceňuje a
prokazuje nám své p řátelství nebo
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o blibu, když nás deko ruje. Kdo by
od olal takové demonstraci? A každ á
d odateč ná z nač ka (safír, rubín) je pf·íležitostí ověř it si cl (lležitost, ktero u
nám přizn ávají naši přá te l é . Nemluvme o pen ěz ích , o příspěvku , o Nadaci,
jsme přece ve svém klubu, v naší skupin ě, v rodin ě Rotary!
Te m ěly by proto být tyto dva významy, typické pro dva rozdílné svět y,
vyjádře n y d vě ma rúznými o d zn ak y'
Pro d árce na jedné s tra ně, pro p octě n é
n a s tr a ně d ruhé?
Sa m ozřej m ě niko liv, protože všichni
jsou seskupeni ve velké rodině " Přátel
Paula H arrise". Os tatně prv ních 18
"PHF" n e m ě lo nic sp o l eč n éh o s tímto
vysvě tl ením: bylo to prvn ích 18 stucl entú, ktel"í o djeli jako stipendisté po
smrti Paula Harrise a kte ří vy t ěž ili
z pocitl\ vyvolaných od cho dem našeho zakladatele a z 1,3 milionu clolarú
o cl ro tariánú z celého svě ta . Těc h to
prvních 18 "Přátel Paula H arrise" byl o
ve skutečnosti 18 pr vn ích vyslancú
do bré vúle z celého světa. Nad chnuli
ro tariánský svět, kter ý objevil potřebu
pokračovat v tom to programu, a tedy
i zvětšova t dary a poctít pak i d árce.
Zastavme se n ako nec u třetí části
d efini ce: "K ažd ý jedno tli vec, jehož
příspěvek . . . n ebo v jehož jmén ě ...
dosáhne 1 000 clo larú. "

Tato přes n á suma přetr va la dosud
cel á d esetiletí, aniž by se z m ě nil a . Jde
o symbolickou čás tku jedno h o tisíce,
o které se věří, že co nej více ro tarián ú
jí při spěje a která umožní ( nebo neumožn í) reali zaci některých programú.
Pokud příspěvky jsou ned ost a teč n é
(což je známko u nezájmu n ebo ekono mických o btíží), programy se zredukují. Pokud se d osáhne přebytku , o tevřou se další do plňující prog ramy.
Těchto 1000 clolar(I pře d s tav uje p ří
mo u a d o brovolno u ú čas t ně kte r ých
z nás na programech, s nimi ž souhlasí.
Jejich ú čas t je jistým zpúsobem jejich
kladno u vo lbo u, jejich souhlasem
s ved ením Taclace, přecl s tavova n o u její
Rado u z moc n ě n cú. Po kud jsou dary
řid š í, znamená to, že zákl adna nesouhlasí. Polnic! jsou častěj ší, pak souhlasí.
Na příkl a cl daleko více než púvo clních
80 mi lio n (! cl o larú shro m áž cl ě n )rc h
kluby v přeclminul é m roce pro prog ram Po lioPlus vyj adřuj e jasný souhlas
všech s ved ením Ro tar y.
Pocl to uto o ptiko u je pak interpretace zcela jistě anglosask á ( PHF = d árce)
a také nejlogi čtějš í. Necliskvalifikuje
ovšem ani náš zp úsob náhledu.
j sme šťastni, že jsm e př íslu šníky sp olečen ství Ro tary Internatio nal. Někte ř í
z nás se však vě nuj í jeho programú m
více než ostatní a ko lektiv je chce po ctít a p oděkova t jim tím, že d aruje př í
spěvky ostatních clo Tacl ace "na jejich
jméno".
Nec hť ted y přesta nou rány p o cl p ás,
vě rol o mnos ti, obvi n ě ní j edn ěc h jako
"kupcú svých med ailí", či výtky d ruhý m, že n epřis p ě li dosta tečn ě a že si
sami "n epustili žilo u" pro kolektiv.
Nad ace Ro tar y je jediný m transparentním nástrojem, umoži'lujícím ustálit s po leč n é akce n a poli výchovném
a humanitárním. Akce jsou zl"etelné,
k vantifikova telné a bezchybné. Financování je transp arentní, vžd y ově ře n é
a říze n é rotariány z celéh o světa, kte ří
se ve svých funkcích střídaj í. M echanizmus je jednoduchý, pocho pitelný
pro každéh o čl e n a klubu, i k dyž se
vý roč n íc h se min ářú o Naclaci t řeba
neú čas tní.] e to živo ucí, stále se zlep šující m echanizmus, pf·ístupný všem
n ávrhú m na vylepšení, ať u ž p ocházejí
odkudko liv.
Ať už je tedy in ter p retace ang losaská
nebo latinská, "Paul H arris Fellow" je
zákl adním prvkem živo ta ROTARY
I NTERNATIO TAL. Je živou cím a nepok ř i ve n ým svědke m ú č a st i n a ž i votě
Taclace Rotary, k terá nem llže p řežít

bez clarLI, a ť už tyto dary pocházejí ocl
jeclnotlivc(I nebo od sk upiny.
Společnost potře buj e svá označen í.
A ť již čás t aktivity clúleži té mezi národní skupiny je jedi ně o rientovan á na
službu jinému a její f inancování spoč í
vá jed in ě na d obrovolných d arech bez
jakéhokoliv tlaku, je to velm i silným
znamením s ohledem na neustálé konflikty, n eočekávané katastrofy a zla
všech clru hú v naší s pol ečnosti.
Odznak "Paul H arris Fellow " je tedy
opravd u pojmem , na k terý m úžeme
b )rt vš ichni hrdí a jeh ož h od no tu
nem úže nikdo z nás popří t.

pPeložil A ugustin Čermák,
RC I-J radec K rálové

See: LE ROTARlEN, France,
N. 610 2004: Les PHF
by Eugéne Fourrier, member of the Rotary
C/ub Angers-Piantagenet, POG 151 O

CÍLROTARV
Zékladnfm cRem Rotary je ochota
poméhat druhému v každodennfm
životě. Tohoto cRe lze doséhnout
pomocf:

e

rozvoje přátelství jako příležitosti
být druhému prospěšný

e

dodržování vysokých etických
zásad v povolání i v soukromém
životě a vytváření hodnot, jež
obohacují lidské společenství

e

rozvíjení ideálu pomoci a služby
v osobním životě, v povolání i ve
společens ké činnosti každého
člena Rotary klubu

e podpory dobré vůle, směřující
k mezinárodnímu porozumění
a míru prostřednictvím světo
vého společenství všech, které
sjednocuje ideál vzájemné pomoci a služby.
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pro

potěšení

~,...................................

/Cemu se smějí ve Washingtonu?
Zasmějme

se s nimi! V listu ll Washington Times" byl již v roce 2002 uveřejněn dialog, jehož autorem je americký autor James Sherman. Nápad
napsat; jej dostal prý právě, když se sprchoval. Jeho vtipný dialog pak pře
tiskl samozřejmě v angličtině - německý list; ll Handelsb/at;t;ll již
28. 1 1.2002.
I když se nám tento text dostal do ruky s takovým časovým odstupem,
považujeme jej za natolik vtipný (byť vůči prezidentovi USA - toho jsme si
vědomí- za dosti neuctivý], že jsme se rozhodli otisknout; jej. Samozřejmě
že opět; v původní anglické verzi, protože by se překladem jeho vtipnost;
zcela vytratila. (Tedy malá lekce angličtiny... ]

George W Bush: Condi! Nice to see you. Wh at

is happe ning?
Condolezzet Rice: Sir, I have the report h ere
about the n ew leader of China.
George: Great. Lay it on me.
Condi: Hu is the n ew leade r of China.
George: Tha ťs I want to know.
Condi: Thaťs what I'm telling you.
George: Thaťs what I'm asking you. Who is the
n ew leader of China?
Condi: Yes.
George: I mean the fellow's name.
Condi: Hu.
George: The guy in China.
Condi: Hu.
George: The n ew leade r of China.
Condi: Hu.
George: The Chinaman!
Condi: Hu is leading China.
George: Now whaddya_asking me for?
Condi: I'm telling you Hu is leading China.
George: Well, I am asking you. Who is leading
China?
Condi: Thaťs the man's name .
George: Thaťs wh o's name?
Concli: Yes.
George: Will you or will you not tell me the
n ame of the new leader of China?
Concli: Yes, sir.
George: Yassir? Yassir Arafat is in China? I
tho ught he was in Middle East.
Concli: Tha ťs correct.
George: Then who is in China?
Concli: Yes, sir.
George: Yassir is in China?
Dignitatis memores ad optima intenti

Condi: No, sir.
George: Then who is?
Concli: Yes, sir.
George: Yassir?
Concli: No, sir.
Ge01'ge: Look, Condi, I need to know the n ame

of the new leade r in Chin a. Get me the Secretary
General of the U.N. on the phon e.
Concli: Kofi?
George: No, th anks.
Concli: You want Kofi?
George: No.
Concli: You don't want Kofi.
George: No. But now that you mention it, I could
use a glass of milic And then get me the U.N.
Concli: Yes, sir.
George: Not Yassir! The guy of the U.N.
Concli: Kofi?
George: Milk! Will you p lease make the call?
Concli: And call who?
George: Who is the guy at the U.N.?
Concli: Hu is the guy of China.
George: Will you stay out of Ch in a?
Condi: Yes, sir.
Geo1'ge: And stay ou t of the Middle East! Just get
me the guy at the U.N.
Condi: Kofi.
George: Al! righ t! With cream ancl two sugars.
Now get on the phone. (Concli picks up the
phone.)
Condi: Rice, here.
George: Rice? Good idea. And a co u ple of egg
ro lls. May be we should sencl some to the guy in
China. And in the Midcl le East.

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

z historie Rotary

Slova, která provázela stoletou
(z publikace ke 1 00. výročí Rotary
historii Rotary
"A Century of Service:
The Story of Rotary lnternationa/")
aby pozdvihli svou
hlavu kdekoliv na
svě tě. To, co je
v n ás nej lepšího,
n eomezují žádné
státní hranice.
(A /len D. Albert,
Rf President
1915/16
- slova pronesená
v roce 1934)

První

příklad veřejné

služby

Prvním klu bovým projektem čle n l'1
prvního Rotary klubu bylo vybudování veřejn ého záchodku ("comfort station") v centru Chicaga - viz fotogra fie.

To nejce nn ěj š í ,
co získávám na
sv)rch ces tách, co
u sp o kojuje
moji
duši, je zkušenost,
že vš ichni lidé ať
kdeko liv na s\·ě tě
p l áč í stejn ě jako
my ze smutku i z radosti, ze stejn)"ch
příči n i z uspo kojení.
(Evere/1

Připomeňme

O rganizace, která je za h leděna sam a
do sebe, nevydrží dlouho. Chceme-li
jako Rotary klub přež ít a dále se rozrtJstat, musíme ud ělaL n ěco, co naši
existenci ospravedlní. Musím e se
proto vě novat s l u žbě svým s po l uobča
n tun.
(Dona Id M CC11·te1; čle11 Rota1y klubu
Chicago v roce 1906)

Pf·árelství je základním kamenem, na
bylo spo l eče n s t ví Rotary vybudováno. A jeh o jed no tícím prvkem je
tolerance.
němž

(Z publikace zakladatele Rot my
Paula J-/arrise:
fi!Iy Road to Rotary- 1948)

Rotar y vyzývá všechny lidi, aby jednali podle svých nejlepších i mpulsl'1 .. .
podle roho, co je v nich nejlepšího .. . .

\.~

" P řá te l s tví

nezná žádných hranic;
všechny pře k ážky; dává
na \·šecl1 oceánech.'·

překračuje
směr

(Z projevu zakladatele Rotcn y
Paula Hcn-rise
na Světovém kongresu Rl
v roce 1935
See THE ROTARIAN issue 9 and 10
2004:

Hotary Centennial - Quotes that
make history; publication "A Century
o f Service - the Story o f Rotary International"

I fil/, Presi dent Rl
pro rok 1924-25)

si historii Rotary

V 16. p oschodí budovy, kde sídlí svě
tové ús t ředí ROTAHY TNTERNATI ONAL v Evanstonu, je instalován a
plivodní k a ncelář zaklada tele Rotary
Paula H arrise. Je vybavena jeho
púvodním nábytkem a vyzdobena
fotografiemi a řa d o u dalších předmě
ttl, které pf"ipomínají jeho život.
Deska jeho pracovního stolu je
vykládána rl'1znými druhy dřeYa - byl
to dar australských rOLariántL Ml'1žete
tam spat ři t také šachovnici, jejíž po le
jsou vykládána kř ídl y rnorýlli, nebo
vlajk u Ro tary, která zavlála na jižním
pólu poté, co jim tam přines l admirál
13yrd; dále čestn é medaile, jimiž rli zné
ze m ě ocenily záslužné aktivity Paula
Jlarrise, a také jeho oblíbený citát:
Má-li někdo tisíc p řá tel , není ani
jeden z nich nadbyteč n ý.
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rady do života

Zrozen(a) k nakupování
I
Běhern svého výletu do Skotska jsern v jednorn z nesčet;ných obchodů se
suvenýry přišel na rnalou knížečku {5xB crn) s názvern "Born t;o Shop", kterou vydalo nakladatelství Hist;ory and Heralding Ltd., 1 999. Protože v tiráži není uvedeno © {copyright;) ani zákaz reprodukce, a protože v našern
dist;rikt;u je velký počet; členů s profesí jako rnanažer, velkoobchod, rnaloobchod, distribuce, reklarna a pod., rnohly by je v ní uvedené cit;át;y zajírnat;, pří
padně i poučit;. Proto nabízírn její překlad.

1. Peníze mají hodnotu, nemohou se
však samy u tratit. Vše záleží na schopnostech to ho, kdo je utrácí. Ralph

Waldo Emerson
2. Naku pování je nejvě tší zábava,
kterou m t."1žete zažít, jste-li o bl eče n i.

A11011JI111
3. Dejte nám přepyc h života a my vás
zbavíme jeho potr·eb. John Lithrop

16. Co je to za muže, když není zlodějem,

který otev ře ně a co nejvíce
zdraží zboží, které prodává! Mahatma

Gándhí
17. Vytvořte zákazníka, nikoliv prodej. Katherine Barchetti
18. Když až k smrti mi lujete svéh o
zákazník a, děláte š p a t ně . Graham
Dary

19. V USA je

JI!Iotley
4. Dnes je o ptimistou každ ý zákazník, který natahuje ru ku pro d robné
nazpět.

5. V supermarketu se vždy postav clo
nejkratší fronty. Máš tak naději dostat
se k pokl adně d řív, než ceny stoupnou.
6. Už neexistuje nakup ování. Místo
toho existuje "terapi e maloobchodem".
7. Dejž nám vel ko u b ankovku
a malou bankovku si vezmiž zpět.

John Fultou Sheen
8. Pok ud chcete zn át h odnotu
a zk uste si n ěj a ké vyp(lj-

peněz, jd ě te

č i t. Be1~ja m in.

Franklin

9. Lidé, kteří říkaj í, že štěstí není na
prodej, n evědí, kde je koupit.
10. Obchodní domy jsou jako ch rámy. Lidé procházej í uli čko u mezi regály a řík ají: "13(111 nám pomoz".
l l. Lhát nefunguje v reklamě. Tím

Bel/
12. Eko nomika je s tej n ě zmatená
jako šilhavý hráč p ing-pongu. Obchod
s akciemi klesá a obch od v supermarketech stoupá.
13. Reklama mllže být popsána jako
věda o tom, jak uvězn it lidskou inteligenci na tak dlo uho, abychom z ní
dostali peníze. Stephen. Cock
14. 1 emM~ete uvrtat lidi k tomu, ab y
si koupili váš výrobek. David Ogilvy
15. Nakupování je n ez mě rné potěše
ní. Simone de Beauvoir

přísloví,

že zákazník je
k rál. V Japonsku je ale zákazník Bt"d1.

Tak Kimoto
20. Kdysi, když jste se c h těli pořádně
vyplakat, šli jste clo kin a; p ozděj i na to
s tač il a telenovela; nyní jsou k tomu
dobré obchody.
21. Kterýkol iv n ávštěvník z vesmíru
by po prvním pohledu na tuto planetu
řek l : "C htěl bych vi dět manažera:· \.ťfil
liam S. Borroughs
22. Zelený konzumerizmus je cílem
exploatace. Existuj e h odně zelen é
pěny nahoře, ale špína číhá pod ní.

Jonathcll1 Porill
23. Muž bez us m ěva vé tváf·e si nemá
otevírat obchod. Čínské pNsloví
24. Všichni čl en ové podniku musí
pracovat spolu, aby ho u či n ili ko nkurenceschopným. V jap onském podnik u je si kažcl }· vě d o m , že je na jedné
lodi. Tení to stará japonská tradice; je
to zákl adní p r i ncip ekonomického
systému a to velmi jednoduchý pri ncip. Divím se, že na to v Británii zapomněli.

Akio ill/orita

25. Když se vám n ěco líbí, zj i s těte si,
kdo to vyrábí, vlastní nebo prodává.
Pokud se dm to líbí i nadále, kup te si
n ěko l ik akcií. Kevin ColdsteinJackson
26. !\lusím přiznat, že se zajímám
o zábavu stej ně, jako se chudý č lověk
zajímá o peníze. Pri11cip Phil1p.
27. V}rzkum trhu je jako jízda p odle
z pětné h o zrcátka. Studujete, co se
stalo. A11ila Roddick
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28. Výzkum trhu je nyní sofistikovaná technika, ale jakkoliv hodně vám
řek n e, kolik lidí by si mohlo koupit, co
nabízíte, nikdy lid i nedonutí si koupit,
co prodáváte. Lord Siejf
29. Trh je nádhern}r služebník, ale
kru tý, n i čivý a marnotratný pán. David

Marquand
30. Jsem unaven láskou; j eště víc
jsem unaven rýmy. Ale peníze m n ě
stále poskytují potěše n í. 1-Iillaire Belloc
31. Každý, kdo si myslí, že počet zavině ných nehod s útěkem z místa či nu
nestoupá, nebyl v poslední době
v supermarketu.
32. Peníze jsou jako paže nebo noha
- používejte je, n ebo o ně přijdete.

Hem y Ford
33. Možná, že dt"1vodem, proč supermarkety prodávají sp odní prádlo, časo
pisy a kosmetiku, je to, že mnoho l idí si
nemt1že dop řá t koupi potravin.
34. Hodnota věcí je množství práce,
jejíž vlastnictví zachrání vlastníka.

Hew y Ceorge
35. Mu ž, kter ý zn á cenu všeh o,
nezná hodnotu n i če h o . Oscar Wilde
36. V potěšen í ji ných tkví zisk. Mar-

garet Thatclier
37. Když ceny stoupají, je s p otřeb ite l
první, kdo tím tr pí. Když ale klesají, je
p oslední, kdo tím získává. Cha rles

Caleb Col/on
38. Ve spo l ečnost i nadbytku se
nemt"1že dě lat rozdíl mezi luxusem

a nurností..f.K.Calbraitli
39. Blázen a jeho peníze se brzy rozZbytek z n ás čeká, až dojdeme
do obchodu.
louč í.

Augustin Čermák,
RC Hradec Krcílové
(NB. Knížka SCl/ll a, stejně jako 95 %
všech ostatních suven)Íni, byla vyrobe1/a v Číně.)

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

program PolioPius

Rotariáni proti
dětské obrně
Na dny 7. a 8. srpn a svolalo ROTARY
I 'TERNATIONAL do New D elhi svě to
vý summit, vě n ovan ý cel os vě tové mu
vymýcení d ě tské obrny. Zú čas tnil se
ho - spol eč n ě s prezidentem Rl Glennem Estessem - také indický prezident A.P.]. Abdul Kalam a více než
1000 zdra votníků , rota ri á n ů, pře ds tav i
telú různ ýc h nevládních organizací
stejně tak jako vládní delegace z Afganistanu a Pakistanu. Všechny p řís pěv
ky se zabývaly so ustřed ě ním veškerých dostupných pros tf·edků i lidských
zdrojú na celosvětové zastavení dalšíh o šíření viru d ětsk é obrny, a to do
konce roku 2004. Řada hlavních pří
s pěvků a prezentací varovala před
n ebezpečím seb eusp okojení, ovšem
sou čas n ě připomněla i úspěchy, jichž
d osud bylo dosaženo díky inici ativě
k vym ),cení p olia zejména v Indii
i v n ě ko lika dalších zemích, kde tato
zho ubná ch o roba dosud stále ohrožuje životy d ět í.
Prezid ent Rl Glenn Estess znovu
vyzval všechny vlád y a organizace, aby
nep olevovaly v úsilí o eradikaci obrny.
"D ostali jsm e se u ž tak daleko na své
ús p ěš n é c es t ě, že by bylo škoda ji nyní
vzdát. Ne p o d a ří-li se nám nyní zlikvidovat p oliovirus definitivně, vystavíme v ne bez p eč í pozoruhod né úspě-

chy, jichž jsme dosáhli ve své snaze
o svět bez o brny. Nem úžeme si prostě
dovolit ztratit tuto historickou příl eži
tost a p on echat miliony d ětí v ohrožení o brnou," řekl.
Prezident I ndie Abdul Kalam ocenil
historicko u ro li rotariám:'J, ktero u
sehráli v tom, že snížili p ů vo dní celosvětový výskyt až 350 000 nových př í
padli roč ně na sou čas n ýc h jen p ár set
v n ěko lika málo zb)rvajících zemích.
So u č as n ě vša k va roval před uspokojením z dosud dosaženého a p f'ipom něl,
že j e třeba intenzivn ěj ší o bča nské
v),chovy, p o dro bn ěj š íh o sled ování
so u čas né ho stavu a intenzivní imunizace doslo va "ocl jedněch dve ří ke clruh)' m". Je třeba bránit se odporu rodičú,
kteří podlehli fámám, že o rální vakcína
je zdraví škodlivá a umožnit tak zdravo tník t'Jm, aby se vakcíny dostalo
i dětem, které se jí v minulých očkova
cích k ampaních vyhnuly. Abdul K alam
vyslovil o bavu, že stále nebylo u č in ě
no dost ke snížení utrpení těch , které
o brna již postihla a vyzval soukromý
sekto r, aby so utěž il s p o l ečn ě s vládními orgány ve snaze o zlepšení života
těc h , pro které přišl y imuni zač ní kamp a n ě již příliš po zd ě.
Prezident p ř i po mněl též jednoho
raketovéh o odbo rníka a ředitel e pro-

jektu AGNI - In dické agen tury pro
aero nauLiku: pohled na díLě, jež se snažilo chodit za pomoci u m ě l ých konče
tin vážících 3 kg, inspiroval k vývoj i
lehkých pro téz pro postižené, a to na
zák l ad ě technologie, odvíjející se od
vládního programu výzkumu s a te litů.
"Slzy se ři nu ly z oč í ro dičú, když vi děl i ,
jak snadno se jejich dcera pohybovala
s lehkými protézami. "Mohla běžet, jezd it na kole a d ě l a t řad u dalších věcí,
které jí byly po dlouhou dobu znemož n ě ny," řekl. "Odstra ně ní bolestí
a svobod a pohybu, které se d ěck u
dostalo, m i přinesly pocit štěstí, kter)'
jsem nikdy n epocítil, ani při nej větších
úspěších mé pro fesní k ariér y. Ale ještě
vě tš í pocit š těs t í pocítím, když se d ítě
obrnou vůbec nenakazí. Myslím, že
stejný poci t budete mít i vy všichni,
zde zúčas tnění. Díky vašemu neochabujícímu úsilí se jis tě d očk á m e toho, že
počí n aj e rokem 2005 se už nevysky tne
žádný n ový případ dětské obrny."
"Zkušenosti z ka m pa ně na eradikaci
polia nám budou slou ži t jako vzor při
podobných akcích, zaměřen),ch i na
HIV/ AIDS, " řek l Abdul K al am. ,J e
výborné, že se tu dnes na pod i u setkávají p ředs t avi telé Indie i Pak istánu, aby
bojovali společně proti děts ké obrn ě.
Vžd yť m áme s po l eč n é nepřátele : je to
chudoba a nemoci. Bojujme s pol eč n ě
pro ti nim nam ísto toho, abycho m
bojovali proti so bě."
Na srpen tohoto roku naplánovala
Indie rozsáhlou imuni zač ní kampai'l
doslova od domu k domu, zaměře n o u
na více než 50 mili o n ů dět í ve státech
Uttar Praclesh, l3ihár i v dalších riziko' rých oblastech, vče tně Bombaje.

1
\lukoni Lupa-Lasaga, Rl News;

p 1'elož it (dz)

ROTARIANS FIGHTING POLIO
lndia's president. Abdul Kalam and Rl
President Glenn Estess cal/ for more action at polio eradication summit convened
by Rotary lnternational in Oe/hi. India. on 78 August. {by Vukoni Lupa-Lasaga. Rl
News)
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Tomasi Batovi
k jeho devadesátinám

,J e nesn adné p opsa t všechny podnikatelsk é, s p o l eče n s ké a filantrop ické aktivity, n ebo z nich vybrat alesp o ň t y n ejd l'd ež itějš í , kterými dnes
žije devadesátiletý To máš B a ťa junio r," říkají svo rn ě všichni lidé z jeho
nejbližšíh o okolí. Naroclil se v rodin ě
svě tově proslulého p odnikatele a jedno ho z n ej výz namn ějšíc h rotariánú
prvo republikového Československa.
Tomáš Baťa senio r začal jako první na
zá kl ad ě sv)rch zahra nič ních zkušeností aplikova t systém zásad, které u vád ě
ly cl o souladu zájmy p odnikatele,
za měs tn a n cú i ve řejn ost i. Ze svého
rodnéh o m ěs ta, Zlína, \')'tvor·il běhe m
jedno ho desetiletí světově známé
a uzn ávan é centrum, a to nejen obuvnického prúmyslu. Filiálky Ba ťových
závodl'1byly v té době snad na všech
kontinentech. Jeho syn, absolvent
obchodní akademie v Uherském H ra-

clišti a dnešní jubilan t, tuto rodinnou
tradici v pr ú běhu čt y ři cátýc h a padesátých let minulého století rozvinul clo
nebývalé šíl"ky. V roce 1939, jako pěta
d vacetiletý, uprchl pr·ecl nacisti ckou
o kupací clo za hra ni čí. B ě hem druhé
svě tové války p oskytoval materi ální
pomoc kanadské v l {td ě i ostatním
spo jen cúm. Po válce se usadil v Kanad ě, p odílel se na o bn ově pová l eč n ého
prúmyslu a rozvíjel p odnikatelské
akti vity v ce losvě tovém m ěř ítku (d nes
řídí stovku podnikl! v devadesáti
zemích). V roce 1979 obdržel nejvyšší
kanadské státní vyzn amenání. Je také
n a příklad poradcem Výboru pro
mezinárodní spolupráci při OSN. O cl
roku 1990 "pendluje" ně kolikrá t clo
roka mezi kanadsk)rm Torontem, Prahou a dalšími místy naší země. Zústal
"zatvrzel)rm" a věrn )rm Čechoslová
kem. U nás se věnuj e před evším podpo ře mlad ých lidí a to a ť už jako před
seda správní rad y zlínské Unive rzity T.
Bati, n eb o formo u vl astní nadace či
pře nesenímmyš le nekJunio r Achievement clo p odmínek České republiky.
V roce 1994 přij a l čes tné č l e n s tv í v
I~o ta r y klubu Zlín. Ač ko li se mu Ka nada stala druhým domovem, oslavil
životní jub ileum ve své rodné zem i a jak jinak, než pro n ě h o charakteristickým n ěkolik a d e nním maratónem
p ředmlše k , be n efič ních akcí a sp oleče n s kýc h setkání. Stal se také historicky prvním nositelem nově ud ě lova n é
Ceny Zlínského kraje. Sl avnostní veče r
n a jeho počest, uspořád aný ve Š pa něl
ském sále Pražského hradu za p ř íto m
nosti prezidenta republiky Václava
Klause a dalších významných přeclsta
vitelú našeho i mezinárodního hospod ářství, obchodu a ve řejné ho života
u ž byl jen "třeš ni čkou na dortu ". -skj he 90th birthda ofToméš Beta
On Sept. 19, 2005, M r. Tomáš Bata, the
most famous Czech entepr eneur in the
shoe industry, ac hieved his 90th birthday.
Already his father - Tomáš Bat a sen. was co-founder of the Rotary Club in Zlín in
1936. Also his son Tomáš is a Rotarian
since many year s and supports very setively the new establisment of the Rotary
Club in Zlín. He lives in Toronto, Canada. but
maintains always very close contacts to his
home country.
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POSLANrM
ROTARY INTERNATIONAL

je podporovat
členské

kluby

při plněnr cnů

Rotary:

• starat se
o soudržnost
všech klubů
ve společenství
• posilovat a rozvijet
myšlenku Aotary
v celém světě
• celý svět seznamovat
s činností Aotary
• zajištovat systém
mezinárodní
spolupráce

Historická fotografie Tomáše Bati seniora [upro·
střed ve dveřích) mezi přáteli zakládajícími v
roce 19 35 RC Zlín.

pomáháme potřebným \,._____________________

Rotary Handicarnp
Březe je
Stalo se tradicí, že v

čer ve n c i

se clo

rekreač n ího str·ecliska Březejc na čes

ko moravské vysoč i n ě sjížd ěj í těles n ě
a m e ntá l n ě postižené d ěti , vyslané
Hotary kl uby nejen z naší republiky
neb o Slovenska, ale i z jiných zemí. Ocl
roku 1991, kdy se v tomto malebném
koutě Vysoč in y uskutečnil vúb ec
první turnus Rotary Handicampu, zde
prožily své nezapo menutelné prázdniny desítky d ě tí z celé Evropy. P ři jeho
zrodu stál nápad rotariána Jiřího Pocll uckého, řed i tele Ústavu sociální péče
v Br n ě na Kociánce, který našel podp o ru nejen u zakládaj ícího prezidenta
RC B rn o An to na Kolára, ale také ve
vedení rako uského clistriktu 1910, jenž
pr vn í roč ník y Rotary hancl icampu
i fi n a n č n ě p od po řil.
Na Vysoč i n u pf·ijelo letos ( 12. až 25.
če r ve n ce) celkem 27 (Jčas tn ík ú ze šesti
zem í. Vedle d ě t í z našeho d istriktu při
jely d ě ti také z Maďa rsk a, Francie a
Španělsk a. Nejvíce ki lo metrtt museli
p ř i své ces tě k Velkému M eziříč í urazit
Kristianson Robert Ó lafs se svým asistentem R.M. Siguavinssonem z Islandu a Adi Skarishevská se svou matko u

Ruthi, které p ř ij e l y až ocl i zraelské
Hai fy.
LetOšní tábor se vyz načoval nejen
vysok)rm počte m zastoupených národností, ale i dosud nejvyšším poč tem
(J čas tn í k tt upoutan)rch na invalid ní
vozíky. Z dvaceti sedmi kl ienttt jich
vozík vyu žívalo sedmnáct! Tato sk u teč
nost však nijak nezúžila širo kou nabídku r ttzných her a akcí, vče tně těc h
v přírodě, které pro své hosty připra
vilo 12 asistenttt-instrukto rú, vedených
Lenko u Drlíkovou. Jen při výletech se
poně kud prodloužila dobu nástu p tt
a výstup tt z autobusu - vžd yť " nalodě
ní" nebo naopak "vyložení" celé m ládežnické sk up iny trvalo obvy kle asi 45
mi nut a vyžadovalo m i m o řád né nasazení jak instru ktorl't, tak t r p ě li vos t
samotn)rch ú čas tn ík tt. Voz í čká ře bylo
tře ba clo sed ače k au tokaru vynosi t
a jej ich vozíky poskl ádat do zavazadlového prostoru. Ani tato námaha však
n eoclracl ila instruktory ocl naplánovaných výlettt.
V Lednicko-valtickém areálu, památce U tESCO , si ml ádež p rohlédla
zámek a navíc se z ú častnila i výcviku

Několik týdnů

po

skončení

kempu

přišel členům RC Brno milý dopis od
jedné z jeho účastnic - otiskujeme ho
v redakcí krácené podobě:

Vážený pane prezidente a vlastně
všichni z Rotcuy klubu Brno,
ráda bych touto cestou poděko vala
z a božf z áž itek, který jsem díky vám
a dalším dob1i m lidem p rožila. j ezdím
na integ rační tábor kaž dý rok od třet í
/Nely. Někdy Blezejc, někdy Radíkov u
Sv.Kopečku, n ěkdy So běšice u Sušice . . .
kaž dý rok n ěkde jinde. Ale letošn í
mezinárodní tábor s RotC/Iy klubem ...
to by lo fakt něco!
j e mi už 20 let a by dlím s rodiči
v Jfarrach ově v Krkonoších. Mám dva
skvělé brally. Má m dost těžkou dět
skou mozkovou obrnu, všechny ko nče
tiny p ostižené. j en levou ruku se nám
p odali/o nau čit p sát, držet lžíci či
vidličku. Z vládla jsem ovládat elek trický vozík i mobil a hlavně počftač.
Taky mám p rimovou, neuvěNtelně
akční mám u, k terá m ě ne únavně
"tahá " na vozíku p o světě a díky ní
taky u mím clob1'e anglicky. Studovala
jsem skoro rok ve Sp oj enJích státech,
na 1."A .P. s alternativní výukou. Studiu m a cestování po USA mi daly h odně
sebevědom í a rícty k so bě samé, nádherný zážitky a sp oustu dob1ich lidí
a z kušeností. Pak m ě mamka rok vozila na Stá tnf jazyk ovou školu v Liberci,
abych n ezapo mněla, a teď j sem studen tkou Soukromé obchodně-právní
akademie v Jablonci nad Nisou, na
kterou mi přispělo Kon to Bctrié1y a kde
mi jde všechno, krom ě matiky.
A p ro toto všechno j sem mohla tak
doble komunikovat na va.šem táboře
s Francouz i ct lslaud'ctuy, Iz raelkami
a Maďcny i Spet něly ... By lo to fakt
moc pěkný. Loučen f 25. 7. - to by lo
j edno velikJí slz avý tídolf . .. účastníM
i vedoucích! Rozdávaly se e-mailové
adresy a pusy a objet f. Většina z nás
ocldalovalct to p osledn f z amávání ...
Psala jsem hned z domova na Island
esemesku a kluci mi hned odpověděli.
Taky Damien z Francie a jeho sestra
by li primoví ka ma rádi, i 011i píšou.
A taky do Iz raele jsem napsala, holky
by~)' skvělý. E-metilovky fung ujf a já
mám internet moc ráda, tak z ase zažívám neu věNtelné...
Maruška Harcubová,
Ha rrachov

Dignitatis memores ad optima intenti
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dravých ptákú. Př i zájezdu clo Prahy
vyšli brněnským rotariántun vstříc pracovníci Jedli čkova ústavu, kteří dětem
poskytli nezbytné zázemí a hygienické
služby. Proti púvoclnímu plán u se
uskutečn il j eště třetí autobusový výlet,
a to clo Moravského krasu, kde všichni
účas tn íci Rotary I-Ianclicampu navštívili Sloupsko-šošúvskou jeskyn i. Zásluhou její vedoucí, paní Mar ie Jedličko
vé, je jako jedna z mála v Ev ropě na
exkurze vozíčkál"ú výborně př i p rave
na - mohou absolvovat 80 % běžné
pro hlídkové trasy!
Náklady na takový tábor nejsou
malé. Brněnsk)r Rotary k lub přijdo u
obvykle na 250-300 tisíc kor un. Po
vzniku česko-sl ovenskéh o cl istriktu
2240 nesl klub tyto náklady vždy sám.
Až letos došlo ke změně . D íky vstříc
n osti funkc i onářú cl istri ktní sl užby
ml ádeži, především pak rotariáni:r
Libora K ičmera a Pavla Toman a, byl
letošní Rotar y Hanclicamp Březejc
2004 zaf·azen mezi celoclistrik tní akce
s fina nčním příspěvkem d istriktu ve
výši 100.000,- Kč, což organizátorúm
z Brna umožnilo jednak zvýšit počet
účastníkú, a také rozš ířit některé

/00~

("')
("')

m
Cl)
Cl)

poskytova né služby. Všechny pak
patronát, kter )r nad táborem
převza l guvernér cl istriktu 2240 Viktor
Príkazský.
ryní, kdy všichni věd í, že se letošní
bě h Rotary H an cl icampu vyclah l více,
než se očekáva l o, řeM hrněnšt í rota ri áni zásadní otázku: ponechat součas
nou "ob ročn í" periodu nebo se vrátit
ke každoročnímu pořádání tábora, jak
tomu bývalo za rakouského mul ticlistriktu? Je sa m ozřej m é, že rozhodnutí m usí padnout v Brně, názory z ostatních k l ubú našeho distri ktu však
budou při tomto rozhodování vítány.
(skj)
potěš il

Rotar Handicam in Březe·c
Every July since 1991 mentally and physically handicapped children have been sent
to the Březejc r ecr eational centre in the
Bohemian-Moravian Highlands by Rotary
Clubs from both the Czech and Slovak
Republics and also other countries. This
year a total of 27 participants arrived in
the Highlands, com ing from six countries children not only from aur district, but from
Hungary, France, Spain, Island and lsr ael
as well. 17 of them were in wheelchairs.
They were accompanied by 12 assistants.

Od pověd i na tyto čtyři otázky pomáhají ověřit, zda naše
úmysly a č i ny skuteč n ě p ři sp í
vají k n ap lnění rot ariánských
zása d, k zachová ní a r ozvíjení
etických hodnot v mezilidských
vztazích:

1. Je to PRAVDA?
2. Je to ČESTNÉ vůči všem,
jichž se t o týká?
3 . Podpoří to PŘÁTELSTVÍ
a vzájemnou DŮVĚRU?
4. Při nese t o PROSPĚCH
všem

zúčastn ě ným ?

Dignitatis memores ad opt ima intenti ~
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Nový nadační fond
distriktu 2240
Guvernér našeh o distriktu 2240 p ro rok 2001/02 Stanislav
ovák si dal pro svůj funkč ní rok heslo "Otevřre brány mladým lidem". Že to myslí doopravdy a ne jenom jako proklamaci, dokázal tím, že se sral zřizovatelem nového nadačního
fo ndu - pochopitelně i se složením základu nad ač ního
jm ě ní. A když se k němu připoj il i královéhradecký Rorary
klub, zastoupený svým již existujícím n adačním fondem,
bylo nutno vymyslet rakový název, který by jednak pokud
možno přesn ě po psal jeho účel, ale také trochu reflektoval
jeho zakl adatele. A rak v če rv nu roku 2003 odešla ke krajskému soudu v Hradci Králové žádost o zápis
" Nadačnfho

fondu distriktu Rotary International
2240 a Rotary klubu Hradec Králové na podporu
nadaných studentů všech typů škol v české republice
a ve Slovenské republice. "
Jeho účel em je jednorázová finanční, příp. věcná podpora sruclentti všech typú škol (tj. středních, odborných i vysokých) v české republice a Slovenské republice, kteří projeví
své mimořádné nadání a výkony ve studiu, sportu nebo
um ě ní, na př. ú s pěch e m v odborné so utěž i, a to jak znalostní, rak sportovní nebo výtvarné. Touto podporou může být
peněžní čás tka nebo jiná od m ěna, jako např. příspěvek ke
stipend iu na některé škole v zahraničí, získaném na základ ě
rakového výsledku, nebo na letenku a podobně.
Když se jisto u částkou připojil i čle n k lubu Jiří Formánek,
je v so u čas né době n a kontě přes milion korun. D át dohromady takový obnos bylo relativně snadnější, než vyřídit na
n ad ačním rejstříku nutné formality. Protože se do této operace zamíchala j eště novela obchodního zákoníku, trvalo
n ako nec tři čtvrtě roku, než bylo možno otevř ít definitiv ní
účet. Správní rada nadačního fondu, ve které zasedá po jednom členu královéhradeckého, poděbradského a jičínské
ho Ro tary klubu, pře dpokl ád á, že p rvní přís pěvk y bude rozdělovat, až na kontě narostou nějaká ta procenta. icm éně
již dnes je možno se zúčastnit navyšová ní základního jm ě n í.
Pokud by rotariá ni nebo kluby našeho d istriktu projevili
zájem , sd ělí správní rada velmi ráda č ís l o konta.
Zřizovací listinu a statut fo ndu včetně formuláře žádosti
o příspěvek n aleznete na webových stránkách našeho
distriktu. Poštovní adresa fondu je totožná s adresou klubu
(P.O.B. 35, 500 03 Hradec Krá lové), elektro nickou poštu
s měř ujte na klubového webmastra (bo rek.malek@gist.cz).

Každá cesta do svě ta něco stojí. adační fond d istriktu
2240 a Rotary klubu Hradec Králové je připraven při ní
pomoci.

Augustin Čermák,
RC Hradec Králové
New Endowment Fund Set U b District 2240
The POG Stanislav Novák has become the forma! founder of a
new endowment fund; he has been joined by the RC Hradec Králové in the form of its already existing endowment fund. ln this way
the "Endowment fund of the Rotary lnternational district 2240 and
Hradec Králové Rotary Club for the support of talented students
from all types of educational establishment in the Czech and Slovak
Republics" has been est ablished.

Oignitatis mem or es ad optima intenti

CG ve Svobodné Evropě
Guvernér d istriktu Viktor Príkazský, strávil v pol ovině
více než r)rclen v Praze. Navštívi l všech ny pražské kluby
a věnoval se vyl"izování agendy spojené s organ i začn ím i otázkami našeh o clistriktu - zhodnocením uplyn ulého a "rozjezdem" n ovéh o rotariánského roku, ted y pří p ravo u poclklad ú
pro jednání clisrri ktního s h ro m ážd ěn í, které se usk u teč n í
první říjn ový víkend v Liptovském Jánu . 1 ěkte ré kl uby pocltrh ly význ am jeho n ávš těvy i p říp ravou doprovod ného programu. a přík l ad čl en ové RC Praha Classic přip ravil i n ávště
vu guve rnéra a se kretářky cl istriktu v pražském sídle rozhlasové stanice Radio Free Europe/ Raclio Liberty, u nás po
n ě ko lik desetiletí známé pocl názvem Svobodná Evropa.
V so u čas n é d obě stanice vysílá do zemí východní a jihovýchodní Evropy, Ruska, centrální Asie, oblasti Kavkazu a Stl·edního východu ( pokrývá 13 časových pásem). Na v)rznamu
získává také i nternetová podoba jejího vysílán í. Zatímco pro
obyvatele někte r ých zemí zústává RFE/ RL jed ním z mála
zdroj i'1 objektivního zpravodajství a vytvár·í zde pod mínky
k prosazení demokratických z m ě n , v zemích, které v up lynulém desetiletí demokratickým i změ n a mi již prošly, pllsobí
jako prvek posilující rl'1znorodost sdělovacích pros tředkú
a pro fesio nální příklad . Ro tariánští přá telé z PR agentury
AMI Commun ications pak zpros třed kova l i setkání guvernéra
s redaktory našich význam ných médií - Hospo dářských
novin, deníkt'1 vydava telsrd Vltava Labe Press a týdeníkt'1
Reflex a Týden. Taro setkání byla význ amná zejména jako
první hlubší ko ntakt médií s naším rotari ánským společe n
stvím na o ficiální úrovni a to jak ve vztah u k běžn é č inn os ti
l~otar y, tak ve vztahu k nadcházejícím rotariánsk)rm vý ročím,
která osl avíme v příští m roce.
-skjzá ří

____________________rl/

z našich klubů

K otázkárn prezentace a publicity
Pro rotariány na celém svě tě - a je
nás přes 1 200 000! - je jednou ze
základních čl e n ských p ovinností pravidelná ú čast na každotýdenních setkáních kl ubu - předevš í m samozřej mě
toho, jehož jsou členy, ovšem i kteréhokoliv jiného, kdeko liv n a svě tě.
Svou pravidelnou účast na klubových setkáních mo hou chápat jako
třeba i obtížnou povi nnost jen ti, kteří
se dosud jen n edosta teč n ě z ačle n i li do
klubového života, do cílú a ideálú rotadánského společenstv í, kteří se s nimi
ve svých názorech dosud neztotožnili,
kteří dosud nedocenili význam služby
a pomoci druhému v našem so u čas
ném svě tě.
Z této zcela nefo r mální čle nské
"povinnosti" se brzy rodí radost moci
se setkávat pravidelně s těmi, kteří jsou
nám blízcí svým založením, kteří se
stal i naši mi novými, blízkými přáteli .
Namísto púvodní "povinnosti " se jen
těším e, že se s nimi v příštím týdnu
zase uvidíme, při přednášce se dozvíme něco nového a pohovoříme s před
nášejícím i s přá teli o s pol ečných
djmech. Z tě chto přátel skýc h besed a
setkávání se pak rod í naše nové zá mě
ry a projekty, jak p rospět svému oko lí
na poli sociál ním, humanitárním, vzdě
lávacím i kulturním.
Samozřejmě vši chn i z nás dobře
vědí, že je prakticky vy louče né, aby se
mohli vždy a všichni n a pravidel ný
meeting klubu dostavit: n ěkd y je to
služební cesta, n ěkdy nemoc či neoclkladné rodinné povinnosti - a tak se
snadno stane, že zameškáme svou
účast na pravidelné klubové sch(•zce.
Pokud svou neúčast předem u sek retáře klubu omlu,·íme, vúbec nic se ned ě
je - vždyť se na n ás budou naši přátelé
těšit zase příš tě.
Nejde přitom vúbec o "čár ku " za
ú čast či o ml uvenou n e účas t a za její
m ěs íč ní vykazování jménem klubu:
spíše nás bude mrzet, že jsme právě
promeškali něco zajímavého, přednáš
ku nějakého odborníka, kterého si
klub na své setkání pozval.
Aby tak nikdo neb yl ošizen o nové
poznatky, rozhodl se so učas n)r prezident RC Hradec K rálové Petr Novotný
sestavovat již v prúběhu minul)rch
dvou let sborník, nazva ný s tručně

"Klubové akce". Co se za tímto skromným názvem skrývá, vyplývá nejlépe
z jeho vlastních slov, napsaných k nim
úvodem:

,Již p o několik let púsobím ve funkci
klubového webmastera, tedy správce
klubových stránek na internetu. Na
počátku jsem chtě/trochu vyjít vstNc i
těm členúm, kteN se pravidelné sclnizky nebo jiné klubové akce nemohli
ztíčastnit, aby bezprostPedně po ní si
m ohli v krátkosti pPečfst, o co zctjírnavého pNšli.
S tímto králkJím p opisem klubových
scluizek j sem započal již v rotariánském roce 2002103, ale protože jsem
zápisy p oNzoval bohužel pNmo na
klubové stránky, o většinu z nich jsem
ph pozdější změně celéh o provedení a
uplatněni nového software pro obsluhu distriktních stránek pNšel. Proto
jsem se poučil a originálpNspěvku nejprve stvoNI v textovém editoru Word a
z 11ěj p oté vygeneroval zprávu na
webové stránky.
Když jsem pak procházel C1d resá1' s
pNspěvkJI, zjistil jsem, že jich je témN
padesátka, což dokládá i bohatou aktivitu našeho klubu. A tak m i napadlo,
že by nabylo od věci tyto pNspěvky plipravit i v tištěnéformě. Mohou-Li politici a nizni více či méně VJízncl!mú lidé
své projevy, pNspěvky i roz h ov01y
vydat knižně, proč bych to nemohl
udělat i já? Chce to jen trochu p ráce:
vytáhnout jednotlivé sou bory do jediného, uspoPádat jeapotom vytisknout.
Něk olikahodinová práce j e tedy na
světě Cl mližete ji posoudit. Vý hodo·u. je,
že v originále je samoz1'ejmě v elektronickéformě a tedy 1ychle pPenositelná
pro kohokoli.
PNjem né počtení a vyvolání vzpomínek na to, co bylo, vám pPeje
Petr Novotný. "
A v prúvodním e-mailu, v jehož pří
loze mi svúj vel mi zajímavý sbo rník
poslal, j eště uvádí:

.jde pNtom víc o disciplinu a chisledn ost n ež o samotnou práci. PN každé
pPednášce je tPeba udělat si stru čné
poznámky, samozl'ejmě mít zcela
minimální absenci na klubových setkáních, potom se pNnutit sednout k
počítači - a hlavně to n eodkládat. jaklllile již píši, j e to již jen otázkou 30

minut až maximálně
pNspěvek dokončím.

1 hodiny, kdy
Pak následttje
jeho 1ychlá kontrola a potom standardní práce - uložení d o pNslušn ého
adresát e a pl'etažení na webové stránky.
V závěru -roku jsem z článkú uspolddanJích do knižního vydá n í několik
knížeček vytiskl a použ il jich jako
su venýni pro naše hosty, m ezi jinJími i
pro našeho guvernéra prílele Vikt01-a
Príkazského a jeho pant Magdu. "
Byl to právě náš guvernér Viktor,
který mě na tuto mimořád ně záslužnou klubovou aktivitu přítele Novorného upozorn il. Chtěl bych proto na pře
hled celoroč n í činnosti k rálovéhradeckého Rotary klubu touto cestou upozorn it a so u časně vyslovi t příteli
Novotnému p oděkování red akč ní rady
za vzornou publ icitu k lubových aktivit.

je to současně i výzva pro všechny
kluby našeho distriktu, protože takovýto sborník je u rčen nejen pro čle ny
vlastního kl ubu, ale díky internetu
i pro naši nejširší veřej n os t. Doporuču
ji proto, abyste si otevřeli webové
stránky našeho d istri ktu na vám j istě
zn ámé adrese www.rotCIJy.cz, zde
"klikli" na horní liště na odkaz Rotary
kluby, v nabídce klubú vyhledali H radec Králové a po zobrazení jeho stránek hned za odkazy "Profil" a "Čieno
,·é" v levé horní části obrazovky se pod
odkazem "Klu b ové akce 2003-04"
dostali na jejich obsah a jednotlivé
č lánky.

Z nich se mllžete d ozvědě t, co zajímavého královéhradečtí rotariáni pro
své čle ny v uplynulém rotari ánském
roce připrav i li a v če m budou jistě i v
tomto roce úspěš n ě pokračova t.
redakčn ě

upravil (dz)

Mak1n Ourselves Known and Publlc1t
For two years now the President of the RC
Hradec Králové, Petr Novotný, has produced a brochure entitled simply "Events at
our Club". His example is a challenge to all
the Clubs in our district; this brochure is
directed not only at the members of his
own club. but also at the generel public via
the internet. Vou can find it at the address
1/VWW.rotary.cz. link Rotary kluby I Hradec
Králové 1 Klubové akce 2003-04.
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Po stopách Krištmfa Kolurnba
za poznanírn sv.eta a seba sarného
Po roku 1989 sme všetci zača li cestoto prvými návšrevami Viedne, jej obchodov, múzeí či námestí,
prvé cesty clo Pa ríža, rýchla prehliadka
Eiffelovky, Sacré Coeur, Champs Elysées. eskór ďa lej a ďalej - a pritom sa
menil a stále sa mení aj zmysel cesrovania. Už presrávame cestovať len
preto, aby sme mohli poveclať, že sme
"tam" boJi, že "to" poznáme. Poznávanie iných kultúr, (J'alekých realít a reálii
sa už stalo aj pre nás jeclným z najúčinnejších spósobov formovan ia nášho veclo mia. ielen v podobe získavania informácií, poznávan ia histórie
ko nkrétneho micsta či krajiny. Tak, ako
sa nám rozširuje náš o bzor o krajinách
sveta - prakticky bez hraníc - tak stále
viac a viac začí na m e ces tovať aj do
vlastného vedomia, za poznaním seba
samého a svojich možností a schopností. Možno práve v tej symbióze
poznávania svcta a zároveň aj seba
samého bol zmysel a význam našej
cesty.
Pohl'ad na cestu cez Atlantický
oceán na 13metrovej plachetn ici so
štvorč l e nn ou posádko u móže byť
rózny. V snahe prekonať seba, prekonať obavy v očakáva ní toho najho ršieho a v túžbe po poznaní treba hl'aclať aj
jeden z našich záklaclných motívov,
prcčo sme opustili zabehané ch odn íčvať. Zača l o

Jeden daň oddychu e 13 -metrová plechetnics
"Foem" vyrezf ne svoju pSfnflstdennú plavbu
CBZ Atlantik
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ky náš ho života a vybrali sa na cestu do
neznáma, na cesLU za dobroclružstvom. V každom prípade takáto cesta
je ni eč ím zvláštna a zanecháva po sebe
sto py.
Základným predpokladom na uskutoč n e nie takejto cesty je silná motivácia. Motív vychádza z vnútra a obyčaj
ne sa dlho formuje. V mojom prípade
to možno bolo kedysi dávno, keď som
v mladosti dychtivo čítal zážitky moreplavcov, obdivoval ich odvahu a sníval
o ďa l ekých krajinách, o sl obode,
vol'nosti, ktorú more dáva. Vtedy to bol
sen neprcdstavitel'ný, rokmi však stále
viac a viac reálny. Až po rozhodnutie Tak idem na to!
K tomu, aby som sa mohol vybrať na
Atlantik, však bolo potrebné sa mnoho
naučiť, poz nať, skúsi ť, pre konať . . .
Mnoho bol o treba z m e niť v osobnom
živote, v profesijnej i záujmovej orientácii. Už len preto, aby to nebol hazard
s vlastným životom.
Samotný výber trasy je zaujímavý
tým, že rak, ako uvádzam v nadpise,
vybrali sme sa po stopách Kri štofa
Kolumba. ] e orázne, či Kolumbus vo
svojej genialite odhalil, že k jeho ceste
je potrebné využiť pasátovú oblas ť.
Dodnes nevieme s istotou, či Kolumbus mohol veclieť, že takýto jav existuje. Pasáty, jeden z najpraviclelnejších
príroclných úkazov na Zem i, určoval aj
našu trasu. Prav iclel nosť pasátov umožň uje aj pri "plavbe na plachty" plavbu
časovo presne naplánovat, čo v iných
pásmach je nepredstavitel'né. Zdanlivo
cllhšia cesta na juh cez Kapverdy je
totiž časovo najkratši a a n aj bezpečnej
šia.
Druhou dóleži tou skutočn osťo u
bolo vyb rať správny čas na plavbu.
Obl asť našej plavby je známa tým, že sa
w každoroč n e v Ietných mesiacoch
tvoria hurikány a svojou ničivou silou
pokračujú cez Kari bik na juh USA č i clo
Mexika. My sme sa touto inkriminovanou oblas(ou plavili na začiatku časo
vej hranice ich tvorby.
Významnejších skúseností a poznaní z plavby je nieko l'ko. V prvom rade
som si už po niekol'ký raz v živote uvedomil, že sny sú na to, aby sa realizovali. že každý sen, nech je akokol'vek vo

svojom zárodku nereálny, sa dá sp l niť
ak stojí za to. Myslím tým nielen sen,
ale i č l oveka, kte rý ho chce realizovat.
Druhá a významovo najcennejšia je
sk ú se n o sť: po prijatí rozhodnutia musí
čl ovek ostať pevne p resvedčený a spol'ahnutý na svoje sily a svoje schopnosti. Ocitne sa čas to v takej živornej simáci i, kde vlastný život a život ostatných
je závislý na tom, čo viete a čo dokážete, bez reálnej možnosti pomoci od
iných. Tento pre mňa najsilnejší pocit,
ktorý som prežil, hlboko ovplyvní mój
ďa lší osobný živor.
a oceáne nie je možné p oč ítať
s tým, že by vám niekto pomoho l. Ste
sami tisíce míl' od civilizácie, od l'udí.
A toho, čo sa móže s tať, je neúrekom
mnoho. Akoby zo záko nitosti sa vám
prihodí vždy niečo, s čí m ste vóbec
nepočítali. "To sa ešte nikdy nestalo"
bol i slová, ktoré sme si čas to opakovali
v dramatických siruáciách, k tor }rch sa
nám prihoclilo nieko l'ko. Či sú to už
vrtochy počas ia , technické problémy
s loďou, sociálne a personálne problémy medzi posádkou, zclravotné ohrozenie v exrrémnej situácii, ktorou takáto pl avba nesporne je.
Plavbu sme realizovali v máji a júni
2004. Posádku tvorili štyria muži, dvaja
Slováci a dvaja česi. Vyplávali sme
z francúzskeho Bormes les Mimosas,
neďa leko od Sr. Tropez.
raša cesta
vieclla kl'uclnými vodami Srredozemného mora cez Baleáry a južné Španielsko k Gibraltaru. Cestou sme sa zastavili na riešenie technických problémov v prísravoch na I bize, Canagene

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" /

a v Estepone. Ako sm e opustili vody
Európy, pevninu sm e videli už l en dvakrát. BoJi to vel'mi krátke zastavania na
Kanárskych a Kapverdských ostrovech.
Práve Kapverdské ostrovy - Cap
Verde b olo pre nás jedno z najpríjemnejších cestova tel'ských prekvapení.
U rčite sme b o li jedni z prvých Slovákov, čo tam priplávali "na plachtách".
Stopy po českých jachtároch sme našli
na viacerých miestach. Táto nádherná
krajina s vel'mi príjemnými a priatel'skými l'uďm i, krorá sa len pred niekol'kými desa ťroči a mi oddelila od Portugalska, ešte len čaká na objavenie turista mi.
Samotná plavba plynula vel'mi príjemne, navykli sme si na režim dňa,
v ktorom bo lo potrebné vyko nať všetky pracovné úlohy s vedením a údržbou Jode, stravovaním. Pracovný režim
bol jednoduchý. Cez d eň v službe za
kormidlem !ode sme strávili každ)' tri
hodiny, v n oci sme sa striedali po
dvoch hodinách. Myslím, že n eopakovatel'ný m zážitkem bolí vých ody
a západy slnka, ako i noci p od nádhernou hviezdnou oblohou, so svetielkujúcim planktónom. Vo chvíl'ach, keď
bola obloha obl ačná, noc bola až neuveritel'ne č i e rn a . Hodiny, dni a noci
strávené na oceáno m uháňanej lodi
ostávajú trvalo v památi. Dnes, s odstupem času prelínajúce sa myšlienky,
zážitky a vnem y vyrvárajú jeden n eopakovatel'ný obraz nádherného súžitia.
človeka a Jode s prírodou a jej živlami.
Po návrate z našej cesty som si uvedomil, že až 90 % prvých otázok, ktoré
som dostával, bo li o ri entované na krízové situácie, ktoré nás mohli postihnúť. "Zažili ste hurikán?. .. Mali ste aj
rakú poriad nu búrku, ako ju ukazujú
vo fil moch?... A čo ponorková chorob a?
Byť tak dlho na tak m alo m priestore
štyri a chlapi - to sre si tam musel i ísť
poriadne na n er vy, nie?... Plachetnica
vám vyd ržala? Veď to bola len taká
škrupinka na oceáne!"

Jedna z d rama tických situácií sa
nám prihodila hned' pri brehoch
Maroka. Marockí r ybári lovia ryby
ďa leko od p obrežia. My sme plávali
touto oblasťou dve noci a jeden deň.
Problém bol v tom, že rybári siete
ťahajú róznym spósob om, mnohé
neboli označe né. KJ'u čkova li sme, vracali sme sa m edzi nim i a hl'adali
východisko z tohto labyr imu, aby sme
sa nestali jedným z i ch úlovkov.
ajdramatickejšie situácie sme zažili
pri technických problémech s loďou .
Plachetnica b ola úpl ne nová, priamo
z výroby. Už počas prvých d ní sme
musel i ri ešiť mno ho drobností, čo
znepríjemi'lovali život. a1vacste prekvapenia nás však čakali na šíro m oceáne, kde sme si museli poradit so
závažnými technickými p roblémami.
Odtrhnu rý rollfock a predný steh nám
mohli z l om iť sťaže ň. Roztrhol sa nám
výťa h hlavnej plachty. Tieto a ešte
niektoré iné technické problémy vyžadovali n ájsť riešenie priamo na lodi,
nútili nás hl'ad ať alternatívne riešenie,
ktoré nenájdete v žiadno m manuáli.
ajvzrušujúcejšou situáciou však
bolo každodenné poznávanie oceánu.
Každý d eň bo l oceán iný: kl'udný, rozbúrený, s vel'kým i cllhými vlnami, inckecly s fu č i ac im vetro m tvoriacim k rátke malé v lny. Raz b ol modrý, raz
striebristý, č i zelený. Každý cleň iný,
vždy krásny.
Celkove sme preplávali 4 710 námorných míl' (1 n.m. = 1853 m), vzcliale nosť rovnajúca sa ceste zo Slovenska
clo Mongolska a spa.ť. Celkove 35 dní
a nocí sm e nevideli pevninu. 1 ajcllhšie
to boto v jednom bloku 15 dní, keď
sme plávali z Cap Vercle n a Martinique.
čas strávený na oceáne nám paskytol icleálne podmienky na prehocl notenie života, n a rozvoj nových myšlienok , na n ačerpa ni e nových síl a nového životného elánu. Skúsenosti nás
oboh atili o n ový rozmer vnútorného
života. Živora založen ého na posilnenej sebadóvere vo vlastné sily pri prekonávaní obáv a strachu, s ktorým sme
tiež museli bojovať. Prešli sme ži votnými skúškami, k torých skúsenosri urč í
te využijeme v buclúcnosti a najma získali sme presved čen i e, že sny sa clajú
realizovat.
.fánBabic,
RC Banská Bystrica ( redigoval ib)

z našich klubov

Ján Babic, člen RC Banská Bystrica kormidluje
plachetnicu na vlnách oceánu

FAKTOGRAFIA:
1. Termín plavby 5. rnája až 19.
jún.a2004
2. Trasa: Bormes les Mimosas (Fm.ncúzsko) - Ibiza (Baleáry) - Gibmltar (800 n. m.) - Lanzarote
(Kanárske ostrovy, 750 n.m.) St. Vincente (Kapverdské ostrovy,
1 080 n. rn.) - Mm·tinique (Karibik, 2 080 n. m.)
3. Preplávaná vzdialenost' 4 710
n.m. (8 750 km)
4. Účastníci p lavby: MUD1: Igor
Piňos - kapitán /ode, MUD1: ján
Lehocký, PaedD1: ján Babic, CSc.,
MUD1: Ladislav Laho, CSc. ÚJO
Kaná7"Ske ostrovy), Doc. MUDt:
Tomáš Hoňek, CSc. (od Kaná1~
skych ostrovov)
5. L oď - názov: FOAM, výr obca
ALUBAT (Francúzsko), typ OVNI43
6 úsek Cap Venle-Mm·tinique samotné p1·eplávanie oceánu
(2080 n.m.) trvalo 15 dní.
7. Celkový pobyt na mori 3 5 dnf a
nocí
8. Najvyššia dosiahnutá týchlost' 13, 8
uzla, priememá 1ýchlost' cca 6 uzlov.

(
Four men, including Ján Babic member
of RC Banská Byst rica, set aut across
the Atlantic ocean in a thirteen-metrelong sailing boat. They covered a distance of 4710 nautical miles and did not see
dry land for 35 days and nights. The time
they spent on the ocean provided them
with ideal conditions for re-assessing
their lives, developing new ideas, and to
acquire new strength and élan for the
future.
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projekt ů

"Život, RAd ost, Fantazie, KAmarádství - tato č t yři slova se mi vybaví př i
pohledu na krásné zv íře, jakým je žirafa. Zirafy jsou v přírod ě ohrožen ou
skupinou zv ířa t, pod o bn ě jako jsou
tomu v lidské s p o leč n os ti d ě ti z d ě t
ských dom ovú. Zirafa vidí svět z vyšší
persp ektivy a lidé k ní vzhlížejí s obdivem. Stejný je i náš cíl: D ě te m bez
do mova a b ez perspektivy dát šanci,
aby se z nich stala krásná "žirafí" mláďata, která budou n a svět p ohlížet
"žirafí p erspektivou ", a k nimž budou
lidé přistupovat s přirozeným respektem."
To jsou slova Mgr. Dity Šeinerové, s
nimiž letos v Cmoru založila v Mostě
obecně prospěšnou společnost Žirafk a.
Realizaci projektu však předcházelo
zhrub a d voul eté o bdo bí příprav
a zevrubn éh o studia problematiky.
Tým spolupracovník(!, který autorka
projektu post upn ě sestavovala, absolvoval be zp oče t n ávš těv a osobních
kon zultací ve státních i soukromých
zal'ízeních o bdobného typu a prostudoval řadu odbo rných studií týkajících
se problematiky n áhradní rodinné
péče . Při vzniku projektu byly opo rou
i praktické zkušenosti z podobných
nestátních zal'ízení ji ž existujících
v jiných region ech. Púvodní myšlenka
tak vyk rystalizovala clo podoby oby tného ko mplexu, kter )r poskytne rodinné p ros tředí osmnácti d ě te m r úzného
věku a p ohlaví. Pečova t o n ě budo u tf·i
manželské p ár y ve t řech sam os tatných, na so bě nezávislých bytech. P éče
o tyto dě ti, tak jako u každé běžné
rodiny, nesko n čí s dovršením jejich

d ospělos ti , ted y v jejich osm nácti
letech. V areálu Žirafky bude k dispozici i něko lik tzv. "startovacích bytú",
ted y garsonek pro mladé lidi, kteří
dovršili osmnáctý rok života, ale nemají kde a n evědí jak zač ít samostatný
život. Po urč itou dobu a za u rči tých
podmínek tak budou m oci vyu žít
i nadále zázemí Žirafky. Pokud tu to
kap acitu nevyužijí d ě ti , které vyrostly
v Zirafce, budou startovací byty nabídnuty mlacl)rm "d ospě lá ktim " z dět
ských clo movú v regio nu. V Žirafce je
plánováno i postupné rozšiřová ní volnočas ových aktiv it, a pro to se bude
postupn ě otvírat nejen dobrovolným
sp olupracovníkúm, al e i širší ve řej nos
ti.

"Projekt rodinného d ě tské ho domova n ás zaujal jak svým p osláním, tak
p odrobn ě zpracovanou rea li zač n í
částí," říká Ing. Petr Chťle, který byl
v d o bě založení o.p.s. Zirafka prezidentem l~C Most. "Po vyjas nění majetkoprávních vztahú k objektu, v němž
má rodinný d ě tský domov púsobit, se
k to muto projektu rádi připojíme. Ve
spolupráci s naším p artnerským klubem RC Freiberg na toto téma u ž při
pravujeme spo l eč n ý Matching Grant."
Rodinný dětský d o mo v Žirafka
nabídne péč i d ěte m, které by z právníh o hledisk a nemohly být nikdy adoptovány, a přes to potřebují silné e m očn í
vazby. Jedná se před evším o větší sourozenecké skupiny n ebo dě ti jiného
etnika, d ěti s určitý mi zdravo tními či
psycho mo to rick ým i o btížemi, dět i
s poruchami chování, které m ají naří
zenou ústavní výchovu, ve které zpravidla setrvávají až cl o dovršení své
plno letosti. V ro dinném dě t s kém
domově Žirafka dostanou šanci pře
trhnout zača rova n ý kruh, kdy se ústavním d ěte m rodí d ět i , kte ré o p ě t kon čí
v ústavech.
pl'ipravil: Svatopluk K Jedlička,
RC Praha-Ciassic

v ústavnfch zal'fzenfch zaokrouhleno
Ustaw sociální oéče
:V~ctiovné ústal!Y oro mládež
Oětskéwctiovné ústaw
Dětské aomóW a Zvláštní školv internatn1
KoJenečKé ústavy a-dětské i:JomóWdo 3 let
elkem
v roce 2000

J OA BO

1 4001-000
5'400
1 720 I
20000

umfstěné

~n~rlnnrP

~66

Ido oěstounskF! oéče
dooéčel iného občana než

41 Z

rodiče ===================~
910~
Z

ďo ústavníiiíícho~

[do ochrannéWcliovy
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K tomu, aby barokní fara sloužila novému účelu, je třeba ješti! hod1
práce i finančních prostředků.

Ptedložený projekt členy RC Most zaujal.

Petr Chýle, prezident RC Most pro rok 2003/2004 a Dita
rová, teditelka o.p.s. Žirafka.

Děti

Děti

Areál rodinného dětského domova Žirafka v obci Vtelno z ptačí pE
spektivy

2 117

1'1 1

S pomocí dětí z dětského domova v Mosti! jsme představili Žirafl<
na náměstí výrobou vlastních triček.

_ _ _ _ _, /

z našich klubov

..JEDEN PRÍKLAD ZA VŠETKÝCH
Tak isto ako v ostatných Rot;ary kluboch nášho d ištriktu, hodnotili aj košickí
rotariáni výsledky svojích aktivít; v uplynulorn rotariánskorn roku. Na základe
doporučenia guvernéra nášho dišt;rikt;u 2240 Viktora Príkazskeho c it;ujerne z prejavu odst;upujúceho prezidenta RC Košice Juraja Šarišského, ktorého róznorodé a všestranné aktivity by rnohli byť vzororn aj pre ost;at;ných
kluboch. Z toht;o prehl'adu činností košických priat;e/'ov rnóže aj široká verejnosť získati predstavu o t;orn, čo všecko rot;arián i robia a podnikaj ú:
Prešiel v p o radí už tretí ro tariánsky rok o ficiálnej existencie n ášho klubu a štv rtý rok našej či nnosti. Pri nástupe clo
funkcií si naše preclstavenstvo preclsavzalo upevniť a prehÍbiť vnútroklubové priatel'stvo, stabilizovať vzájomné vzťa
hy, uclržať a rozš íriť č le nskú záklacll'íu. Vo vzťahu navon ok
bolo n ašim ciel'o m n a pÍ1iať ideály ROTARY INTERNAT IONAL, hlavn e hesla "SERVI CE ABOUT SELF".
Či a ako sa nám to společnými silami všetkých členov
klubu, čl enmi preclstavenstva i mojimi pocl arilo, nech hovorí telegrafický výpoče t uskutoč n ených p odujatí.

Ocl 1. júla 2003 sa u skutečnilo 21 akcií vrátane slávnostných a spol eče n ských stretnutí, be n efič n ýc h kon certov,
výjazclných zasaclnutí, precln ášok a be n e fi č n éh o plesu.K
hlavným akciám patrili n apríklad:
• slávn ostn é stretnuti e - ocl ovzclanie funkcií n ovému
predstaven stvu, ko ncert Košickéh o kvarteta
• zbierka 400 kníh pre RC Užhorod ( Poláková)
• slávnostn ý ko ncert v sp olupráci s HC Prešov- v zaklacl aní clii a 16 .9.03, p rimáto r mesta Prešov
• be nefičný ko nce rt RC Košice + MČ Košice-Juh usp oriaclan)r 17.9.03; p ohostenie; prítomní: STY, tlač, starosta
• ocl ovzdani e 2 invalidných vozíkov v hoclno te 40.000,pre DD n a Ju žn ej triede ( Hlinka, tlač, Šarišský)

• Tri naši študenti sú n a d lhoclobých pobytech v zah ra ničí, jeden štuclenr z USA na výmene v Košiciach.
• Peniaze získané ocl spon zorov č i ní 325 tisíc Sk; vyplati li
sme materiálne a sponzorské dary vo výši 120 tisíc Sk.
Ďakujeme aj n ašim sp on zorem, k torí moderovali, propagovali aj inak p omáhali na n ašich p odujatiach.

Na záver svojho p reziclentského 1·oku. povedal odstupujúci p rezident]um} šm·išsk)Í.'
Moja mimoriaclna vcl'aka pa trí všetkým čl enom preclstavenstva klubu, kto rí každý po svojom a hlavne v rámci časo
vých možností a pracovn ej vyťaženosti , ale kecl' mohli, tak
vžd y ocho tn e pomohli p ri realizácii našich spoloč n )r ch
podujatí. Yítam spat v našom klube Mariána Babíka a Fera
Havrillu a oč akáva m tiež sko rý návrat]ána Margitu.
Yerím, že nastupujúce preclstavenstvo aj nový prezident
Števo H o rvá th cloplnia a cl'a lej rozvinú činnosť kl ubu a prispejú k naplneniu záklaclnej myšlienky Rotary. V ich (i našej
spoločnej) práci prajem Števovi, jeho preclstavenstvu a vlastne nám všetkým vel'a úspechov, trpezlivosti aj radosti zo
zmysluplne vykonanej práce.

.fu mj Šarišský,
past-prez ident RC Košice p re rok 2003/ 04

• oclovzclanie 1 karcliackého kresla na Dni zclravo tne
postihnutých v Popracle - Maltézski ry tieri (Klíma, Šarišsk ý)
• oclovzclani e zbierky kníh - návšteYa klubu v Užhorode,
slovenskej škol y, konzulátu, RC Užhorod (společenské
soi rée - č le n ov ia RC, hostia)
• II. benefičný ples HC KE - dar 25.000,- pre ZŠ na Lechkéh o ul.l, 25.000,- pre DD na Uralskej ul. (tl ač, 1 avettaová, Lions, Soroptimist, hostia)
• be ne fičn)r koncert pri príležitosti 3. výročia prijatia Ch arty HI Ro tary klubom Košice (Nároclný symfo nický
orch ester Ukrajiny, h osti ~t: preclsecl a K SK, primátor
mesta Košice, starostovia, zástupcovia konzulárnych úradov, UA, H , CZ, 10 rotariánoY z Užho rodu, členovia klubov Lion s, Soro ptimist, Kiwanis; ú čast médií: ST Y, TV
Naša, Radio Hegina, Večern í k, Korzár, Hudo bný život

One Exam le Amon Man Others
Ouring the third year of its official existence the AC Košice organi·
sed 21 events, received 325,000 Sk from sponsors, and paid out
120,000 Skin sponsorship donations. Three students are studying
abroad long-term, and 1 student from the USA is in Košice as part
of an exchange programme.
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Děti

\"--------------------•

...

z Cernobylu
opět

v

Brně
ÚSP a zej ména Ro tary klubu B rno
o jej ich děti. Petro Šid ěnko ve svém
projevu mimo jiné p rozradil, že jejich
dět i jezdí clo tábor(J po celé střed ní
i západní Ev ropě, do Brna však jezdí
n ej r aděj i. Ocenil vysokou Li rovei'l
péče, kterou v Česk u věnujeme postiženým a vyslovil prosbu, zela by čeští
odborníci nepomohli Uk raj i ně radou
př i zlepšování činnosti jejich Lista,·ů.
V tomto směru jim pomoc přislíbil
řed itel Ústavu sociál ní péče Mgr. Podluck)r, čl e n Rota ry klubu Brno.
Jlliroslau Řepa,

RC Brno

Už potl'etí pl'ijely clo moravské
metropole strávit část p rázdnin (26.
če rvence až 15. srpna) postižené dě ti
z ukraj inského Černobylu, případně
z jeho okolí. Stalo se tak na pozvání
Magistrátu m ěsta Brna. Akce, na jejímž
pořádán í se kromě brněnské radnice
význa mně po d ílí i Rotary klub Brno
a Ústav soci ál ní péče na Kociánce, se
tak postu p ně stává tradicí, kte rou
město v létč žije.
Letos přij elo do Brna 26 dětí se
dvěma instru ktorkam i. Opět se jim
věnoval už stál)' tým partnerů, vedený
Aničkou Kotasovou, k terá zastávala
i funkci Ll umočnice clo ukraji nšti ny.
Program tábora byl obvyklý- hry, koupání, so utěže, výlety po Brně i clo jeho
okolí. I1ady výlettl se společně s ukrajinským i dětm i zúčast n ili i brněnští
rotariáni. Vrch olným záži tkem byl
patrně výlet clo míst bitvy tří císařtl
u Slavkova. Zde se děti setkaly i s dalším i ukrajinskými kamarády a kamarádkami z Kyjeva. jejich sedmnáctič lenná
skupina se př i návratu clo podobného
tábora v rakou ském Villachu zastavila
na tři dny v Brn ě.
Rekondi č n í p obyt ukrajinských dě t í
v Brn č tentokrát sled ovalo celé vedení
mezi národn íh o sd ru žení "Pomoc

d ě tem Ukrajiny" v če l e s prezidentem
Petro Š iclěnkem . Při slavnostním
vyhodnocení byl pak přítomen i konzul Ukrajiny v B rn ě Volodymyr Burkala, které vysoce ocenil p éč i magistrátu,

Dignitatis memores ad optima intenti

Children from Chernob I in Brno
Once A ain
The third recreational stay in Brno for
Ukrainian children [26 July to 15
August) was organised for children from
Chernobyl. At the invitation of the Brno
City Council 26 children and two instructors took part. ln addition to Brno Town
Hall, an important part in the organisation of the event was played by the RC
Brno and the lnstitution for Social Care
Kociánka.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. , /

Příběh

z našich kl ubů

malého ~irky
a jedné sbírky

Rotary klub Písek předal Dětskému domovu
Polárka 25 000 Kč na podporu výstavby domova a chráněného bydlení ve Skalách u Písku.
Jedno du chá a krátká věta, řeknete si, jen základní info rmace o sbírce, která vznikla v píseckém RC. Mé krátké vyprávě ní však chce pověd ě t, proč a jak se tato spo ntánní a rychlá
po moc zrodila.
Členkou RC Písek jsem jen krátko u do bu, necelé dva roky.
Dě ti a d ě ts ký do mov v Písku však znám - pracuji v ob čan
ském sdružení na po moc tomuto do movu již pět let. V současnos ti je v n ěm umístě n o 37 d ě tí. Jeho so u č á s tí je i samostatná rodinná buií.ka v jedno m by tě na sídlišti Hra diš tě .
Znám při to m p říb ěhy a osudy d ě tí z této rodinné buií.ky a
d o bře vím, jak to to do mácké pros tředí na děti , kte ré v n ěm
žijí, s kvěl e p úsobí. Proč jsem tedy tento projekt předs tavila
sv)rm přátel t:un v klubu a chci ho při b líž it i vám? Asi díky
malé mu Jirkovi, kte rý byl jedním z prvních svěře n d:I Polárky.
Jirka se narodil velmi mladé dívce a v clúsledku její neplno letosti a n emoci p řid ělil soud Jirku clo rodiny jeho bio logického o tce. Ten však svého chlapce jen týral a zneužíval.
Pro to sociální péče chlapce po třech letech z rodiny odebrala a předala do d ěts k éh o do mova. A tady pomo hla právě
Po lárka. Díky téměř rodinnému prostředí Jirka znovu našel
clúvěru k d ospělým. Jeho kamarádi z Polárky jej naučili
znovu se smát a hrát si stejně, jako d ěti jeho věku. Po roce se
jeho zdravotn í i psychick)' stav zlepšil nato lik, že mo hl odejít d o pěstounské ro diny. Ta ho s lásko u a péčí vychovává
dod nes.

Díky

těrn, kteří

he Sto of Little Geo ie and a Collection
Dne of the 37 childr en living in sheltered accommodation in Skály
near Písek is Georgie. After being severely abused in his own family, he learned to trust adults once mor e and to laugh and play again
thanks to the "Polárka" c hildr en's home. His state improved so
much in this setting that he was able to leave it for a foster-family.

pomohli

nás ohlasy našich studentú na jejich účast na zalu-aníčních letních táborech Rotcny, nadšení z prožitkú i slova
díků. j e však vhodné p 1
' ípomenout i fJJ, k ten úspěšný pntběh
kempu umožnili i v našem distriktu: svým finančním či věc
ným. pNspěvkem, svou obětavostí, svou angažovaností.
Rotm y klub Prague Jnternational byl po tN dny hostitelem
12 účastn íkz."t letního kempu, kteN byli pl'edtím hosty RC
Brno City, RC KmměNž a RC Zlín. Prezident Petr Bareš
proto poděkoval nejen členúm svého klubu, ale i jejich spolupracovníkúm a sponzonim, kteN se zasloužili o hladký
Těší

prú běh:

"Všem členLim našeho klubu patří múj d ík za to, čím jste
k aktivitám v o blasti služby mládeži. Děkuji i d věma
Martinám - Toškové a Vrbové: přestože nejsou našimi č len
kam i, výz na mně pomohly svou obě t avos tí i scho pnostmi.
Mezi ty, kteří se nejvíce zaslo užili, patří např. Jeremy
Long (sleva př i u bytování, pomoc při přep ravě), Vincent
Lefere (návštěva pivova ru Staropramen, večeře v Po trefené
huse), Dalibo r Šebela (organizace večeře na Pražském hradě
p řispěli

Ve tl'ípokojovém bytě na Hradišti žijí ta kto i další dět i
s podo bnými osudy a Polárka jim poskytuje náhradu d o mova. Jsou takovou větš í rod inou, chodí clo kroužkl! v DDM,
do ZUŠ, na spo rt. Večer se pak nevracejí do "clěcáku", ale
do mt:1. Nežijí tzv. kasárenským životem v d ě tském do m ově,
kde přím á pomoc v tak velkém kolektivu nen í an i možná.
Zlepšily se také jejich známky ve škole - a tak praxe pro kázal a, že to to pros třed í a takto o rga nizovaná výchova d ětí je
jednoznačně pozitivní a nenahraclitelná.
Pro to jsem projekt Po lárka představila přátel t:Im v RC a ti
po mohli. S jejich pomocí se začín á budovat Polárka II ve
Skalách u Písku, kd e najde nový domov osm d ětí a zároveií.
tam bude "byt na púl cesty", kter)' pomúže i těm, ktel'í
v plno letosti DD opouštějí, ale nemají kam odejít.
Sbírkou však pomoc Polárce ne končí: v září jedou členo
vé RC po m áhat při úklid u, aby se tam d ě t i už v říjnu 2004
mo hly n as těh ovat.
Mirka Žižková,
RC Písek

s přípitkem Bohem ia sektem), Erik van Dal (oběd v hotelu
Savoy) či Michael Grawe (finanční příspěvek). O podrobný
program a stálý doprovod celé skupiny se postarali Robert
Carter a Igo r Klajmon. Ta celý prú běh do hlížel vedoucí
Služby mládeži RC Prague International Pavel Mud ra.
V d o bě, kdy je pr t:uněrn ý věk čl en t:I v našich klubech již
p ok ročil ý, je třeba př i zvat k rotariánským aktivitám m ladé
lid i s novým elánem i novými nápady a prokázat, že pomoc
a služba d ruh)rm je dobrá nejen pro ty, kteř í jsou na s traně
příjemc ú, ale múže přinést radost i těm, kteří službu poskytují. To ovšem něco stojí: volný čas, energii, osobní či podnikové prostředky, aby se tato pomoc mohla uskutečnit.
Bylo tedy velkým úspěc hem, jestliže i ti, kteří se přímo na
kempu nepodíleli, mohli pocítit krásnou atmosféru mlad ých, když mezi nás před několika týd ny přišli na náš
mítink a zahrnuli nás nejen vl aječk ami, ale i jinými pozornostmi. Skutečně dobře vykonaná práce! Děkuj i vám proto
všem jménem v)rboru RC Prague International!
Petr Bareš, prez ident
RC Pmgue International
Dignitatis memor es ad optima intenti
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Prázdninový kernp
na severu Moravy

RC Ostrava ve spolupráci s RC fr )rclek-M ístek zajistil prázdninový kemp
pro patn áct mladých lidí ze za hra ni čí.
Program prvního t)rcln e jsme rozd ěli li
n a prohlíd k u Prahy a na j ac htařs ký výcvi k na Žermanické p řehradě. Praha
n aše p ř áte l e n adchla. Myš lenka, že
Praha je o ptimální místo pro studium
architek tur y, protože její ulice jsou
veli ko u u čebn ou sl ohll, urč itě po těší.
Tě kte ří dokonce prohlašovali, že clo
Prahy rozhodně stud ovat pújclou. Tu

dr uhou, j ac ht ařs ko u čás t
prvního týd ne nám bohužel doko nale po kazily rozmary počas í Beskyd.
Návštěva
horni ckého
muzea na Lancleku spojená s fáráním clo dolu o tevřela nejen cestu na Rabštej n v Jeseníkách, ale i clo
druhého, krásného a s lun eč
ného t)rclne. M nozí z ú čast
ník (r byd leli ve stan ech

po prvé v ž i votě, dobrodružstvím bylo
pro ně i lovení ještěre k ve spacím pytli.
Výcvik, který zaj i šťova l horolezec!<)'
oddíl Startík z Ostravy, ocenili ú čas tní
ci jedním slovem: "CO OL!!!". A to, že
m nohá k řeh k á dívka strávila posl ed ní
noci pocl širákem, že se vš ichn i př i
lezení snažili, s tejn ě tak sborové náf·ky,
že byl náš kemp p l"íliš k rátký - to
všechno je pro nás d osta teč n ou odmě
nou.
Rád i chceme podě kovat také Katce
Chlupové a Tomáši Prejclovi z ostravského Ro taractu, kteří nám vydatně
p omáhali s o rganizací - a to ocl prvního clo p osled ního ci ne. jsme jen zvě
davi, zda našemu novému př íte l i Peremu z Kata lánska vydrží jeho elán,
s nímž zaháj il pří prav u webových stránek www.czech2004.com.
Vladimír Adámek,
RC Ostrava
Oignitatis mem ores ad optima intent i
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Moje prvé prázdniny
bez

Znelo to fantasticky - dva t)'ždne
v H o landsku a úplne sama! Potom
však prišli prvé obavy: bez rocličov,
bez priatel'ov, skrátka len ja a kufor!
Strach však v zá p~ití vystrieclal i p ocity

oč akávania

rodičov

a zveclavosti. Vecl' je to
úžasn é m a ť priatel'ov aj v širokom
svete. A to práve vcl'aka Rotary k lubom,
ktoré vznik takýchto priatel'stiev
umožiíujú.
M6j hlavn)' zámer ok rem získan ia
nových pri atel'o v bol zclokonal i ť
sa v a ngličtine, čo sa mi počas
pobytu v H olandsku urč ite poclarilo. Spoznala som n ovú krajinu
s l'ucl'mi v nej žijúcimi. Musím
p ove clať, že H o lanďania sú neskutoč n e milí a prajní l'uclia, oni sú
skrátka dokonalí! Temyslím tým
len moje clve rodiny, u ktor ých
som bývala a našla doslova
nových rod i čov, dvoch bratov a tri
sestry, ale aj vel'a, vel'a vzácnych
priatel'ov, na ktor ých n eustále
spomínam.
Moja obava byť sama v cuclzej
krajine sa takto r),ch lo vytratila.
M 6j program bol neustále napln en ý ni eč ím novým a n eskuto č
nou zábavou. Nutn osť komunikovať po anglicky bola zo začia tku
"k rutá" realita, ale vel'mi p rospešná. Deň čo clei1 boli moje zážitky
vačšie a priatel'stvá silnejšie. Čím
cl'alej, tým viac som sa bála chvíle,
kecl' sa budeme mus ieť rozísť clo

rod ných 16 krajín, lebo som vedela, že
bez pl ač u to n ep6jcle. V tú chvíl'u som
si p riala, aby sa čas zastavil . . .
'estalo sa tak. D va t),žclne preleteli
ako voda, ani som sa nenazclala a teraz
doma už len pri tisícke fotografií, ktoré
nám uspo ri acla teli a ve novali na
"céclečku " ( každý de1'1 pobytu zclokumen tovan)' temer sto záberm i) spomínam na nádherné záži tky, kecl' som
prv),k rát v živote ko rm id lovala plachetnicu, či jedla chl ieb s maslom
a jahodami. Domov som prišla s vačší
mi nárokmi na stravu, "rozmaznala'·
som sa v stravovacích návykoch a niektoré zvyky mi zastali dodnes.
Hoci v clrevákoch som si chocl i ť
nezvykla, p áčia sa m i ako suvenír. Sll
pre H o landsko popri starých veterných mlynoch, č i pestrých tulipánoch,
jecln)TJ11 z najtypickejších javov. Jedinečné, originálne a neopakova tel'né
osrávajú aj moje zážitky n a túro krajinu. Ďakujem všetkým l'ucl'om okolo
ml1a z RC a RTC H oeksche Waard
a z RC I-Ieerlen, ktorí m i umožnili
naz ri eť clo tajov m ne dovtedy nepoznanej a náclhernej k rajiny.

vyslaná

Martina Stančeková,
Rotary klubom Banská Bystrica
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Zkušenosti z Holandska
Su mmc rcamp v holandském G roningenu byl mým prvním zahraničním
výletem tohoto d ruhu . Dík y n ě m u
jsem získal sp oustu nových zkušeností, dojmt'1 a h lav n ě 17 nových pl'átel, se
kterými jsem neustále v kon taktu.
H olandští rotari áni a H olanďané
obecně, tak jak jsem je mohl p oznat,
jsou n es mí rn ě pl"átelští a i díky to mu
na m ě H olandsko ud ě lal o v)rborný
dojem. l3 ěhe m č trn áct i dnú jsme
poznali spoustu zajímavostí, navštívi li
nevšední místa a také jsme zjistili, jak
se místní obyvatelé již dlouhou dobu

pot)•kají s hlm·ním problémem - všuclypl"ítomnou vodou.
Jeden z n ejpodsta tnějšíc h cíll:1 cesty,
seznámení se s lidmi rúzných národností a kultur a poznání nových m íst,
byl b ezezby tku napln ě n . P očáteč n í
obavy z jazykové bariéry se ukázaly
jako n eopodstatnčné, se všem i jsem se
clobl'e domluvi l.
jiN Kouá1; uysla n)Í RC.fihlava, do
Cron ingen, Holandsko
na letní kemp, organizouan)Í ve
dnech 10. 7 - 24. 7
Ro/Cny kluby Meedhuizen, Cr oningell Noord a Belcampo

Holanskem na traktoru. ..

Tvrdé začátky na horolezecké stěně

,

LETNI KEMP V TURECKU
Společ ně s dalšími 9 mezinárodními
studenty a 150 tureckými dě tm i jsem
v lyžal'ském centru 2000 m n.m. strávila
14 srpnových dní, plných sportovních
akrivir, dobrodružství, legrace, zážitkú,
ale pl'edcvším nových pl"átelství.
Velice mile m ě pl'ekvapi la nejen
organizace táb o ra , ale předevš ím
ochota vedoucích a n esk uteč né nasazení, s jakým se p o u štěli clo Yšech akti\'it. Atmosféra byla proto Yelice přátel
ská a ráda bych si udržela mnoho
nov)rch kontaktl'!.
Letní táb or mi dal možn ost nejen
zú roč it znalost a ng l i čt in y, ale pl"edevším nahlédnout clo všedního života
tureckých ob ča n t'1 jak v rodině v I stanbulu, tak také na tábor-e. To bych jako
turista ncmohla nikdy poznat.

Naše skupina

zahraničnfch účastníků

Zuza11a Nouotn.á, vyslaná RC Prag ue-fnternat iollal na letní tábor
u tureckém p ohoN Uludag, tyčícím se
nad m ěstem Bursa
na ,.crazy evening"

Oignitatis memores ad optima intenti
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Francouzské léto
V o blasti Champagne-Ardennes, kterou proslavila b ohatá
historie a hla v n č její světo zn á m é víno, jsem letos v l é tě prožila 12 dní. Kemp, organizovan)r Ho tar y klubem Homilly, se
zam ěl" il na sport i na kulturu.
Francie na m ě zapllsobila jako ze m ě plná pohod y. Francouzi nikam nespěc hají, obědvají běž n ě i n ě kolik hodin
a jsou velmi pl'átelští. Stihli jsme navštívit ně kolik muzeí a star)rch kostelll, projít kursem potá pění a prole tět se malým

letad ýlkem nad širok)rm i lány vinic. Velikým zážitkem pro
m ě byl a n ávštěva Pa ř íže a slavnostního prl'l\rodu na Champs
Elysées, oslavujícího vý ročí pádu Bas til y.
' ejvětší zkušeností pro mě byla ovšem možnost p ozn at
místní obyvatele, jej ich ži vo tní styl, mentalitu a zvyky. D oufám, že se cl o této k rásné země v budoucnu v rátím .

Slavnostní průvod na Champs Elysées

Řeka Seina a Notre Dam e v Paříži

Letní kernp
pro zdatné
13 mlad ých lidí z d vanácti zemí, ktei'í strávili první polovinu letního kempu v p éč i HC Plzel"1 (o nich info rmoval náš
časo pi s v minulém čís l e), přij e lo n a jeho druhou polovinu ve
dnech ll. až 17. čer ve n ce, o rganizova nou HC Klatovy, na
Šumavu, kde jsme je ubytovali na Š pičáku. Ovšem hned
první clen se s námi rozlou čil a Eda Kunics z Macl'arska "z naléhavých rodinn ých dllvocll'l". Mezi ostatními se však netajila
tím, že pravým clll vod em byl po n ě kud nižší p oče t h vězdi če k
naší ubytovací kapacity.
Přes to však kemp po kra čoval , pl'ecl znamenán - alespo ií
p okud šlo o p očas í- sh o ra uvedenou tl'ináctkou: jen dva dny
z pobytu nepršelo a ty jsme využili k cyklistickým výletllm.
Další náplní byly rú zně obtížné pěší tl'1ry.
Někte ří členové byli s p o ně kud n áročn ější nápln í sp okojeni, ale téměř p olovina by la po n ě kud zaskočena skutečn ostí,
že deklarovaný "hiking" a ,.cycling" byly o pravdu tím, čím b)rt
měly. Ocl n ávštěvníkl'• r·ad y tábo rll jsem zaslechl, že "to se tak
obv'J'l<le píše", ale ve s ku tečnosti toho p ohybu obvykle moc
nehrozí. Pro to byla návštěvnice z Turecka za cel)r pobyt jen
na jednom výle tě a Slovenka rov n ěž . Nao pak Els z Belgie
s nostalgií vzp o mínala ve svém e-mailu na ná roč n ější pojetí,
které jí úejmě vyhovovalo , p o d o bn ě jako dalším seve řan lim.

Tereza Šimková, vyslaná Rotwy klubem Jihlava
u červen ci 2004 llC/ Rotcn y kemjJ ve Francii

Takže i tentokrát platilo, že se p ros tě jeden n ezavd ěčí, rozne všem. Jinak všechno pro běh l o, za pla ťpá n b u , bez
úrazú, veče ry byly zajímavé a jedno u dokon ce cel ý náš
kemp vy tvo řil p orotu při soutěž i m lad ých d ěvčat ze Strakonic v aerobiku, kteréhožto úkolu se m nozí zhostili s úspě
chem srovnateln)rm se Superstar. Co děl a l a -náctiletá d ěvča
ta, když se k hlasování př i pravova l Ho lancl'a n Eric, z míně nou
so ut ěž i před č il o .
Na letiště nás dovezl mikrobus, který náš klub po mohl
koupit ve spolupráci s ně meck ými p f·áteli pro D úm mentá ln ě p osti žených v Me rkl ín ě. Velmi p otěš iteln á souvislost
a také příslib další spolupráce ... snad za dva roky. Ale
pokud v programu uvedeme, že so u částí kempu budo u
tl'1rky, tak budou - a l espoň p okud budu dě l a t ved oucího
opě t já.
Snad jen posl ední postře h : jsem
přesvědčen, že i na kempu je
9-0TA~Y
tře ba poskytnout ú čas tn í kllm
dost volného čas u a neorganizovat j im naprosto vše.
Mám s tím to pojetím už
určité zkušen osti a rád se
o n ě pod ě lím.
hodn ě

Vladimír Rúžička, .t..
RC Klatovy 0

v.,..,..,._.......,_
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Rotary kemp
Slovakia 2004
U n ašich b)rval)rch příbuzn ýc h , d nes
už jen souseciCI a přátel na Slovensku,
jsem se cítila jako doma.
První týd en j sm e v péč i RC Žilina
navštívili přeče rp ávací hydroelektrárnu na Čiernom Váhu. Největší úspěch
u všech však sklidila tl"íhoclinová tú ra
ve Vr átné dol i n ě, kde jsme po železných mostech a žebříkách překonáva li
tok říčky. Závěreč nou část cesty jsme

Konečně jsme

se trochu

ohřáli {teplota

doslova j ako n a tobogá nu sjí žděli po
blátě strmý ko pec.
Druhý týden j sm e stráv ili na východě Slovenska a se č l e n y Rotaract k lubu
v Košicích užili spoustu legrace. Na
projí žďku lodí p o Dunajci nám boh užel p očasí nepřá l o a tak j sme namísto
plavení v b o uřce dali p řed n ost n ávště
vě restaurace, kde jsme o chutnali
t ypicky sloven ské jídlo halušky na

As in previous years Czech and Slovak
schoolchildren took part in a number of
summer camps in foreign countries and
young people from other countries attended camps in aur district. Here we give the
views of some of them:
• Apart from making new friends, I really
wanted to improve my English. which
I was able to do during the time I spent in
Hol/and.
• I got the impression that France was a
vel)' relaxed country. The visit to Paris and
the famous parade on the Champs Elysées to celebrate Bastille Gay was a great
experience for me.
• Outch Rotarians and Outch people in
general, at least the ones I met. are tre-

Radka Sobotovd,
vysland Rotmy klubem Poděbrady
na Rota1y kemp Slovakia 10.-24.8.2004,
polddaný Rota1y kluby Žilina a Košice

Po projížďce po historické železnici ve Vychylovce

vody: 38°C]

SummerCam s

všechny zpúsoby. Těm však vě tš i na
účastn ík l! příl i š neholdovala. V K ošicích jsme každý veče r vyráželi clo ulic
na disko neb o clo nějakého k lubu, což
i přes vyčerpá ní vždy všichni uvítali.
Doml! jsem se vrátila nadšená. Naši
příj e m n í p r úvoclci s n ámi procestovali
krásná místa na Slovensku a p ostarali
se nám o skvěl)rch čtrnáct dní prázdn in. 1 avíc jsem si díky tomuto pobytu
zdokonalila svou ang l ičtinu .

mendously friendly, and thaťs why Hol/and
made a great impression on me.
• I came back from Slovakia fu/I of enthusiasm. Dur friendly guides travelled round
some beautiful places in Slovakia with us
and provided us with a fantastic 14 days'
holiday.
• Together with 9 other international
schoolchildren and 150 Turkish children
I spent 14 days in August at a ski-centre
in the Uludag mountain range in Turkey,
2000 m above sea Ieve/. The fortnight
was fu/I of sports activities, adventure,
fun, experiences, and above a/1 new friendships.

• The RC Prague lnternational held a threeday summer camp for 12 participants,
who had previously been guests of the Rotary Clubs of Br no City, K roměříž and Zlín.

Dignitatis memores ad optima intenti

• 13 young people from 12 countries spent
the fir st half of a summer camp being
looked after by RC Plzeň, and the second
half. organised by RC Klatovy, in the Šumava mountains. The ca mp was clearly quite
challenging for some of the participants,
in spite of the fact that they knew in
advance that they would be cycling and
hiking.
• The RC Ostrava, together with RC FrýdekMístek, arranged a holiday camp for
fifteen young people from other countries. ln addition to a tour of Prague, the
camp included learning how to sail and
visits to the Beskydy mountains and other
places.

,"

....................................
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Rotariani z Hradce Králové
rozvíjejí své mezinárodní styky
· :rELE Z HOLANDS

Ve dnech 4. až 8. července navštívilo pět člen l"1 holandského Ro tary klubu Castricum I-Iracl ec Králové a východočeský region, aby navázali ko ntakt s naším klubem, seznámili se s hospodářským živo tem města, po znali krásy naší
ze m ě - a v neposleclní řad ě si zahráli také golf. Jejich vedoucím byl Guus Molenaar, předseda meziclistriktní Komise

tem. Z p !"I voclně plánované k rátké procházky to nakonec
byly díky n ebýva lému záj m u hostú téměř d vě hodiny. Noč n í
l ou čení v pl"ll jedenácté bylo pro to velice přá tel ské, plné
clíkú za p éč i i za nové zážitky, které pak mě l y po návratu
hostí clo jejich clomovú odezvu i v e-mailové korespo ndenci.
Petr NovotnJí,
p rezident RC 1-Ira dec K rálové

česko-slovensko-nizozemsk ého přátelství.
Při prvním pracovním setkání pro h ovo řil i hosté sp o lečn ě
s prezidentem RC I-Iraclec Králové předběžn ě možnosti spolupráce i program své ná vš těvy v naší zemi. V ocl p oledních
hodinách pak hosté vyjeli za golfem clo s tředi ska Nová Amerika u J aro měře .
Další dny byly vě novány řa dě n ávštěv, napřík l ad H rádku
u Nechani c n ebo závodu Amati, vyrá bějícího hudební
dech ové nástroje. Zd vořilos tní n ávštěva se uskuteč nil a
v regionální Hospod á řské kom oře . Po clrobn),ch nákupech
pro běhla př i lehkém spol ečném oběd ě další debata. S pl·eclstaviteli hrad eckého klubu projednala nizozemská delegace
vzájemnou sp olupráci, např. vý m ě nu stucl entú, p omoc při
vybavení Speciální školy pro s lu c h ově postižené p oč íta čo
vou u čebnou , po kračová ní v proj ektu Areio n a ko neč n ě
i nákup projektoru pro klub Klídek. Po přeclfestivalovém
koncertu ch lapeckého sboru 130NI PUERI v M ěstské hudební síni se hosté setkali se všemi člen y hradeckého klu bu
a vy m ěnili si dárky, vlajkami počín aje a pravým ho landským
s),rem pro každého našeho č l e na ko n če .
N ávš těva holandských ro tariánú splnila svúj úče l: bylo
n avázáno př á tel s tv í, byla projednána bud oucí sp olupráce
a shodli jsme se na ro tariánském vnímání sou ča sné ho sv ěta .

Rotarians in Hradec Králové Develo
hew lnternat1onal Contacts
The Hradec Králové RC has established contacts with the RC
Castricum in Holland, with five members of the Dutch RC visit ing
Hradec Králové and ot her places in Eastern Bohemia. Dur ing the
summer months the RC Hradec Kr álové also welcomed t heir biggest group of foreign visitor s so far: 27 Belgian Rotarians (RC Bruxelles-Aititude) and 2 from Fr ance (RC Annecy-Rive Gauche).

HOSTE Z BELGIE A FRANCIE
O necelé tři týdny později jsme přivítali svou dosud nej27 belgických ( HC Bruxelles-Altitucl e) a d va francouzské ro tari ány ( HC Ann ecy-Rive Gauche). Jejich n ávštěvu zorganizovala rodina Jean-Pierre Focqueta, zejména jeho čes ká man želka paní Daniela FocquetŠubrová.
13 čh cm svéh o týdenn ího putování naší zemí se hosté setkali v Praze se čle n y RC Prague-Tntern ational, navštívili
i Čes ký K rumlov, Hlubokou, čes ké B uděj ovice a Telč. Ve
východočeské m kraji si vybrali Adršpach. Pro obyvatele více
m é n ě rovinaté Belgie byla d vouhodinová procházka skalním m ěs tem za našeho d o provodu ú žasný m a n eza po menutelným zážitkem. Spojili jsme ji s bohato u vý m ěno u názorú, ocl problem atiky Rorary až po světovou po litiku.
Na obvykl é schl"1zce hradeckého klubu si prezidenti
vy mě nili klubové v l aj ečky a převzali upo mínkové dárky
a pře d s ta vili n ápli'l činn os tí svých !dubLL Zjistili jsme, že si
naše aktivity jsou velmi p odobné, do ko nce i poče t čle nú je
shodný. Přátelské rozhovory byly o to zajímavější, že slova
n ašeho prezidenta tlum očil vynikaj ícím zp (Isob em pl·ítel
Čermák, slova hostí zase p aní D aniela Focqueto vá-Šubrová.
Po večeř i obohacen é misk ami vynikajících třeš ní ze sacl ú
Gusty Čermáka se naši hosté ještě veče r prošli starým měsvětší zahraniční návštěvu:

Světové

kon res Rl

2005 18. - 22. června
1.2 006 ll.- 14. června

ROTARY v

Chicago, U SA
Kodaň, Dánsko a Malmo, Švédsko

číslech

Počet č l en LI

Ro tary - mužú i žen
1 219 532
klubú
31 936
Počet clistriktLI
529
Počet zemí
166
Počet člent':1 Rotaract klubú
176 249
působících ve
7 663 klubech a ve J58 zemích
Počet čl enLJ Inreracr klubl"1
222 203
p!"1sobících v
9 66T klubech a ve J 17 zemích
Počet místních rýmt':1ak tivistú
5 567 v 71 zemích
Počet

Ta to čísla se op írají o ojlciálni údaje o členské základně,
hlášení za období od 1./edna. do 30.
června 2004 a čtvrtlet ního hlášení z a období od
l. d ubna clo 30. června 2004.
(dz)
včet ně p ololetního
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Výhled Rl do roku 2010

otariáni ze státu lllinois pro programu P-olioPius

Na svém červencové m zasedání přijal a Správní rad a řecli
tell'l Rl řady významných rozhodn utí. Tak napr·. p ocl č. 246 je
uvedeno usn ese ní, týkající se v)rhleclu aktivit ROTARY
I TTEH TATIO AL do ro ku 2010:
Společenství

• bude

Rotary

oce n ě n o

svě tové m

za svou vedoucí úlohu a úspěchy pf·i celovymýcení d ěts ké obrny

• bude se
ností celého

inte n z i v n ě

a

v idite ln ě

p rezentovat pl'ed vel'ej-

svě ta

• dosáhne zvýšené schopnosti rozvoje přátelství, služby
a pomocí p evnou vnitl'ní organizací a rozvíjející se rl'l zno rodou čle nskou základnou
• prostl'ednictvím všech sv)rch č lem\ jež spojuje myšlenka
služby a p o moci, bude i nadále rozvíjet ideály vysokých etických zásad, mezinárodního p orozumění, dobré vťi!e a míru.
Usn esení č.260 doporučuje zpúsob a úhradu cestovního
pojiMění vým ě n n)rc h studentl'l (p odrobnosti na www.mta-

ry.oJg/newsJ·oom/downtoadcenteJ/jJdjs/746en..peif ).
Usnesení č. 268 vyzývá všechny kluby, aby ustavily samostatnou ko misi pro Nadaci Hotary. Usnesením č. 269 se pak
obrací na distrikty, aby úídily namísto jediného vzdě lava te
l e distriktu distriktní komisi, která se bude pocl jeho vedením a prostl'ednictvím asistentti vzdělavatele zab)rvat vzdě
láváním a výchovou všech č l e n ti.
S odvoláním na rozhodnutí CoL č. 04-370, které nabylo
dnem 1. če rvence 2004, p ově řila generálního
se kretáře Rl, aby v rámci pololetní zprávy, která bude všem
klubtim rozeslána k 1. lednu 2005, vy ú čtoval jako samostatnou položku částk u ve výši 2 US$ za pll! roku, o níž byly
zvýšeny povinné pl'ís pěvky všech čle n ti clo Rl.
ú č inn ost i

,Již dnes pracujme pro úspěch d ruhého století Rotary
a n aši inicia tivu vkládejme clo aktivit u s kuteči'lující ch naše
ideály", prohlásil prezident RT Glenn Estess bezp rostl'edně
poté, co se ujal dnem 1. če r ve n ce svéh o úf·aclu. "Mám skutečně plnou cll'lvě r u , že ro tarián i a jejich nadace mohou
dokázat, aby se všem lidem kdekoliv n a světě dostalo jídla
t řikrát každý den, vzdělání a kultury pro jejich mysl a cltistojnosti, rovnosti a míru pro jejich ducha. D okažme tak svě tu ,
že rotariáni dokáží pozdvihnout miliony lidí, u vězně n ýc h
dosud v chud obě."
Aby se převedlo letošní ústřední motto "CELEBRATE
ROTARY" ve s kuteč n ost, vě nují rotariáni své odborné a p odnikatelské schopn osti službám a pomoci jak v obcích, kde
pl'lsobí, tak i v mezinárodním měřítku a vě nují se aktivitám,
které se budou týkat čtyř hlavních oblastí, jak je fo rmuloval
prezident Rl: péče o zdraví, o vých ovu a vzdě lání, o za ji š tě
ní pitné vody a o péč i o rod inu Rotary.

~ Dignitatis memores ad optima

Již počtvrté uspořádali rotarián i z cl istriktti 6440 a 6450
be ne fi č n í závod ,.Race to Finish" v běhu na 8 km a v chl'lzi na
4 km, aby získali další fin a n č ní prostl'eclky na program PolioPius. 13 června odstartovalo ocl budovy ústředníh o sídla HI
v Evanstonu 350 závocl níkú. Rotariáni i řada organizací phs pě li svými sponzorsk)rm i dary, aby závodníky vhodně motivo vali. Poclal'ilo se soustl'ecl it částku přesa hující 32 000 clolarú. Pl'i dosavad ních ročnícíc h tohoto závodu se podařilo získat celkem 290 000 clolarú, za něž bylo možné nakoupit vakcínu, která och rání před dětskou obrnou 484 000 dětí.
Klub na Filipínách podporuje iniciativu ,.EARN AS VOU LEARN"

Tato akce, podle níž má každý příleži tost "vydělat si podle
toho, co se naučil", má pomoci závažn)rm probléml'lm filipínské vlád y: poté, co fi n a nční krize p řed necelými deseti
lety těžce zasáhla asijskou eko nomiku, neml'lže najít práci
více než ll % práceschopných obyvatel země, staly se Hotar y kluby stejně jako stále rostoucí počet nevlád ních organizací poslední nadějí nezaměstnaných. Na příklacl RC 13acolocl
Marapara v provincii Tegro Occiclental, pot)rkající se s vysokou n ezaměstn aností, poskytuje ji ž po několik let školákl'lm,
kte ří dokon čili základní školu, odbornou kvalifikaci v Technickém výchovném stl'ecli sku, vybudovan ém rod inou
A.Chana na jeho památku. Ta dává toto st ředisko ro tariánl'lm
zdarma k dispozici, aby v něm pořádal i odborné k urzy,
napi"íklacl pro au tomechaniky nebo svářeče. Absolventy pak
m úže vyslat jedna filipínsko-japonská spol ečnost clo Japonska, aby v tamním prúmyslu prohloubili svou k valifikaci.
P rospě j e se tak obě m a stranám.
Í:lenové RTC se setkallve WashingtQ.nu
Člen ové Rotaract klubti z 26 zemí a teritorií Severní Ameriky a karibské oblasti se ve dnech 15. až 17. července setkali
v hlavním městě USA Washingtonu k oslavě mezinárod ního
významu Rotary. Místní pořádající RTC kl uby s polečně s Univerzitou v Marylandu a Univerzitou George Washingtona
tam u spořáda ly již ll. výroční konferenci. jejímž ústředním
tématem byl " Svět bez hranic". Zab)rvali se význačnými projekty RTC klubú, čtyl'mi hlavními oblastmi rotariánských
aktivit, obecní i mezinárodní službou a pomocí, podporou
Nadace Rotary spoluprací s jiným i orga ni7.acemi, otá7.kami
se miná řú RYLA, p osk ytováním vysla neckých stipendií
i výměn ou studij ních skupi n (GSE).
Účast na Světovém kongresu

005 v Chicagu

Neodkládej te svou přihlášk u k účasti na již 96. Světovém
ko ngresu Rl, který p roběhne v Chicagu ve dnech 18. až 22.
če rv n a 2005! Kongres bude vyvrcholením oslav 100 let Rotaryve m ěstě, kde byl založen první Rotary klub. Jako čle n kteréh okol iv Rotary klubu m(Ižete k přihl ášce vyu žít internetu,
a to na adrese https.//ri web. rotcnyintl. org. Klikněte pak
v menu po levé straně na heslo Register for Meetings. Pokud
nebudete znát své číslo ID, sděl í vám je bud' sek retář vašeho
klubu nebo si je múžete vyžádat na e-mailové adrese
data@rotcuyin!l.oJg- Rf- Department ofData Seruices.

příště...

I

>

Rozhovor s Alešem Šulcem, členem RC Praga Caput Regni, novým ředitelem
Úřadu vlády CR

>

Úspěšné ukončení projektu RC Praha, nazvaného .Obnova kulturních památek
na Šumavě" a významně podpořeného německým distriktem 1950

I

l

>
>
>

Ještě ke zkušenostem a dojmům účastnfků na letnfch táborech mládeže
S vlaječkami Rotary na Gerlach
Rotariáni tří sousedních na Třístoličníku
... a řada dalšfch zajímavostí

kalendárium
ořadatel

datum

místo

akce

02.-03.10. 04

L1ptovský Ján

Shromáždění

28.10. 04

Praha - Letná

Vysazení stromů ke 100. výročí Al

AC Praha

06.-10.10. 04

Maastricht

Aotary Institute

Zóny 10-16

22.11.-10.12 04

d1striktu 2240

o. 2240

kontakt

DG V. Pri<azskY

c.ty Petr PaJaS, AOG
A.G.M. Tempelaars

Cesta pamětního zvonu Aotaryguvernér diStriktu
CENTENNIAL BELL po českých a slovenských klubech

08.1 2. 04

Srno

benef1ční

04.02. 05

Bratislava

konferencia .nový členovia EU - nová výzva pre společnstvoú"
pod záštitou ministra zahramčia SR E. Kukana
AC Bratislava, AC Bratislava - lnternational

05.02. 05

Bratislava

Rotariánsky ples

AC Bratislava

prezident RC

04. -06. 03. 05

Praha

slavnostní konference k 80. výročf
Rotary v CsR stému výročf Rl

d1strikt 2240

DGEO. Veselý

koncert Kociánka

AC Srno, AC Srno - City prezid.AC

Rotary lnternational- distrikt 2240
Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami Rotary lnternational. a to většinou ve formě
občanských sdruženi. Působí v rémci územního celku zvaného distrikt (distrikt 2240 české republika a Slovenská republika). V jeho čele stojí guvernér. který plni úlohu koordinátora činnosti jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačnlmi složkami a společenstvím Rotary lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distrikw mé ročnl cyklus - rotariénský rok
začíná I. červe n ce a končí 30. června.

CESKA REPUSUKA
AC Brandýs-Boleslav
AC Srno
AC Brno Oty
RC Ceské Budějovice
RC Ceský Krumlov
RC Frýdek - Místek
RC Hradec Králové
AC Cheb
RC Chomutov (v zakl.)
ACJ1čín

ACJ1hlava
AC J1ndl'tchúv Hradec
RC Karlovy Vary
RC Klatovy
RC Kraval'e
RCKroměi'lž

RC UbereCA.lablonec nad N1sou
AC Most
AC Olomouc
RC Ostrava
RC Pardubice
RC Písek
AC Plzeň

RC Poděbrady
RC Praga Caput Regni
AC Prague lnternatlonal
AC Praha
AC Prag Bohemia
AC Praha c.ty
AC Praha aassic
RC Praha - Staré Město
AC Prostějov
AC Pi'erov
AC Ropice (v zakl.)
AC Tábor
AC Trutnov
AC Tl'ebíč
AC Vrchlabí
AC Zlín
ACZno1mo
ROTEX Praha
FUTAAACT Brno,
Hradec Králově,
Ostrava (v zakl.).
Plzeň,

Praha

SLOVENSKÁ REPUBUKA
RC Banská Bystrica
AC Bratislava
AC Bratislava lnternational
AC Košice
AC Liptovský Mikuláš
AC Martin (v zakl.)
RC Nltra
AC f'leštany
ACPoprad
AC Prešov (v zakl.)
AC Spišská Nová Ves
RC Trenčfn (v zakl.)
RC Vranov nad Topfov (v zakl.)
AC Zvolen
ACŽ1IIna
FUTARACT Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Liptovský M1kuláš
N1tra
Žilina

6 . listopadu se

připojte

a zjistěte , kdo vyhrál: www.mattonigranddrink.com

Udělejte si čas . V sobotu 6. listopadu spatří svého vítěze velká barmanská soutěž Mattoni Grand Drink 2004, v přímém
internetovém přenosu z Krakova do celého světa. Tisíce so utěžících , dvacet finalistů, mnoho porotců vybraných z nejlepších
světových odborníků a jedna velká minerální voda: Mattoni. Skočte na www.mattonigranddrink.com a vychutnejte velkou
soutěž nealkoholických koktejlů. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Mezinárodní barmanskou asociací.

Kde to žije, tam je Mattoni.
(J
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