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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 minulosti. 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 výživový
mi 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 amaran
tového 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 (ubichi
non). 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 



Vážení čtenáři, 
milí přátelé, 

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 Sch
lei, dnes už past-guvernér distriktu 1880, 
pokrývajícího velkou oblast horního 
Bavorska a Sasko, když do vlajky svého 
distriktu včlenil jako její trvalou kompo
nentu slova "8R0CKE ZUM OSTEN". Ta 
se současně stala symbolem všech hlav
ních aktivit jeho distriktu: inicioval přede

vším náš dosud nejrozsáhlejší humani
tární 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 nalé
havé potřeby čtyř sociálních zařízení 

v západních Čechách. Jiné tři humanitár
ní MG-projekty byly díky další velkorysé 
pomoci Hanse Schleie nastartovány již 
na jaře t.r. (jsou v péči klubů Jihlava, Libe
rec-Jablonec a Most] a jsou nejlepší 
předpoklady k jejich realizaci ještě letos 
na podzim. 

O mostech ostatně hovoří i další člá

nek tohoto čísla, tentokrát z pera ame
rické autorky Janice Chambersové, 
připomínající opětovné začlenění rotari
ánských aktivit do života společnosti 

v zemích bývalého tzv. "socialistického 
tábora". 

To tedy jsou skutečně nové a pevné 
mosty, přesahující státní hranice, mosty 
spojující nové přátele, které opět propoji
ly rotariánské ideály služby a pomoci. 
O jejich další upevňování a současně 
i o stavění nových pečuj í všechny kluby 
našeho distriktu, každý dle svých mož
ností a osobních kontaktů nejen v tuzem
ském měřítku, ale i vůči zahraničí. 

O tom, jak se rozvijejí zahraniční styky 
mládeže, hovoří nejlépe příspěvky těch, 

kteří prožili letošní prázdniny na někte

rém letním kempu Rotary ať u nás, či 
v zahraničí. Z nich pak se rodí ti nejlepší 
vyslanci dobré vůle a přátelství - obojího 
nám bude v budoucnosti vždy tolik zapo
třebí. 

Dobroslav Zeman, 
šéfredaktor RGN 
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Praha je magnetem, který přitahuje. Potvrzují to i zprávy 
z Rotary klubů našeho distriktu. Během léta Prahu navštívi
lo 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, orga
nizovaných v rámci Rotary. Snímek je z návštěvy Prahy, kam 
přijeli účastníci "Rotary Handicampu Březejc" (viz str. 22). 

Dignitatis memores ad optima intenti r-'; 
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Milí rotariá m; 
spo lečenství l{o tary j iž trad ičně pod

poruje p rojekty, týkající se mládeže 
a uspokojující potřeby dětí. Během 
oslav stoletého v)rročí múžeme být 
hrd í na to, čeho jsme v uplynul)rch 100 
letech dosáhli, počínaje naší snahou 
pomoci tělesně postiženým mladým 
lidem, až po naše současné úsilí ochrá
nit dě ti před následky dětské obrny 
programem PolioPlus. 

Moje manželka Marie vám muze 
potvrdi t, že rodina je mou první prio
ritou. Máme tři děti a osm vnouča t. 

Vážím si každ ého okamžiku, kter ý 
s nimi mohu strávi t, a ť již jde o oslavu 
narozenin nebo o pobyt na hřišti. Stej
nou dt'lležitost má náš clt'1raz na celou 
ro tariánskou rod inu. V měs íci září, kdy 
si připom ínáme měsíc nových genera
cí, musíme pokračovat v poclpol'e rota
riánských programú a projek tt'I, které 
zlepšují životní úrovel''l dětí na celém 
světě. 1 aše investice clo světa dětí jsou 
investicemi clo naší budoucnosti. 

Jedním z nejstarších a nejúspěšněj
ších ro tariánských program(! je výmě

na mládeže. Každým rokem cestuje 
kolem osmi tisíc stuclentt'J clo zahrani
čí, aby se seznámili s jinými kulturami 
a poznali nový zpl'lsob života. Výměna 
mládeže otevírá okno clo světa, jehož 
v)rsleclkem je mezinárodní uvědoměn í 
a dobrá vúle na té nejzákladnější úrov
ni. V prúběhu let jsem měl možnost 
seznámit se s mnoha účastníky výmě
ny mládeže, ktel'í se později uplatnili 
\ ' oblasti mezinárodních vztahú, vzdě
lávání a humanitární služby. 

Je clúležité si uvědomovat, že dnešní 
mládež bude zítra zaujímat vedoucí 
místa. Doporučuji klubllm, které hle
dají zp úsob, jak oslavit stoleté výročí, 

aby založily klub I n teract, pokud tako
v)r klub ještě v jejich komunitě neexis
tuje. Interact múže posloužit mladému 
člověku k prvnímu seznámení s rotari
ánskou službou a stát se pi·eclstupněm 
pro Rotaract. Tento p i·irozený vývoj 
múže pak vést ke členství v Rotary 
klubu a k celoživotní oddanosti rotari
ánským icleáll'lm. 

Jako vúclčí osobnosti v podnikání 
mají ro tariáni jedinečnou možnost stát 
se vzory a vychovateli mladých l idí. 
Mohou poskytnout rady př i vo lbě 
povolání a př i výběru zaměstnán í 
a mohou fina nčně podpořit projekty, 
které pomáhají rizikovým skupinám 
mládeže, mládeži bez clomoYa, obětem 
násilí a jin)rm potřebn)rm . Měsíc nové 
generace nabízí m noho možností pro 
změnu života mladých lidí. Ať již pod
poříte stipendium či zajistíte prost f·ecl
ky pro vyvrtání stud ně, poskytujete 
pomoc mladému člověku. 

V tomto roce m ohou ro tari áni 
pomoci dětem svou podporou někte
rého ze čtyř hlavních cílt'1: rodina 
v Rotary, péče o zdraví, péče o vzdělá

ní a zajištění vody. Statistika potvrzuje 
smutnou skutečnost: kolem šesti tisíc 
dětí denně umírá na cho roby zpúsobe
né špatnou vodou a miliony dětí neu
měj í č íst a psát, protože chybí pro
středky na jejich vzdělá ní. Rotariáni 
mohou pomoci těm to dětem poskyt
nutím nezbytných prostřeclkl'1 a pod
porou ať ve své komuni tě či kdeko liv 
v zahranič í. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

Nej\·ětším odkazem Rotary múže být 
završení programu PolioPius, kter ý ji ž 
zaj istil očkování proti dětské obrně 
dvěma miliardám dětí. To je opravdu 
neu věi·itel ný počin, kter)r múžeme 
pokládat za náš největší úspěch 
během p rvního století naší historie. Při 
oslavě stoletého výročí musíme pokra
čova t v naší podpoře, dokucl dětská 
obrna nebude vym)rcena ve všech 
zemích. Dosažení tohoto cíle bude 
naším největš ím darem dětem celého 
sv čta. 

Během oslav století vyzývám rotariá
ny, aby si vyrýčili nové cíle a nové sny 
a přitom nezapomínali na děti . Pokra
čujme v historické cestě, která přináší 

naděj i a lepší život příští generaci. 
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,J1ilí rotaridi!Šií pldtelé, 

v roce 1912 napsal zakladatel Rotary 
Paul Harris: "Rotariánským ideálem je, 
aby povolání člověka bylo jeho nejlep
ším a nejvčrnčjším obrazem. Charak
ter člen ll Rotary klubl'1 musí b)' t udržo
ván na vysoké úrovni, neboť vaši i moj i 
přátelé jsou mezi rotariány." 

Tato slova jsou platná dnes stej ně, 

jako před témčř stem rokl'1. kdy je 
P. Harris napsal. Profesní služba je cha
rakterist ickým znakem naší servisn í 
o rganizace, který ji odlišuje od ostat
ních. Rotarián i od počátku háj ili čestné 
obchodní jednání a vysoké etické 
normy. Jako m ajitelé firem se snažili 
získat d(Ivěru veřejnosti a nabízet nej
lepší dosažitelné výrobky a služby. Byli 
hrdí na své činy i na své zaměstnance. 

v měsíci r·íj nu, kdy si připomínáme 

měs íc profesní služby, vyz)rvám ro tari-

ány, aby svým podnikáním nebo svou 
profesí pomohli ve svých komunitách . 
j ednou z velkých předností Rotary je 
rúznorodost profesí jeho člen ll. Rotari
áni mohou využít své profesní znalosti 
v med icíně, technice, výchově, země

dělství i v jiných oborech k tomu, aby 
pomáhali lidem doma i v zahraničí. 

Členo,·é klubC1 mohou být činní jako 
vychovatelé mládeže, podporovat 
funkční znalosti na pracovišti, sponzo
rovat vznik nových malých podnikLI 
i poskytovat pracovní příležitosti mla
dým a tělesně postiženým. 

adace Rotary podpo ruje stovky 
projektú, které pomáhají rozvíjet pra
covní znalosti, aby se mladí lidé mohli 
vyučit a stát se soběstačnými. Mllžete 
také využít své znalosti k tomu, abyste 
se sta li ro tariánskými dobrovolníky 
nebo se zapojit do někte rého profesně 
zaměřeného rotariánského zájmového 
sdružení. 

V období podnikových skandálú 
a pochybn)rch podn ikatelských č i n

ností je zvláště dCiležité, aby rotariáni 
dodržovali vysoké etické normy. Při 

návštěvě kteréhokoliv podniku mne 
vždy potěší, uvidím-li viset na stěně 

naši "Zkoušku čtyřmi otázkami". Říká 
mi, že majitel je rotarián, který se stará 
o své zákazníky. Mám dobrý pocit, že 
jeho práce bude dobl"c vykonána. Rok 
stoletého výročí je ideální příležitostí 
k tom u, abychom ocenili vedoucí pra
covníky, kteří jednají čestně a se soci
ální zodpo,·ědnosrí. Proto jsme letos 
zříd ili čestné uznání za profesní doko
nalost, abychom mohli ocen it i nerota
riány za vynikající v)1sledky, napl ňující 

rota riánské ideály. Chceme oceni t 
vúdčí osobnosti komun it, které proká
zaly vysoké etické normy, dosáh ly 
dobrých v)rsledkti a ostatn í také 
,. tomto duchu vedly. 
Př i vstupu clo nového století služby 

oslavme Rotary právě naší profesní 
službou. jak uved l bývalý prezident Rl 
v roce 1922: " .Jako posel etiky v povo
lání vysílá Rotary své poselství celému 
světu: sku tečná služba znamená osob
ní zodpověd nost za mír ve světě 

a pokoj lidem dobré vllle." Toto posel
ství je platné dodnes. 



100. výročí ~~-----------------------------
[ Pozvánka prezidenta Rl 

do Chicaga 

Moje žena Mary a já vás všechny 
srd ečně zveme k účasti na Svě tovém 

kongresuROTARY INTERNATIONAL, 
který se kon á ocl 18. do 22. června 

2005 v Chicagu. Rotary bude mít 
pouze jedinou oslavu svého stého 
v)r ročí a j istě nebudete ch tít promeš
k at tuto j edinečn ou příleži tost. Náš 
chicagský kong res, na něm ž se 
v rodišti Ro tary shromáždí ro tariáni 
ze všech konci:1 světa, bude vyvrcho
lením to hoto roku vzpo mínek, 
služby a přáte lstv í. 

Abychom povzbudili ro tariá
ny k účasti na této v)rjimečné 
oslavě , vyhlašujeme sou těž 

všech clistriktú, aby pl'ihlásily 
v íce než dvě procenta svých 
čl e n (! (včetně hosttl ) . (Poz-

námka redakce: Stačí, a by se 
plihlásilo pouhJÍch 26 člemi 

z našeho d istriktu.) 
Vyzývá me rovněž prezidenty 

klubú v roce 2004/ 05, aby 
napsali d opisy ke stému výroč í 

a přivezli je clo Chicaga" kde je 
umístím e v rotar iánské schrán
ce. Tyto do pisy zachytí odkaz 
vašich l<lu b tl a vyjácl ří vaše 
naděje a sny clo budoucnosti. 

Těchto jak doufáme d ce než 30 000 
clo pistl, které clo schránky uložíme, 
b ude sloužit jako clúkaz v íry 
v budoucnost Rota ry a bude otevře

no v roce 2105 př i oslavách d vousté
ho výroč í. 

Webová stránka ROTARY I NTER
NATIONAL www.rota ry.org posky
tuje množství info rmací o kongresu 
a na něj navazujících akcích. D opo
ručuji vám, abyste se na těchto strán
kách in fo rmoval i o všech podrob
nostech. Doporučuji vám rovněž č íst 

časop is The Ro tarian nebo váš regio-

Dignitatis memores ad optima intenti 

nální časop is (p řípa ně 

obojí), abyste se o kongresu 
v Chicagu clozvěclěli co nej
více. Pozvěte k účas ti všech
ny rota riány i jej ich rodiny. 

Náš kongres, pořádaný na 
oslavu stého výročí, ský tá 
jed in ečnou pří l ež i tost uká
za t rota ri ánské dědictví celé
mu svě tu a seznám it světo
vou veřejnost s výjimečnou 
p rací clob rovolníkú, k tel' í 

slo uží sv)rm ko munitám a p racuj í p ro 
mír a po rozumění na celém světě . 

Setkejme se v Chicagu při této jed i
nečné pl'íleži tosti. 

Srdečně Vá.'i 
G/en1t 1::. J::stess S1: 

Prezident Rl 

Rl prezident s invitation to Chi
cago 2005: 



__________________________ ..," 
100 let Rotary 

CHICAGO 
WHERE IT ALL BEGAN 
) OIN M ARY i\Nil ~11: , i\Nil TIIE EN rllll: 

l·i\MII.Y UF ROTIIRY ,,s Wl. CEI.I·.I\IIJI'I E 
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2005 R oTARY I NTI RNATIONAI. Co:-.vmno:>~ 

CHICAGO, ILLINOIS, USA 
18-22 } UNE 2005 
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100 let Rotary '~---------------------------
Zvon na pripornenutí 

100. výračia v našem dištrikte 
Prí príležítost;i osláv 100. výročia vzniku ROT ARY INTERNATIONAL v príe
behu t;oht;o rot;aríánskeho roku 2005 cirkuluje po celorn svet;e 5 jubílej
ných 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 sta
rej rot;aríánskej t;radícíe, že každé stret;nut;íe rotaríánov sa otvára a ukon
čuje úderorn na zvon. 

Zvony, ktoré - podobne ako o lym
pijský ohe11 - cestujú po celo m svete, 
majú podči arknú ř med zinárocln)· cha
rakter Rotary. Cesta zvonov začala na 
Svetovom kongrese Hotary Internatio
nal v australskom meste Brisbane 
a ukončí sa na vel'kom jubilejnom kon
grese v júni 2005 v Chicagu. 

a čo všetko si pri príležirosti 
návšrevy zvonu v našom clistrikte spo
menieme? 

• Po prvej svetovej vojne začali vzni
kať prvé Rotary kluby v Európe. Prvý 
klub vznika l v Paríži v roku 19 21. 
l\ leclzi ďa l'šími siedmymi európskymi 
mesrami, kde vznikli p rvé kluby, bola 
aj Praha (1925). 1 cbolo náhodou, že 
každ)r z týchto prv)rch klubov vznikal 
v krajine zo strany spo jencov, alebo 
krajine neutrálnej. Bolo vtedy ešte vel'a 
nepriatc l'srva mcdzi curópskymi štát
mi v dósledku prvej svcto\·ej \ 'Ojny. To 
dalo Rotary príležitosť zdórazniť šiesty 
ciel': ,.\'yt,·ori ř micr a dob rú \'Ól'u medzi 
národ mi." 

• čo spoločenstvo dokázalo ocl svojho 
vzniku, za sto rokov svojej existencie: 

• Uskutočn ilo očkovanie \ ')"Še 2 mili
ard detí na cclom S\'ete proti detskej 
obrnc a to \' spolupráci so zdra\utník
mi i nczcl ravotníkmi celého s\·eta; 

• Viaccj ako milión členm· Rotary 
dobro,·ol'nc poskytlo svoj čas a pro
stricdky počas Národn)'ch očkovacích 
dní proti polio, 

• Vcnovalo viaccj ako 500 miliónov 
US dolárov na eradikáciu po lio vo 
svetc, 

• Viaccj ako 200 000 študentm· sa 
zúčastn ilo na programe ' 'Ýmeny mlá
deže, 

• 42 000 účastníkov sa zúčastnilo na 
Group Study Exchange (výmene štu
d ijn)•ch sku pín), 

• na tento program vynaložila Nadá
cia Rotary viacej ako 80 milió nov US 
dolárov, 

• Nadácia Rotary poskytla 34 000 šti
pendií rózncho druhu pre šrudentov 
na celom svctc, 

• 69 m il iónov US dolárov venovala 
na granty prc podporu zdravia, proti 
hladu a na humanitárne ciele, 

• realizoqda 13 500 tzv. J'vlatching 
Granto\' (úče lových dotácií) pre med
zinároclné humanitárnc projek ty. 

] e naozaj potcšujúcc, že sa na týchto 
ak tivitách pod icl'ajú v poslcdno m 
dcsaťroč 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 Rota
ry lnternational, 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 inten
ded 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 World 
Convention in Chicago in June 2005. 

~ Dignitatis memores ad optima intenti 

Program shí<.Tnostnych zhromažcle
n• Rorarv klu hm ' s1h islo:;ti s n<ívšre
, ·ou Centcnnial Bel!: 
Pondelok 22.11 .2004 Praha 
Utorok 23.11.2004: Praha-Staré Město. 

Praha-City. Prag 
Bohemia 

Streda 24.11.2004 Prague lnternational. 
Praha-Ciassic. Praga 
Caput Regni 

Štvrtok 25.11.2004: Poděbrady. Brandýs
Boleslav. 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: Tábor. Písek. Klatovy 
Piatok 3.12.2004: Karlovy Vary. Cheb. 

Plzeň. Most. 
Chomutov 

Sobota 4.12. a nedera 5.12.2004: 
Pondelok 6.12.2004: Olomouc. Prostějov. 

Pře rov 
Utorok 7.12.2004: Ostrava. Kravaře. 

Frýdek-Místek. Ropice 
Streda 8.12.2004: RC Brno a RC Brno 

City (na Kociánke). 
Kroměříž. Zlín. Jihlava 

Štvrtok 9.12.2004: Žilina. Martin. Trenčín 
Piatok 10.12.2004: Nitra. Piešťany 
Sobota 11 .12.a nedera 12.12.2004: 
Pondelok 13.12.2004: Banská Bystrica. 

Zvolen 
Utorok 14.12.2004: Liptovský Mikuláš. 

Poprad. Spišská Nová 
Ves 

Streda 15.12.2004: Košice. Vranov, Prešov 
Štvrtok 16.12.2004: 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 J 

Rolf]. Klarich, člen finského RC Hel
sinski-Helsingfors, který vykonával 
funkci prezidenta RI v roce 1980/ 81, 
byl těžce zraněn za finsko-ruské války 
v roce 1939/ 40. Byl ovšem mezi první
mi , kter )r naléhal , aby byly Ro tary 
kluby zřizovány i v Rusku, kde byly 
principy Hotary a jeho dobrovolné 
služby a pomoci zcela neznámými 
pojmy. První RC v Moskvě získal tedy 
Chartu RI za oslavn)rch fanfár hned 
v roce 1990 jako znak refo rmního 
hnutí, které se pak rozš ířilo po celé 
zemi. 

Před II. svě tovou válkou bylo v dese
ti zemích střední a v)rchoclní Evropy 
více než 5000 rotarián(I. Během éry 
dvou to talitních systémú, zejména 
komunistického, však riskovali rotariá
ni nejen uvěznění, ale i smrt, chtěli-li 

pokračovat ve sv)rch pravidelný-ch set
káváních . .,Společenství Rotary bylo 
zakázáno jako kapitalistické hnu tí,'· 
připomíná bývalý guvernér clistriktu 
2240 Dobroslav Zeman. Teprve po 
dlouhých 45 letech, 25. června 1989, 
získal znovu Chartu RI macl'arský Rota
ry klub Budapešť. Po něm rychle 
následovaly další v tehdejším Česko
slovensku, Polsku, l{umunsku a Jugo-

slávii. ..V těchto zemích se kapito la 
Hotary nikdy neuzavřela", prohlásil při 
slavnostním předávání Charty RI prezi
dent HI pro rok 1988/ 89 Hoyce Abbey. 

Dnes aktivity ro tariánú v těchto 

dlouho izolovan)rch zemích jen vzkvé
tají. Po rozpadu Sovětského svazu 
nabídly Rotary kluby významnou bez
pečnostní s íť pro země s velmi omeze
nými zdroji s nedostatkem soukromé 
filantropické tradice, které si dlouho
době zvykly na to, že základní potřeby 
zajišťuje jen jejich vláda. 

Toto společenství si mezitím opět 

získalo svou pozici a spo lečensk)r 

respekt. Například v Rumunsku získa
lo ocl roku 2000 již 32 klu bú Chartu H.I. 
Ve stf·eclní a východní Evropě existuje 
nyní již 439 Rotary klubú a v samot
ném Rusku 72. 

Stejně jako \·šechny mladé demo
kracie či podniky řízené svými dosud 
nedos ta teč ně zkušenými manažery, 
narážejí Rotary kluby v této části světa 
na řadu potíží. Napříklacl \' RC Moskva 
zbylo dosud jen málo ze zakládajících 
čl enú. Podle názoru jeho současného 
vedení se řídili jin)rmi moti\y, než 
které jsou obsaženy v ro tariánském 
ústřed ním mottu .,Service Above Self". 

Přesto tvol'í jeho součas ní členové 
nov)r kádr ro tariánt\ kteří jsou plně 

oddáni myšlence služby a pomoci své 
obci. 
Řada z bývalých sovětských repub

lik, jako např. Moldávie, má jen velmi 
málo vlastních zclroj(t a téměř žádný 
h las ve světovém společenství. Většina 

l idí by měla i velké potíže najít tu to 
zem i na mapě světa. Pf·esto však členo

vé maličkého Rotary k lubu Kišiněv, 
který získal Chartu HI v roce 1998, 
navazují pevné vztahy s rotariány po 
celém světě . Rozmach Hotary v této 
oblasti napomáhá podporovat řadu 
r (tzných projektú ve prospěch těch, 
kteří to nejvíc potřebují: pou ličním 
dětem v Husku, obětem pozemních 
min v Bosně, osobám postižen)rm 
tuberkulózou na Ukrajině či sirotkúm 
v Bulharsku. V době, kdy toto číslo 

našeho časopisu bylo předáváno clo 
tisku, oslavoval i rotariáni v Mostaru 
(Bosna-Hercegovina) splnění svého 
úsilí k obnově starožitného mostu 
tohoto města zn ičeného válkou 
(více se dozví te na adrese: 
www. rotcny.org/newsroom). Pečl ivě 

restaurovaný most se stal symbolem 
přežití národa a jeho opětovného pro
pojení na osta tní svět. Je typické, že za 
tímto projektem stáli také rotarián i. 

A v tom také spočívá nejv)rznamnější 

odkaz rotariánú: přes desetiletí útlaku 
a konflikttl pokračují ro tariáni ve svém 
l'ltstu a výchově vúdčích osobností, 
schopných vést své obce i své národy v 
duchu mezinárodní humanitární služ
by a světového míru. 

Abychom dokumentovali púsobivý 
vzestup Hotary v Rusku a v dalších 
zemích střední a východní Evropy, 
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 

Oignit atis memores ad opt ima intenti .r-: 
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S časopisy Rotary 

na skok do Stockholrnu 
Už dl"ív jsem slýchal, že se Stockhol

mu l"íká "Be nátky severu". Pro tože 
jsem však severněji než na severním 
cípu Rujány nikdy nebyl, pl"ekvapilo 
mě po mém pl"íle tu clo této metro po le 
Švédska, že skutečně leží na ostrovech. 
Těch je celkem 14 a jsou z pevné žuly 
(Be nátky stojí bohuže l jen na cl l"evě
ných pilíl"ích). Celé Švédsko má těch 
osn·ovť1 dokonce pl"es 14 tisíc! A jsme-li 
už u toho zeměpisu: kdybyste celé 
Švédsko otočili kole m pomyslné osy, 
rvol"ené jeho jižními bl"ehy, směrem na 
jih, sahalo by d o konce až někam k Sicí
lii. Ohromná země - a to prý je n 
s 9 milio ny o byvatel! 
Právě do Stockholmu svola lo ústl"edí 

Rl pracovní seminá!· vydavatelů časo

pisů Ro tary, vycházejících v Evropě. 
A tak se tam sešli (společně se mno u) 
ko legové-editor-i, vyd ávající neje n 
časopis ROTARY NORDEN (těch bylo 
hned pět - ze Švédska, No rska, Dán
ska, Finska a Islandu - a vždy po tl"ech 
le tech se ve vydávání časopisu s tl"ícla
jí), a le také z Anglie, Belgie, Ho land-

Kašna na hlavním náměstí starého města 
Stockholmu 

Plachetnice VASA byla nádherným uměleckým i technickým dílem [byť bohužel nefunkčním . . .] 

ska, Německa, Švýcarska a také z Izrae
le a Turecka. Bohužel se nemo hli 
zúčastnit vyd avate lé z Francie a Itálie 
ani z Po lska, Po rtugalska či Španělska, 
kde regio nální časopisy Ro tary také 
vycházejí. Byl ovšem zasto upe n také 
ús tl"ední měsíčník THE ROTARIAN 
svým šéfredakto re m Vince Aversanem. 
Přijel a samozřejmě i pan í Cancly Isaac, 
koordináto rka všech 31 ro ta riánských 
časopisů, působící na ústl"ed í Rl v 
Evansto nu. 
Účastníci si vyměnili mno ho zkuše

ností ze své editorské činnosti - jak zís
kávat a šíl"it pozitivní info rmace o Rota
ry, jak zajišťova t inzerci, jak časopisy 
úsporně tiskno ut i dis tribuovat či zd a 
by se měly v budoucnosti nah radit 
we bovými stránkami (a určitě nemě

ly!). Mnohé z těchto poznatků uvítali 
pl"edevším členové redakční rady naše
ho dvouměsíčníku ROTARY GOO D 
NEWS a některé z n ich jistě také b rzy 
up latníme. 
Účastníky seminál"e pl"išel po zd ravit 

Carl-Wilhelm Stenhammar, tedy Švéd, 

k terý již za necelý rok nastoupí - po 
současném prezidentu Gle nnu E. 
Estessovi z USA - do funkce světového 
p rezidenta ROTARY INTERNATIO
NAL. Pl"ipomněl, jak)r význam mají 
všechna ro tariánská periodika nejen 
pro všechny členy tohoto celosvětové
ho společenství, ale i p ro nejširší svě
tovou vel"ejnost. Jak jinak se mohou 
lidé dozvídat o tom, co pozitivního 
rotariáni vytvá l"e jí ve sféře humanitár
n í, sociální a zd ravotní i v oblasti vzdě
láván í? Pochopite lným tématem jedná
ní edi torťi byla i příprava na blížící se 
100. výročí založení Rl. 

Kdo dosud ve Stockholmu n ikdy 
nebyl, toho zauj me hned několik 

pozoruhodností: především jeho krás
ně zachovalé sta ré město (však také 
Švédsko už přes 300 let nevá lčilo!) 
s řadou reprezentativních budov, zalo
žené v polovině 13. sto le tí na centrál
n ím, poměrně malém ostrově; dále 
propo jen í všech sousedících ostrovů 

desítkami mostů pro usnad nění stále 
rostoucí dopravy velkoměsta; čistá pří-

Dignitatis memores ad optima intenti 



roda plná lesi:1 v jeho bezprostřední 

blízkosti (však také z jednoho blizouč
kého jezera čerpá Stockholm - bez 
jakékol iv f iltrace! - pitnou vodu vyni
kající kval ity). 1 a protilehlých březích 
tohoto jezera leží Drottningholm 
(v překladu: Královnin Ostrov). ]de 
o královský p alác, v němž také součas
ná královská rodina sídlí. Tento krásný 
palác je obklopen z jedné strany krás
n)mli francouzskými zahradami ve 
stylu Versai lles, z druhé anglickým par
kem. Z části je veřejnosti přístupný, 
stejně tak jako původní barokní diva
dlo: je ovšem stejně krásné a zajímavé, 
jako jeho rodná sestra na českokrum
lovském zámku. 

Co by však bylo velkoměsto na 
břehu moře bez množství nejrůzněj
ších typll lodí, ocl gumových motoro
vých člunů přes drobné plachetnice až 
po ty třístěžňové, ocl ponorek až po 
ohromné zaoceánské parníky, které 
clo Stockholmu denně přivážejí stále 
nové hosty. 

Pro ně je hlavní a také zcela mimo
řádnou atrakcí pocl ochranou celosvě
tového kul turního dědictví Muzeum 
VASA: je v něm umístěna ohromná tří
stěžiíová plachetnice téhož jména, 
pocházející z první poloviny 17. století. 
]e odhadem 40 m vysoká a 80 metrů 
dlouhá, vytvořená celá z dubového 
dřeva, nád herně zdobená a vyzbrojená 
desítkami kanónú. Proslavila se však 
tím, že ihned po spuštění na vodu -již 

-------------------------------r" 
rotariánský tisk 

v roce 1628! - ujela po hladině moře 
pouhých asi 300 metri:1, aby se nená
vratně navždy potopila. 

Navžcly' ikoliv: ŠvédtJm se podaři lo 
ji koncem 80. let minulého století obje
vit, vyzdvihnout z ohromné vrstvy 
bahna, které j i dokonale konzervovalo 
a zachránit ji v její pi:1vodní podobě 

Švédská královská rodina sídlí v zámku 
Orottningholm, připomínajícím francouzské 
Versailles 

a kráse i se vším, co vnitřek lodi před 
téměř 400 lety obsahoval. 

Pokud tedy kdokoliv z vás do 
Stockholmu přijede, určitě nezapo
mciítc navštívi t Muzeum VASA, které 
Švédové doslova kolem této mimořád
né lodě vybudoval i. l3udete překvape
ni její impozantností, její nádherou 
i jejím tak smutným -a nakonec i slav
ným osudem. 

Dobroslav Zeman, PDG, 
šéfredaktor RGN 

ID·I4:!.1(!6!·'~i·il;ti1!:14'Bill!@fJI.t:t.W 
meet in Stockholm 
The PA-department of ROTARY 
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 encoun
ter 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 magazí
ne ROTARY GOOO NEWS. 

Baroknf královský palác, situovaný v těsném sousedství starého města Stockholmu, slouží pro 
reprezentativní účely. Je doplněn nápaditou skulpturou. 

Dignitatis memores ad optima intenti .;,; 
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Integrace 

echci popisovat celou historii inte
grace 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 společenství Rotary Inter
national vyloučen. 

Proti tomuto d iskriminačnímu roz
hodnutí se protestovalo, bylo vznese
no 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 při

jímat za své členy i ženy "požadované 
kvality". Ve Francii to byl k lub Grenob
le-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 téměř "revoluce'·. 
bylo o dva roky později založení klubu 
Toulouse-Liberté, složeného pouze 
z žen. j e však třeba jít do takových 
extrém ll? 
Uznat jiného v jeho razdnnosti 

Vážení muži-rotariáni, jste to ve sku
tečnosti vy, kteří jste většinou podnítili 
ženy nebo přesněj i své manželky 
k účasti na rotariánském životě. Chtěla 

bych tedy nejdříve mluvit o manžel
kách rotariántl. 

Bezpochyby jsou dtlležitým koleč
kem v souko lí klubu. Chtěl a bych 
proto poodhalit závoj, který skr)'Vá 
jejich činnosti. Aniž bych chtěla mluvit 
o sobě, právě ženy umožňují sv)'m 
manželúm, často velmi zaměstnaným 
jejich pro fesními úkoly, aby si jeden 
večer v týdnu dopřál i strávit m ezi 
svými přáteli. Účastní se tak nepřímo, 
neviditelně a přesto reálně na životě 
klubu. 

Srolupráce manželek rota ri ánú je 
ovšem ještě zřejmější a akt ivnější, při

jme-li jejich partner úkoly v klubu: jako 
prezident, sekretá ř, pokladník, a clo
konce stane-li se guvernérem, ředitelem 

či dokonce prezidentem Rl. Tehdy vidí
me po boku mužú i jej ich manželky. 

-zen do společenství 
Rot ary 

Kromě této výkonné úlohy po boku 
svého 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 manžel
ky rotariántl mají, rozumím jejich zdr
ženlivosti až odmítnutí, které některé 
z nich mohou zaujmout ke členství 
v klubu, patřícfm podle nich jen 
"mužúm-rotariántim". 

Kladu si tedy řadu otázek: Co tato 
žena m(Iže přinést jiného než sebe 
samu? Není to snad pouze proto, že 
jejich manželé neuměj í ocenit jejich 
úlohu? ejsou spíše nakloněni ocenit 
ji u j iné ženy, nově přijaté clo klubu? 

1 ení to také proto, že ony samy vědí, 
že jejich muži se s potěšením setkávají 
mezi sebou a že příchod "rorariánek'· 
by mohl narušit přátelské předivo 
klubu? 

l\llé 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 chtěla také doložit. 

Všichni muži v klubu jí ve skuteč

nosti ncprokáží stejné přijetí: někteří 
z nich jsou srdeční - ro je zaj isté nej
častějš í pl"í pacl . Jiní vykazují jistý 
odstup, ne-li blahosklonnost. Jiní -
naštěstí nepočetní - předvádějí směs 
zvědavosti či lhostejnosti ... tak tomu 
bylo alespoň při mém př ijetí. Tyto 
rlizné přístupy jsou zcela pochopitel
né 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: ochoči t si klub, to zna
mená naučit se znát jej a porozumět 
mu, aby jej mohla milovat a současně 
být j ím milována. Obtíže ženy, která se 
integruje clo kl ubu, vypl)rvají rovněž z 
nutnosti řízen í a zvládání vlastních 
úkoi(I a profesionáln ích i roclinn),ch 
povinností. 
Řešení nalezne ve své houževnatosti 

a ve své organ izační schopnosti. Po 
překonání všech těchto obtíží se pak 
ITILiže rotariánka začleni t clo svého 
k lubu a nabíd nout mu své kvali ty, 
ovšem i své chyby - ale o těch nechám 
rozhodnout raději některého rotariá
na. 
Kterými přednostmi se žena p ,._,.",""--_ 

Především svým pragmatizmem: 
žena má touhu konat a především si 
přeje započaté věci dokončit. 

Aby dosáhla stanoveného cíle, je 
žena schopna prokázat velkou trpěli

vost a vytrvalost. 
Žena konečně potřebuje komuniko

vat, jít d ruhému vstříc, být k němu 
pozorná. TalO otevřenost ostatně 
podle mého názoru plně odpovídá 
rotariánskému duchu. 

A rak, krok za krokem, bude bezpo
chyby žen v Rorary klubech stále při
bývat a budou do nich lépe integrová
ny. Mají tedy své oprávněné místo 
v program u rozšiřování členské 
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 většinou a menšinou. 

Pokud budeme tedy všichni rotariá
ny - a tady trvám na používání termí
nu .,generičtí", tedy téhož rodu - bude
me společně rozsévat lásku a podávat 
druhému pomocnou ruku, abychom 
se tak zapojili do řetězu přárelsrví. 

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 príle
žit;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 pripo
rnenúť 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 vzdeláva
nia, odbornej spolupráce, ale aj rela
xačných aktivít a športov)rch zápolení. 
Za takýmto účelem majú rorariáni 
právo stať sa pocll'a svojho záujmu, pro
fesie, alebo špon ových či hobby aktivi
tách č le nmi viace rých záujmových 
a odborných združení - Hotary Hecre
ational and Vocarional Fellowships. 

Význam takéhoro členstva, či už 
v prospech osobného odbo rného 
rastu, či už za účelem aktívneho oddy
chu a vzájemného rotariánskeho kon
taktu vyzdvihlo aj ústredie Rl, kecl' 
\' roku 2001 bol mesiac jún vyhlásen)· 
za "Hotary Recreational and Vocational 
Fellowships Month'·. jún je totiž me
siac, kecly sa kažcloročne koná aj sveto
vý kongres RI, kecly je najlepšia príle
žitosť osobných stretnutí členov jedno
tlivých zclružcn í a ich záujmových akti
vít, ako aj svetových rotariánskych 
majstrovstiev v róznych športových 
oclvetviach. 
Meclzi nárocl nosť Rl inšpirovala už 

v roku 1928 vznik prvého záujmového 
združenia "Rotaria Esperanto Amika
ro'' (International Esperanto Fellow
sh ip of Rotarians). Členov ia tohto 

prvého zclružcnia myslel i v tom čase, 
že esperanto by sa mohlo stať jedna
cím jazykem pri rýchlom šírení sa 
Hotary clo nových, jazykovo róznoro
clých končín sveta. Esperanto v tom 
čase ponúkalo praktickú alternatívu 
clorozumievania sa mnoho-jazykové
mu společenstvu Rl. 

Najstaršie nepretržite organizované 
rekreačné zd ruženie pracuje ocl roku 
1947, kecly Angl i čan .John G. Barrett 
zorganizoval skupinu jachtárskych 
nadšencov a založil Yachting Fellow
ship o f Rotarians. a svetovom zhro
mažclení v Soule (Korea) sa v roku 
1989 rozhodlo o založení rotarián
skych zclružení aj na báze profesijnej. 
Dnes viacej ako 30 profesijných zdru
žení právnikov, lekárov, inžinierov, 
účtovníkov, učitel'ov, trénerov a iných 
profesií napfr1a primárne poslanie 
členstva v zcl ruženiach - vyrvoriť mecl
zinároclnú si eť špecial istov, ktorí 
okrem vzájemných výmen skúseností 
móžu byť nápomocní pre o rganizova
nie mcclzinároclných projektov HI, či 
ako rota riáni-dobrovol'níci móžu byť 

priamo účasrníkmi takýchto projektov, 
alebo záchranných tímov v prípade 
katastro f. 

Sedem rotariánskych záujmových 
združení má dnes viacej ako tisíc čle

nov: yachting- 3169, rotariáni na inter
nete- 2610, caravaning- 1700, 
lietajúci rotariáni - 1700 čle
nov. 

členstvo v Rotary Fellows
hips je ideál na príležitosť učiť 
sa prakticky o realizácii mecl
zinárodného priatel'stva, 
zábavne získavať nové skúse
nosti a prílež itosť slúž i ť 

v medzinárodnom spoločen
stve. Bli žšie info rmácie je 
možné z ískať na webovej 
stránke www.rotaJyfellows
lnjJs.oJg. Prehl'ad jednotli
vých záujmových združení 

a kontakty na ich predsedov a prezi
dentov móžete získať v .,Official Direc
tory" 2004-05 na stránkach 0-67 až 
0-70, kde je uverejnen)rch všetkých 
dnes už 84 rekreačných a profesionál
nych zclružení. V prípade, že by ste 
nemali k dispozícii k lubovú kópiu 
"Official Directory", ani prístup na 
internet, stačí vyplniť (samozrejme 
anglicky) pripojený informačný 
dotazník. Váš záujem bude zaregistro
van)r a z ústreclia Rl dostanete aktuál
ny kontakt na združenie, o ktoré sa 
budete zaujímat. 

Kažcl)r rotarián má "svet príležitostí" 
vybrať si zo širokej palety medziná
rodných záujmových združení 
a právo stať sa ich členem. 

Rotar Fellowshi s 

lvem Be!an, PDG, 
RC Banská Bystrica 

Rotary lnternational offers all Rotarians 
opportunities for further education, coope
ration on specialist matters, and recreatio
nal and sporting activities. For this purpose 
they are organised into various specialist 
and interest groups - the Rotary Recreati
onal and Vocational Fellowships. Further 
information can be found at the address 
www.rotaryfellowships.org . 

Oignitatis memores ad optima intenti ,/":;; 



čestný odznak Rotary \, ___________________ _ 

Nositelé odznaku PHF 
I 

Naše dnešní civilizace je civilizací 
odznakt\ ne-li "esemesek". Také to, co 
čteme, nám často nedovoluje vypátrat 
p(tvodní smysl představy, a tak vzniká 
úplně nová sémantika. To dovoluje eli
minovat všechny odkazy, přeřezat 
všechny kořeny a tudíž nikdy necítit 
odpovědnost za odvozeniny. Je tomu 
tak i s v)rrazem "PHF". 

Co znamená tento odznak? 
PHF, zkratka, kterou by bylo snad 

lépe zapomenout, znamená "Paul H ar
ris Fellow". Pokud ji vyslovíme nezkrá
ceně, dostaneme se k Paulu Harrisovi 
a budeme pokračovat ve vzpomínce 
na něj, protože Paul Harris je důvo
dem daru ve prospěch Nadace Rl. 

Malá vzpomínka se mi tu zdá nutná. 
Ve chvíli jeho úmrtí, dne 27. ledna 
1947, nezměrné hnutí sympatií 
a upřímného přátelství pomohlo shro
máždi t 1,3 milionu dolar (! ve prospěch 

adace Rotary, což byl začátek jejího 
ohromného rozvoje zvláště při udělo

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 vytvořit "Fond 
dar(t pro Rotary ... určený k podpoře 
humanitárn ích a vzdělávacích projek
tú, jakož i všech akcí veřejného zájmu 
ve službách human i tě" . 

V roce 1938 vydala Nadace výzvu ke 
shromáždění 2 milion(t dolar(t na rea
lizaci svých projektl!. Druhá světová 
válka však provizorně tento požada
vek přerušila . 

V roce 1947, při (umtí Paula Harrise, 
obnovila adace tuto výzvu s odka
zem na památku svého zakladatele. 
Odpověď rota riánů (1,3 mil. dolar(t) 
ukázala, že všechny kluby: 

- uznávají mnnost podporovat mate
riálně cíle tadace, 

-vzdávají poctu vzpomínce na toho, 
koho všichni považují za prvního 
7. rotarián(t. 

Teprve v roce 1957 rozhodla 'aclace 
vytvořit ti tul "Paul Harris Fellow", aby 
j ím uznala dttležitost dárcú, čímž takto 
- odznakem - material izovala púvod 
financování: výhradně dary! 

Pravidlo bylo stanoveno bez mož
ných pochybností: "Každý jednotl ivec, 

jehož osobní příspěvek dosáhne část
ky, nebo v jehož prospěch bude slože
no 1000 dolar(t, m(tže si čin it nárok, 
pokud o to požádá, na titu l Paul Harris 
Fellow". 

Ocl té doby, především v druhém 
pololetí rotariánského roku, se zvětšu

jí fondy, doprovázené žádostmi 
o zapsání rotariánek, rota riánů ale 
i nerotarián(t na světový seznam Paul 
H arris Fellows. 

Zárovei'l se však objevují kritiky, 
zvláště v našich dobrých starých f ran
couzských klubech. Je to známý kritic
ko-sati ricko-galský komplex? Ve všech 
případech se zdá, že argumenty jsou 
dobře vymyšlené a mají nezvratnou 
logiku: 

- "Paul H arris Fellow" je skutečně 
dekorace, protože se předává často 
s velkou pompou ve své materializova
né podobě 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!" 

Dignitatis memores ad optima intenti 

A přece naši anglo-sasští přátelé, při
spívajíce na Nadaci Rotary, neváhají se 
přihlási t k dárcovství a zveřeji1ova t 
o něm osvědčen í , dttkazy a odznaky, 
což zárovet''l vysvětl uje původ 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 povinnosti "služ-
by". 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 příspěvky 

k fungování "humanitárních a výchov
ných projektú Hotary", jakož i "všech 
akcí veřejného zájmu ve službě huma
ni tě" . Tím, že dokazují svoji sounáleži
tost k dárcovskému klubu, vyzývají 
všechny své přátele k následování. 

Druhá část definice:" ... nebo v jehož 
prospěch byl učiněn" je typická pro 
naši lati nskou in terpretaci. Milujeme 
svoj i skupinu, zakládáme si na sv)rch 
citech, když nás tato skupina oceňuje a 
prokazuje nám své přátelství nebo 



o blibu, když nás dekoruje. Kdo by 
odolal takové demonstraci? A každá 
dodatečná značka (safír, rubín) je pf·í
ležitostí ověřit si cl (lležitost, kterou 
nám přiznávají naši přá tel é . Nemluv
me o penězích, o příspěvku, o Nadaci, 
jsme přece ve svém klubu, v naší sku
pině, v rodině Rotary! 

Teměly by proto být tyto dva význa
my, typické pro dva rozdílné světy, 

vyjádřeny dvěma rúznými odznaky' 
Pro dárce na jedné straně, pro poctěné 
na straně druhé? 
Samozřejmě nikoliv, protože všichni 

jsou seskupeni ve velké rodině "Přátel 
Paula H arrise". Ostatně prvních 18 
"PHF" nemělo nic společného s tímto 
vysvětlením: bylo to prvních 18 stu
clentú, ktel"í odjeli jako stipendisté po 
smrti Paula Harrise a kteří vytěžili 

z pocitl\ vyvolaných odchodem naše
ho zakladatele a z 1,3 milionu clolarú 
ocl ro tariánú z celého světa . Těchto 

prvních 18 "Přátel Paula H arrise" bylo 
ve skutečnosti 18 prvních vyslancú 
dobré vúle z celého světa. Nadchnuli 
ro tariánský svět, který objevil potřebu 
pokračovat v tom to programu, a tedy 
i zvětšova t dary a poctít pak i d árce. 

Zastavme se nakonec u třetí části 
definice: "K aždý jedno tli vec, jehož 
příspěvek . . . nebo v jehož jméně ... 
dosáhne 1 000 clo larú. " 

_____________________ "/ čestný odznak Rotary 

Tato přesná suma přetrvala dosud 
celá desetiletí, aniž by se změnila . Jde 
o symbolickou částku jednoho tisíce, 
o které se věří, že co nejvíce ro tariánú 
jí přispěje a která umožní (nebo neu
možní) realizaci některých programú. 
Pokud příspěvky jsou nedosta tečné 
(což je známkou nezájmu nebo ekono
mických obtíží), programy se zreduku
jí. Pokud se dosáhne přebytku, otev
řou se další doplňující programy. 
Těchto 1000 clolar(I představuje pří

mou a dobrovolnou účast některých 

z nás na programech, s nimiž souhlasí. 
Jejich účast je jistým zpúsobem jejich 
kladnou vo lbo u, jejich souhlasem 
s vedením Taclace, přeclstavovanou její 
Radou zmocněncú. Pokud jsou dary 
řidší, znamená to, že základna nesou
hlasí. Polnic! jsou častější, pak souhlasí. 
Napříklacl daleko více než púvoclních 
80 mi lio n(! clo larú shromážclěn)rch 

kluby v přeclminulém roce pro pro
gram PolioPlus vyjadřuje jasný souhlas 
všech s vedením Rotary. 

Pocl touto optikou je pak interpreta
ce zcela jistě anglosaská ( PHF = dárce) 
a také nejlogičtější. Necliskvalifikuje 
ovšem ani náš zpúsob náhledu. 

j sme šťastni, že jsme příslušníky spo
lečenství Rotary Internatio nal. Někteří 

z nás se však věnuj í jeho programúm 
více než ostatní a kolektiv je chce po
ctít a poděkova t jim tím, že daruje pří
spěvky ostatních clo Taclace "na jej ich 
jméno". 
Nechť tedy přestanou rány pocl pás, 

věrolomnosti, obvinění jedněch jako 
"kupcú svých medailí", či výtky d ru
hým, že nepřispěli dostatečně a že si 
sami "nepustili žilou" pro kolektiv. 

Nadace Rotary je jediným transpa
rentním nástrojem, umoži'lujícím ustá
li t společné akce na poli výchovném 
a humanitárním. Akce jsou zl"etelné, 
k vantifikovatelné a bezchybné. Finan
cování je transparentní, vždy ověřené 

a řízené rotariány z celého světa, kteří 

se ve svých funkcích střídaj í. Mecha
nizmus je jednoduchý, pochopitelný 
pro každého člena klubu, i když se 
výročních seminářú o Naclaci třeba 

neúčastní.] e to živoucí, stále se zlepšu
jící mechanizmus, pf·ístupný všem 
návrhúm na vylepšení, ať už pocházejí 
odkudkoliv. 
Ať už je tedy in ter pretace anglosaská 

nebo latinská, "Paul Harris Fellow" je 
základním prvkem života ROTARY 
INTERNATIO TAL. Je živoucím a nepo
křiveným svědkem účasti na životě 

Taclace Rotary, která nemllže přežít 

bez clarLI, ať už tyto dary pocházejí ocl 
jeclnotlivc(I nebo od skupiny. 
Společnost potřebuje svá označení. 

Ať j iž část aktivity clúleži té mezi národ
ní skupiny je jedině o rientovaná na 
službu jinému a její f inancování spočí
vá jedině na dobrovolných darech bez 
jakéhokoliv tlaku, je to velm i si lným 
znamením s ohledem na neustálé kon
flikty, neočekávané katastrofy a zla 
všech clruhú v naší společnosti. 

Odznak "Paul Harris Fellow " je tedy 
opravdu pojmem, na k terý múžeme 
b )rt vš ichni hrdí a jehož hodno tu 
nemúže nikdo z nás popřít. 

pPeložil Augustin Čermák, 
RC I-Jradec Králové 

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 
společenské činnosti každého 
člena Rotary klubu 

e podpory dobré vůle, směřující 
k mezinárodnímu porozumění 

a míru prostřednictvím světo
vého společenství všech, které 
sjednocuje ideál vzájemné pomo
ci 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 uve
řejněn 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. What 
is happening? 
Condolezzet Rice: Sir, I have the report here 
about the new leader of China. 
George: Great. Lay it on me. 
Condi: Hu is the new leade r of China. 
George: Thaťs I want to know. 
Condi: Thaťs what I'm telling you. 
George: Thaťs what I'm asking you. Who is the 
new leader of China? 
Condi: Yes. 
George: I mean the fellow's name. 
Condi: Hu. 
George: The guy in China. 
Condi: Hu. 
George: The new 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 who's name? 
Concli: Yes. 
George: Will you or will you not tell me the 
name of the new leader of China? 
Concli: Yes, sir. 
George: Yassir? Yassir Arafat is in China? I 
thought he was in Middle East. 
Concli: Thaťs correct. 
George: Then who is in China? 
Concli: Yes, sir. 
George: Yassir is in China? 
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Condi: No, sir. 
George: Then who is? 
Concli: Yes, sir. 
George: Yassir? 
Concli: No, sir. 
Ge01'ge: Look, Condi, I need to know the name 
of the new leade r in China. Get me the Secretary 
General of the U.N. on the phone. 
Concli: Kofi? 
George: No, thanks. 
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 please 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 China? 
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 
"A Century of Service: 

historii Rotary 
The Story of Rotary lnternationa/") 

První příklad veřejné služby 

Prvním klubovým projektem člen l'1 
prvního Rotary klubu bylo vybudová
ní veřejného záchodku ("comfort stati
on") v centru Chicaga - viz fotogra fie. 

Organizace, která je zahleděna sama 
do sebe, nevydrží dlouho. Chceme-li 
jako Rotary klub přežít a dále se roz
rtJstat, musíme udělaL něco, co naši 
existenci ospravedlní. Musíme se 
proto věnovat službě svým spoluobča
n tun. 

(Dona Id M CC11·te1; čle11 Rota1y klubu 
Chicago v roce 1906) 

Pf·árelství je základním kamenem, na 
němž bylo společenst ví Rotary vybu
dováno. A jeho jedno tícím prvkem je 
tolerance. 

(Z publikace zakladatele Rot my 
Paula J-/arrise: 

fi!Iy Road to Rotary- 1948) 

Rotary vyzývá všechny lidi, aby jed-
nali podle svých nejlepších impulsl'1 .. . 
podle roho, co je v nich nejlepšího .. . . 

aby pozdvihli svou 
hlavu kdekoliv na 
světě. To, co je 
v nás nej lepšího, 
neomezují žádné 
státní hranice. 

(A /len D. Albert, 
Rf President 

1915/16 
- slova pronesená 

v roce 1934) 

To nejcennější , 
co získávám na 
sv)rch cestách, co 
uspokojuje moji 
duši, je zkušenost, 
že všichni lidé ať 

kdeko liv na s\·ětě 
pláčí stejně jako 

my ze smutku i z radosti, ze stejn)"ch 
příčin i z uspokojení. 

(Evere/1 \.~ I fil/, President Rl 
pro rok 1924-25) 

Připomeňme si historii Rotary 

V 16. poschodí budovy, kde sídlí svě

tové ústředí ROTAHY TNTERNA
TI ONAL v Evanstonu, je instalována 
plivodní kancelář zakladatele Rotary 
Paula H arrise. Je vybavena jeho 
púvodním nábytkem a vyzdobena 
fotografiemi a řadou 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 spatři t také šachovnici, jejíž po le 
jsou vykládána křídly rnorýlli, nebo 
vlajku Rotary, která zavlála na jižním 
pólu poté, co jim tam přinesl admirál 
13yrd; dále čestné medaile, jimiž rli zné 
země ocenily záslužné aktiv ity Paula 
Jlarrise, a také jeho oblíbený citát: 

Má-li někdo tisíc přá tel , není ani 
jeden z nich nadbytečn ý. 

"Přátelství nezná žádných hranic; 
překračuje všechny překážky; dává 
směr na \·šecl1 oceánech.'· 

(Z projevu zakladatele Rotcny 
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 
of Service - the Story o f Rotary Inter
national" 
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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", kte
rou vydalo nakladatelství Hist;ory and Heralding Ltd., 1 999. Protože v tirá
ži není uvedeno © {copyright;) ani zákaz reprodukce, a protože v našern 
dist;rikt;u je velký počet; členů s profesí jako rnanažer, velkoobchod, rnaloob
chod, 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 utratit. Vše záleží na schop
nostech toho, kdo je utrácí. Ralph 
Waldo Emerson 

2. Nakupování je největší zábava, 
kterou m t."1žete zažít, jste-li oblečen i. 

A11011JI111 
3. Dejte nám přepych života a my vás 

zbavíme jeho potr·eb. John Lithrop 
JI!Iotley 

4. Dnes je o ptimistou každý zákaz
ník, který natahuje ru ku pro d robné 
nazpět. 

5. V supermarketu se vždy postav clo 
nejkratší fronty. Máš tak naději dostat 
se k pokladně dřív, než ceny stoup
nou. 

6. Už neexistuje nakupování. Místo 
toho existuje " terapie maloobcho
dem". 

7. Dejž nám velko u bankovku 
a malou bankovku si vezmiž zpět. 

John Fultou Sheen 
8. Pok ud chcete znát hodnotu 

peněz, jděte a zkuste si něj aké vyp(lj
či t. Be1~jamin. Franklin 

9. Lidé, kteří říkají, že štěstí není na 
prodej, nevědí, kde je koupit. 

10. Obchodní domy jsou jako chrá
my. Lidé procházej í uličkou mezi regá
ly a říkají: "13(111 nám pomoz". 
ll. Lhát nefunguje v reklamě. Tím 

Bel/ 
12. Eko nomika je stejně zmatená 

jako šilhavý hráč p ing-pongu. Obchod 
s akciemi klesá a obchod v supermar
ketech stoupá. 

13. Reklama mllže být popsána jako 
věda o tom, jak uvěznit lidskou inteli
genci na tak dlouho, abychom z ní 
dostali peníze. Stephen. Cock 

14. 1 emM~ete uvrtat lidi k tomu, aby 
si koupili váš výrobek. David Ogilvy 

15. Nakupování je nezměrné potěše
ní. Simone de Beauvoir 

16. Co je to za muže, když není zlo
dějem, který otevřeně a co nejvíce 
zdraží zboží, které prodává! Mahatma 
Gándhí 

17. Vytvořte zákazníka, nikoliv pro
dej. Katherine Barchetti 

18. Když až k smrti mi lujete svého 
zákazníka, děláte špatně. Graham 
Dary 

19. V USA je přísloví, že zákazník je 
král. V Japonsku je ale zákazník Bt"d1. 
Tak Kimoto 

20. Kdysi, když jste se ch těli pořádně 

vyplakat, šli jste clo kina; pozděj i na to 
stačila telenovela; nyní jsou k tomu 
dobré obchody. 

21. Kterýkol iv návštěvník z vesmíru 
by po prvním pohledu na tuto planetu 
řek l : "Chtěl bych vidět manažera:· \.ťfil
liam S. Borroughs 

22. Zelený konzumerizmus je cílem 
exploatace. Existuje hodně zelené 
pěny nahoře, ale špína číhá pod ní. 

Jonathcll1 Porill 
23. Muž bez usměvavé tváf·e si nemá 

otevírat obchod. Čínské pNsloví 
24. Všichni čl enové podniku musí 

pracovat spolu, aby ho učin ili konku
renceschopným. V japonském podni
ku je si kažcl }· vědom, že je na jedné 
lodi. Tení to stará japonská tradice; je 
to základní p r incip ekonomického 
systému a to velmi jednoduchý pri n
cip. Divím se, že na to v Británii zapo
mněli. Akio ill/orita 

25. Když se vám něco líbí, zj istěte si, 
kdo to vyrábí, vlastní nebo prodává. 
Pokud se dm to líbí i nadále, kupte si 
někol ik akcií. Kevin ColdsteinJackson 

26. !\lusím přiznat, že se zajímám 
o zábavu stej ně, jako se chudý člověk 
zajímá o peníze. Pri11cip Phil1p. 

27. V}rzkum trhu je jako jízda podle 
zpětné ho zrcátka. Studujete, co se 
stalo. A11ila Roddick 
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28. Výzkum trhu je nyní sofistikova
ná technika, ale jakkoliv hodně vám 
řekne, 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 ičivý a marnotratný pán. David 
Marquand 

30. Jsem unaven láskou; j eště víc 
jsem unaven rýmy. Ale peníze mně 

stále poskytují potěšen í. 1-Iillaire Belloc 
31. Každý, kdo si myslí, že počet zavi

něných nehod s útěkem z místa či nu 
nestoupá, nebyl v poslední době 
v supermarketu. 

32. Peníze jsou jako paže nebo noha 
- používejte je, nebo o ně přijdete. 
Hem y Ford 

33. Možná, že dt"1vodem, proč super
markety prodávají spodní prádlo, časo
pisy a kosmetiku, je to, že mnoho l idí si 
nemt1že dopřát koupi potravin. 

34. Hodnota věcí je množství práce, 
jejíž vlastnictví zachrání vlastníka. 
Hew y Ceorge 

35. Muž, který zná cenu všeho, 
nezná hodnotu n ičeho. Oscar Wilde 

36. V potěšen í ji ných tkví zisk. Mar
garet Thatclier 

37. Když ceny stoupají, je spotřeb itel 

první, kdo tím trpí. Když ale klesají, je 
poslední, kdo tím získává. Charles 
Caleb Col/on 

38. Ve společnosti nadbytku se 
nemt"1že dělat rozdíl mezi luxusem 
a nurností..f.K.Calbraitli 

39. Blázen a jeho peníze se brzy roz
loučí. Zbytek z nás čeká, až dojdeme 
do obchodu. 

Augustin Čermák, 
RC Hradec Krcílové 

(NB. Knížka SCl/ll a, stejně jako 95 % 
všech ostatních suven)Íni, byla vyrobe-

1/a v Číně.) 
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__________________ _,/ program PolioPius 

Rotariáni proti 

Na dny 7. a 8. srpna svolalo ROTARY 
I 'TERNATIONAL do New Delhi světo

vý summit, věnovaný celosvětovému 

vymýcení dětské obrny. Zúčastnil se 
ho - společně s prezidentem Rl Glen
nem Estessem - také indický prezi
dent A.P.]. Abdul Kalam a více než 
1000 zdravotníků , rota riánů, představi

telú různých nevládních organizací 
stejně tak jako vládní delegace z Afga
nistanu a Pakistanu. Všechny příspěv

ky se zabývaly soustředěním veške
rých dostupných prostf·edků i lidských 
zdrojú na celosvětové zastavení další
ho šíření viru dětské obrny, a to do 
konce roku 2004. Řada hlavních pří
spěvků a prezentací varovala před 
nebezpečím sebeuspokojení, ovšem 
současně připomněla i úspěchy, jichž 
dosud bylo dosaženo díky inici ativě 
k vym),cení polia zejména v Indii 
i v několika dalších zemích, kde tato 
zhoubná choroba dosud stále ohrožu
je životy dětí. 

Prezident Rl Glenn Estess znovu 
vyzval všechny vlády a organizace, aby 
nepolevovaly v úsilí o eradikaci obrny. 
"Dostali jsme se už tak daleko na své 
úspěšné cestě, že by bylo škoda ji nyní 
vzdát. Nepoda ří-li se nám nyní zlikvi
dovat poliovirus definitivně, vystaví
me v nebezpečí pozoruhodné úspě-

dětské obrně 
chy, jichž jsme dosáhli ve své snaze 
o svět bez obrny. Nemúžeme si prostě 
dovolit ztratit tuto historickou příleži

tost a ponechat miliony dětí v ohrože
ní obrnou," řekl. 

Prezident I ndie Abdul Kalam ocenil 
historickou ro li rotariám:'J, kterou 
sehráli v tom, že snížili původní celo
světový výskyt až 350 000 nových pří

padli ročně na současných jen pár set 
v několika málo zb)rvajících zemích. 
Současně však varoval před uspokoje
ním z dosud dosaženého a pf'ipomněl, 
že je třeba intenzivnější občanské 
v),chovy, podrobnějšího sled ování 
současného stavu a intenzivní imuni
zace doslova "ocl jedněch dveří ke cl ru
h)'m". Je třeba bránit se odporu rodičú, 
kteří podlehli fámám, že o rální vakcína 
je zdraví škodlivá a umožnit tak zdra
votník t'Jm, aby se vakcíny dostalo 
i dětem, které se jí v minulých očkova
cích kampaních vyhnuly. Abdul Kalam 
vyslovil obavu, že stále nebylo učině

no dost ke snížení utrpení těch, které 
obrna již postihla a vyzval soukromý 
sekto r, aby soutěžil společně s vládní
mi orgány ve snaze o zlepšení života 
těch , pro které přišly imunizační kam
paně již příliš pozdě. 

Prezident př ipomněl též jednoho 
raketového odborníka a ředitele pro-

jektu AGNI - Indické agentury pro 
aeronauLiku: pohled na díLě, jež se sna
žilo chodit za pomoci umělých konče

tin vážících 3 kg, inspiroval k vývoj i 
lehkých protéz pro postižené, a to na 
základě technologie, odvíjející se od 
vládního programu výzkumu satelitů. 
"Slzy se řinuly z očí rodičú, když viděl i , 

jak snadno se jejich dcera pohybovala 
s lehkými protézami. "Mohla běžet, jez
d it na kole a děla t řadu dalších věcí, 
které jí byly po dlouhou dobu zne
možněny," řekl. "Odstranění bolestí 
a svoboda pohybu, které se děcku 
dostalo, m i přinesly pocit štěstí, kter)' 
jsem nikdy nepocítil, ani při největších 

úspěších mé pro fesní kariér y. Ale ještě 
větš í pocit štěstí pocítím, když se d ítě 

obrnou vůbec nenakazí. Myslím, že 
stejný poci t budete mít i vy všichni, 
zde zúčastnění. Díky vašemu neocha
bujícímu úsilí se jistě dočkáme toho, že 
počínaje rokem 2005 se už nevysky tne 
žádný nový případ dětské obrny." 

"Zkušenosti z kampaně na eradikaci 
pol ia nám budou slouži t jako vzor při 
podobných akcích, zaměřen),ch i na 
HIV/ AIDS," řek l Abdul Kalam. ,J e 
výborné, že se tu dnes na pod i u setká
vají představi telé Indie i Pak istánu, aby 
bojovali společně proti dětské obrně. 

Vždyť máme společné nepřátele: je to 
chudoba a nemoci. Bojujme společně 
pro ti nim nam ísto toho, abychom 
bojovali proti sobě." 

Na srpen tohoto roku naplánovala 
Indie rozsáhlou imunizační kampai'l 
doslova od domu k domu, zaměřenou 
na více než 50 milionů dětí ve státech 
Uttar Praclesh, l3ihár i v dalších riziko
' rých oblastech, včetně Bombaje. 

\lukoni Lupa-Lasaga, Rl News; 
p1'elož it (dz) 

ROTARIANS FIGHTING POLIO 
lndia's president. Abdul Kalam and Rl 

President Glenn Estess cal/ for more acti
on at polio eradication summit convened 
by Rotary lnternational in Oe/hi. India. on 7-
8 August. {by Vukoni Lupa-Lasaga. Rl 
News) 
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gratulujeme ' 
Tomasi Batovi *17.9.1914 

k jeho devadesátinám 

,Je nesnadné popsat všechny pod
nikatelské, společenské a filantropic
ké aktivity, nebo z nich vybrat ales
poň t y nejd l'dežitější , kterými dnes 
žije devadesátiletý Tomáš Baťa juni
o r," říkají svorně všichni lidé z jeho 
nejbližšího okolí. Naroclil se v rodině 
světově proslulého podnikatele a jed
noho z nejvýznamnějších rotariánú 
prvo republikového Československa. 
Tomáš Baťa senio r začal jako první na 
základě sv)rch zahraničních zkušenos
tí aplikovat systém zásad, které uvádě
ly clo souladu zájmy podnikatele, 
zaměstnancú i veřejnosti. Ze svého 
rodného města, Zlína, \')'tvor·il během 
jednoho desetiletí světově známé 
a uznávan é centrum, a to nejen obuv
nického prúmyslu. Filiálky Baťových 
závodl'1 byly v té době snad na všech 
kontinentech. Jeho syn, absolvent 
obchodní akademie v Uherském H ra-

clišti a dnešní jubilant, tuto rodinnou 
tradici v prúběhu čtyřicátých a pade
sátých let minulého století rozvinul clo 
nebývalé šíl"ky. V roce 1939, jako pěta
dvacetiletý, uprchl pr·ecl nacistickou 
okupací clo zahraničí. Během druhé 
světové války poskytoval materiální 
pomoc kanadské vl{tdě i ostatním 
spo jencúm. Po válce se usadil v Kana
dě, podílel se na obnově pová lečného 

prúmyslu a rozvíjel podnikatelské 
aktivity v celosvětovém měřítku (dnes 
řídí stovku podnikl! v devadesáti 
zemích). V roce 1979 obdržel nejvyšší 
kanadské státní vyznamenání. Je také 
například poradcem Výboru pro 
mezinárodní spolupráci při OSN. O cl 
roku 1990 "pendluje" několikrá t clo 
roka mezi kanadsk)rm Torontem, Pra
hou a dalšími místy naší země. Zústal 
"zatvrzel)rm" a věrn)rm Čechoslová
kem. U nás se věnuje především pod
poře mladých lidí a to ať už jako před
seda správní rady zlínské Univerzity T. 
Bati, nebo formou vlastní nadace či 
přenesenímmyšlenekJunior Achieve
ment clo podmínek České republiky. 
V roce 1994 přijal čestné členství v 
I~otary klubu Zlín. Ačkoli se mu Kana
da stala druhým domovem, oslavil 
životní jub ileum ve své rodné zemi -
a jak jinak, než pro něho charakteristic
kým několikadenním maratónem 
předmlšek, benefičních akcí a spole
čenských setkání. Stal se také historic
ky prvním nositelem nově udělované 

Ceny Zlínského kraje. Slavnostní večer 

na jeho počest, uspořádaný ve Španěl
ském sále Pražského hradu za přítom

nosti prezidenta republiky Václava 
Klause a dalších významných přeclsta
vitelú našeho i mezinárodního hospo
dářství, obchodu a veřejného života 
už byl jen "třešničkou na dortu". -skj -

he 90th birthda ofToméš Beta 
On Sept. 19, 2005, M r. Tomáš Bata, the 
most famous Czech entepreneur in the 
shoe industry, achieved his 90th birthday. 
Already his father - Tomáš Bata sen. -
was co-founder of the Rotary Club in Zlín in 
1936. Also his son Tomáš is a Rotarian 
since many years and supports very seti
vely the new establisment of the Rotary 
Club in Zlín. He lives in Toronto, Canada. but 
maintains always very close contacts to his 
home country. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

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 1935 RC Zlín. 





pomáháme potřebným \,. ____________________ _ 

Rotary Handicarnp 
Březe je 

Stalo se tradicí, že v červenci se clo 
rekreačn ího str·ecl iska Březejc na čes
ko moravské vysoči ně sjížděj í tělesně 

a mentál ně postižené děti, vyslané 
Hotary kl uby nejen z naší republiky 
nebo Slovenska, ale i z jiných zemí. Ocl 
roku 1991, kdy se v tomto malebném 
koutě Vysočiny uskutečnil vúbec 
první turnus Rotary Handicampu, zde 
prožily své nezapomenutelné prázdni
ny desítky dětí z celé Evropy. Při jeho 
zrodu stál nápad rotariána Jiřího Pocl
luckého, řed i tele Ústavu sociální péče 
v Brně na Kociánce, který našel pod
poru nejen u zakládaj ícího prezidenta 
RC Brno An tona Kolára, ale také ve 
vedení rakouského clistriktu 1910, jenž 
prvn í ročníky Rotary hancl icampu 
i fi n ančně podpořil. 

Na Vysočinu pf·ijelo letos ( 12. až 25. 
července) celkem 27 (Jčastn íkú ze šesti 
zem í. Vedle dětí z našeho d istriktu při
jely děti také z Maďarska, Francie a 
Španělsk a. Nejvíce ki lometrtt museli 
při své cestě k Velkému Meziříčí urazit 
Kristianson Robert Ólafs se svým asi
stentem R.M. Siguavinssonem z Islan
du a Adi Skarishevská se svou matkou 

Ruthi, které přij e ly až ocl i zraelské 
Ha i fy. 

LetOšní tábor se vyznačoval nejen 
vysok)rm počtem zastoupených národ
ností, ale i dosud nejvyšším počtem 
(Jčastn íktt upoutan)rch na invalidní 
vozíky. Z dvaceti sedmi kl ienttt jich 
vozík využívalo sedmnáct! Tato sku teč
nost však nijak nezúžila širokou nabíd
ku r ttzných her a akcí, včetně těch 
v přírodě, které pro své hosty připra
vilo 12 asistenttt-instrukto rú, vedených 
Lenkou Drlíkovou. Jen při výletech se 
poněkud prodloužila dobu nás tu ptt 
a výstuptt z autobusu - vždyť "nalodě
ní" nebo naopak "vyložení" celé m lá
dežnické skup iny trvalo obvykle asi 45 
minut a vyžadovalo mimořád né nasa
zení jak instruktorl't , tak t rpělivos t 

samotn)rch účastn ík tt. Vozíčkáře bylo 
třeba clo sedaček autokaru vynosi t 
a jej ich vozíky poskládat do zavazadlo
vého prostoru. Ani tato námaha však 
neoclracl ila instruktory ocl naplánova
ných výlettt. 

V Lednicko-valtickém areálu, památ
ce U tESCO, si mládež p rohlédla 
zámek a navíc se zúčastnila i výcviku 

Dignitatis memores ad optima intenti 

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 poděkovala 
z a božf z áž itek, který jsem díky vám 
a dalším dob1i m lidem p rožila. j ezdím 
na integrační tábor kaž dý rok od třetí 

/Nely. Někdy Blezejc, někdy Radíkov u 
Sv. Kopečku, někdy Soběšice u Sušice . . . 
každý rok někde jinde. Ale letošn í 
mezinárodní tábor s RotC/Iy klubem ... 
to by lo fakt něco! 

j e mi už 20 let a bydlím s rodiči 
v Jfarrachově v Krkonoších. Mám dva 
skvělé brally. Má m dost těžkou dět
skou mozkovou obrnu, všechny konče
tiny p ostižené. j en levou ruku se nám 
p odali/o naučit p sát, držet lžíci či 
vidličku. Zvládla jsem ovládat elektric
ký vozík i mobil a hlavně počftač. 

Taky mám p rimovou, neuvěNtelně 

akční mámu, k terá mě neúnavně 
"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. Studi
u m a cestování po USA mi daly hodně 
sebevědomí a rícty k sobě samé, nád
herný zážitky a sp oustu dob1ich lidí 
a zkušeností. Pak mě mamka rok vozi
la na Stá t nf jazykovou školu v Liberci, 
abych nezapomněla, a teď j sem stu
den tkou Soukromé obchodně-právní 

akademie v Jablonci nad Nisou, na 
kterou mi přispělo Kon to Bctrié1y a kde 
mi jde všechno, kromě 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 Spetněly ... Bylo to fakt 
moc pěkný. Loučenf 25. 7. - to by lo 
j edno velikJí slzavý 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 fungujf a já 
mám internet moc ráda, tak zase zaží
vám neuvěNtelné ... 

Maruška Harcubová, 
Ha rrachov 



dravých ptákú. Př i zájezdu clo Prahy 
vyšli brněnským rotariántun vstříc pra
covníci Jedličkova ústavu, kteří dětem 
poskytl i nezbytné zázemí a hygienické 
služby. Proti púvoclnímu plánu se 
uskutečn il ještě třetí autobusový výlet, 
a to clo Moravského krasu, kde všichni 
účastn íci Rotary I-Iancl icampu navštívi
li Sloupsko-šošúvskou jeskyn i. Záslu
hou její vedoucí, paní Mar ie Jedličko
vé, je jako jedna z mála v Evropě na 
exkurze vozíčkál"ú výborně při p rave

na - mohou absolvovat 80 % běžné 
prohlídkové trasy! 

Náklady na takový tábor nejsou 
malé. Brněnsk)r Rotary k lub přijdou 
obvykle na 250-300 tisíc korun. Po 
vzniku česko-slovenského cl istriktu 
2240 nesl klub tyto náklady vždy sám. 
Až letos došlo ke změně. Díky vstříc
nosti funkc ionářú cl istriktní služby 
mládeži, především pak rotariáni:r 
Libora Kičmera a Pavla Tomana, byl 
letošní Rotar y Hanclicamp Březejc 
2004 zaf·azen mezi celoclistrik tní akce 
s finančním příspěvkem d istriktu ve 
výši 100.000,- Kč, což organizátorúm 
z Brna umožnilo jednak zvýšit počet 
účastníkú, a také rozš ířit některé 

___________________ _,/pomáháme potřebným 

poskytované služby. Všechny pak 
potěšil patronát, kter )r nad táborem 
převzal guvernér cl istriktu 2240 Viktor 
Príkazský. 

ryní, kdy všichni věd í, že se letošní 
běh Rotary Hancl icampu vyclah l více, 
než se očekávalo, řeM hrněnští rotariá
ni zásadní otázku: ponechat součas

nou "ob roční" periodu nebo se vrátit 
ke každoročnímu pořádání tábora, jak 
tomu bývalo za rakouského mul ti
clistriktu? Je samozřejmé, že rozhodnu
tí m usí padnout v Brně, názory z ostat
ních k lubú našeho distriktu však 
budou při tomto rozhodování vítány. 

(skj) 

Rotar Handicam in Březe·c 
Every July since 1991 mentally and physi
cally handicapped children have been sent 
to the Březejc recreational 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 lsrael 
as well. 17 of them were in wheelchairs. 
They were accompanied by 12 assistants. 
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Odpověd i na tyto čtyři otáz
ky pomáhají ověřit, zda naše 
úmysly a č i ny skutečně při sp í

vají k naplnění rot ariánských 
zásad, k zachování 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 zúčastněným? 

Dignitatis memores ad opt ima intenti ~ 



z našich klubů \., ____________________ _ 

Nový nadační fond 
distriktu 2240 

Guvernér našeho distriktu 2240 p ro rok 2001/02 Stanislav 
ovák si dal pro svůj funkční rok heslo "Otevřre brány mla

dým lidem". Že to myslí doopravdy a ne jenom jako prokla
maci, dokázal tím, že se sral zřizovatelem nového nadačního 
fondu - pochopitelně i se složením základu nadačního 
jmění. A když se k němu připoj il i královéhradecký Rorary 
klub, zastoupený svým již existujícím nadačním fondem, 
bylo nutno vymyslet rakový název, který by jednak pokud 
možno přesně popsal jeho účel , ale také trochu reflektoval 
jeho zakladatele. A rak v červnu roku 2003 odešla ke kraj
skému 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 účelem je jednorázová finanční, příp. věcná podpo
ra sruclentti všech typú škol (tj. středních, odborných i vyso
kých) v české republice a Slovenské republice, kteří projeví 
své mimořádné nadání a výkony ve studiu, sportu nebo 
umění, např. úspěchem v odborné soutěži, a to jak znalost
ní, rak sportovní nebo výtvarné. Touto podporou může být 
peněžní částka nebo jiná odměna, jako např. příspěvek ke 
stipend iu na některé škole v zahraničí, získaném na základě 
rakového výsledku, nebo na letenku a podobně. 

Když se jistou částkou připojil i člen k lubu Jiří Formánek, 
je v současné době na kontě přes milion korun. Dát dohro
mady takový obnos bylo relativně snadnější, než vyřídit na 
nadačním rejstříku nutné formality. Protože se do této ope
race zamíchala ještě novela obchodního zákoníku, trvalo 
nakonec tři čtvrtě roku, než bylo možno otevřít definitivní 
účet. Správní rada nadačního fondu, ve které zasedá po jed
nom členu královéhradeckého, poděbradského a jičínské
ho Rotary klubu, předpokládá, že p rvní příspěvky bude roz
dělovat, až na kontě narostou nějaká ta procenta. icméně 
již dnes je možno se zúčastnit navyšování základního jměn í. 

Pokud by rotariáni nebo kluby našeho d istriktu projevili 
zájem, sdělí správní rada velmi ráda číslo konta. 

Zřizovací listinu a statut fondu včetně formuláře žádosti 
o příspěvek naleznete na webových stránkách našeho 
distriktu. Poštovní adresa fondu je totožná s adresou klubu 
(P.O.B. 35, 500 03 Hradec Králové), elektronickou poštu 
směřujte na klubového webmastra (borek.malek@gist.cz). 

Každá cesta do světa 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 Králo
vé 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 a ll types of educational establishment in the Czech and Slova k 
Republics" has been established. 

Oignitatis memores ad optima intenti 

CG ve Svobodné Evropě 
Guvernér d istriktu Viktor Príkazský, strávil v polovině 

září více než r)rclen v Praze. Navštívi l všech ny pražské kluby 
a věnoval se vyl"izování agendy spojené s organ izačním i otáz
kami našeho clistriktu - zhodnocením uplynulého a "rozjez
dem" nového rotariánského roku, tedy přípravou poclkladú 
pro jednání clisrriktního shromážděn í, které se uskuteční 

první říjnový víkend v Liptovském Jánu. 1 ěkteré kluby pocl
trh ly význam jeho návštěvy i přípravou doprovodného pro
gramu. apřík lad členové RC Praha Classic připravili návště

vu guvernéra a sekretářky cl istriktu v pražském sídle rozhla
sové stanice Radio Free Europe/ Racl io Liberty, u nás po 
několik desetiletí známé pocl názvem Svobodná Evropa. 
V současné době stanice vysílá do zemí východní a jihový
chodní Evropy, Ruska, centrální Asie, oblasti Kavkazu a Stl·ed
ního východu (pokrývá 13 časových pásem). Na v)rznamu 
získává také internetová podoba jejího vysílán í. Zatímco pro 
obyvatele některých zemí zústává RFE/ RL jedním z mála 
zdroj i'1 objektivního zpravodajství a vytvár·í zde podmínky 
k prosazení demokratických změn, v zemích, které v uply
nulém desetiletí demokratickými změnami j iž prošly, pllsobí 
jako prvek posilující rl'1znorodost sdělovacích prostředkú 
a profesionální příklad . Rotariánští přá telé z PR agentury 
AMI Communications pak zprostředkova l i setkání guvernéra 
s redaktory našich význam ných médií - Hospodářských 
novin, deníkt'1 vydavatelsrd Vltava Labe Press a týdeník t'1 
Reflex a Týden. Taro setkání byla významná zejména jako 
první hlubší ko ntakt médií s naším rotariánským společen

stvím na oficiální úrovni a to jak ve vztahu k běžné činnosti 

l~otary, tak ve vztahu k nadcházejícím rotariánsk)rm výročím, 

která oslavíme v příštím roce. 
-skj-



____________________ rl/ z našich klubů 

K otázkárn prezentace a publicity 

Pro rotariány na celém světě - a je 
nás přes 1 200 000! - je jednou ze 
základních členských povinností pra
videlná účast na každotýdenních set
káních klubu - předevš ím samozřejmě 

toho, jehož jsou členy, ovšem i které
hokoliv jiného, kdeko liv na světě. 

Svou pravidelnou účast na klubo
vých setkáních mo hou chápat jako 
třeba i obtížnou povinnost jen ti, kteří 

se dosud jen nedostatečně začlen ili do 
klubového života, do cílú a ideálú rota
dánského společenství, kteří se s nimi 
ve svých názorech dosud neztotožnili, 
kteří dosud nedocenili význam služby 
a pomoci druhému v našem součas
ném světě. 

Z této zcela nefo rmální členské 
"povinnosti" se brzy rodí radost moci 
se setkávat pravidelně s těmi, kteří jsou 
nám blízcí svým založením, kteří se 
stal i našimi novými, blízkými přáteli . 
Namísto púvodní "povinnosti " se jen 
těšíme, že se s nimi v příštím týdnu 
zase uvidíme, při přednášce se dozví
me něco nového a pohovoříme s před
nášejícím i s přá teli o společných 
djmech. Z těchto přátelských besed a 
setkávání se pak rodí naše nové zámě
ry a projekty, jak prospět svému oko lí 
na poli sociálním, humanitárním, vzdě
lávacím i kulturním. 
Samozřejmě všichn i z nás dobře 

vědí, že je prakticky vyloučené, aby se 
mohli vždy a všichni na pravidelný 
meeting klubu dostavit: někdy je to 
služební cesta, někdy nemoc či neocl
kladné rodinné povinnosti - a tak se 
snadno stane, že zameškáme svou 
účast na pravidelné klubové sch(•zce. 
Pokud svou neúčast předem u sekretá
ře klubu omlu,·íme, vúbec nic se nedě
je - vždyť se na nás budou naši přátelé 
těšit zase příště. 

Nejde přitom vúbec o "čárku" za 
účast či omluvenou neúčast a za její 
měs íční 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 nebyl ošizen o nové 
poznatky, rozhodl se současn)r prezi
dent RC Hradec K rálové Petr Novotný 
sestavovat již v prúběhu minul)rch 
dvou let sborník, nazvaný s tručně 

"Klubové akce". Co se za tímto skrom
ným 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 sclniz
ky nebo jiné klubové akce nemohli 
ztíčastnit, aby bezprostPedně po ní si 
mohli v krátkosti pPečfst, o co zctjírna
vého pNšli. 

S tímto králkJím p opisem klubových 
scluizek j sem započal již v rotarián
ském roce 2002103, ale protože jsem 
zápisy p oNzoval bohužel pNmo na 
klubové stránky, o většinu z nich jsem 
ph pozdější změně celého provedení a 
uplatněni nového software pro obslu
hu distriktních stránek pNšel. Proto 
jsem se poučil a originál pNspěvku nej
prve stvoNI v textovém editoru Word a 
z 11ěj p oté vygeneroval zprávu na 
webové stránky. 

Když jsem pak procházel C1dresá1' s 
pNspěvkJI, zjistil jsem, že jich je témN 
padesátka, což dokládá i bohatou akti
vitu našeho klubu. A tak m i napadlo, 
že by nabylo od věci tyto pNspěvky pli
pravit i v t ištěné formě. Mohou-Li politi
ci a nizni více či méně VJízncl!mú lidé 
své projevy, pNspěvky i roz hov01y 
vydat knižně, proč bych to nemohl 
udělat i já? Chce to jen trochu p ráce: 
vytáhnout jednotlivé soubory do jedi
ného, uspoPádatjeapotom vytisknout. 
Několikahodinová práce j e tedy na 
světě Cl mližete ji posoudit. Vý hodo·u. je, 
že v originále je samoz1'ejmě v elektro
nické formě a tedy 1ychle pPenositelná 
pro kohokoli. 

PNjemné počtení a vyvolání vzpomí
nek na to, co bylo, vám pPeje 

Petr Novotný. " 
A v prúvodním e-mailu, v jehož pří

loze mi svúj velmi zajímavý sborník 
poslal, ještě uvádí: 

.jde pNtom víc o disciplinu a chisled
nost než o samotnou práci. PN každé 
pPednášce je tPeba udělat si stručné 
poznámky, samozl'ejmě mít zcela 
minimální absenci na klubových set
káních, potom se pNnutit sednout k 
počítači - a hlavně to neodkládat. jak
lllile již píši, j e to již jen otázkou 30 

minut až maximálně 1 hodiny, kdy 
pNspěvek dokončím. Pak následttje 
jeho 1ychlá kontrola a potom stan
dardní práce - uložení do pNslušného 
adresáte a pl'etažení na webové strán
ky. 

V závěru -roku jsem z článkú uspold
danJích do knižního vydán í několik 
knížeček vytiskl a použ il jich jako 
su venýni pro naše hosty, mezi jinJími i 
pro našeho guvernéra prílele Vikt01-a 
Príkazského a jeho pant Magdu. " 

Byl to právě náš guvernér Viktor, 
který mě na tuto mimořádně zásluž
nou klubovou aktivitu přítele Novorné
ho upozorn il. Chtěl bych proto na pře
hled celoročn í činnosti královéhradec
kého Rotary klubu touto cestou upo
zorn it a současně vyslovi t příteli 
Novotnému poděkování redakční rady 
za vzornou publ icitu k lubových akti
vit. 

je to současně i výzva pro všechny 
kluby našeho distriktu, protože takový
to sborník je určen nejen pro členy 
vlastního klubu, ale díky internetu 
i pro naši nejširší veřejnost. Doporuču

ji proto, abyste si otevřeli webové 
stránky našeho d istriktu na vám j istě 
známé adrese www.rotCIJy.cz, zde 
"klikli" na horní liště na odkaz Rotary 
kluby, v nabídce klubú vyhledali H ra
dec Králové a po zobrazení jeho strá
nek hned za odkazy "Profil" a "Čieno
,·é" v levé horní části obrazovky se pod 
odkazem "Klubové akce 2003-04" 
dostali na jejich obsah a jednotlivé 
články. 

Z nich se mllžete dozvědět, co zají
mavého královéhradečtí rotariáni pro 
své členy v uplynulém rotariánském 
roce připravi li a v čem budou jistě i v 
tomto roce úspěšně pokračovat. 

redakčně upravil (dz) 

Mak1n Ourselves Known and Publlc1t 
For two years now the President of the RC 
Hradec Králové, Petr Novotný, has produ
ced 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. 

Dignitatis memores ad opt ima intenti ./: 



Po stopách Krištmfa Kolurnba 
za poznanírn sv.eta a seba sarného 

Po roku 1989 sme všetci zača li cesto
vať. Zača lo to prvými návšrevami Vied
ne, jej obchodov, múzeí či námestí, 
prvé cesty clo Pa ríža, rýchla prehliadka 
Eiffelovky, Sacré Coeur, Champs Ely
sées. eskór ďa lej a ďalej - a pritom sa 
menil a stále sa mení aj zmysel cesro
vania. Už presrávame cestovať len 
preto, aby sme mohli poveclať, že sme 
"tam" boJi, že "to" poznáme. Poznáva
nie iných kultúr, (J'alekých realít a reálii 
sa už stalo aj pre nás jeclným z najú
činnejších spósobov formovania náš
ho veclomia. ielen v podobe získava
nia informácií, poznávan ia histórie 
konkrétneho micsta či krajiny. Tak, ako 
sa nám rozširuje náš obzor o krajinách 
sveta - prakticky bez hraníc - tak stále 
viac a viac začíname cestovať aj do 
vlastného vedomia, za poznaním seba 
samého a svojich možností a schop
ností. 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 
štvorčlennou posádkou móže byť 

rózny. V snahe prekonať seba, preko
nať obavy v očakávaní toho najhoršie
ho a v túžbe po poznaní treba hl'aclať aj 
jeden z našich záklaclných motívov, 
prcčo sme opustili zabehané chodníč-

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 dobroclruž
stvom. V každom prípade takáto cesta 
je niečím zvláštna a zanecháva po sebe 
stopy. 

Základným predpokladom na usku
točnenie takejto cesty je silná motivá
cia. 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 more
plavcov, obdivoval ich odvahu a sníval 
o ďa lekých kraj inách, o slobode, 
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, poznať, skúsi ť, prekonať ... 
Mnoho bolo treba zmeniť v osobnom 
živote, v profesijnej i záujmovej orien
tácii. Už len preto, aby to nebol hazard 
s vlastným životom. 

Samotný výber trasy je zaujímavý 
tým, že rak, ako uvádzam v nadpise, 
vybral i sme sa po stopách Krištofa 
Kolumba. ] e orázne, či Kolumbus vo 
svojej genialite odhalil, že k jeho ceste 
je potrebné využiť pasátovú oblas ť. 
Dodnes nevieme s istotou, či Kolum
bus mohol veclieť, že takýto jav existu
je. Pasáty, jeden z najpraviclelnejších 
príroclných úkazov na Zemi, určoval aj 
našu trasu. Praviclel nosť pasátov umož
ňuje 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 najkratšia a najbezpečnej
šia. 

Druhou dóleži tou skutočnosťou 
bolo vybrať správny čas na plavbu. 
Oblasť našej plavby je známa tým, že sa 
w každoročne v Ietných mesiacoch 
tvoria hurikány a svojou ničivou silou 
pokračujú cez Karibik na juh USA či clo 
Mexika. My sme sa touto inkriminova
nou oblas(ou plavili na začiatku časo
vej hranice ich tvorby. 

Významnejších skúseností a pozna
ní z plavby je nieko l'ko. V prvom rade 
som si už po niekol'ký raz v živote uve
domil, že sny sú na to, aby sa realizova
li. že každý sen, nech je akokol'vek vo 

svojom zárodku nereálny, sa dá spl niť
ak stojí za to. Myslím tým nielen sen, 
ale i človeka, který ho chce realizovat. 

Druhá a významovo najcennejšia je 
skúsenosť: po prijatí rozhodnutia musí 
človek ostať pevne presvedčený a spo
l'ahnutý na svoje sily a svoje schopnos
ti. Ocitne sa často v takej živornej simá
ci i, kde vlastný život a život ostatných 
je závislý na tom, čo viete a čo dokáže
te, bez reálnej možnosti pomoci od 
iných. Tento pre mňa najsilnejší pocit, 
ktorý som prežil, hlboko ovplyvní mój 
ďalší osobný živor. 

a oceáne nie je možné počítať 

s tým, že by vám niekto pomoho l. Ste 
sami tisíce míl' od civilizácie, od l'udí. 
A toho, čo sa móže stať, je neúrekom 
mnoho. Akoby zo záko nitosti sa vám 
prihodí vždy niečo, s čím ste vóbec 
nepočítali. "To sa ešte nikdy nestalo" 
bol i slová, ktoré sme si často opakovali 
v dramatických siruáciách, k tor }rch sa 
nám prihocl ilo nieko l'ko. Či sú to už 
vrtochy počasia, technické problémy 
s loďou, sociálne a personálne problé
my medzi posádkou, zclravotné ohro
zenie v exrrémnej situácii, ktorou taká
to plavba 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 Srredozemné
ho mora cez Baleáry a južné Španiel
sko k Gibraltaru. Cestou sme sa zasta
vili na riešenie technických problé
mov v prísravoch na Ibize, Canagene 



a v Estepone. Ako sme opustili vody 
Európy, pevninu sme videli už len dva
krát. BoJi to vel'mi krátke zastavania na 
Kanárskych a Kapverdských ostro
vech. 

Práve Kapverdské ostrovy - Cap 
Verde bolo pre nás jedno z najpríjem
nejších cestovatel'ských prekvapení. 
Určite sme bo li jedni z prvých Slová
kov, čo tam priplávali "na plachtách". 
Stopy po českých jachtároch sme našli 
na viacerých miestach. Táto nádherná 
kraj ina s vel'mi príjemnými a priatel'
skými l'uďmi, krorá sa len pred nieko
l'kými desaťročiami oddelila od Portu
galska, ešte len čaká na objavenie turis
ta mi. 

Samotná plavba plynula vel'mi prí
jemne, navykli sme si na režim dňa, 

v ktorom bo lo potrebné vykonať všet
ky pracovné úlohy s vedením a údrž
bou Jode, stravovaním. Pracovný režim 
bol jednoduchý. Cez deň v službe za 
kormidlem !ode sme strávili každ)' tri 
hodiny, v noci sme sa striedali po 
dvoch hodinách. Myslím, že neopako
vatel'ným zážitkem bolí východy 
a západy slnka, ako i noci pod nádher
nou hviezdnou oblohou, so svetielku
júcim planktónom. Vo chvíl'ach, keď 
bola obloha oblačná, noc bola až neu
veritel'ne čierna. Hodiny, dni a noci 
strávené na oceánom uháňanej lodi 
ostávajú trvalo v památi. Dnes, s odstu
pem času prelínajúce sa myšlienky, 
zážitky a vnemy vyrvárajú jeden neo
pakovatel'ný obraz nádherného súžitia. 
človeka a Jode s prírodou a jej živlami. 

Po návrate z našej cesty som si uve
domil, že až 90 % prvých otázok, ktoré 
som dostával, bo li o rientované na krí
zové situácie, ktoré nás mohli postih
núť. "Zažil i ste hurikán? . .. Mali ste aj 
rakú poriadnu búrku, ako ju ukazujú 
vo fil moch? ... A čo ponorková choroba? 
Byť tak dlho na tak malom priestore 
štyria chlapi - to sre si tam musel i ísť 
poriadne na n ervy, nie? ... Plachetnica 
vám vyd ržala? Veď to bola len taká 
škrupinka na oceáne!" 

____________________ "/ z našich klubov 

Jedna z d ramatických situácií sa 
nám prihodila hned' pri brehoch 
Maroka. Marockí r ybári lovia ryby 
ďaleko od pobrežia. My sme plávali 
touto oblasťou dve noci a jeden deň. 
Problém bol v tom, že rybári siete 
ťahajú róznym spósobom, mnohé 
neboli označené. KJ'učkovali sme, vra
cali sme sa medzi nimi a hl'adal i 
východisko z tohto labyr imu, aby sme 
sa nestali jedným z ich úlovkov. 

ajdramatickejšie situácie sme zažili 
pri technických problémech s loďou. 
Plachetnica bola úplne nová, priamo 
z výroby. Už počas prvých dní sme 
musel i r i ešiť mnoho drobností, čo 
znepríjemi'lovali život. a1vacste pre
kvapenia nás však čakali na šíro m oce
áne, kde sme si museli poradit so 
závažnými technickými p roblémami. 
Odtrhnurý rollfock a predný steh nám 
mohli zlomiť sťažeň. Roztrhol sa nám 
výťah hlavnej plachty. Tieto a ešte 
niektoré iné technické problémy vyža
dovali nájsť riešenie priamo na lodi, 
nútili nás hl'adať alternatívne riešenie, 
ktoré nenájdete v žiadnom manuáli. 

ajvzrušujúcejšou situáciou však 
bolo každodenné poznávanie oceánu. 
Každý deň bo l oceán iný: kl'udný, roz
búrený, s vel'kým i cllhými vlnami, inc
kecly s fuči acim vetrom tvoriacim krát
ke malé v lny. Raz bol modrý, raz 
striebristý, či zelený. Každý cleň iný, 
vždy krásny. 

Celkove sme preplávali 4 710 ná
morných míl' (1 n.m. = 1853 m), vzcl ia
lenosť rovnajúca sa ceste zo Slovenska 
clo Mongolska a spa.ť. Celkove 35 dní 
a nocí sme nevideli pevninu. 1 ajcllhšie 
to boto v jednom bloku 15 dní, keď 
sme plávali z Cap Vercle na Martini
que. 

čas strávený na oceáne nám pasky
tol icleálne podmienky na prehoclno
tenie života, na rozvoj nových myšlie
nok, na načerpanie nových síl a nové
ho životného elánu. Skúsenosti nás 
obohatili o nový rozmer vnútorného 
života. Živora založeného na posilne
nej sebadóvere vo vlastné sily pri pre
konávaní obáv a strachu, s ktorým sme 
tiež museli bojovať. Prešli sme životný
mi skúškami, k torých skúsenosri určí

te využijeme v buclúcnosti a najma zís
kali sme presvedčen ie, že sny sa clajú 
realizovat. 

.fánBabic, 
RC Banská Bystrica ( redigoval ib) 

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.n-
cúzsko) - Ibiza (Baleáry) - Gib
mltar (800 n. m.) - Lanzarote 
(Kanárske ostrovy, 750 n.m.) -
St. Vincente (Kapverdské ostrovy, 
1 080 n. rn.) - Mm·tinique (Kari
bik, 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. Loď - 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-metre
long sailing boat. They covered a distan
ce 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 
fu ture. 

Dignitatis memores ad optima intent i .,/';;; 
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podpora projektů "~ ......................... ~ ..... z.ir•a•fi•n •. c~z 

"Život, RAdost, Fantazie, KAmarád
ství - tato čtyři slova se mi vybaví při 
pohledu na krásné zvíře, jakým je žira
fa. Zirafy jsou v přírodě ohroženou 
skupinou zvířat, podobně jako jsou 
tomu v lidské společnosti děti z dět
ských domovú. Zirafa vidí svět z vyšší 
perspektivy a lidé k ní vzhlížejí s obdi
vem. Stejný je i náš cíl: Dětem bez 
domova a bez perspektivy dát šanci, 
aby se z nich stala krásná "žirafí" mlá
ďata, která budou na svět pohlížet 
"žirafí perspektivou", a k nimž budou 
lidé přistupovat s přirozeným respek
tem." 

To jsou slova Mgr. Dity Šeinerové, s 
nimiž letos v Cmoru založila v Mostě 
obecně prospěšnou společnost Žiraf
ka. 

Realizaci projektu však předcházelo 
zhruba dvouleté období příprav 
a zevrubného studia problematiky. 
Tým spolupracovník(!, který autorka 
projektu postupně sestavovala, absol
voval bezpočet návštěv a osobních 
konzultací ve státních i soukromých 
zal'ízeních obdobného typu a prostu
doval řadu odborných studií týkajících 
se problematiky náhradní rodinné 
péče. Při vzniku projektu byly oporou 
i praktické zkušenosti z podobných 
nestátních zal'ízení ji ž existujících 
v jiných regionech. Púvodní myšlenka 
tak vykrystal izovala clo podoby obyt
ného komplexu, kter )r poskytne rodin
né prostředí osmnácti dětem rúzného 
věku a pohlaví. Pečova t o ně budou tf·i 
manželské páry ve třech sam ostat
ných, na sobě nezávislých bytech. Péče 
o tyto děti , tak jako u každé běžné 
rodiny, neskončí s dovršením jejich 

Děti 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 

Děti v roce 2000 umfstěné 

dospělos ti , tedy v jejich osm nácti 
letech. V areálu Žirafky bude k dispo
zici i několik tzv. "startovacích bytú", 
tedy garsonek pro mladé lidi, kteří 
dovršil i osmnáctý rok života, ale nema
jí kde a nevědí jak začít samostatný 
život. Po určitou dobu a za určitých 
podmínek tak budou moci využít 
i nadále zázemí Žirafky. Pokud tu to 
kap acitu nevyužijí děti , které vyrostly 
v Zirafce, budou startovací byty nabíd
nuty mlacl)rm "dospěláktim " z dět
ských clo movú v regionu. V Žirafce je 
plánováno i postupné rozšiřování vol
nočasových aktiv it, a proto se bude 
postupně otvírat nejen dobrovolným 
sp olupracovníkúm, ale i širší veřejnos
ti. 

"Projekt rodinného dětského domo
va nás zaujal jak svým posláním, tak 
podrobně zpracovanou rea li začn í 
částí," říká Ing. Petr Chťle, který byl 
v době založení o.p.s. Zirafka prezi
dentem l~C Most. "Po vyjasnění majet
koprávních vztahú k objektu, v němž 
má rodinný dětský domov púsobit, se 
k tomuto projektu rádi připojíme. Ve 
spolupráci s naším partnerským klu
bem RC Freiberg na toto téma už při
pravujeme společný Matching Grant." 

Rodinný dětský d omov Žirafka 
nabídne péči dětem, které by z právní
ho hlediska nemohly být nikdy adop
továny, a přesto potřebují silné emoční 
vazby. Jedná se především o větší sou
rozenecké skupiny nebo děti jiného 
etnika, děti s určitými zdravotními či 
psycho mo to rickým i obtížemi, děti 
s poruchami chování, které mají naří
zenou ústavní výchovu, ve které zpra
vidla setrvávají až clo dovršení své 
plno letosti. V rodinném dětském 
domově Žirafka dostanou šanci pře
trhnout začarovaný kruh, kdy se ústav
ním dětem rodí děti , které opět končí 
v ústavech. 

pl'ipravil: Svatopluk K Jedlička, 
RC Praha-Ciassic 
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Areál rodinného dětského domova Žirafka v obci Vtelno z ptačí pE 
spektivy 

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. 

S pomocí dětí z dětského domova v Mosti! jsme představili Žirafl< 
na náměstí výrobou vlastních triček. 
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..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;uje
rne z prejavu odst;upujúceho prezidenta RC Košice Juraja Šarišského, kto
rého 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 verej
nosť získati predstavu o t;orn, čo všecko rot;ariáni robia a podnikaj ú: 

Prešiel v poradí už tretí rotariánsky rok o ficiálnej existen
cie nášho klubu a štv rtý rok našej činnosti. Pri nástupe clo 
funkcií si naše preclstavenstvo preclsavzalo upevniť a pre
hÍbiť vnútroklubové priatel'stvo, stabilizovať vzájomné vzťa
hy, uclržať a rozšíriť členskú záklacll'íu. Vo vzťahu navonok 
bolo našim ciel'o m n apÍ1iať ideály ROTARY INTERNA
TIONAL, hlavne hesla "SERVI CE ABOUT SELF". 

Či a ako sa nám to společnými silami všetkých členov 
klubu, členmi preclstavenstva i mojimi poclarilo, nech hovo
rí telegrafický výpočet uskutočnených podujatí. 

Ocl 1. júla 2003 sa uskutečnilo 21 akcií vrátane slávnost
ných a společenských stretnutí, benefičných koncertov, 
výjazclných zasaclnutí, preclnášok a benefičného plesu.K 
hlavným akciám patrili napríklad: 

• slávnostné stretnutie - oclovzclanie funkcií novému 
predstavenstvu, koncert Košického kvarteta 

• zbierka 400 kníh pre RC Užhorod (Poláková) 

• slávnostný koncert v spolupráci s HC Prešov- v zaklacla
ní clii a 16 .9.03, p rimáto r mesta Prešov 

• benefičný koncert RC Košice + MČ Košice-Juh usporia
clan)r 17.9.03; pohostenie; prítomní: STY, tlač, starosta 

• oclovzdanie 2 invalidných vozíkov v hoclnote 40.000,
pre DD na Južnej triede (Hlinka, tlač, Šarišský) 

• oclovzclanie 1 karcliackého kresla na Dni zclravotne 
postihnutých v Popracle - Maltézski ry tieri (Klíma, Šariš
ský) 

• oclovzclanie zbierky kníh - návšteYa klubu v Užhorode, 
slovenskej školy, konzulátu, RC Užhorod (společenské 
soirée - členovia RC, hostia) 

• II. benefičný ples HC KE - dar 25.000,- pre ZŠ na Lech
kého ul.l, 25.000,- pre DD na Uralskej ul.(tlač, 1 avetta
ová, Lions, Soroptimist, hostia) 

• bene fičn)r koncert pri príležitosti 3. výročia prijatia Char
ty HI Ro tary klubom Košice (Nároclný symfo nický 
orch ester Ukrajiny, hosti ~t: preclsecla KSK, primátor 
mesta Košice, starostovia, zástupcovia konzulárnych úra
dov, UA, H , CZ, 10 rotariánoY z Užho rodu, členovia klu
bov Lions, Soro ptimist, Kiwanis; účast médií: ST Y, TV 
Naša, Radio Hegina, Večern ík, Korzár, Hudobný život 

• Tri naši študenti sú na d lhoclobých pobytech v zahrani
čí, jeden štuclenr z USA na výmene v Košiciach. 

• Peniaze získané ocl sponzorov činí 325 tisíc Sk; vyplati li 
sme materiálne a sponzorské dary vo výši 120 tisíc Sk. 

Ďakujeme aj našim sponzorem, k torí moderovali, propa
govali aj inak pomáhali na našich podujatiach. 

Na záver svojho p reziclentského 1·oku. povedal odstupujú
ci p rezident] um} šm·išsk)Í.' 

Moja mimoriaclna vcl'aka patrí všetkým členom preclsta
venstva klubu, kto rí každý po svojom a hlavne v rámci časo
vých možností a pracovnej vyťaženosti, ale kecl' mohli, tak 
vždy ochotne pomohli p ri realizáci i našich spoločn)rch 

podujatí. Yítam spat v našom klube Mariána Babíka a Fera 
Havrillu a očakávam tiež sko rý návrat]ána Margitu. 

Yerím, že nastupujúce preclstavenstvo aj nový prezident 
Števo Horvá th cloplnia a cl'a lej rozvinú činnosť klubu a pri
spejú k naplneniu záklaclnej myšlienky Rotary. V ich (i našej 
spoločnej) práci prajem Števovi, jeho preclstavenstvu a vlast
ne 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 

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. 

Dignit at is memores ad optima ,fu 
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Děti z Cernobylu 

opět v Brně 

Už potl'etí pl'ijely clo moravské 
metropole strávit část prázdnin (26. 
července až 15. srpna) postižené děti 

z ukraj inského Černobylu, případně 
z jeho okolí. Stalo se tak na pozvání 
Magistrátu města Brna. Akce, na jejímž 
pořádán í se kromě brněnské radnice 
významně pod ílí i Rotary klub Brno 
a Ústav sociální péče na Kociánce, se 
tak postu pně stává tradicí, kterou 
město v létč žije. 

Letos přij elo do Brna 26 dětí se 
dvěma instruktorkami. Opět se jim 
věnoval už stál)' tým partnerů, vedený 
Aničkou Kotasovou, k terá zastávala 
i funkci Llumočnice clo ukrajinšti ny. 
Program tábora byl obvyklý- hry, kou
pání, soutěže, výlety po Brně i clo jeho 
okolí. I1ady výlettl se společně s ukra
jinskými dětm i zúčastn ili i brněnští 

rotariáni. Vrcholným záži tkem byl 
patrně výlet clo míst bitvy tří císařtl 

u Slavkova. Zde se děti setkaly i s další
mi ukrajinskými kamarády a kamarád
kami z Kyjeva. jejich sedmnáctičlenná 

skupina se při návratu clo podobného 
tábora v rakouském Villachu zastavila 
na tři dny v Brně. 

Rekondičn í pobyt ukrajinských dětí 

v Brnč tentokrát sledovalo celé vedení 
mezinárodn ího sd ru žení "Pomoc 

dětem Ukrajiny" v čele s prezidentem 
Petro Š iclěnkem. Při slavnostním 
vyhodnocení byl pak přítomen i kon
zul Ukrajiny v Brně Volodymyr Burka
la, které vysoce oceni l péči magistrátu, 

Dignitatis memores ad optima intenti 

ÚSP a zej ména Rotary klubu Brno 
o jej ich děti. Petro Šiděnko ve svém 
projevu mimo jiné prozradil, že jejich 
děti jezdí clo tábor(J po celé střed ní 

i západní Evropě, do Brna však jezdí 
nej raděj i. Ocenil vysokou Li rovei'l 
péče, kterou v Česku věnujeme posti
ženým a vyslovil prosbu, zela by čeští 

odborníci nepomohli Ukraj i ně radou 
při zlepšování činnosti jejich Lista,·ů. 

V tomto směru jim pomoc přislíbil 

řed itel Ústavu sociální péče Mgr. Pod
luck)r, člen Rota ry klubu Brno. 

Jlliroslau Řepa, 
RC Brno 

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 instruc
tors took part. ln addition to Brno Town 
Hall, an important part in the organisati
on of the event was played by the RC 
Brno and the lnstitution for Social Care 
Kociánka. 



____________________ .,/ z našich k l ubů 

Příběh malého ~irky 
a jedné sbírky 

Rotary klub Písek předal Dětskému domovu 
Polárka 25 000 Kč na podporu výstavby domo
va a chráněného bydlení ve Skalách u Písku. 

Jednoduchá a krátká věta, řeknete si, jen základní info r
mace o sbírce, která vznikla v píseckém RC. Mé krátké vyprá
vění však chce povědět, proč a jak se tato spontánní a rychlá 
pomoc zrodila. 
Členkou RC Písek jsem jen krátko u dobu, necelé dva roky. 

Děti a dětský domov v Písku však znám - pracuji v občan

ském sdružení na pomoc tomuto do movu již pět let. V sou
časnosti je v něm umístěno 37 dětí. Jeho součástí je i samo
statná rodinná buií.ka v jednom bytě na sídlišti Hradiště. 

Znám přitom příběhy a osudy dětí z této rodinné buií.ky a 
dobře vím, jak to to domácké prostředí na děti , kte ré v něm 
žijí, skvěle p úsobí. Proč jsem tedy tento projekt představila 
sv)rm přátelt:un v klubu a chci ho přiblíž it i vám? Asi díky 
malé mu Jirkovi, kte rý byl jedním z prvních svěřend:I Polár-
ky. 

Jirka se narodil velmi mladé dívce a v clúsledku její nepl
noletosti a n emoci přidělil soud Jirku clo rodiny jeho biolo
gického o tce. Ten však svého chlapce jen týral a zneužíval. 
Pro to sociální péče chlapce po třech letech z rodiny odebra
la a předala do dětského do mova. A tady pomohla právě 
Polárka. Díky téměř rodinnému prostředí Jirka znovu našel 
clúvěru k dospělým. Jeho kamarádi z Polárky jej naučili 
znovu se smát a hrát si stejně, jako děti jeho věku. Po roce se 
jeho zdravotní i psychick)' stav zlepšil natolik, že mo hl ode
jít do pěstounské rodiny. Ta ho s láskou a péčí vychovává 
dodnes. 

Ve tl'ípokojovém bytě na Hradišti žijí takto i další děti 

s podobnými osudy a Polárka jim poskytuje náhradu domo
va. Jsou takovou větší rodinou, chodí clo kroužkl! v DDM, 
do ZUŠ, na spo rt. Večer se pak nevracejí do "clěcáku", ale 
domt:1. Nežijí tzv. kasárenským životem v dětském domově, 

kde přímá pomoc v tak velkém kolektivu není ani možná. 
Zlepšily se také jejich známky ve škole - a tak praxe proká
zala, že to to prostřed í a takto o rganizovaná výchova dětí je 
jednoznačně pozitivní a nenahraclitelná. 

Proto jsem projekt Polárka představila přátel t:Im v RC a ti 
pomohli. S jejich pomocí se začíná budovat Polárka II ve 
Skalách u Písku, kde najde nový domov osm dětí a zároveií. 
tam bude "byt na púl cesty", kter)' pomúže i těm, ktel'í 
v plnoletosti DD opouštějí, ale nemají kam odejít. 

Sbírkou však pomoc Polárce nekončí: v září jedou členo

vé RC pomáhat při úklidu, aby se tam děti už v říjnu 2004 
mohly nastěhovat. 

he Sto of Little Geo ie and a Collection 

Mirka Žižková, 
RC Písek 

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

Díky těrn, kteří pomohli 
Těší nás ohlasy našich studentú na jejich účast na zalu-a

níčních letních táborech Rotcny, nadšení z prožitkú i slova 
díků. j e však vhodné p1' ípomenout i fJJ, k ten úspěšný pntběh 
kempu umožnili i v našem distriktu: svým finančním či věc
ným. pNspěvkem, svou obětavostí, svou angažovaností. 

Rotmy klub Prague Jnternational byl po tN dny hostitelem 
12 účastníkz."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 spo
lupracovníkúm a sponzonim, kteN se zasloužili o hladký 
prúběh: 

"Všem členLim našeho klubu patří múj d ík za to, čím jste 
přispěli k aktivitám v oblasti služby mládeži. Děkuji i dvěma 
Martinám - Toškové a Vrbové: přestože nejsou našimi člen

kam i, významně pomohly svou obětavostí i schopnostmi. 
Mezi ty, kteří se nejvíce zasloužili, patří např. Jeremy 

Long (sleva při ubytování, pomoc při přepravě), Vincent 
Lefere (návštěva pivovaru Staropramen, večeře v Potrefené 
huse), Dalibor Šebela (organizace večeře na Pražském hradě 

s přípitkem Bohemia 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 Igor Klajmon. Ta celý prúběh dohlížel vedoucí 
Služby mládeži RC Prague International Pavel Mudra. 

V době, kdy je prt:uněrný věk člent:I v našich klubech již 
pokročilý, je třeba přizvat k rotariánským aktivitám mladé 
lidi s novým elánem i novými nápady a prokázat, že pomoc 
a služba druh)rm je dobrá nejen pro ty, kteří jsou na straně 
příjemcú, ale múže přinést radost i těm, kteří službu posky
tují. To ovšem něco stojí: volný čas, energii, osobní či pod
nikové prostředky, aby se tato pomoc mohla uskutečnit. 
Bylo tedy velkým úspěchem, jestliže i ti, kteří se přímo na 
kempu nepodílel i, mohli pocítit krásnou atmosféru mla
dých, když mezi nás před několika týdny přišli na náš 
mítink a zahrnuli nás nejen vlaječkami, ale i jinými pozor
nostmi. Skutečně dobře vykonaná práce! Děkuji vám proto 
všem jménem v)rboru RC Prague International! 

Petr Bareš, prez ident 
RC Pmgue International 

Dignitatis memores ad optima intenti ,t;;:; 
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Prázdninový kernp 
na severu Moravy 

RC Ostrava ve spolupráci s RC fr )r
clek-Místek zajistil prázdninový kemp 
pro patnáct mladých lidí ze zahra ničí. 

Program prvního t)rclne jsme rozdělili 

na prohlídk u Prahy a na jachtařský vý
cvik na Žermanické přehradě. Praha 
naše přátele nadchla. Myšlenka, že 
Praha je o ptimální místo pro studium 
architek tur y, protože její ulice jsou 
veli kou učebnou slohll, urč itě potěší. 
Těkteří dokonce prohlašovali, že clo 

Prahy rozhodně studovat pújclou. Tu 

druhou, j achtařskou část 

prvního týdne nám bohu
žel dokonale pokazily roz
mary počasí Beskyd. 
Návštěva hornického 

muzea na Lancleku spoje
ná s fáráním clo dolu otev
řela nejen cestu na Rab
štejn v Jeseníkách, ale i clo 
druhého, krásného a sluneč

ného t)rclne. Mnozí z účast

ník(r bydleli ve stanech 

Oignitatis memores ad optima intent i 

poprvé v ži votě, dobrodružstvím bylo 
pro ně i lovení ještěrek ve spacím pytli. 
Výcvik, který zaj išťova l horolezec!<)' 
oddíl Startík z Ostravy, ocenili účastní
ci jedním slovem: "COOL!!!". A to, že 
m nohá křehká dívka strávila poslední 
noci pocl širákem, že se všichn i při 

lezení snažili, stejně tak sborové náf·ky, 
že byl náš kemp pl"íliš k rátký - to 
všechno je pro nás dostatečnou odmě

nou. 
Rád i chceme poděkovat také Katce 

Chlupové a Tomáši Prejclovi z ostrav
ského Rotaractu, kteří nám vydatně 

pomáhali s o rganizací - a to ocl prv
ního clo posledního ci ne. jsme jen zvě

davi, zda našemu novému přítel i Pe
remu z Katalánska vydrží jeho elán, 
s nímž zaháj il přípravu webových strá
nek www.czech2004.com. 

Vladimír Adámek, 
RC Ostrava 
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Moje prvé prázdniny 
bez rodičov 

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

očakávania a zveclavosti. Vecl' je to 
úžasné mať priatel'ov aj v širokom 
svete. A to práve vcl'aka Rotary k lubom, 
ktoré vznik takýchto priatel'stiev 
umožiíujú. 

M6j hlavn)' zámer okrem získan ia 
nových priatel'ov bol zclokonal i ť 
sa v angličtine, čo sa mi počas 
pobytu v Holandsku určite pocla
rilo. Spoznala som novú krajinu 
s l'ucl'mi v nej žijúcimi. Musím 
poveclať, že Holanďania sú nesku
točne milí a prajní l'uclia, oni sú 
skrátka dokonalí! Temyslím tým 
len moje clve rodiny, u ktorých 
som bývala a našla doslova 
nových rod ičov, dvoch bratov a tri 
sestry, ale aj vel'a, vel'a vzácnych 
priatel'ov, na ktorých neustále 
spomínam. 

Moja obava byť sama v cuclzej 
krajine sa takto r),chlo vytratila. 
M6j program bol neustále napl
nený niečím novým a neskutoč

nou zábavou. Nutnosť komuniko
vať po anglicky bola zo začiatku 
"krutá" realita, ale vel'mi p rospeš
ná. Deň čo clei1 boli moje zážitky 
vačšie a priatel'stvá silnejšie. Čím 
cl'alej, tým viac som sa bála chvíle, 
kecl' sa budeme musieť rozísť clo 

rod ných 16 krajín, lebo som vedela, že 
bez plaču to nep6jcle. V tú chvíl'u som 
si p riala, aby sa čas zastavil . . . 

'estalo sa tak. Dva t),žclne preleteli 
ako voda, ani som sa nenazclala a teraz 
doma už len pri tisícke fotografií, ktoré 
nám usporiaclatelia venovali na 
"céclečku" (každý de1'1 pobytu zcloku
mentovan)' temer sto záberm i) spomí
nam na nádherné záži tky, kecl' som 
prv),k rát v živote ko rmid lovala pla
chetnicu, či jedla chl ieb s maslom 
a jahodami. Domov som prišla s vačší
mi nárokmi na stravu, "rozmaznala'· 
som sa v stravovacích návykoch a niek
toré zvyky mi zastali dodnes. 

Hoci v clrevákoch som si chocl i ť 

nezvykla, páčia sa m i ako suvenír. Sll 
pre Ho landsko popri starých veter
ných mlynoch, či pestrých tulipánoch, 
jecln)TJ11 z najtypickejších javov. Jedi
nečné, originálne a neopakovatel'né 
osrávajú aj moje zážitky na túro kraji
nu. Ďakujem všetkým l'ucl'om okolo 
ml1a z RC a RTC Hoeksche Waard 
a z RC I-Ieerlen, ktorí mi umožnili 
naz rieť clo tajov m ne dovtedy nepo
znanej a náclhernej k rajiny. 

Martina Stančeková, 

vyslaná Rotary klubom Banská Bystrica 

Dignitatis memores ad opt ima intenti ~ 
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Zkušenosti z Holandska 

Holanskem na traktoru . .. 

Tvrdé začátky na horolezecké stěně 

, 

Summc rcamp v holandském Gro
ningenu byl mým prvním zahraničním 
výletem tohoto d ruhu. Díky němu 

jsem získal spoustu nových zkušenos
tí, dojmt'1 a h lavně 17 nových pl'átel, se 
kterými jsem neustále v kontaktu. 

H olandští rotariáni a Holanďané 
obecně, tak jak jsem je mohl p oznat, 
jsou nesmírně pl"átelští a i díky tomu 
na mě Holandsko udělalo v)rborný 
dojem. l3ěhem čtrnácti 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 - všu
clypl"ítomnou vodou. 

Jeden z nejpodstatnějších cíll:1 cesty, 
seznámení se s lidmi rúzných národ
ností a kultur a poznání nových m íst, 
byl bezezbytku naplněn . Počátečn í 

obavy z jazykové bariéry se ukázaly 
jako neopodstatnčné, se všemi jsem se 
clobl'e domluvi l. 

jiN Kouá1; uyslan)Í RC.fihlava, do 
Croningen, Holandsko 

na letní kemp, organizouan)Í ve 
dnech 10. 7 - 24. 7 

Ro/Cny kluby Meedhuizen, Cronin
gell Noord a Belcampo 

LETNI KEMP V TURECKU 

Naše skupina zahraničnfch účastníků na ,.crazy evening" 

Oignitatis memores ad optima intenti 

Společně s dalšími 9 mezinárodními 
studenty a 150 tureckými dětm i jsem 
v lyžal'ském centru 2000 m n.m. strávila 
14 srpnových dní, p lných sportovních 
akrivir, dobrodružství, legrace, zážitkú, 
ale pl'edcvším nových pl"átelství. 

Vel ice mile mě pl'ekvapi la nejen 
organizace tábo ra, ale především 

ochota vedoucích a neskutečné nasa
zení, s jakým se pouštěli clo Yšech akti
\ 'it. Atmosféra byla proto Yelice přátel
ská a ráda bych si udržela mnoho 
nov)rch kontaktl'!. 

Letní tábor mi dal možnost nejen 
zúročit znalost angl ičtiny, ale pl"ede
vším nahlédnout clo všedního života 
tureckých občan t'1 jak v rodině v Istan
bulu, tak také na tábor-e. To bych jako 
turista ncmohla nikdy poznat. 

Zuza11a Nouotn.á, vyslaná RC Pra
gue-fnternat iollal na letní tábor 

u tureckém p ohoN Uludag, tyčícím se 
nad městem Bursa 



---------------------~~ mladí ve světě 

Francouzské léto 
V oblasti Champagne-Ardennes, kterou proslavila bohatá 

historie a hlavnč její světoznámé víno, jsem letos v létě pro
žila 12 dní. Kemp, organizovan)r Hotary klubem Homilly, se 
zaměl"il na sport i na kulturu. 

Francie na mě zapllsobila jako země plná pohody. Fran
couzi nikam nespěchají, obědvají běžně i několik hodin 
a jsou velmi pl'átelští. Stihli jsme navštívit několik muzeí a sta
r)rch kostelll, projít kursem potápění a proletět se malým 

Slavnostní průvod na Champs Elysées 

Letní kernp 
pro zdatné 

13 mladých lidí z dvanácti zemí, ktei'í strávili první polovi
nu letního kempu v péči HC Plzel"1 (o nich info rmoval náš 
časopis v minulém čísle), přijelo na jeho druhou polovinu ve 
dnech ll. až 17. července, organizovanou HC Klatovy, na 
Šumavu, kde jsme je ubytovali na Špičáku. Ovšem hned 
první clen se s námi rozloučila Eda Kunics z Macl'arska "z na
léhavých rodinných dllvocll'l ". Mezi ostatními se však netajila 
tím, že pravým clll vodem byl poněkud nižší počet hvězdiček 

naší ubytovací kapacity. 
Přesto však kemp pokračoval , pl'eclznamenán - alespo ií 

pokud šlo o počasí- shora uvedenou tl' ináctkou: jen dva dny 
z pobytu nepršelo a ty jsme využili k cyklistickým výletllm. 

Další náplní byly rúzně obtížné pěší tl'1ry. 
Někteří členové byli s poněkud náročnější nápln í spokoje

ni, ale téměř p olovina byla poněkud zaskočena skutečností, 
že deklarovaný "hiking" a ,.cycling" byly opravdu tím, čím b)rt 
měly. Ocl návštěvníkl'• r·ady táborll jsem zaslechl, že "to se tak 
obv'J'l<le píše", ale ve sku tečnosti toho pohybu obvykle moc 
nehrozí. Pro to byla návštěvnice z Turecka za cel)r pobyt jen 
na jednom výletě a Slovenka rovněž. Naopak Els z Belgie 
s nostalgií vzpomínala ve svém e-mailu na ná ročnější pojetí, 
které jí úejmě vyhovovalo , podobně jako dalším seveřan lim. 

letadýlkem nad širok)rmi lány vinic. Velikým zážitkem pro 
mě byl a návštěva Pa říže a slavnostního prl'l\rodu na Champs 
Elysées, oslavujícího výročí pádu Bastil y. 

'ejvětší zkušeností pro mě byla ovšem možnost poznat 
místní obyvatele, jej ich životní styl, mentali tu a zvyky. Dou
fám, že se clo této krásné země v budoucnu v rátím. 

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

Řeka Seina a Notre Dame v Paříži 

Takže i tentokrát platilo, že se prostě jeden nezavděčí, roz
hodně ne všem. Jinak všechno proběh lo, zaplaťpánbu, bez 
úrazú, večery byly zajímavé a jednou dokonce celý náš 
kemp vytvořil porotu při soutěži mladých děvčat ze Strako
nic v aerobiku, kteréhožto úkolu se mnozí zhostili s úspě

chem srovnateln)rm se Superstar. Co děla l a -nácti letá děvča
ta, když se k hlasování připravova l Ho lancl'an Eric, zmíněnou 
soutěž i předčilo. 

Na letiště nás dovezl mikrobus, který náš klub po mohl 
koupit ve spolupráci s německými pf·áteli pro D úm mentál
ně postižených v Merkl íně. Velmi potěš itelná souvislost 
a také příslib další spolupráce ... snad za dva roky. Ale 
pokud v programu uvedeme, že součástí kempu budou 
tl'1rky, tak budou - a lespoň pokud budu děla t vedoucího 
opět já. 

Snad jen poslední postřeh : jsem 
přesvědčen, že i na kempu je 9-0TA~Y 
třeba poskytnout účastn íkllm 

dost volného času a neorga
nizovat j im naprosto vše. 
Mám s tímto pojetím už 
určité zkušenosti a rád se 
o ně podělím. 

Vladimír Rúžička, .t..0 RC Klatovy v.,.. ._.......,_ ,.., 

Dignitatis m emores ad optima int enti /;:; 
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Rotary kemp 

Slovakia 2004 

U našich b)rval)rch příbuzných, d nes 
už jen souseciCI a přátel na Slovensku, 
jsem se cítila jako doma. 

První týden jsme v péč i RC Žilina 
navštívili přečerpávací hydroelektrár
nu na Čiernom Váhu. Největší úspěch 
u všech však sklidila tl"íhoclinová túra 
ve Vrátné dol ině, kde jsme po želez
ných mostech a žebříkách překonáva li 

tok říčky. Závěrečnou část cesty jsme 

doslova jako na tobogánu sjížděli po 
blátě strmý ko pec. 

Druhý týden jsme stráv ili na výcho
dě Slovenska a se členy Rotaract k lubu 
v Košicích užili spoustu legrace. Na 
projížďku lodí p o Dunajci nám bohu
žel počasí nepřá lo a tak jsme namísto 
plavení v bouřce dali přednost návště
vě restaurace, kde jsme ochutnali 
typicky sloven ské jídlo halušky na 

všechny zpúsoby. Těm však větš i na 

účastn íkl! příl iš neholdovala. V Koši
cích jsme každý večer vyráželi clo ulic 
na disko nebo clo nějakého klubu, což 
i přes vyčerpání vždy všichni uvítali. 

Doml! jsem se vrátila nadšená. Naši 
příjemn í p rúvoclci s námi procestovali 
krásná místa na Slovensku a postaral i 
se nám o skvěl)rch čtrnáct dní prázd
n in. 1 avíc jsem si díky tomuto pobytu 
zdokonalila svou angl ičtinu . 

Radka Sobotovd, 
vysland Rot my klubem Poděbrady 

na Rota1y kemp Slovakia 10.-24.8.2004, 
polddaný Rota1y kluby Žilina a Košice 

Konečně jsme se trochu ohřáli {teplota vody: 38°C] Po projížďce po historické železnici ve Vychylovce 

SummerCam s 

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 atten
ded 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 Ely
sées 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-

mendously friendly, and thaťs why Hol/and 
made a great impression on me. 

• I came back from Slovakia fu/I of enthusi
asm. 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 fri
endships. 

• The RC Prague lnternational held a three
day summer camp for 12 participants, 
who had previously been guests of the Ro
tary Clubs of Brno City, Kroměříž and Zlín. 

Dignitatis memores ad optima intenti 

• 13 young people from 12 countries spent 
the first half of a summer camp being 
looked after by RC Plzeň, and the second 
half. organised by RC Klatovy, in the Šuma
va 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 Frýdek
Místek, arranged a holiday camp for 
fifteen young people from other coun
tries. ln addition to a tour of Prague, the 
camp included learning how to sail and 
visits to the Beskydy mountains and other 
places. 



.................................... ," my a svět 

Rotariani z Hradce Králové 
rozvíjejí své mezinárodní styky 

·:rELE Z HOLANDS 
Ve dnech 4. až 8. července navštívilo pět člen l"1 holand

ského Ro tary klubu Castricum I-Iraclec Králové a východo
český region, aby navázali kontakt s naším klubem, sezná
mili se s hospodářským životem města, poznali krásy naší 
země - a v neposleclní řadě si zahráli také golf. Jejich vedou
cím byl Guus Molenaar, předseda meziclistriktní Komise 
česko-slovensko-nizozemského přátelství. 

Při prvním pracovním setkání prohovořil i hosté společně 

s prezidentem RC I-Iraclec Králové předběžně možnosti spo
lupráce i program své návštěvy v naší zemi. V ocl poledních 
hodinách pak hosté vyjeli za golfem clo střediska Nová Ame
rika u Jaroměře. 

Další dny byly věnovány řadě návštěv, napřík lad H rádku 
u Nechanic nebo závodu Amati , vyrábějícího hudební 
dechové nástroje. Zdvořilostní návštěva se uskutečnila 
v regionální Hospodářské komoře. Po clrobn),ch nákupech 
proběhla př i lehkém společném obědě další debata. S pl·ecl
staviteli hradeckého klubu projednala nizozemská delegace 
vzájemnou spolupráci, např. výměnu stuclentú, pomoc při 
vybavení Speciální školy pro sluchově postižené počítačo

vou učebnou, pokračování v projektu Areion a konečně 
i nákup projektoru pro klub Klídek. Po přeclfestivalovém 
koncertu chlapeckého sboru 130NI PUERI v Městské hudeb
ní síni se hosté setkali se všemi členy hradeckého klubu 
a vyměnili si dárky, vlajkami počínaje a pravým ho landským 
s),rem pro každého našeho člena konče. 

Návštěva holandských rotariánú splnila svúj účel: bylo 
navázáno přá telství, byla projednána budoucí spolupráce 
a shodli jsme se na rotariánském vnímání současného světa . 

HOSTE Z BELGIE A FRANCIE 
O necelé tři týdny později jsme přivítali svou dosud nej

větší zahraniční návštěvu: 27 belgických (HC Bruxelles-Alti
tucle) a dva francouzské rotariány (HC Annecy-Rive Gau
che). Jejich návštěvu zorganizovala rodina Jean-Pierre Foc
queta, zejména jeho česká manželka paní Daniela Focquet
Šubrová. 

13čhcm svého týdenního putování naší zemí se hosté set
kali v Praze se členy RC Prague-Tnternational, navštívili 
i Český K rumlov, Hlubokou, české Budějovice a Telč. Ve 
východočeském kraji si vybrali Adršpach. Pro obyvatele více 
méně rovinaté Belgie byla dvouhodinová procházka skal
ním městem za našeho doprovodu úžasný m a nezapo me
nutelným zážitkem. Spojili jsme ji s bohatou výměnou názo
rú, ocl problem atiky Rorary až po světovou po litiku. 

Na obvyklé schl"1zce hradeckého klubu si prezidenti 
vyměnili klubové vlaječky a převzali upomínkové dárky 
a představili n ápli'l činností svých !dubLL Zjistili jsme, že si 
naše aktiv ity jsou velmi podobné, dokonce i počet členú je 
shodný. Přátelské rozhovory byly o to zajímavější, že slova 
našeho prezidenta tlumočil vynikaj ícím zp(Isobem pl·ítel 
Čermák, slova hostí zase paní Daniela Focquetová-Šubrová. 

Po večeři obohacené miskami vynikajících třešní ze saclú 
Gusty Čermáka se naši hosté ještě veče r prošli starým měs-

tem. Z p!"Ivoclně plánované krátké procházky to nakonec 
byly díky nebývalému zájmu hostú téměř dvě hodiny. Nočn í 

loučení v pl"ll jedenácté bylo proto velice přátelské, plné 
clíkú za péč i i za nové zážitky, které pak měly po návratu 
hostí clo jej ich clomovú odezvu i v e-mailové korespondenci. 

Petr NovotnJí, 
p rezident RC 1-Iradec K rálové 

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 Králové also welcomed t heir big
gest group of foreign visitors so far: 27 Belgian Rotarians (RC Bru
xelles-Aititude) and 2 from France (RC Annecy-Rive Gauche ). 

Světové kon res Rl 
2005 18. - 22. června 
1.2006 ll.- 14. června 

ROTARY v číslech 

Chicago, USA 
Kodaň, Dánsko a Malmo, Švédsko 

Počet člen LI Rotary - mužú i žen 1 219 532 
Počet klubú 31 936 
Počet clistriktLI 529 
Počet zemí 166 
Počet člent':1 Rotaract klubú 176 249 
působících ve 7 663 klubech a veJ58 zemích 
Počet členLJ Inreracr klubl"1 222 203 
p!"1sobících v 9 66T klubech a ve J 17 zemích 
Počet místních rýmt':1 ak tivistú 5 567 v 71 zemích 

Tato čísla se op írají o ojlciálni údaje o členské základně, 

včetně p ololetního hlášení za období od 1./edna. do 30. 
června 2004 a čtvrtletního hlášení za období od 
l. dubna clo 30. června 2004. 

(dz) 

Dignitatis m emores ad optima int enti ,/';;; 
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Výhled Rl do roku 2010 

Na svém červencovém zasedání přijal a Správní rada řecli
tell'l Rl řady významných rozhodnutí. Tak napr·. pocl č. 246 je 
uvedeno usnesení, týkající se v)rhleclu aktivit ROTARY 
I TTEH TATIO AL do roku 2010: 

Společenství Rotary 

• bude oceněno za svou vedoucí úlohu a úspěchy pf·i celo
světovém vymýcení dětské obrny 

• bude se intenzi vně a viditelně p rezentovat pl'ed vel'ej
ností celého světa 

• dosáhne zvýšené schopnosti rozvoje přátelství, služby 
a pomocí pevnou vnitl'ní organizací a rozvíjející se rl'l zno ro
dou členskou základnou 

• prostl'ednictvím všech sv)rch člem\ jež spojuje myšlenka 
služby a pomoci, bude i nadále rozvíjet ideály vysokých etic
kých zásad, mezinárodního porozumění, dobré vťi!e a míru. 

Usnesení č.260 doporučuje zpúsob a úhradu cestovního 
pojiMění výměn n)rch studentl'l (podrobnosti na www.mta
ry.oJg/newsJ·oom/downtoadcenteJ/jJdjs/746en..peif ). 

Usnesení č. 268 vyzývá všechny kluby, aby ustavily samo
statnou komisi pro Nadaci Hotary. Usnesením č. 269 se pak 
obrací na distrikty, aby úídily namísto jediného vzdělavate

le distriktu distriktní komisi, která se bude pocl jeho vede
ním a prostl'ednictvím asistentti vzdělavatele zab)rvat vzdě
láváním a výchovou všech členti. 

S odvoláním na rozhodnutí CoL č. 04-370, které nabylo 
účinnosti dnem 1. července 2004, pověřila generálního 
sekretáře Rl, aby v rámci pololetní zprávy, která bude všem 
klubtim rozeslána k 1. lednu 2005, vyúčtoval jako samostat
nou položku částku ve výši 2 US$ za pll! roku, o níž byly 
zvýšeny povinné pl'íspěvky všech člen ti clo Rl. 

,Již dnes pracujme pro úspěch druhého století Rotary 
a naši inicia tivu vkládejme clo aktivit uskuteči'lujících naše 
ideály", prohlásil prezident RT Glenn Estess bezprostl'edně 
poté, co se ujal dnem 1. července svého úf·aclu. "Mám sku
tečně plnou cll'lvěru, že rotarián i a jejich nadace mohou 
dokázat, aby se všem lidem kdekoliv na světě dostalo jídla 
třikrát každý den, vzdělání a kultury pro jejich mysl a cltistoj
nosti, rovnosti a míru pro jejich ducha. Dokažme tak světu , 

že rotariáni dokáží pozdvihnout miliony lidí, uvězněných 
dosud v chudobě." 

Aby se převedlo letošní ústřední motto "CELEBRATE 
ROT ARY" ve skutečnost, věnují rotariáni své odborné a pod
nikatelské schopnosti službám a pomoci jak v obcích, kde 
pl'lsobí, tak i v mezinárodním měřítku a věnují se aktiv itám, 
které se budou týkat čtyř hlavních oblastí, jak je formuloval 
prezident Rl: péče o zdraví, o výchovu a vzdělání, o zajiště

ní pitné vody a o péči o rod inu Rotary. 

~ Dignitatis memores ad optima 

otariáni ze státu lllinois pro programu P-olioPius 

Již počtvrté uspořádali rotarián i z cl istriktti 6440 a 6450 
benefi čn í závod ,.Race to Finish" v běhu na 8 km a v chl'lzi na 
4 km, aby získali další finanční prostl'eclky na program Poli
oPius. 13 června odstartovalo ocl budovy ústředního sídla HI 
v Evanstonu 350 závoclníkú. Rotariáni i řada organizací ph
spěli svými sponzorsk)rmi dary, aby závodníky vhodně moti
vovali. Poclal'ilo se soustl'ecl it částku přesahující 32 000 clola
rú. Pl'i dosavadních ročnících tohoto závodu se podařilo zís
kat celkem 290 000 clolarú, za něž bylo možné nakoupit vak
cínu, 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 fili
pínské vlády: poté, co fi nanční krize před necelými deseti 
lety těžce zasáhla asijskou ekonomiku, neml'lže najít práci 
více než ll % práceschopných obyvatel země, staly se Hota
r y kluby stejně jako stále rostoucí počet nevládních organi
zací poslední nadějí nezaměstnaných. Napříklacl RC 13acolocl 
Marapara v provincii Tegro Occiclental, pot)rkající se s vyso
kou nezaměstnaností, poskytuje ji ž po několik let školákl'lm, 
kteří dokončili základní školu, odbornou kvalifikaci v Tech
nickém výchovném stl'eclisku, vybudovaném rod inou 
A.Chana na jeho památku. Ta dává toto středisko rotariánl'lm 
zdarma k dispozici, aby v něm pořádal i odborné kurzy, 
napi"íklacl pro automechaniky nebo svářeče. Absolventy pak 
múže vyslat jedna filipínsko-japonská společnost clo Japon
ska, aby v tamním prúmyslu prohloubili svou kvalifikaci. 
Prospěje se tak oběma stranám. 

Í:lenové RTC se setkallve WashingtQ.nu 

Členové Rotaract klubti z 26 zemí a teritorií Severní Ameri
ky a karibské oblasti se ve dnech 15. až 17. července setkali 
v hlavním městě USA Washingtonu k oslavě mezinárodního 
významu Rotary. Místní pořádající RTC kluby společně s Uni
verzitou v Marylandu a Univerzitou George Washingtona 
tam uspořádaly již ll. výroční konferenci. jejímž ústředním 
tématem byl "Svět bez hranic". Zab)rvali se význačnými pro
jekty RTC klubú, čtyl'mi hlavními oblastmi rotariánských 
aktivit, obecní i mezinárodní službou a pomocí, podporou 
Nadace Rotary spoluprací s jiným i organi7.acemi, otá7.kami 
seminářú RYLA, p oskytováním vysla neckých stipendií 
i výměnou studijních skupin (GSE). 

Účast na Světovém kongresu 005 v Chicagu 

Neodkládej te svou přihlášku k účasti na již 96. Světovém 
kongresu Rl, který proběhne v Chicagu ve dnech 18. až 22. 
června 2005! Kongres bude vyvrcholením oslav 100 let Rota
ryve městě, kde byl založen první Rotary klub. Jako člen kte
réhokol iv Rotary klubu m(Ižete k přihlášce využít 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, sdělí vám je bud' sekretář vašeho 
klubu nebo si je múžete vyžádat na e-mailové adrese 
data@rotcuyin!l.oJg- Rf- Department ofData Seruices. 
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příště ... 

> 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 

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 

datum místo akce ořadatel kontakt 

02.-03.10. 04 L1ptovský Ján 

28.10. 04 Praha - Letná 

06.-10.10. 04 Maastricht 

22.11.-10.12 04 

08.12. 04 Srno 

04.02. 05 Bratislava 

05.02. 05 Bratislava 

04. -06. 03. 05 Praha 

Shromáždění d1striktu 2240 o. 2240 DG V. Pri<azskY 

Vysazení stromů ke 100. výročí Al AC Praha c.ty Petr PaJaS, AOG 

Aotary Institute Zóny 10-16 A.G.M. Tempelaars 

Cesta pamětního zvonu Aotary- guvernér diStriktu 
CENTENNIAL BELL po českých a slovenských klubech 

benef1ční koncert Kociánka AC Srno, AC Srno - City prezid.AC 

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

AC Bratislava, AC Bratislava - lnternational 

Rotariánsky ples AC Bratislava prezident RC 

slavnostní konference k 80. výročf 
Rotary v CsR stému výročf Rl d1strikt 2240 DGEO. Veselý 

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 repub
lika a Slovenská republika). V jeho čele stojí guvernér. který plni úlohu koordinátora činnosti jednot
livých klubů a zprostředkovatele kontaktu s vyššími organizačnlmi složkami a společenstvím Rota
ry lnternational. Obměna činovníků jednotlivých klubů i distrikw mé ročnl cyklus - rotariénský rok 
začíná I. července 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 soutěžících , 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 M4li~7NI . / 
.:::::?rana . vr1n.R ~ 

2004 




