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Budoucnost je nám závazkem – o tom, je přesvědčen letošní
prezident RI John Kenny s manželkou June, která ráda do-
dává: „My oba věříme ve vysoké etické zásady společenství
Rotary. Jeho prostřednictvím se setkáváme s tolika skvělými
lidmi. Laskavými lidmi. Dobrými lidmi.“ V rozhovoru, který
John vedl s renomovaným novinářem Bobem Tomlinso-
nem, členem skotského Rotary klubu Kirkintilloch a který
otiskujeme v překladu našeho PDG Dobroslava Zemana na
str. 5-7, dává právě proto velký důraz na úlohu nových členů
Rotary. Úvahy, názory, tiskové materiály i aktuální informa-
ce o aktivitách Johna Kennyho naleznete na internetové ad-
rese: www.rotary.org/president

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

letní měsíce utekly jako voda v řece, u níž
jsme strávili dovolenou nebo jiné příjemné
chvíle. Přestože toto období je v redakcích
časopisů označováno za „okurkovou“ sezó-
nu, naše redakce si na množství zpráv a in-
formací z klubů ani v tomto období stěžovat
nemůže. Dokonce ani na oblíbenou anglic-
kou přílohu už místo nevybylo (vybrané pří-
spěvky v angličtině zařadíme do přílohy
v příštím čísle). Splnili jsme i všechny resty,
které jsme vůči autorům, respektive klubům
v uveřejňování jejich materiálů měli. Takže
do nové sezóny vykročíme s čistým štítem.

Hlavním tématem tohoto vydání RGN je za-
čátek nadcházejícího rotariánského roku.
Představujeme zde proto nového prezidenta
RI i guvernéra distriktu, ohlédneme se za vý-
ročním 100. Světovým kongresem RI, dis-
triktním shromážděním v Uherském Brodě
i distriktní konferencí v Košicích. Opět po
roce vycházejí jako příloha srpnového čísla
RGN aktualizované informace „Principy
Rotary“ připravené v systému oficiálních ča-
sopisů RI. Jsou zde navíc stručně popsány
všechny hlavní aktivity, kterým se v letošním
rotariánském roce věnují naše Rotary kluby
a pro snadnější orientaci je zde opět uvede-
no i graficky znázorněné organizační sché-
ma vedení našeho distriktu.

V kalendáriu, rubrice naše tipy i na dalších
stránkách najdete pozvánky a avíza na řadu
připravovaných akcí. Je z nich patrné, že
podzimní sezóna bude velmi pestrá. Přeji
vám, a� účastníkům přinesou příjemný záži-
tek a ostatním očekávaný užitek.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS

Fo
to

:
La

di
sl

av
Še

in
er

dobré zprávy dobrým lidem

OBSAH

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým
potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní,
podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty)
sdružuje na základě předem daných zásad a vzájemné rovnoprávnosti špičkové odborníky a odbor-
nice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osob-
ních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY svými nezištnými
aktivitami a projekty (službami) pozitivně ovlivňuje komunitu, v níž působí, a napomáhá utváření
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překlad: Petr J. Pajas, PDG

Moji rotariánští přátelé! Je už tradicí Rotary, že každý prezident Rotary In-
ternational dostává příležitost napsat jednou za měsíc sdělení všem rotariá-
nům na stránkách oficiálních časopisů Rotary a tedy i na stránce Rotary
Good News. Jsem za tuto tradici vděčný, nebo� díky ní budu mít možnost ko-
munikovat s každým z vás přímo. Pevně totiž věřím, že budoucnost Rotary je
ve vašich rukou.
Je to velká čest být vybrán jako první skotský RI prezident za celých 104 let tr-
vání této organizace a mít to privilegium, že mohu takto sloužit rotariánům
celé naší planety. Vždy� bez pravidelných týdenních schůzek rotariánů ve va-
šich vlastních klubech by žádné RI neexistovalo – nebyla by žádná Rada ředi-
telů RI, ani žádný RI prezident, ani celosvětové sídlo či kongresy Rotary -
Rotary Conventions.
V Rotary je to tak, že vše čím jsme a vše čeho bychom rádi dosáhli, je v rukou
rotariánů scházejících se v jejich klubech. Pokud bude v našich klubech vlád-
nout soulad a naše setkání budou dobře vedena, pokud bude naše služba peč-
livě plánována a dokonale prováděna, pokud budeme mít plně kvalifikované
členy, čestné a respektované v jejich povoláních a ve společnosti, potud bude
celé Rotary prospívat. Právě proto říkám, že budoucnost Rotary je ve vašich
rukou.
Voda, péče o zdraví, boj s hladem a gramotnost zůstávají našimi prioritami
do roku, který je před námi. V tomto rotariánském roce žádám rotariány, a�
se nacházejí kdekoli, aby pokračovali v tom, jak se učit z našich zkušeností
a jak navazovat na naše úspěchy. Žádám vás všechny, abyste pokračovali
v práci za zdraví a blaho nejenom dětí samotných, ale i jejich rodin a dalších
lidí. Zvláš� vás žádám, abyste se soustředili na problematiku čisté vody a vody
pro hygienické potřeby, nebo� nedostatek čisté vody začíná být čím dál tím
vážnějším problémem v mnoha částech světa.
U nás ve Skotsku máme rčení, které s hrdostí cituji: „Musíme se dívat za
studnu na našem vlastním humnu“. To znamená, že se musíme umět dívat
dál, než na potřeby našeho vlastního domova a komunity, k níž náležíme.
Musíme si umět uvědomit, že náležíme jen jedné komunitě a žijeme jen
v jedné zemi z mnoha jiných komunit a zemí na tomto světě.
A v každé z těch komunit je práce, kterou je třeba zvládnout. Jako rotariáni
přece nemůžeme zůstat stát se založenýma rukama! Jako rotariáni přijmeme
svůj díl odpovědnosti! Můžeme a musíme to dokázat! Jsme si přece vědomi
toho, že Rotary je velké jen velikostí činnosti svých klubů – a že kluby jsou sil-
né jen díky síle a umu členů, které je tvoří!
BUDOUCNOST ROTARY JE VE VAŠICH RUKOU!
THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS!

preklad: Ivan Belan, PDG

Milí rotariáni, vždy som pokladal za dôležité vníma� Rotary ako organizáciu
združujúcu dobrovo	níkov, ktorí sa okrem iného zároveň vyznačujú vodcov-
skými schopnos�ami. Nikdy som teda nebol zástancom toho, aby rotariánov
niekto vyzýval k určitej činnosti, prípadne od nich vyžadoval určité úsilie.
Každý Rotary klub je autonómny a svoju samostatnos� si musí zachova�. Pos-

laním Rotary International je kluby motivova� a usmerňova�, nie ich
kontrolova� a riadi�.
V súvislosti s riešením otázky členstva v Rotary som presvedčený, že drvivej
väčšine rotariánov sa vybaví ich klubový život – zasadnutia klubu, projekty
klubu, ostatní členovia klubu.
Paul Harris sa spočiatku nezaoberal myšlienkou služby, ke
 pred 104 rokmi
zakladal prvý Rotary klub. Jeho zámerom bolo vytvori� vhodné podmienky
na stretávanie sa 	udí vyznačujúcich sa charakternos�ou, pevnými
morálno-vô	ovými vlastnos�ami a inteligenciou, ktorí by tu mohli získava�
nové kontakty či udržiava� vzájomné vz�ahy a priate	stvá. Myšlienka služby
vyvstala až neskôr ako prirodzený dôsledok zoskupenia takýchto 	udí.
Každý dobrý rotarián, každý člen, ktorý zdie	a naše spoločné hodnoty, by sa
preto mal usilova�, aby jeho klub bol čo najsilnejší, čím by sa členstvo v ňom
stalo čo najatraktívnejšie pre potenciálnych nových členov. Nových členov
však treba prijíma� obozretne. Prijatie nesprávneho človeka nám totiž môže
urobi� presne opačnú službu. Rotariáni sú a na
alej musia by� 	udia určitého
kalibru – 	udia, ktorí majú predpoklady na dosiahnutie ve	kých vecí, schop-
nos� triezvo a rozumne uvažova� pri vytyčovaní a dosahovaní cie	ov a tiež
pevný charakter, aby vždy konali čestne a poctivo.
V konečnom dôsledku verím, že najlepší spôsob získavania nových členov je
ten, ktorý je praktizovaný už po nieko	ko generácií – člen klubu pozve vybra-
tého priate	a, klienta alebo kolegu na stretnutie klubu, a ak si jeho hos� „sad-
ne“ s ostatnými členmi klubu, navrhne ho za člena. Týmto spôsobom sa
zaručí vyváženos� klubov. Z nových klubov sa tak postupne stanú etablované
kluby a z nových členov oddaní rotariáni.
V súčasnosti čelíme novým okolnostiam súvisiacim s členstvom v Rotary. Aj
v našich radoch sme pocítili negatívny dopad súčasnej nepriaznivej globálnej
finančnej situácie. Treba ma� však na pamäti slová Henryho Forda, ktorý ho-
voril: „Ak chcete dosiahnu� nezávislos� prostredníctvom peňazí, nikdy ju ne-
dosiahnete. Jedinou istotou, ktorú človek na tomto svete má, sú vedomosti,
skúsenosti a schopnosti“. Ak si teda my budeme robi� svoju robotu dobre
a pre členstvo v Rotary získame tých správnych 	udí, spomínaná životná isto-
ta v Rotary nikdy nebude chýba�.

John Kenny
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Projevy a zprávy prezidenta RI Johna Kennyho najdete na: www.rotary.org/president

THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS
BUDOUCNOST ROTARY JE VE TVÝCH RUKOU
BUDÚCNOSŤ ROTARY JE V TVOJICH RUKÁCH



Připravil: Bob Tomlinson
Foto: Monika Lozinska-Lee
Překlad z angličtiny: Dobroslav Zeman, PDG

Na ústředí Rotary International v Evanstonu, Il-
linois, dochází každé pondělí ráno veliká obálka
s poštou na stůl Johna Kennyho, muže, který byl
zvolen, aby v dalším rotariánském roce 2009-10
vedl 1,2 miliony rotariánů. Dříve působil jako
prezident RI pro Velkou Britanii a Irsko (RIBI),
jako jeden z ředitelů RI, i jako zmocněnec Nada-
ce Rotary a její významný dárce. Svou profesí je
soudcem a zástupcem představitele hrabství (de-
puty lieutenant to Queen Elizabeth II). John tuto
složku otevírá: obsahuje nejen řadu odborných
a rotariánských informací, ale i nejdůležitější no-
vinky z jeho vlasti, včetně výsledků posledního
fotbalového utkání, které sehrál Falkirk Football
Club.
„Mám rád kopanou“, říká s úsměvem, „když jsem
byl kluk, bral mne táta každý druhý týden na utká-

ní Falkirku, když hrál doma. Když hrál venku,
vzal mě děda do Stenhousemuir. Až dodnes, bez
ohledu na to, kde právě ve světě jsem, chci vědět,
jak se mému klubu daří. Mám tak stálé spojení se
svým domovem.“
Když se John Kenny připravoval na svou funkci
prezidenta RI, zmeškal pochopitelně řadu schů-
zek svého skotského Rotary klubu Grange-
mouth, jehož členem se stal v roce 1970. Když se
nedávno vrátil domů, čekal tam už na něho fil-
mový štáb RI, aby mu jako prvnímu prezidentovi
RI, pocházejícímu ze Skotska, položil řadu otá-
zek. Při vstupu do hotelu Leapark, kde se každý
týden jeho klub schází, přivítal jej písní jeden
z rotariánů se skotskými dudami. „Je to vždy tak
milé vrátit se domů“, říká John. Se 40 členy své-
ho klubu se srdečně pozdraví, pohovoří o pro-
jektech klubu a svých přátel se poptá na jejich
rodiny. Neočekává žádné zvláštní přijetí – o to
víc je překvapený, když je uveden jako host
s přednáškou.

Takováto skromnost ovšem není typická pro
představitele podnikatelských kruhů a místní
správy, kteří jsou členy jeho klubu. Po absolutoriu
právnické fakulty Univerzity v Glasgowě byl po-
věřen, aby zastupoval lo
ařské společnosti ve
sporu se zaměstnanci loděnic. „Práce s 'Clydesidery'
(tedy skotskými odborářskými aktivisty) byla pro
mne cennou zkušeností“. Když se pak vrátil
domů, stal se pracovníkem právní kanceláře Tait
& McKenzie v Grangemouth, kde zastupoval
také dělníky.
„Otázky, které mi jejich předáci chtěli položit,
jsem znal už předem a mohl jsem jim tak vhodně
poradit. V průběhu roku jsem pak už také věděl,
zda si jejich zaměstnavatel přeje rychlé řešení,
a podle toho jsem mohl dělníkům doporučit, jak
načasovat jejich odpově
. To jim pak napomohlo
dosáhnout nejlepší řešení.“
Za dobu svého působení jako právník se zabýval
všemi oblastmi právních aktivit a do důchodu od-
cházel jako „senior-partner“ této kanceláře. Jeho
zdravý úsudek a hluboké pochopení všech strá-
nek kteréhokoliv případu vedly k jeho růstu jako
právníka i jako rotariána. „John prokoukne pod-
statu věci dřív, než ostatní vůbec pochopí, oč
vlastně jde“, říká Colin Mailer, jeden z členů klu-
bu, který se s Johnem zná již tři desetiletí. „Je to
člověk s vizí a nikdy by ani sobě ani jiným nesta-
novil nějaký cíl, který by už předem považoval za
nesplnitelný.“
Když se poznali, stála budova, v níž sídlila kance-
lář Johna Kennyho v Grangemouth, hned vedle

ČEST RODILÉHO SKOTA

John a June Kennyovi si ve své zahradě
prohlížejí listy stromu, který je na seznamu chráněných druhů
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sídla místních novin, v nichž působil Mailer jako
redaktor. „Jednou jsem se právě vracel z oběda,
když mi sekretářka řekla: 'Chce s vámi mluvit ten
právník, pan Kenny'. To víte, není to nic příjem-
ného, když vás jako novináře shání nějaký práv-
ník“, říká Mailer.
Kenny, který se právě měl stát prezidentem Rota-
ry klubu, pozval Mailera, aby se stal jeho členem.
Mailer tak byl jeden z prvních, které Kenny pro
svůj klub získal a dnes je prezidentem klubu.

Mailer je přesně typem člověka, kterého má Ken-
ny na mysli, když popisuje, kam chce dospět ve
společenství Rotary během svého funkčního ob-
dobí: zpět k budoucnosti. Pokud jde o členství, je
jeho prioritou kvalita, nikoliv kvantita. „Rotary
volilo někdy nesprávnou cestu, zejména pokud
jde o členskou základnu“ říká Kenny. „V tomto
roce vykážeme příliv nových členů – avšak kolik
jich zůstane do roku příštího? Musíme se proto
postarat o jejich udržení. Musíme za členy při-
jmout jen ty správné, nesmíme sledovat jen jejich
počet.“ A zdůrazňuje: „Přizvete-li ve své obci za
člena Rotary některou respektovanou osobnost,
budou ji ti další následovat,“ a dodává: „Je třeba
mít stále na zřeteli naše vysoké etické normy, kte-
ré musíme prosazovat jak ve veřejném životě, tak
i v soukromí. To je důležité dnes stejně, jako
tomu bylo v dobách založení Rotary. Vrátíme-li
se k těmto principům dodržování vysokého stan-
dartu našeho chování v našem podnikatelském
a profesním světě a zapojíme-li se současně do ži-
vota svého klubu, pak si dobří lidé v obci budou
přát stát se rotariány také.“
Kenny se také staví za důsledné přijímací řízení,
aby se zajistilo, že se členy klubu stanou jen ti,
kteří chápou náš předpoklad, že se i oni budou

podílet na námi prosazovaných službách veřej-
nosti. Proto by jako noví členové měli být hned
zapojeni do aktivit klubu. Členská základna se
rozrůstá v těch částech světa, kde veřejnost může
vidět, že rotariáni konají dobrou práci. A je-li váš
klub aktivní, bude se také úspěšně rozvíjet.“
Kenny a Mailer se jako členové RC Grange-
mouth stali dlouhodobými přáteli. „To hlavní,
o čem se spolu bavíme, je samozřejmě Falkirk
Football Club“, říká s úsměvem Mailer. „John mi

často může povědět o zápase víc, než to dokáži
říci sám. Nevím, jak to dělá, ale jeho informace
jsou vždycky správné. A protože je velkým fandou

Falkirku, má i velký smysl pro humor. A ten
potřebujete, když vidíte, jak náš tým někdy hra-
je!“
Z archivů klubu vyplývá, že Kenny je jeho členem
již dlouhou dobu. Na fotografii z mezinárodního
shromáždění RI z roku 1992 jej vidíme v kostýmu
cirkusového rozhodčího. Ještě ve starším archivu
najdete fotku Kennyho, oblečeného do typického
skotského kroje pro slavnostní večeři, pořádanou
každoročně vždy v lednu na počest skotského
básníka Roberta Burnse, autora slavné písně
„Auld Lang Syne“. Ta se zpívá vždy na závěr Svě-
tových kongresů RI.
Dávno předtím, než se stal rotariánem, byl John
Kenny skautem a tuto organizaci podporuje do-
dnes. „Když mi bylo patnáct, zúčastnil jsem se me-
zinárodního jamboree v Dánsku, které na mne
natrvalo zapůsobilo. Jeho mezinárodní atmosféra
byla nádherná. Tolik lidí ze zemí, o nichž jsme vždy
jen slyšeli, a všichni si hráli a pracovali společně!
Později – už jako rotarián – jsem viděl, jak cenná
může být spolupráce lidí z různých zemí.“
Jeho zapojení do skautského hnutí pokračovalo,
i když se stal v roce 1992 prezidentem RI pro Vel-
kou Britanii a Irsko (RIBI). Politické napětí mezi
Východem a Západem se tehdy uvolnilo a Kenny
se rozhodl navázat spojení s mladými Rusy. „Po-
máhali jsme jim zakládat skautské oddíly a navrhl
jsem, že jim pošleme soupravy se stanem a s dal-
ším kempovacím vybavením.“ Pomáhal rozvoji
skautského hnutí také tím, že poskytoval právní
a organizační poradenství. Za svou službu skaut-
skému hnutí byl odměněn „Medailí za zásluhy“.
Když se ho zeptáte, jak by měli pomáhat rotariáni
mladým lidem dnes, předkloní se a upřeně na vás
pohlédne: „ Jen přemýšlejte, co můžeme udělat:
pitná voda, vzdělávání, zdraví... Je toho tolik, co
mohou rotariáni udělat pro mladé lidi kdekoliv
na světě! Nemůžeme sice dokázat cokoliv, ale
musíme to udělat co nejlépe.“
Jako prezident RIBI vyzýval Kenny všechny Ro-
tary kluby, aby podporovaly program WaterAid,
pečující o projekty zaměřené na zajištění pitné

Dudák a rotarián David Hutton vítá v hotelu Leapark Johna Kennyho, který se vrátil domů, aby se ve Skotsku zúčastnil pra-
videlného meetingu svého klubu.

Domov Johna Kennyho se 150 let starým stromem „monkey puzzle tree“ (blahočet chilský)

„John miluje toto rotariánské společenství“ říká June, „my oba věříme

v jeho vysoké etické zásady. Setkáváme se také s tolika skvělými lidmi.

Laskavými lidmi. Dobrými lidmi.“



7

vody a kanalizace kdekoliv na světě. Za rok jeho
působení vybrali rotariáni částku 550 000 liber na
projekty WaterAid v Tanzanii. Ve své podpoře
klubům při jejich spolupráci s WaterAid pokra-
čoval i v roce 2002, kdy Tanzanii sám navštívil,
aby se s těmito projekty seznámil blíže. Na konci
roku 2007 mu Princ Charles jako prezident pro-
gramu WaterAid udělil vyznamenání „President’s
Award for Outstanding Voluntary Contributions
to WaterAid“.
Po klubové schůzce se John Kenny vrací autem
domů do Linlithgow, kde se nad místním jezerem
vypíná zámek z 15. století, v němž se narodila
skotská královna Mary. Johnova žena June nalé-
vá členům filmového štábu čaj. Při procházce za-
hradou ukazuje John hrdě na stromy, které jsou
chráněny stejně jako objekty, uvedené na sezna-
mu historických staveb. Přímo za zdí jeho zahrady
má své sídlo místní golfový klub.
Pro své prezidentské období má John Kenny am-
biciózní plány. Svým letošním mottem RI – „Bu-
doucnost Rotary je ve vašich rukách“ – vyzývá
rotariány, aby převzali svou odpovědnost za bu-
doucnost Rotary. „Pokud jde například o člen-
skou základnu, ústředí RI nemůže dokázat nic,
ovšem každý rotarián může dokázat alespoň
něco. Vždy� v každé obci je celá řada dobrých
„potenciálních“ rotariánů, kterým jsme dosud
členství ani nenabídli“, říká, a ještě dodává: „Kaž-
dý Rotary klub musí zvážit jak čas, tak i finanční
prostředky, vynakládané na své pravidelné schůz-
ky. Musí se rozhodnout, kde a zda vůbec budou
při meetingu něco konzumovat. Vždy� v Ústavě
RI není ani zmínka o tom, že součástí meetingu
musí být i jídlo. Zdá se, že mladí lidé jsou ochotni
vhodný projekt podporovat, ale nechtějí se stát
členy jakékoliv organizace. Musíme proto udělat
naše meetingy natolik atraktivní, aby byli mladí
lidé ochotni zapojit se.“
Když jsme se vrátili ze zahrady zpět do domu,
June nám dolila čaj. Na otázku, zda se jí nebude
stýskat po domově a po přátelích, až bude s man-
želem na cestách, odpovídá: „Sice bude, ale mám

tu dobré přátele a budu s nimi stále ve styku. Na
Johna jsem opravdu hrdá.“
John se se svou manželkou June seznámil pro-
střednictvím svých přátel na počátku 60. let. June
si na tu dobu vzpomíná s láskou. „Na počátku
jsme se setkali jednou či dvakrát, pak jsme se za-
čali scházet jednou za 14 dní. Chodili jsme spolu
tancovat a trvalo nám čtyři roky, než jsme se za-
snoubili. Sňatek jsme pak uzavřeli teprve o rok
později. Tehdy spolu páry chodily daleko déle,
než je tomu dnes. A žijeme spolu š�astně již po
44 let.“

John a zejména i June jsou výborní v curlingu,
kterému se pro jeho složitou strategii říká „šachy

na ledě“. Podstatou této skotské hry, rozšířené
dnes po celém světě a zařazené i mezi olympijské
sporty, je metání velkých žulových kamenů na cíl
na opačném konci ledového hřiště. Ve Skotsku se
curlingu říká „bouřlivá hra“ – nejen proto, že hrá-
či na hřišti hodně vykřikují, ale pro dunivý hluk,
který kameny klouzající po ledě vydávají. „Hrála
jsem curling závodně a milovala jsem každou mi-
nutu této hry“, říká June, a John dodává: „Je sku-
tečně výborná!“
June, která má stále dobrou náladu, je výbornou
kuchařkou i klavíristkou. Zúčastňovala se pravi-

delných schůzek místního Inner Wheel klubu, ale
když John začal stoupat do vyšších funkcí v Rota-
ry, věnovala daleko více času, aby mu pomáhala.
„Miluje toto rotariánské společenství – my oba
věříme v jeho vysoké etické zásady. Setkáváme se
také s tolika skvělými lidmi. Laskavými lidmi,
Dobrými lidmi.“ A dodává: „Je to naše požehná-
ní. Rotary je pro nás příležitostí k tomu, abychom
vykonali něco pozitivního pro ty, kterým se toho-
to štěstí nedostalo.“
John dodává: „Rotary – to znamená pomáhat dru-
hým. My jsme ti š�astní. A od těch, kteří toho tolik
dostali, se také hodně očekává. Na světě se nedo-
sáhne míru, pokud se neodstraní chudoba. Musí-
me pokračovat v našem boji proti chudobě.
V tomto století bude hlavním úkolem zajistit lid-
stvu dostatek pitné vody a potravin. Rotary ovšem
není Organizací spojených národů. My všechny
problémy světa nikdy nevyřešíme, to ani není po-
sláním Rotary. Ale jsme tu proto, abychom pomá-
hali všude tam, kde to je prakticky možné.“

Bob Tomlinson je členem skotského Rotary klubu
Kirkintilloch a uznávaným novinářem, Monika
Lozinska-Lee je fotografkou na Ústředí RI. �

Další informace a fotografie, týkající se prezidenta Johna Kennyho ze Skotska, najde-

te na: www.rotary.org/rotarian.Na adrese www.rotary.org/rvm si prohlédněte

video-program věnovaný Johnu Kennymu (Rotary Video Magazine 4.3)

Společně se svým sponzorem, rotariánem Billem Ramage.

John Kenny mezi svými, v RC Grangemouth.
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Preklad z anglického originálu: Ivan Belan, PDG

Správna rada riadite�ov Rotary International
má 19 členov: prezident RI, prezident-elect RI,
a 17 riadite�ov nominovaných klubmi a zvole-
ných na svetovom zhromaždení RI. Tento najvyš-
ší správny orgán rozhoduje vo veciach RI
a spravuje finančné prostriedky v súlade s Ústa-
vou a Stanovami RI. V tejto Správnej rade je de-
sa� nových tvárí:

Ray Klinginsmith (Kirksville, Missouri, USA)
Ray Klinginsmith, budúci prezident
RI, je advokát. Viac ako 20 rokov
pracoval na Truman State Universi-
ty v rôznych pozíciách (profesor, de-
kan). Pôsobil ako prezident
združenia na pomoc postihnutým občanom Chari-
ton Valley Association for Handicapped Citizens
od jej založenia v roku 1982, v roku 1988 získal
ocenenie za príkladné poskytovanie starostlivosti.
Ray je absolventom štipendijného programu Am-
bassadorial Scholarships Nadácie Rotary, v
aka
ktorému sa v roku 1961 dostal do Južnej Afriky.
Pôsobil vo funkcii riadite	a RI, predsedu výkonné-
ho výboru rady riadite	ov RI, správca Nadácie Ro-
tary a jej podpredseda, predsedu Legislatívnej
rady a predsedu organizačného výboru RI sveto-
vého zhromaždenia v Los Angeles v roku 2008. Je
významný podporovate	 Nadácie Rotary. Nadá-
cia mu udelila ocenenie za mimoriadnu službu.
Spolu s manželkou Judie žije v Kirksville.

John T. Blount (Sebastopol, Kalifornia, USA)
John T. Blount, zubár so súkrom-
nou praxou, člen národnej, štátnej
a miestnej asociácie zubárov. Pôso-
bil aj ako riadite	 miestnej obchod-
nej komory a správca komunitnej
nadácie Sonoma County Community Founda-
tion. V roku 2008 bol podpredsedom Rotary In-
ternational Institute v Los Angeles a členom 
al-
ších výborov, vrátane dvoch výborov pre
nomináciu prezidenta RI. Pôsobil ako koordiná-
tor zóny pre členstvo v RI. Významný podporo-
vate	 Nadácie. Spolu s manželkou Patti, tiež
členkou RC Sebastopol, žijú v meste Sebastopol.

FrederickW.HahnJr. (Independence,Missouri,USA)
Frederick W. Hahn Jr., lekár, je bý-
valým prezidentom asociácie Mis-
souri State Medical Association
a členom správnej rady komunitnej
nadácie Truman Heartland Com-
munity Foundation. Fred pôsobil ako koordinátor
zóny PolioPlus Partners Task Force a vedúci vzde-
lávacieho a školiaceho programu RI. Získal mno-
ho ocenení – ocenenie RI Service Above Self,
vyznamenanie Four Avenues of Service Citation,

vyznamenanie od Nadácie Rotary za záslužnú čin-
nos�, ocenenie za prínos v medzinárodnej službe
pre eradikáciu detskej obrny vo svete. Spolu
s manželkou Marge sú členmi spoločností Arch C.
Klumph Society a Bequest Society, združujúcich
mimoriadnych darcov. Žijú v Kansas City.

Antonio Hallage (Curitiba-Leste, Brazília)
Antonio Hallage je inžinier, špecia-
lista na telekomunikácie, prezident
konzultačnej spoločnosti v oblasti
telekomunikácií SET Ltd. Je tiež
riadite	 spoločnosti Brasilsat Ha-
rald a profesor vyučujúci telekomunikačné systé-
my na Paraná Federal University. Pôsobí ako
poradca oficiálneho rotariánskeho brazílskeho
časopisu Brasil Rotário. Pôsobil ako vedúci vzde-
lávacieho a školiaceho programu RI, koordiná-
tor pre absolventov programov Nadácie Rotary,
regionálny koordinátor Nadácie Rotary a člen
a podpredseda výboru Nadácie. Získal vyzname-
nanie od Nadácie Rotary za záslužnú činnos�
a ocenenie od mesta Curitiba za mimoriadnu
službu pre komunitu. Antonio žije spolu s man-
želkou Rose v meste Curitiba.

Masahiro Kuroda (Hachinohe South, Japonsko)
Masahiro Kuroda je chirurg a riadi-
te	 gastrointestinálnej kliniky Kuro-
da Gastrointestinal Clinic. Vyko-
nával poradcu Japonskej spoločnosti
pre psychosomatickú medicínu.
Pôsobil ako vedúci vzdelávacieho a školiaceho
programu RI, regionálny koordinátor pre člen-
stvo v RI, regionálny koordinátor pre Nadáciu
Rotary, podpredseda Stáleho výboru pre finan-
covanie v Japonsku. Významný podporovate	
Nadácie. Masahiro žije spolu s manželkou Michi-
ko v meste Hachinohe.

Kyu Hang Lee (Anyang East, Kórea)
Keyo Lee, psychiater, je predse-
dom nemocničného a výskumné-
ho inštitútu Keyo Hospital and
Research Institute nadácie Keyo
Medical Foundation. Pôsobil ako
klinický profesor na lekárskej fakulte Seoul Na-
tional University Medical School, prezident Kó-
rejskej neuropsychiatrickej asociácie, dekan psy-
chiatrickej vysokej školy Pacific Rim College of
Psychiatrists, predseda Kórejskej asociácie so-
ciálnych pracovníkov. Keyo bol iniciátorom dar-
covstva v Rotary, členom Stáleho výboru pre
financovanie v Kórei, reprezentantom prezidenta
RI. Významný podporovate	 Nadácie Rotary.
Nosite	 ocenenia za mimoriadnu službu udelené-
ho Nadáciou Rotary. Keyo spolu s manželkou
Hee Sun Park sú členmi nadácie Arch C. Klumph
Society a žijú Soule.

David C.J. Liddiatt (Clifton, Bristol, Anglicko)
David Liddiatt pôsobí ako poistný
maklér po skončení služby v Britskej
armádnej spravodajskej jednotke,
kde slúžil ako lingvista špecializujúci
sa na arabčinu. Je členom profesij-

nej organizácie Chartered Insurance Institute
pôsobiacej v oblasti pois�ovníctva a finančníctva.
David bol prezidentom a viceprezidentom Rotary
International vo Ve	kej Británii a Írsku a pod-
predsedom propagačného výboru zhromaždenia
RI v Birminghame v roku 2009. Bol tiež členom
výborov RI pre vz�ahy s verejnos�ou, RYLA
a iných. Mecenáš Nadácie Rotary. Nadácia Rota-
ry mu udelila ocenenie za mimoriadnu službu.
Spolu s manželkou Jill žije v meste Stoke Bishop.

Ekkehart Pandel (Bückeburg, Nemecko)
Ekkehart Pandel vykonáva privát-
nu pediatrickú prax od roku 1976
spolu s manželkou Christou, tiež
lekárkou. Pôsobil ako predseda
asociácie lekárov, znalec pri lekár-
skom disciplinárnom výbore, člen predsedníctva
pediatrickej asociácie. Ekkehart je člen Lekár-
skej komory Dolného Saska. Pôsobil ako regio-
nálny koordinátor pre členstvo v RI, predseda
Rady guvernérov Nemecka. Ekkehart je význam-
ný podporovate	 Nadácie Rotary. Spolu s man-
želkou žijú v Bückeburgu.

K.R. Ravindran (Colombo, Srí Lanka)
Ravi Ravindran je generálnym ria-
dite	om spoločnosti kótovanej na
burze pôsobiacej v oblasti balenia
čaju. Je zakladajúcim prezidentom
asociácie proti omamným látkam
Sri Lanka Anti-Narcotics Association. Ako pred-
seda národného výboru PolioPlus viedol expert-
nú skupinu pozostávajúcu z predstavite	ov Rota-
ry, UNICEF-u a vlády Srí Lanky a intenzívne spo-
lupracoval s UNICEF-om na vyjednávaniach so
severnými radikálmi o zastavení ozbrojených
konfliktov počas národných imunizačných dní.
Predsedá projektu zameranému na obnovu škôl,
najmä opätovného vybudovania 25 škôl zniče-
ných tsunami. Projekt sponzorujú Rotary kluby
a dištrikty na Srí Lanke. Ravi je významný podpo-
rovate	 Nadácie Rotary. Dostal vyznamenanie od
Nadácie Rotary za záslužnú činnos�. Pôsobil vo
funkcii správcu Nadácie Rotary a tiež ako člen
v mnohých výboroch. Ravi žije spolu s manžel-
kou Vanathy v meste Kelaniya.

Thomas M. Thorfinnson (Eden Prairie Noon,
Minnesota, USA)
Tom Thorfinnson je hlavným práv-
nym zástupcom neziskovej organi-
zácie Accra Care Group, ktorá
poskytuje zdravotnícku starostli-
vos� 	u
om v núdzi. Je členom predstavenstva lo-
kálnej banky First Minnetonka City Bank.
V Rotary pôsobil ako člen mnohých výborov.
Tom bol tiež členom vedenia kampane v Sever-
nej Amerike na získanie finančných prostriedkov
na eradikáciu detskej obrny. RI mu udelilo oce-
nenie Service Above Self a Nadácia Rotary vy-
znamenanie za záslužnú činnos�. Viedol devä�
dobrovo	níckych misií na Haiti a do Nigérie, je
aktívnym podporovate	om projektov na ochranu
vody v rozvojových krajinách. Tom žije s manžel-
kou Jamie v meste Eden Prairie. �
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František Ryneš se narodil 8. října 1950 v západočeském Tachově v učitelské
rodině jako nejstarší ze čtyř dětí. Má tři sestry, které nyní vyučují na vysokých
a středních školách. Dětství a mládí prožil v Českých Budějovicích, kde vy-
studoval Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka. Po maturitě v r. 1969 byl přijat
na Elektrotechnickou fakultu dnešní Západočeské univerzity v Plzni. Pro-
mován elektroinženýrem byl v roce 1974. Po absolvování základní vojenské
služby v Dukle Olomouc žil pět let v Karlových Varech.

Již v době studií na gymnáziu a později i na vysoké škole měl problémy s tota-
litní mocí. Jeho aktivity na poli nekonformního studentského hnutí neušly
pozornosti tehdejší Státní bezpečnosti. Ta proti němu a proti nynějšímu kar-
dinálu Miloslavu Vlkovi dokonce vedla skupinový svazek, označený krycím
jménem „Ráček“. Studium na vysoké škole mohl dokončit jen díky osobní
statečnosti tehdejšího proděkana elektrotechnické fakulty. Manželka Mgr.
Marie Rynešová je povoláním fyzioterapeut a provozuje privátní rehabilitač-
ní praxi. Má tři děti. Nejstarší dcera Kateřina (31 let) žije v německém uni-
verzitním městě Tüebingenu, kde dokončila doktorátem studia v oboru
germanistiky a katolické teologie. Nyní vyučuje na střední škole v blízkém
Reutlingenu. Je vdaná a má dva syny. Syn Pavel (30 let) dokončil studia reli-
gionistiky na Karlově univerzitě v Praze. Je ženatý a s manželkou žije v Lon-
dýně. Nejmladší dcera Magdalena (24 let) se v roce 2004 zúčastnila ročního
výměnného pobytu v USA ve státě Ohio. Nyní dokončila studium na Fakultě
humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Je svobodná.

Po ukončení vysokoškolského studia pracoval František nejprve ve Stavo-
montážích Karlovy Vary na pozici vedoucího montáže výtahů a poté jako ve-
doucí údržbové čety kabelářů u spojů. V roce 1981 se rodina přestěhovala do
Třebíče, kde František Ryneš pracoval 13 let na Jaderné elektrárně Dukova-
ny. Nejprve působil jako vedoucí projektant v oddělení technického rozvoje.
Po změně společenských poměrů byl na základě výběrového řízení jmenován
v roce 1990 personálním náměstkem ředitele. V roce 1994 odešel z energeti-
ky a začal samostatně podnikat. Byl šéfredaktorem a ředitelem regionálních
Horáckých novin. Vystudoval žurnalistiku na Filozofické fakultě Palackého
univerzity v Olomouci, promoval v r. 2001. Své působení v novinách krátce
před začátkem svého guvernérského roku ukončil a stal se novinářem na vol-
né noze.

František Ryneš je aktivní v mnoha oborech činnosti. Kromě práce ve výbo-
rech několika neziskových organizací, například v rozvojovém „Fondu Třebíč“
či v charitativním fondu „Žijí s námi“, byl členem správní rady Západomorav-
ské vysoké školy v Třebíči, členem představenstva okresní Hospodářské ko-
mory a dosud je předsedou revizního výboru České křes�anské akademie
v Praze a soudcem smírčího soudu Sdružení Ackermann-Gemeinde. Aktivně
sportuje. Jeho zálibou je šerm, kde dodnes navazuje na úspěchy mistra Česko-
slovenska v šermu kordem, když předává zkušenosti mladým adeptům tohoto
sportu.

František Ryneš je zakládajícím prezidentem velmi agilního Rotary klu-
bu Třebíč, který byl charterován v září 1995. Prošel řadou klubových funkcí.
Na úrovni distriktu pět roků pracoval jako asistent guvernéra pro oblast jižní
Moravy. Angažoval se z pověření guvernéra Viktora Príkazského při narov-
nání vztahů mezi vedením distriktu a výborem pro službu mládeži. Byl čle-
nem distriktního výboru pro PR a členem výboru pro rozšiřování členské
základny. Kromě péče o svěřené kluby na Jižní Moravě pomáhal i brněnské-
mu Rotaract klubu. Je nositelem ocenění Paul Harris Fellow a distriktní
Ceny Tomáše Bati. Před čtyřmi roky byl Rotary klubem Třebíč navržen na
post guvernéra distriktu 2240 na rotariánský rok 2009-2010. �

František Ryneš při setkání s prezidentem RI Johnem Kenny

Seminář RWMP - Pracovní setkání vydavatelů, šéfredaktorů a předsedů redakčních rad všech jedenatřiceti regionálních časopisů RI oficiálně zařazených
do systému Rotary Magazine Worl Press (RWMP) se uskutečnilo v polovině července v kanadském Montrealu. V Montrealu proto, že právě zde se příští
rok uskuteční Světový kongres RI a tyto čtyřdenní semináře se tradičně jednou za dva roky pořádají právě několik měsíců před Světovým kongresem RI
tam, kde bude kongres probíhat. Semináře se zúčastnil šéfredaktor našeho dvouměsíčníku Rotary Good News a předseda distriktního výboru pro PR Sva-
topluk K. Jedlička z RC Praha Classic (na snímku vpravo). Řídící výbor distriktu na setkání vyslal také Jana Vaněčka (RC Plzeň, dříve Rotaract klub Plzeň

– na snímku vlevo) jako novou osobnost v oblasti elektronických médií. Se-
minář probíhal za aktivní účasti prezidenta RI Johna Kenny (na snímku
uprostřed s manželkou June). Přítel Jedlička předal v průběhu vstupního re-
ferátu jménem PDG Petra J. Pajase Cenu Tomáše J. Bati jednomu z nejvyš-
ších výkonných činovníků ve vedení RI pro oblast PR Vince Aversanovi.
Cena mu byla udělena nejen za přínos k rozvoji našeho distriktu, ale také za
jeho osobní aktivity, které v průběhu uplynulých šesti let vedly k vytvoření
nového stylu PR pro celé společenství RI. Na programu jednání byla nejen
témata zaměřená na obsahovou náplň, finanční zajištění, zveřejňování inzer-
ce a způsoby distribuce v klasických tištěných časopisech, ale tentokrát byla
značná část programu věnována různým formám elektronické komunikace
a novým médiím (Rotary Video Magazín, sekce Rotary na internetovém ser-
veru YouTube apod.). Některé diskusní bloky byly zaměřeny i na další pro-
středky PR. Účastníci odjížděli domů s řadou drobných i zásadních pracov-
ních poznatků. S výstupy, které se týkají širší obce rotariánů, seznámíme naše
čtenáře v obsáhlejším materiálu, zařazeném do příštího čísla RGN. �
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Text: Augustin Čermák, RC Hradec Králové
Foto: ROTARY IMAGES – Alyce Henson, Monika Lozinska – Lee,
Svatopluk K. Jedlička

Proč a jak
Stý jubilejní kongres Rotary a k tomu ještě v Evropě (asi nadlouho poslední
podobná příležitost) – kdo by tomu jako pravověrný rotarián odolal, zvláště
když se k tomu přidruží podobné, i když ne tak vysoké osobní jubileum. Jako
pravověrný mohamedán by měl aspoň jednou za život vykonat pou� do Mek-
ky, měl by každý rotarián aspoň jednou se zúčastnit Světového kongresu RI.
Druhým důvodem bylo při této příležitosti i konání výročního zasedání vý-
konného výboru národních koordinátorů mezinárodních výborů (ICC) ze
zemí CEEMA + RIBI (kontinentální Evropa a evropské Středozemí + RI
v Británii a Irsku), kterého jsem se zúčastnil v posledním roce této své funkce
v našem distriktu.

Kolik nás bylo
Celkem se z našeho distriktu zúčastnilo šest rotariánů a dva jejich partneři
a to tehdejší guvernérka Jožka Poláková se svým manželem, nastupující gu-
vernér František s manželkou, jeho kolega z třebíčského klubu Jaroslav
Šmarda, šéfredaktor našich RGN Svá�a, PDG Roman Gr onský (toho jsem
ale ani nepotkal a tak to vím jen z doslechu) a konečně moje maličkost.

Přátelé a přátelství
Kromě svých přátel shora uvedených jsem při svém prvním vstupu do Domu
přátelství (House of Friendship) padnul do náručí anglických přátel z našeho
přátelského klubu Frodsham & Helsby, kteří se kongresu účastnili v mno-
hem větším počtu než celý náš distrikt už jenom proto, že to ze svého sídla ne-
daleko Manchesteru měli podstatně blíž a venkoncem i lacinější. Jako
zkušenější účastníci (byli tady už od rána) se mě hned ujali, vyřídili za mne
nezbytné formality a nakonec mě dovedli až na stanoviště mého shuttle busu
(viz dále), který mě dopravil do mého hotelu, kde se v tu dobu už konalo za-
sedání výkonného výboru ICC.
Podobné přátelství se projevovalo během celého kongresu. Díky osobnímu
certifikátu, zavěšenému na krku každého účastníka, znal každý hned jméno
(nebo přezdívku) toho druhého, ze kterého je klubu a země a kterými jazyky
mluví. Navazování hovorů bylo velmi jednoduché, bez vzájemného předsta-
vování a jiného vyptávání. I když společných jídel bylo velmi málo, byla každá
stolní společnost hned jeden muž (případně žena) a záleželo jen na jazyku,
na kterém se dva diskutující shodli. Že to byla ve většině případů angličtina,
není třeba dodávat. U našeho stolu na čaji pro Paul Harris Fellows to byla
však mimo ní i francouzština a němčina a při společné večeři koordinátorů to
byla i čeština díky mému příteli Andryi Bahanychovi z Ukrajiny, který ji do-
konale ovládá (viz jeho vystoupení na naší poslední distriktní konferenci).

Město B’gham
Pro informaci: uvedená
zkratka nahrazuje i v ofi-
ciálních dokumentech
celé jméno pořádajícího
města znějící Birming-
ham (podobně jako No-
tingham se zkracuje jako
N’gham).
Spolu s Manchestrem se
dělí o status druhého
největšího města Anglie,
hned po Londýnu. Mu-
sím ale hned zkraje při-
znat jako rodilý Králové-
hradečák, že se mi pra-
nic nelíbilo. Postrádal
jsem logické uspořádání
svého rodného města,
což bylo hned poznat na
mapových podkladech,
které jsem po registraci
obdržel. Skutečnost však
byla mnohem horší.
Celé město se tak dělí na
nezměrně veliká předměstí, plná uliček stejných domků, velkých parků, ma-
lých krámků, moderních hotelů, brownfields a hustých komunikací s kruho-
vými objezdy.
Vlastní vnitřní město, vyznačené jako nákupní zóna, by přineslo našim pa-
mátkářům těžké sny. Nesčetné zpustlé uličky, přepychové obchody, staro-
dávné paláce, ohromné tržiště, skleněné mrakodrapy, futuristický obcho
ák
Selfridges dle návrhu architekta Kaplického a uprostřed všeho ohromné ná-
draží, kombinované s obchodními pasážemi a s několika vchody kolem do-
kola , to vše na mne nepůsobilo žádným příznivým dojmem jako např. Paříž
nebo Lyon. Všude se hodně staví, bourá, přistavuje a rekonstruuje a to vše za
přispění fondů EU. Skutečnost však je taková, že – jak známo – Angličané si
své příspěvky do společné kasy okamžitě v plné výši zase vyberou a tak pří-
stup k nim není omezován žádnými byrokratickými postupy jako u nás. Po-
dobný případ jsme poznali při naší nedávné návštěvě Liverpoolu.
Nicméně jsem velmi ocenil hustotu veřejných parkovacích zařízení, a to jak
pod- tak i nadzemních. Z nich by si měl můj opěvovaný Hradec vzít příklad.
Ostatně si myslím, že pokud by tomu tak nebylo, tak by všichni stáli, nic by
nejezdilo a jen by se chodilo. Možná k tomu jednou dojde i v jiných městech,
než v tom našem.

Světový kongres RI se tentokrát uskutečnil v rozsáhlém ve-
letržním areálu v anglickém Birminghamu

Vstup do „Haly přátelství“ svu výzdobou připomínal, že Světové kongresy RI slaví jubileum
– ten letošní byl v pořadí již stý.

Vítání a loučení: John Kenny (vlevo) do funkce prezidenta RI přichází, Dong Kurn (D.K.) Lee
ji po úspěšném roce opouští.
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Doprava
Další pohled návštěvníka ze země, kde veřejná hromadná doprava je z větší
části (kromě autobusové) doposud v rukou státu nebo města.
Na železniční dopravě se podílejí – pokud jsem tomu porozuměl – celkem
čtyři společnosti. Každá jezdí svými vlaky, většinou motorovými, poměrně
moderními, takovými malými pendoliny. Nepochopil jsem ale, jak to celé
funguje, když jízdenky se prodávávají v jediné řadě přepážek a při koupi ne-
musíte uvádět společnost, se kterou budete cestovat. A to ještě každá společ-
nost má svůj slevový program.
Městská autobusová doprava to má ještě horší, i když ve městě samém fungu-
jí jenom tři společnosti. Každá má svoji barvu, seznam zastávek a jízdní řády.
Vyhledání příslušné linky odněkud někam je záležitost pro otrlé nebo pro
opravdové znalce. Recepční v mém hotelu to trvalo čtvrt hodiny, než mně
byla schopná říci, odkud, kam a kterým číslem mám jet, když jsem se chtěl
dostat do Symphony Hall. Nakonec jsem šel pěšky a neprohloupil jsem.
Všechny tyto společnosti však se shodly v tom, že po dobu konání kongresu
vozily jeho účastníky zdarma, pouze na předložení účastnického průkazu.

Organizace
Organizace kongresu si zasloužila výbornou. Při odhadem 25 000 návštěvní-
ků to bylo jistě prací profesionálů jednak z řad Rotary International, jednak
města samotného. Předností bylo místo vlastního konání a to v národním vý-
stavním centru National Exhibition Centre (NEC). To má tu výhodu, že kro-
mě nesčetných velkých hal má rovněž ohromnou arénu pro cca 15 000 diváků
s velikým jevištěm, několika vchody, vybavením pro hladové a žíznivé a tech-
nickým zařízením, které umožňuje sledovat nepatrného řečníka tam vpředu
dole na třech filmových plátnech. A propos řečníci: čtecí zařízení pro ně je
něco jako conditio sine qua non.
Samotné NEC má vlastní železniční stanici (15 minut od hlavní stanice
v B’ghamu) a napojení na mezinárodní letiště automatickým vláčkem, pen-
dlujícím v rozmezí 1-2 minut.

Rozvoz a svoz účastníků, ubytovaných asi ve 30 hotelech, byl organizován po-
mocí shuttle busů, jezdících v intervalech 15-20 minut po 13 trasách. Podob-
ně byla obsluhována i parkoviště pro tisíce aut, kterými přijížděli místní náv-
štěvníci.
Nezbytnými a záslužnými pomocníky organizačního výboru byli dobrovolníci
z řad místních rotariánů (a rotariánek), sloužící jako Sergeants-at-Arms, vy-
bavení žlutými nebo červenými vestami s příslušnými nápisy. Všichni velmi
přátelští (vždy� to byli také rotariáni) a hlavně informovaní, při kontrole vstu-
pu však velmi přísní.

Plenární a jiná zasedání
Dvě nejdůležitější zasedání, a to zahajovací a závěrečné, se konala každé
nadvakrát, a to s přístupem na vstupenky. Uspořádání vcelku pochopitelné
vzhledem k počtu účastníků a kapacitě hlavního zasedacího sálu. Všechna –
a to nejen zahajovací a závěrečné - uváděl generální sekretář RI Ed Futa, a to
s velkou grácií, humorem a přehledem. Každého vystupující krátce uvedl
a představil, předal mu slovo a diskrétně se odebral za oponu.
Zahajovací zasedání bylo velmi slavnostní, s vlajkoslávou, národními hymna-
mi Velké Británie a Jižní Koreje, s pozdravy zástupců organizačního výboru
a města B’ghamu a konečně současného prezidenta RI Dong Kurn Leea, ře-
čeného „D.K.“.
Hlavními řečníky na dalších plenárních zasedáních byli prezident RI
D.K.Lee, generální sekretář OSN Pan Ki-Mun, britský ministr pro meziná-
rodní rozvoj Douglas Alexander, předseda Sboru pověřenců Nadace Rotary
Jonathan B. Majiygabe, známá herečka Mia Farrow jako vyslankyně dobré
vůle za UNICEF a mnozí další.
Během těchto zasedání byli představeni žijící a přítomní bývalí prezidenti RI,
současní a navrhovaní funkcionáři RI a TRF, kteří byli potom na závěrečném
zasedání vesměs jednomyslně zvolení hlasitým zvoláním „yah“ (nikdo proti,
nikdo se nezdržel).
Závěrečné zasedání bylo ještě slavnostnější, doplněné výměnou vlajek
a prezidentských řetězů mezi současným a zvoleným prezidentem RI, jímž
je John Kenny ze Skotska. Poslední hodinu vyplnilo zábavné show, před-
stavující známé i neznámé vesměs anglické muzikály v perfektivním pro-
fesionálním provedení. Nakonec se všichni účinkující i činovníci
shromáždili na jevišti a zazpívali známou píseň na rozloučenou „Auld
Lang Syne“.
Souběžně s plenárními zasedáními se konala tzv. „Breakout Sessions“ ve
vedlejších a pochopitelně menších halách na různá témata (Nadace Rotary,
Mezinárodní výbory, organizování nových klubů, Rotaract a Interact a po-
dobné). Nebylo možno se zúčastnit všech, protože každý den souběžně pro-
bíhala nejméně tři.
Neoficiálních přidružených setkání bylo „neúrekom“. Patřila mezi ně výroční
zasedání velkého množství zájmových a profesních sdružení různého typu
(od filatelistů po skauty, od historických automobilistů po jachtaře, od teni-
stů po golfisty apod.). Těchto sdružení je v současné době šedesát čtyři. Je-
jich úplný seznam a kontakty na ně lze najít na adrese www.rotary.org/global-
networkinggroups, případně na rotaryfellowships@rotary.org.

Slavnostní ceremoniály i doprovodné kulturní akce se nesly v duchu asijských, přesněji ko-
rejských tradic

Tradiční akcí pořádanou již několik let před každým Světovým kongresem RI je Světové mí-
rové sympozium, kterého se účastní zejména absolventi tzv. „mírových studií“, organizo-
vaných v Centrech Rotary na šesti univerzitách světa.

To, že Rotaract kluby jsou pevnou a silnou součástí společenství Rotary, dokumentoval při
setkání pořádaném před samotným kongresem nejen symbolický řetěz mezi oběma em-
blémy, ale i účast a přednášky doslova všech významných osobností z nejvyššího vedení RI.
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Zasedání ICC
Ještě v sobotu před oficiálním zahájením kongresu se konalo zasedání vý-
konného výboru a národních koordinátorů mezinárodních výborů (ICC).
Současný předseda Serge Gouteyron přivítal nové koordinátory a přednesl
svůj plán šíření ICC i do jiných světadílů. Součástí zasedání bylo slavnostní
podepsání charterové listiny ICC Francie – USA.

Hrad Warwick
Na nedělní odpoledne byl naplánován zájezd na hrad Warwick, vzdálený asi
50 km od B’ghamu. Protože se na něj přihlásili i mí přátelé z RC Frodsham
&Helsby, necítil jsem se tak opuštěný mezi asi 10 000 jeho účastníky. Součástí
zájezdu byla i velká garden-party (byli jsme přece ve staré dobré Anglii), kde
nás u jídelních a nápojových stánků obsluhovala především polská děvčata.
Díky mé češtině jsem měl u nich oko při rozdělování potravy.
Hrad je to středověký, velkolepý, výborně zachovalý, resp. restaurovaný
s vnitřními prostorami vybavenými historickými osobami z přelomu století
ve stylu Muzea paní Tussaud. Procházka po hradbách znamenala vystoupit a
sestoupit po více než 500 schodech. Osoby se srdečními a pohybovými prob-
lémy byly před nimi varovány, protože „cesty zpátky není“. Na lukách kolem
hradu předváděli své umění sokolníci, vedly se rytířské souboje a k vidění
byly mnohé jiné atrakce. Naštěstí nepršelo.

Hostitelský zájezd
Byl jsem vybrán do skupiny asi 100 účastníků pondělního zájezdu do městeč-
ka Wedgewood (ve vzdálenosti asi 60 km od B’ghamu), kde pro nás členové
místního Rotary klubu uspořádali návštěvu známé továrny na porcelánové
zboží všeho druhu. Součástí exkurze byla i prohlídka muzea, popisujícího vý-
voj výroby od prostých jednobarevných nádob až po stolní servisy a podobné
předměty nepopsatelné krásy (a tomu odpovídajících cen). Byl jsem na svůj
dojem dotázán přítomným reportérem lokální redakce BBC a k překvapení

mých anglických přátel se mé vystoupení dokonce dostalo i na světové vlny.
Jak jsem byl hrdý na svoji angličtinu!

East meets West
Z úterních večerních událostí jsem si vybral představení, slibující všehochu�
umělců od Karibiku přes Anglii po Koreu – a asi jsem neprohloupil. Předsta-
vení mělo spád a vystupující soubory byly na výši. A� již dětský pěvecký sou-
bor z hostitelského B’ghamu, nebo taneční soubor malých Korejek, či
stepující irské tanečnice a tanečníci, všichni naprosto profesionální a obdivu-
hodní. Ke konečnému číslu se všichni sešli na jevišti a zazpívali na rozloučení.
Jediná věc mi na koncertu vadila a to doprovodný klavír svým plechovým zvu-
kem. Po skončení koncertu jsem se byl podívat na jeho značku – Yamaha!
Jako Hradečák, přicházející z místa, kde se vyrábějí světoznámá piana znač-
ky Petrof (viz RGN čís. 1/2009), jsem po svém návratu okamžitě kontaktoval
našeho člena tohoto jména a doporučil mu, aby se při své příští cestě do Ang-
lie pokusil nabídnout svůj výrobek do překrásné Symphony Hall.

Angličtina anglická a jiná
Angličtina je bezpochyby uznávána za světový jazyk číslo jedna. To však při-
náší problémy v jejím přizpůsobování lokálním podmínkám. Tak např. asiaté
mají jak známo problémy s hláskou „r“ a „l“. Protože současný (te
 už minu-
lý) prezident D.K.Lee patří mezi ně, byl pro mne někdy problém mu ve všem
rozumět. A s jinými řečníky jsem byl na tom stejně nebo podobně. Nejhorší
vůbec byla podle mne angličtina řidiče našeho shuttle busu a prodavačů na
tržišti. Těm jsem nerozuměl opravdu ani slovo. Naopak hlasatel veřejného
rozhlasu na železniční stanici New Street Station mluvil tak, jak jsem se an-
gličtinu učil na střední škole.

Výsledek kongresu
Když jsem o svých zážitcích vyprávěl na naší klubové schůzce, byl jsem dotá-
zán, jaký výsledek kongres vlastně měl. V krátkosti řečeno: kromě seznámení
rotariánské veřejnosti s minulými, současnými a budoucími činovníky RI
a TRF a jejich volby (v podstatě formální) se cca 75 % jednání týkalo problé-
mu Polio a jeho financování a 20 % šíření členské základny. Podle předaných
prezidentských uznání za zakládání nových klubů a přijímání nových členů to
absolutně vyhrála Indie.

Nakonec jedna rada
Stý kongres RI
v B’ghamu je za
námi, a� žije stý
první v kanad-
ském Montrealu
v roce 2010!
Nezapomeňte se
včas registrovat –
přijde to mno-
hem laciněji. �

K samozřejmostem každého kongresu patří návštěva historického jádra města, v němž je
uspořádán. V Birminghamu mu dominuje obchodní centrum navržené Janem Kaplickým,
světově proslulým architektem českého původu.

K vrcholům doprovodných programů patřil podvečer strávený na Warwicku, jednom z celo-
světového pohledu nejlépe zachovaném středověkém hradu. Našinci program silně připo-
mínal historické slavnosti, pořádané běžně v každém větším českém či slovenském městě.

V „Domě přátelství“ se uskutečňovaly neformální schůzky účastníků kongresu a jednotlivé
kluby nebo distrikty tu představovaly své významnější projekty, zejména pak ty, u nichž na-
bízely spolupráci dalším partnerům
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: Pavol Vojtaško a Svatopluk K. Jedlička

Jestliže přátelská atmosféra doprovází každou
událost Rotary, pak o květnové distriktní konfe-
renci v Košicích to platilo dvojnásob a to nejen
proto, že byla jubilejní, desátá. To, co ji odlišova-
lo od konferencí předcházejících, byl větší zájem
veřejnosti a zejména skutečnost, že od prvního až
do závěrečného okamžiku byla prostoupena pří-
tomností mnoha mladých lidí.

Význam konference podtrhlo úvodní přijetí delega-
ce účastníků primátorem města Františkem Knapí-
kem, vystoupení předsedy Košického samospráv-
ného kraje Zdenko Trebu	y na plenárním zasedání
a účast Rudolfa Schustera, prezidenta SR v letech
1999-2004 na závěrečném slavnostním večeru. Pre-
zident RI Dong Kurn (D.K.) Lee delegoval na kon-
ferenci jako svého zplnomocněnce bývalého
ředitele RI Kjell-Åke Åkessona ze Švédska (RC
Hörby, D-2390). Mezi čestnými hosty byli i členové
výboru pro mezinárodní spolupráci (ICC) našeho
distriktu s distrikty v Německu. Pracovní zasedání
tohoto výboru se uskutečnilo v Košicích dva dny
před termínem naší distriktní konference. Její pro-
gram zlákal většinu členů tohoto výboru k tomu,
aby na místě zůstali až do víkendu.

Pracovní část konference, která se uskutečnila
v kongresovém centru hotelu Doubletree by Hil-
ton, byla věnována bilanci uplynulého roku v na-
šem distriktu. V diskusi zaznělo také velké
množství příspěvků poukazujících na význam za-
hraničních, zejména rakouských a německých
Rotary klubů při obnově tradic Rotary na území
ČR a SR v devadesátých letech minulého století.
Dobré základy, které daly do vínku našim klu-
bům, umožnily, aby velmi rychle, už v roce 1999,
mohl vzniknout i nový distrikt 2240. Na konferen-
ci se také představil Tomáš Lang z RC Nové
Zámky, který byl navržen do pozice guvernéra
distriktu pro období 2011/2012. Představitelé po-
řádajícího RC Košice předali symbolický šek zá-
stupcům sdružení DORKA.

Distriktní konference se uskutečnila na několika místech v historickém jádru města, například slavnostní zahajovací cere-
moniál ve Státním divadle.

Při setkání s primátorem Františkem Knapíkem (vpravo) učinil zápis do pamětní knihy města Košic jménem rotariánů zplno-
mocněnec prezidenta RI Kjell-Åke Åkesson.

K zápisu do pamětní knihy připojil svůj podpis i nejmladší účastník Distriktní konference
Arnošt Jankovský z Prahy (foto Dobroslav Zeman, PDG).

Před zahájením konference informovali zahraniční studenti obyvatele města o poslání
a významu Rotary.
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Mimořádnou a zaslouženou pozornost auditoria
vzbudila přednáška člena RC Zlín Stanislava
Knotka. Byla věnována Etice v podnikání z pohle-
du T.J.Bati, respektive celé Ba�ovy rodiny i jejich
zaměstnanců, v tom byla originální. Posluchače za-
ujala celá řada názorných příkladů a citací i množ-
ství faktografických údajů a souvislostí, které
zatím širší veřejnost nezná. Vzhledem k tomu byl
plný text přednášky společně s doprovodnou PP
prezentací poskytnut k dalšímu využití a zájem-
cům je k dispozici na internetovém portálu našeho
distriktu ve složce „ke stažení“, skupina dokumen-
tů „Ba�ův odkaz - etika v podnikání“.

V průběhu konference byla také podepsána
dlouhodobá rámcová dohoda o spolupráci mezi
naším Rotary distriktem a Slovenským skautin-
gem. Při této příležitosti byli za rozvoj spolupráce
mezi Rotary kluby a skautskými oddíly odměněni
Cenou Cliffa Dochtermanna (uděluje ji meziná-
rodní sdružení skautujících rotariánů IFRS)
Dobroslav Zeman, PDG a Jiří Navrátil, místosta-
rosta Junáka – svazu skatů a skautek ČR.

K méně formálním částem konference patřila pre-
zentace dvou GSE týmů, které byly měsíc hosty
našeho distriktu. Jeden tým přijel z Velké Británie
(D-1200), druhý z Německa (D-1950). Středoško-
láci ze zahraničí, kterým tou dobou vrcholil roční
výměnný pobyt v našem distriktu, tentokrát usku-
tečnili nejen svoji prezentaci, ale zapojili se do ce-
lého doprovodného programu konference. Den
před zahájením konference byli také k vidění v uli-
cích centra Košic, kde rozdávali kolemjdoucím in-
formační materiály o Rotary a se zájemci se
podělili o osobní zážitky. Svojí účastí také oživili
závěrečný společenský večer konference.

Druhou velkou skupinou mladých byli ti, kteří se
ze Slovenska programu studentských výměn
zúčastnili již dříve a od té doby se sdružují v klubu
ROTEX Slovensko. Ti výrazně pomohli
s technicko-organizačním zajištěním konference
– patří jim za to velké poděkování.

V doprovodném programu vynikly zejména dvě
kulturní události. Ta první souvisela s pátečním ofi-
ciálním zahájením distriktní konference ve Státním
divadle. Při této příležitosti bylo uvedeno velmi in-
spirativní představení „To nejlepší z baletu“. Dru-
hým silným kulturním zážitkem byl galavečer

Účastníci konference sledovali se zájmem celý program.

Studenti z USA předvedli při své prezentaci, jak se správně ukládá vlajka jejich země, a co který záhyb symbolizuje.

Zástupci několika klubů předali guvernérce symbolické
šeky na mimořádný příspěvek do programu RI END POLIO
NOW. Na snímku prezident RC Poděbrady Tomáš Czernin
(vlevo) a PDG Dobroslav Zeman z RC Plzeň.

Závěrečného galavačera se zúčastnil také Rudolf Schuster (vpravo), prezident SR v letech 1999-2004, který současně patřil
k prvním gratulantům při oslavě významného a kulatého životního jubilea guvernérky Jožky Polákové. Na snímku společně
s prezidentem RC Košice Peterom Murko.
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: Svatopluk K. Jedlička a archiv RC Uherský Brod
Letošní distriktní shromáždění zorganizoval RC Uherský Brod v příjemném
prostředí svého města. Účastníky konference přivítal místní folklorní soubor.
Úvodní ceremonii v duchu slováckých tradic připravila Kateřina Kubínová,
která předala čestným hostům upomínkové dárky, zejména zdobená perní-
ková srdce. O vztahu Rotary a veřejné správy se ve svém úvodním pozdravu
zmínil hejtman Zlínského kraje, člen RC Zlín, Stanislav Mišák.
Program pracovní části shromáždění byl určen nastupujícím prezidentům
a sekretářům klubů. Měl je připravit na výkon jejich funkcí v rotariánském
roce 2009/2010. Hlavní slovo v této části shromáždění proto měl nastupující
guvernér distriktu František Ryneš, ten společně s distriktním školitelem
a s předsedy jednotlivých výborů připravil vhodné referáty a také odpovídal
na řadu dotazů a připomínek. Zásadní informace patřila změně způsobu fi-
nancování projektů Nadace Rotary jak v celosvětovém měřítku, tak projektů
distriktních a klubových. Účastníci byli informováni o změnách v organizační
struktuře distriktního výboru pro službu mládeži a zásad pro realizaci dlou-
hodobých výměnných pobytů středoškoláků. Na shromáždění byla na zákla-
dě připomínek z klubů otevřena otázka nového řešení internetového portálu
našeho distriktu, zejména ve vztahu k operativní komunikaci mezi členskou
základnou, vedením klubů a distriktu i ústředím RI.
Dokonale zvládnutá organizace distriktního shromáždění a nápaditý dopro-
vodný program přispěly k hladkému průběhu všech částí pracovního jednání.
Milým zpestřením byl benefiční koncert třicetičlenného smíšeného pěvecké-
ho sboru David z města Eferding, ležícího nedaleko Lince, pod taktovkou
univ. prof. Kurta Dlouhého, zemského dirigenta sborového svazu pro Horní
Rakousko. Koncert byl zorganizován ve spolupráci s partnerským RC Efer-
ding. Účastníci shromáždění se tak již těší na další setkání organizované tra-
dičně RC Uherský Brod, na podzimní Návraty ke kořenům. �

v Domě umění, věnovaný 10. výročí založení naše-
ho Rotary distriktu 2240. Při slavnostním koncertu
Státní filharmonie Košice zazněly pod taktovkou
významného ma
arského dirigenta Gergely Méne-
siho skladby Moyzese, Hummela, Čajkovského
a Smetany. Sólistou na trubku byl člen RC Bratisla-
va Danube Juraj Bartoš, který se na špičkové úrovni
věnuje nejen klasické hudbě, ale i jazzu. Na pódiu
však byli opět i mladí lidé. Svoji šanci vystoupit po-
prvé s významným špičkovým profesionálním or-
chestrem dostali při této příležitosti dva studenti
bratislavské Vysoké školy múzických umění, kteří
pocházejí z okolí Bardejova: Lubomír Popík (bary-
ton) a Milan Jazudek (bas).

Účastníci letošní distriktní konference jistě neli-
tovali tří dnů prožitých v Košicích a odjížděli do
svých domovů s řadou podnětů a nápadů, jak roz-
vinout a obohatit činnost ve svých klubech. Odjíž-
děli s vědomím, že by� naše Rotary kluby nejsou
početné, mají mnoho dobré vůle i síly uskutečnit
mnoho činů v duchu našeho trvalého rotarián-
ského kréda „SERVICE ABOVE SELF“. �

Skupina pěti desítek středoškoláků účastnících se jednoroční výměny studentů oživila jak ulice města, tak celý průběh kon-
ference.

Zahájení konference oživily slovácké folklorní tradice. Mezi krojovanými Lucií Luxovou
a Martinem Hladišem zleva: František Ryneš z RC Třebíč, v té době DGE, hejtman Zlínské-
ho kraje Stanislav Mišák z RC Zlín, Kateřina Kubínová z hostitelského RC, DG Jozefa Polá-
ková z RC Košice a IPDG Petr J.Pajas z RC Praha-City.

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák z RC Zlín a Kateřina Kubínová z hostitelského
klubu.
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Mezi tanečníky a tanečnice folklórního souboru se zařadila i krojovaná Martina Jankovská,
ADG pro pražský region.

Pracovní část distriktního shormáždění, vedená Františkem Rynešem jako budoucím gu-
vernérem, probíhala v plénu i pracovních skupinách

Vyvrcholením doprovodného programu distriktního shormáždění byl benefiční koncert smí-
šeného pěveckého sboru David z rakouského Eferdingu pod taktovkou Kurta Dlouhého.

Před zahájením koncertu poděkoval zástupce RC Eferding pan Georg Kreinecker prvnímu
prezidentovi a stále aktivnímu činovníkovi Jiřímu Rosenfeldovi za zorganizování této akce .

Dirigent Kurt Dlouhý (uprostřed) se činil i po koncertě. Zpěv se přenesl z koncertního pódia
i mezi ostatní účastníky společenského večera.

Účastníci si také prohlédli výstavu fotografií čestného člena pořádajícího klubu Pavla Po-
pelky – její název byl více než výstižný: Inspirace folklórem.
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Když jsem letos na jaře dostal pozvánku k účasti na konferenci Rotary di-
striktu 1920 od jeho současného guvernéra Petera Morawka, měl jsem pocit,
jako by se uzavíralo dlouhé, téměř dvacetileté období, které začalo bezpro-
středně po naší listopadové revoluci. Byl to právě Peter Morawek, tehdy jako
prezident Rotary klubu Linec, který přijel ve výroční den 17. listopadu 1990
k nám do Plzně, aby nám, budoucím rotariánům, společně s tehdejším prezi-
dentem RC Grieskirchen Bertholdem Hanischem pověděl mnoho zajímavé-
ho o tom, co slovo Rotary znamená, čím se rotariáni vyznačují, jak jejich
kluby po celém světě fungují. O pár měsíců později byl také přítomen slav-
nostnímu předání Charty RI našemu novému, přesněji řečeno: po více než
50 letech obnovenému Rotary klubu Plzeň.

A tak se ve dnech 29. a 30. května uskutečnilo velmi radostné setkání s mno-
ha známými milými tvářemi, s těmi, kteří v 90. letech postupně přicházeli do
našich klubů jako naši tehdejší guvernéři: Helmut Rainer, Peter Krön, Willi-
bald Egger, Kurt Wild, Rudolf Buchmeiser, Thomas Watzenböck – jistě si ti
starší z nás jejich tváře dobře vybavují! Setkal jsem se v Linci i s Haraldem
Marschnerem, PDG 1910 a vedoucím rakouské sekce mezinárodního výboru
pro spolupráci s naším distriktem.

Jako představitel celosvětového prezidenta RI byl na tuto konferenci delego-
ván PDG německého distriktu 1830 Hans Pfarr. V jednom ze svých tří velmi
motivujících příspěvků uvedl velmi zajímavý příklad rotariánské mezinárod-
ní angažovanosti, který stojí za připomenutí:

V roce 1997 jsem se od svého kolegy guvernéra Edgara Piskernika dozvěděl, že se
jedna ukrajinská obec v blízkosti ma�arských hranic dostala do bezvýchodné si-
tuace: ztroskotala činnost poslední pekárny chleba a široko daleko nebyla žádná
jiná. Nedostávalo se tedy chleba pro několik tisíc lidí. V té době se ve Švýcarsku
vyřazovaly z provozu armádní dosud plně funkční pojízdné pekárny. Díky urych-
leným příspěvkům rotariánů z D-1830 a za pomoci účelové dotace od Nadace
Rotary byla jedna pekárna odkoupena, do Německa byli pozváni mladí Ukrajin-
ci, aby se mohli u jednoho rotariána zacvičit v obsluze této pekárny, jiný rotarián,
majitel spediční firmy se postaral o její přepravu zdarma. Potíže s celním odba-
vováním na hranicích vyřešili zase ma�arští rotariáni. Ukrajinský generální
konzul v Mnichově vystavil v neděli během 10 minut zdarma potřebná vstupní
víza i pro Němce, kteří tento projekt iniciovali – a tak se mohli zúčastnit slavnost-

ního uvedení této pekárny do provozu, z níž začaly vycházet bochníky chleba
s nápisem: „ROTARY BROT“. V krátké době se tak podařilo prokázat, co doká-
ží společným úsilím ve své snaze pomoci potřebným rotariáni z pěti zemí, tří dis-
triktů a členové čtyř různých Rotary klubů.

Účastníci linecké konference se v páteční předvečer setkali v Kamenném
sále renesančního hornorakouského „Landhausu“ a v sobotu dopoledne se
k pokračování svého programu sešli zase v objektu „Altes Rathaus“: ten ná-
zev ovšem mate: sice jeho fasáda otevřená do hlavního náměstí Lince působí
starobyle, ovšem když vejdete, vítá příchozí rozsáhlá moderní hala, jejíž pod-
lahu, po níž přecházejí denně tisíce lidí, zdobí po celé její ploše odhadem
12x15 metrů ohromná barevná letecká fotografie celého Lince s jeho více než
200 tisíci obyvatel.

Účastníky konference přišel v jejím průběhu pozdravit hejtman Horního Ra-
kouska Dr. Josef Pühringer a primátor Lince Dr. Franz Dobusch. Je to příklad
plného respektu správních orgánů města i země vůči našemu rotariánskému
společenství. Oba tito představitelé, přestože nerotariáni, jsou také nositeli
čestného odznaku PHF.

Na programu konference bylo velmi sympatické, že jednotlivé slovní příspěv-
ky a přednášky byly od sebe odděleny vystoupeními tří různých komorních
souborů s velmi hodnotným programem. Byl to smyčcový kvartet doplněný
dvěma saxofony, dechový oktet, ale i marimbové duo, složené z jedné Japon-
ky a jednoho Rakušana, skvělých interpretů. Samozřejmě i přednášky o akti-
vitách, jež iniciují rakouští rotariáni, byly velmi zajímavé: třeba o provádění
očních operací osleplým šerpům v Nepálu, nebo o vybudování domova pro
zneužívané děti v Jižní Africe, nebo o ohromném pokroku rakouských vědců
v oboru genetiky. A stejně jako na výroční, 10. konferenci našeho distriktu
v Košicích o týden dříve, představili se svým hostitelům i v Linci desítky za-
hraničních výměnných studentů, kteří tráví tento akademický rok v Rakous-
ku. Samozřejmě nemohla chybět ani zajímavá prezentace několika desítek
zahraničních studentů, účastníků jednoročních výměn, a všech čtyř členů
GSE-týmu z dalekého Peru i s vedoucím týmu, pocházejícím z Německa.
Tedy rotariánská distriktní konference, jak má být: s hodnocením velmi pozi-
tivních dosavadních úspěchů, s připomenutím záslužných aktivit i našeho
mezidistriktního výboru pro mezinárodní spolupráci s Rakouskem.

Dobroslav Zeman, PDG,
člen RC Plzeň

Výbor pro spolupráci mezi D 2240 (ČR/SR)
a distrikty v Rakousku

Plénum při zahájení konference v Kamenném sále hornorakouského „Landhausu“

Rotary distrikt 1920 (západní Rakousko) - 3.029 členů, z toho 4,4 % žen,
s čistým ročním přírůstkem 1,5 %, s průměrným stářím všech členů 57,8
let; dva nové kluby jsou v zakládání: Gmunden-Traunsee a Innsbruck-
Bergisl (že bychom jim mohli trochu závidět?)

S Peterem Krönem, PRID a Willi Etherem, PDG
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ČESKO • RAKOUSKO • ROZDĚLENÍ – ODLOUČENÍ – SPOJENÍ

Pozoruhodná přeshraniční výstava spojená s řadou doprovodných akcí probíhá od dubna v Telči a dolnora-
kouských městech Raabs a Horn k dvacátému výročí pádu „železné opony“.

Výstavu po dva roky připravovali společně odborníci z Česka a Rakouska ve snaze přispět ke vzájemnému po-
rozumění mezi sousedy. V minulosti žily oba národy bok po boku, jindy stály na opačných stranách barikády
a následky těchto historických událostí ovlivnily i naši současnost. Historické momenty vztahů dokumentuje
část výstavy a doprovodné akce v Hornu, do Raabsu ležícího přímo v pohraničním pásmu jsou soustředěny
expozice vypovídající o „železné oponě“, Telč je pak místem společných kulturních tradic.
Výstava a doprovodné akce potrvají do konce října letošního roku. Více na www.dolnorakouska-vystava.cz.

INTER COUNTRY MEETING – U příležitosti této ojedinělé výstavy podporované Evropským fondem
pro regionální rozvoj (ERDF) zve RC Geras a Výbor pro spolupráci mezi D 2240 (ČR/SR) a distrikty
v Rakousku členy Rotary klubů, jejich rodinné příslušníky a přátele ke společnému setkání ve dnech
18. a 19. září 2009. V průběhu tohoto setkáni budou navštívena všechna tři města zapojená do projektu –
výchozím bodem je Geras – hotel Kunst & Kultur.

Bližší podrobnosti a přihlášky pro účastníky z D-2240: RC Telč, PP Karen Vrzalová; e-mail: vrzalova@ccdc.cz.

Delegace 12 zlínských rotariánů navštívila ve dnech 12. - 14. června 2009 rotariánské přátele v severoitalském
Lignanu. Jednalo se už o třetí setkání, kde kromě výměny zkušeností a navazování přátelství prezidenti obou
klubů Enzo Barazza a Jaroslav Šuranský dohodli konkrétní kroky na společném projektu – zajištění ozdravného
pobytu dětí z Dětského centra Burešov v Itálii.
Při slavnostním setkání rotariánů bylo Martině Dlabajové uděleno čestné členství RC Lignano – Sabbiadoro.
Toto ocenění převzala za vytváření a rozvoj spolupráce italských a moravských rotariánů. Během víkendového
pobytu měli zlínští rotariáni také možnost seznámit se se zajímavostmi tohoto regionu. Navštívili rybářské měs-
tečko Marano, kde rybaření i v současné době živí až 90 % obyvatel, a poznali přírodní rezervaci – lignanskou
lagunu se specifickou faunou, žijící v této lokalitě.
Toto velmi vydařené setkání nenechalo nikoho ze zúčastněných na pochybách, že i v budoucnu budeme v navá-
zaných kontaktech pokračovat tak, aby byly přínosem pro rotariánské aktivity obou klubů.

Ing. Vladimír Chudárek, člen RC Zlín
Prezident RC Lignano Enzo Barazza uděluje Martině
Dlabajové čestné členství klubu

Členové Rotary klubů z Hradce Králové a Pardu-
bic uspořádali v červenci 2009 pro 13 středoško-
láků z jedenácti evropských zemí letní pobytový
kemp.

Prvních sedm dní pobytu strávili mladí lidé z ev-
ropských rotariánských rodin na Královéhradec-
ku. Poznali Prachovské skály, královédvorskou
zoo či zámek na Kuksu. V druhém týdnu je čekal
stejně nabitý program na Pardubicku: Litomyšl,
Toulovcovy Maštale, jízda na koních i na lodích.
To jsou jen některé z atraktivních bodů jejich
programu. „Nikdy bych nevěřila, že během dvou
týdnů poznám tolik krásných míst v jedné malé
oblasti,“ přiznala se devatenáctiletá Domitille
Maurizi, Francouzka, studující v Bruselu. Její ko-
legyně, Gizem Kosse z Turecka se přidává: „Do
kempu mě přihlásila moje třídní učitelka. Jsem
š�astná, že jsem díky rotariánům z Hradce Králo-
vé a Pardubic získala tolik nových přátel z celé

Evropy. A vaše země? Jen v Istanbulu žije skoro
tolik lidí jako u vás v celé republice. Jsem neustále
v šoku, jak málo lidí na jednom místě tu máte.
Jste krásná země s fantastickou přírodou!“
Na organizaci rotariánských výletů po Pardubic-
kém kraji se podílela také Destinační agentura
Východní Čechy. „Kromě podobných mládežnic-
kých kempů často zveme do našeho kraje také
vzácné hosty a představitele mezinárodního rota-
riánského hnutí. Proto věřím, že společně s Desti-
nační agenturou přispějeme svou trochou ke
zviditelnění našeho kraje daleko za hranicemi

ČR,“ dodává k této spolupráci Martin Kolovrat-
ník, prezident Rotary klubu Pardubice.
Svoje zážitky zachycené na fotografiích vystavo-
vali účastníci kempu pod společným názvem „Po-
hled zvenčí“ v pardubickém Klubu 29. Navázaná
přátelství udržují prostřednictvím internetového
portálu FACEBOOK ve skupině „Rotary Camp
2009 Czech Republic“. Když si na ni kliknete,
můžete se přesvědčit, že jejich přátelství má pev-
né základy!
Martin Kolovratník,
prezident RC Pardubice
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Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG,
člen RC Plzeň, koordinátor XIX. ICM Plzeň 2009

Je to skutečně dlouhá tradice, kterou udržují členové Rotary klubu Plzeň: té-
měř každoročně pořádají pro své zahraniční přátele dobře osvědčené
Inter-Country Meetingy (ICM). Ten letošní, v pořadí již devatenáctý, uspo-
řádali koncem dubna pro hosty z Německa a Rakouska. Dvoudenní poznáva-
cí program začal v historickém centru Plzně. V Americkém centru se hosté
prostřednictvím obrazové prezentace také seznámili s různorodými aktivita-
mi celého našeho distriktu 2240. Po prohlídce světoznámého Plzeňského
Prazdroje navštívili s potěšením lovecký zámek Kozel a jeho pečlivě udržova-
ný park. Na večerním mimořádném meetingu se naši hosté – pět z nich z ně-
meckého RC Neuruppin v čele se svým prezidentem Berndem Meyerem zu
Hücker – setkali s plénem našeho klubu. Když jsme pak další den procházeli
malebnými uličkami Prahy, opakovali mi několikrát, kolik toho tentokrát vi-
děli nového a zajímavého, i když v Praze už byli třeba i několikrát. Podvečerní
projíž
ka člunem po hladině Vltavy s Prahou zlatavě osvětlenou zapadajícím
sluncem byla pro naše hosty laskavým pohlazením.
Mezi účastníky mítinku byli i naši mnohaletí přátelé, např. prof. dr. Werner
Strik se svou milou manželkou Gretl z Würzburgu, dlouholetý aktivní člen
LA D-CZ-SK nebo Rudolf Buchmeiser se svou manželkou Erikou, guvernér
distriktu 1920 v rotariánském roce 1996/97. Prezident RC Berlin-Nord

dr. Roland Hofmann-Theinert přijel do naší země vlastně vůbec poprvé.
Hned po svém návratu domů, ještě v neděli večer, mi napsal:
„Kultura a dějiny, které se v mnoha zákrutech německo-českých vztahů tak
komplikovaně vyvíjely, musely být vždy vzájemným přínosem. Radost ze společ-
ného dědictví je pak i do budoucnosti základem pro otevřený dialog, naplněný
oboustranným porozuměním a stojí za to na tom pracovat. Ti, kteří mě doprová-
zeli, jsou opravdovými pionýry v nejlepším smyslu slova: staví mosty a vyzývají
lidi na druhém břehu ke vzájemné spolupráci při výstavbě mostů jako pevných
základů vzájemného porozumění.“
Snad tato upřímná slova naších hostů vhodně vyjadřují smysl našich téměř již
pravidelných mezinárodních setkání, napomáhajících vzájemnému sbližová-
ní a porozumění mezi národy. �

RC Plzeň

Před návštěvou Plzeňského Prazdroje

Text a fotografie: Dobroslav Zeman, PDG,
RC Plzeň

To, že nás koncem června pozvali naši angličtí
přátelé právě do Hastingsu, má dlouhou tradici

s řadou zajímavých souvislostí: Petera Georgiadi-
se s jeho manželkou Wenche známe jako velmi
aktivní rotariány již od roku 1995: tehdy se Peter,
ještě jako prezident RC Penge (předměstí Lon-
dýna), postaral naším prostřednictvím o význam-
nou sociální pomoc Domu sociální péče v Mníšku
pod Brdy. Od té doby navštívili Plzeň naši angličtí
přátelé s řadou dalších několikrát. Nyní chtěli
oplatit naše pohostinství.
Měl jsem to štěstí, že jsem byl společně s manžel-
kou Hankou ubytován v jejich krásném domě
s ještě krásnější zahradou na okraji Hastingsu

s výhledem na moře, až
někam směrem k Dove-
ru. Tam se také hned
druhý den konala velmi
milá „garden-party“ spo-
lečně s místními rotariá-
ny – členy sousedících
Rotary klubů Hastings
a Battle.
Už samotný Hastings,
starobylé město ležící
těsně při jižním břehu
Anglie, je velmi zajíma-
vé a charakteristické
svou rybářskou atmosfé-
rou. Je to také jediný ry-
bářský přístav Anglie,
kde rybáři stále vytahují
své lodě po návratu z ry-
bolovu až vysoko na pís-
čitý břeh, protože se jim

na začátku 20. století nepodařilo dokončit výstav-
bu hráze, pod jejíž ochranou by lodě mohly kotvit
na vodě. Z Hastingsu je to do města Battle jen asi
15 km. Jeho centrum tvoří rozsáhlý areál opatství
– slavného Battle Abbey, které se Vilém-Doby-
vatel zavázal vybudovat, a to ještě před bitvou, jež
proběhla 14. října 1066, pokud ji vyhraje. Svůj slib
také čestně splnil: bylo to v románském období,
ovšem na velmi pečlivě dochovaných stavbách se
už překvapivě uplatňují typické gotické prvky –
zalomený oblouk. Hlavní oltář chrámu nechal
Vilém-Dobyvatel umístit přímo v místech, kde
jeho nepřítel anglosaský vévoda Harold vydechl
naposledy.
V místní prodejně suvenýrů si pak můžete koupit
pro výzdobu svého bytu velmi kvalitní gobelín, kte-
rý je přesnou kopií některé z výsečí mimořádně za-
jímavé tapiserie. Ta má délku neuvěřitelných 70
metrů a výšku cca 50 cm a podrobně znázorňuje
tuto slavnou bitvu u Hastingsu. Z ní také čerpají
historici celou řadu poznatků o tehdejším životě
i o způsobu boje Normanů s Anglosasy. Originál
této vzácné tapisérie je v současnosti vystaven ve
francouzském městě Bayeux.
Při zpáteční cestě na letiště jsme stihli navštívit ješ-
tě dvě zajímavá místa: zámek Hever Castle, kde se
narodil a žil anglický král Jindřich VIII. proslavený
svými šesti manželka mi, a Chartwell, kde až do
ledna 1965 pracoval a žil Sir Winston Churchill.
Koho by zajímaly další informace o této zajímavé
cestě, může se podívat na mou obrazovou prezen-
taci, která je umístěna na webových stránkách na-
šeho distriktu na adrese www.rotary.cz. �Plzeňští rotariáni při prohlídce Hastingsu v doprovodu svých místních přátel
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Zamyslenie inšpirované rozhovorom s Josette
Sheeran, riadite�kou Svetového programu OSN
pre výživu (WFP), ktorý bol uverejnený v pred-
chádzajúcom čísle RGN (3/2009).

Písali sa pä�desiate roky minulého storočia a v ce-
lej vtedajšej spoločnosti zavládla akási „citátomá-
nia“.

Možno preto, že 	udia unavení vojnou chceli jas-
né, stručné, nekomplikované pravdy, overené
rokmi, životom a poskytujúce určitú nádej. Citáty
sa vyskytovali na titulných stránkach rôznych no-
vinových denníkov (tým sa vlastne od seba odlišo-
vali, lebo ináč ich obsah bol totožný). Tieto citáty
často od bradatých ideológov novej revolučnej
doby, ale miestami aj klasikov svetovej filozófie
a antiky sme nachádzali na školských laviciach
a stenách verejných záchodov: Cogito ergo sum -
myslím teda som (Descartes), ob	úbený citát
Sokratov:Viem, že nič neviem - Scio me nihil sci-
re. Primus inter pares - prvý medzi rovnými - argu-
ment novodobých vládcov. Tertium non datur
(tretia možnos� sa vylučuje). Táto poučka z logiky
mala najmä mladých občanov presvedči�, že sú-
časný politický vývoj nemá alternatívu a treba ho
bez odporu prija� a to aj pod vplyvom hesla Veri-
tas odium parit - pravda plodí nenávis�, alebo
v našej verzii „Povedz pravdu, rozbijú ti hlavu!“
Začalo plati� starozákonné poučenie „Never všet-
kému, čo počuješ!“

Postupom času sa začala latinčina vytráca� a na už
spomínaných kabínkach sa objavovali aktualizo-
vané heslá typu: Dělejte honem podle norem, So-
větský svaz náš vzor! Noviny presadzovali heslá:
Kto neide s nami, je proti nám!, ale na stenách sa
objavil i Jan Werich: My už nejsme lidi, jenom
partaje.

Historický presun v českých citátoch nastal so
„znovuobjavením“ Haškovým Švejkom: Život
lidskej je tak složitej, že život vobyčejnýho člově-
ka je proti tomu hadr, alebo Pane obrlajtnante já
jí udělal všechno, co jsem jí viděl na vočích; a na-
koniec aj jedno humanitné posolstvo, ke
 bol vy-
rušený pri jedle: Nestřílejte, vždy� jsou tady lidi!

Čas� najmä tých novinových hesiel sa už znovu za-
čala ideologizova�, ve
 to je hlavné poslanie tlače.
Ústredným heslom sa stal výrok nášho ideológa:
Nebude u nás socializmu bez socialistickej dediny.
Nuž mal pravdu - nebolo! Sedliak je živel - ne-
skrotný, tvrdý a trpezlivý - odolal tatarským, turec-
kým aj nemeckým nájazdom a aj tým naj�ažším
odnárodňovacím tendenciám - on si v prevažnej
väčšine zachoval svoju tvár i pri importovanom cu-
dzom komunistickom tlaku od susedov, a to tvr-
dím i napriek tomu, že v záujme zachovania rodu
operatívne prispôsobil svoje konanie, lebo poznal
svoju povinnos� voči zemi a voči každodennej po-
trebe chleba pre svoj národ. Aj on však niekedy za-
pochyboval. Spomínam si na nápis na stene
maštale, kde mi krmič kriedou napísal: Kašlem na

kravy, idem do Ostravy! Nedivil som sa. Prekvapil
ma až potom, ke
 sa o mesiac vrátil.

Ale vrátim sa k pôvodnej téme. Moderná doba si
vyžiadala nové formy odovzdávania zásadných
správ pre spoločnos� a to dos� výrazne, dokonca
kriticky, ale často v rámci prehnanej stručnosti.
Svojho času prekvapila úprimnos� ma
arského
premiéra, ke
 na adresu svojich úradníkov pove-
dal: Štátni úradníci zdierajú blchu z kože, ale ne-
chajú beha� slonov so zdvihnutými chobotmi. Musí
prís� i na týchto hrubokožcov! No žia	 neprišlo, pre-
miér je už piaty a hrubokožci zväčša tí istí!

Nastupuje éra tzv. bonmotov - duchaplných výro-
kov niektorých i menej ob	úbených politikov,
ktorí si založili na nich svoju politickú kariéru.
Osobitne sa tým vyznačil český expremiér Miloš
Zeman, ke
 bonmotom: „Politika je především
bojem proti blbosti, a to včetně blbosti vlastní.“
Nešanoval ani seba, i ke
 každé slovo bolo iba na
upútanie občana-voliča, lebo pochopil zásadný
prepoklad popularity, že aj negatívna reklama je
reklama a získava mu hlasy.

Ale napriek všetkému sa i v týchto perlách ducha
niekedy objaví čaro nechceného, poučenie a až ob-
javná pravda. Napr. v jednej televíznej besede sa vý-
znamný svetový ekonóm vyjadril: Ak sa má
farmaceutický priemysel niečoho obáva�, tak je to
potravinárstvo. Ajh	a a aká jednoduchá pravda, od-
razu vysvetlujúca mnohoročný až nepochopite	ný
tlak na po	nohospodárstvo a jeho údajné lobby:
dajte 	u
om najes�, naučte ich správne stravova�
a nebude treba to	ko liekov, ale budú menšie zisky!
Ale zdá sa, že už dnes ide o viac ako len o peniaze.
Ve
 už Gándhí povedal: „Prestaňme myslie� na to,
čo môžeme ma�, ale na to, čo nám stačí, aby sme
mohli ži�!“ Je jasné, že to ešte potrvá, kým si to vše-
tci uvedomia. Preto ma milo prekvapil názor jedné-
ho českého ministra „úradníckej“ vlády, ktorý sa
nedávno takto vyjadril: „Treba urobi� poriadok
s obchodnými re�azcami, kým nejaký blbec znovu
nevystrelí z Aurory, lebo nie je možné, aby najväčší
zisk z mlieka mal obchodník!“

Je to odkaz pre tých chamtivých: Spamätajte sa,
lebo ke
 nebude výrobcu, nebude ani čo predá-
va� a ro	ník vie robi� zázraky, ale nie na počkanie!
Len samovrah si podpíli konár pod sebou.

V čase, ke
 my zanedbávame našu odvekú prácu
na roli dedičnej, tak Raul Castro na Kube mi-
liónovému zhromaždeniu adresuje takúto výzvu:
„Pôda je tu a čaká na váš pot!“ On vie o čom ho-
vorí, pozná, čo je to hlad.

Dobre to pozná aj Josette Sheeran, výkonná ria-
dite	ka Svetového programu OSN pre výživu
(WFP), čo je svetová humanitárna agentúra
s najväčším ročným rozpočtom, ke
 povedala:
„Najväčšou výzvou našej doby je úplná likvidácia
hladu z 	udského povedomia. Prvýkrát v dejinách
	udstva k tomu dnes máme technické prostried-
ky, odborné skúsenosti, potrebné vedomosti
a dostatok prostriedkov na to, aby žiadne die�a
neodišlo do školy hladné a aby sa mu nedostá-
valo základných potravín.“ A vie si niekto
predstavi�, že denne od hladu zomrie 5 000
detí, ked nás teraz desí 700 obetí „prasacej“
chrípky?

Nuž a aká je „cena hladu“? Pre tých 59 miliónov
detí na svete, ktoré odchádzajú do školy hladné,
by bolo treba asi 3 miliardy dolárov ročne a pri-
tom len na krmivo pre psov a mačky sa v USA
ročne vydáva 10 krát viac a spomeňme si, ko	ko
stoviek miliárd bol denný účet za vojnu v Iraku!

Zlikvidujme hlad detí na svete aj za cenu menších
ziskov - to je ten najlepší argument na podporu
rozvoja po	nohospodárstva a zachovania dobré-
ho životného prostredia. Áno, niekto príde o zis-
ky, ale tu pripomeniem ešte jeden bonmot a to
z úst mŕtvolkárov, teda tých, čo pripravujú nebož-
tíkov pred pohrebom: „Posledné šaty sú bez vre-
ciek.“ A ja dodám - na druhom svete platí:
zostane len to, čo si rozdal!

Norbert Beňuška, PP
RC Banská Bystrica
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Text: Glenn E. Estess Sr., předseda Správní rady
Nadace Rotary
Překlad: Petr J. Pajas, PDG

Na začátku našeho nového rotariánského roku se
můžeme rozhlédnout po krajině našich výzev
a příležitostí. Jsme na začátku nové společné ces-
ty – a jako je tomu u každé cesty, je dobré začít
pohledem na mapu. Proto každý rok znovu urču-
jeme, kam má naše Nadace Rotary směřovat. To
nám umožňuje soustředit se na stanovené cíle,
což nás všechny povede stejným směrem, cestou
celého Rotary.
Pro žádného z rotariánů by nemělo být překvape-
ním, že naším nejpřednějším cílem pro rok
2009-2010 je úplné vymýcení dětské obrny. Je to
priorita Rotary jako organizace a zůstane jí, do-
kud tohoto cíle nedosáhneme! Bezprostředním
úkolem Nadace Rotary je podporovat dosažení

tohoto cíle a pomáhat Rotary dostát velké výzvě:
shromáždit slíbených 200 milionů amerických do-
larů a šířit vědomí toho, že boj s virem polio ještě
neskončil.
Naším druhým cílem je pracovat prostřednictvím
Nadace na tom, aby se náš svět stal lepším tím, že
se soustředíme na šest oblastí plánu „Vize bu-
doucnosti“. Jde o tyto oblasti:
• Uchování míru a prevence či řešení vznikají-

cích konfliktů
• Prevence, respektive léčení nemocí
• Čistá voda a voda pro hygienické potřeby
• Zdraví matek a dětí
• Základní vzdělávání a gramotnost
• Hospodářská prosperita a rozvoj komunity
Naším třetím cílem je implementovat plán „Vize
budoucnosti“. To nám pomůže oživit a posílit
naši Nadaci tak, aby se mohla odpovídajícím způ-
sobem podílet na dalším století služby Rotary.

A naším čtvrtým cílem je podporovat iniciativu
„Každý rotarián, každým rokem“, jakož i posilo-
vat naši stálou nadační jistinu – stálý fond – tak,
aby veškerá dobrá práce naší Nadace mohla po-
kračovat.
Jsem rád, že začínám tuto novou cestu Rotary
spolu s vámi. Budoucnost Rotary je ve vašich ru-
kou – a s tím i budoucnost naší Nadace. �

Text: Glenn E. Estess Sr., predseda Správnej rady Nadácie Rotary
Preklad: Ivan Belan, PDG

Rotariánsky rok, ktorý sa práve začal, bude k	účový pre nastavenie 
alšieho
smerovania našej Nadácie v druhom storočí rotariánskej služby. Pred nami
stoja nové výzvy, ktorým sa musíme nauči� čeli�, aby sme splnili svoje pred-
chádzajúce s	uby. Prvým z týchto prís	ubov je pochopite	ne eradikácia det-
skej obrny. Pre našu organizáciu je to priorita číslo jeden, a zostane ňou až do
jej úspešného zavŕšenia.

V priebehu minulého roka bolo vo svete nahlásených 1600 prípadov tohto
ochorenia. Je to nesmierny pokrok v porovnaní s obdobím spred nieko	ko
desiatok rokov, kedy epidémia detskej obrny vrcholila, na čo si mnohí z nás
pamätajú. Stále však nie sme v cieli. Ten dosiahneme, až ke
 výskyt detskej
obrny bude na nule. Nemôžme preto preruši� našu činnos� v tejto oblasti ale-
bo po	avi� v našom úsilí. Všetci dobre vieme, čo sa stane, ke
 opomenieme
čo i jedno die�a. Následky sme videli v Nigérií v roku 2003 a neskôr vo vý-
chodnej Afrike v oblasti Somálskeho polostrova.
V marci Rotary schválilo poskytnutie mimoriadnych grantov vo výške
500 000 USD organizácii UNICEF a Svetovej zdravotníckej organizácii ako
pomoc pri zastavení šírenia detskej obrny, ktorá prepukla na území Južného
Sudánu sužovaného vojnovými konfliktami a začala sa rozširova� na územie
Etiópie, Kene a Ugandy. Z týchto grantov sa zabezpečilo rozsiahle očkova-
nie v troch najviac postihnutých krajinách a opakované očkovania sa realizo-
vali v zdrojovej oblasti nákazy v Južnom Sudáne.

Veríme, že aj tento nový výskyt detskej obrny sa napokon podarí zlikvidova�
a na
alej sme presvedčení, že naše úsilie musí smerova� k úplnej likvidácii ví-
rusu detskej obrny. Výskyt ochorenia v spomínaných krajinách len potvrdzu-
je dôležitos� našej usilovnej práce. Neuspokojíme sa však iba s nízkym
výskytom nových ohnísk nákazy, ochorenie musíme zlikvidova� úplne. �

Glenn E. Estess Sr., předseda správní rady Nadace Rotary

RC Znojmo - V den výročí bombardování Hirošimy uctili zástupci Rotary
klubu Znojmo památku obětí 2. světové války položením květin na Zno-
jemském hřbitově (na snímku při pietním aktu Ivan Ivaniškin). Navazují
tak na tradiční snahu společenství Rotary International o udržení světové-
ho míru. Ve dvacátých letech minulého století se právě rotariáni podíleli ve
velké míře na aktivitách Spojených národů a i v roce 1945 na konferenci
v San Francisku stáli u zrodu OSN. Od té doby učinili rotariáni řadu kroků,
aby mírové snahy ve světě byli úspěšné. Zásluhu na tom mají i stipendia,
která jsou na sedmi univerzitách ve světě poskytována v Rotary centrech
zájemcům o předcházení a řešení konfliktů a udržení světového míru. Také
náš distrikt má dva mladé absolventy těchto akademických studií, kteří své
znalosti již přenášejí na mezinárodní úrovni do praxe.
Lubor Veleba
RC Znojmo
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Mnohé fenomény tohoto světa se vyskytují v ně-
kolika různých podobách, variantách nebo muta-
cích. Chemický prvek uhlík (C) lze potkat
v podobě sazí, grafitu nebo diamantu. Také prý
na našem území žijí dva druhy ježků – ježek zá-
padní a ježek východní. Zde však nebude řeč
o ježcích.

Ve dvou podobách se totiž vyskytuje i idea a reali-
zace systému, který se nazývá kapitalismus.
Abych mohl tuto záhadnou okolnost vysvětlit,
musím se vrátit poněkud dále do minulosti lidské
společnosti. V té se již od vzniku prvních velkých
států a říší uplatňovaly různé podoby teokratické-
ho zřízení, ve kterém na vrcholu společenské py-
ramidy dané říše stál božský panovník. Onen
„bůh na trůnu“ měl vše pod palcem, všemu vládl
a všechno posvěcoval. Tak to bylo zařízeno po
většinu dějin lidské společnosti, a bylo to považo-
váno za moudré. Možná to moudré i bylo.

S touto samozřejmou obvyklostí citelně zamícha-
lo křes�anství. Důsledný monotheismus totiž
upřel panovníkům jejich božství. Neupřel jim
však autoritu. „Každá duše křes�anská vrchnosti
poddána bu
, nebo� vrchnost je od Boha. Kdo se
vrchnosti protiví, Bohu se protiví“, píše v Listu
Římanům apoštol Pavel. A nebyla to tehdy vrch-
nost křes�anská! Jako samozřejmost platilo, že
komu dal Bůh úřad, tomu dal i k úřadu potřebný
rozum. Každý člověk měl „shora“ dle svého stavu
přidělen svůj prostor, případně i roli, a všechno to
hledalo a nalézalo svou oporu v Bibli. Reformace
však zatočila i s tímto kompromisem, a zejména
její švýcarská Kalvínova větev a dále pak její po-
kračovatelé přicházejí s myšlenkou zcela převrat-
nou. Člověk může dostávat dary milosti i Ducha
přímo od Boha a žádné prostředníky nepotřebu-
je. Takto věřící křes�an již není služebník krále,
nýbrž je přímo Služebník boží – The God’s Stew-
ard. Takto je také povolán ke správě a rozmnožo-
vání Bohem svěřených statků, jak o tom mluví Je-
žíšovo podobenství o hřivnách. Ba co víc – na
rozdíl od představ středověkého člověka je povo-
lán ve jménu božím tvořit nové věci a nové vztahy.
Protože se předpokládá, že tento boží služebník
je od Boha nadán vší potřebnou moudrostí, ví on
sám nejlépe, co má dělat, a není nutno, možno ani
žádoucno, aby ho v jeho bohulibých aktivitách
kdokoliv řídil a komandoval. Nepotřebuje žád-
nou, ani královskou, ani státní plánovací komisi.
Zasazení svých vlastních podnikatelských a ob-
chodních aktivit do celku božího řádu konal tento
puritánský kapitalista sám svým svědomím, svým
vírou osvíceným rozumem. Všechno své povolání
pak řídil a směřoval k jedinému společnému
úběžníku, kterým byla větší sláva boží, Ad Maio-
rem Dei Gloriam. Své povolání chápal jako služ-
bu, službu Bohu, a tím i lidem.

Vedle tohoto etického a teologického kapitalis-
mu se ovšem zhruba ve stejné době objevuje kon-
cepce založená nikoliv na úvahách teologických,
nýbrž na úvahách ekonomických, psychologic-

kých či sociologic-
kých. I ony mají
ovšem ve svých zá-
kladech určité teo-
logické
ospravedlnění,
ovšem jiné povahy
než puritanismus.
Zde je to přede-
vším deismus, elegantní kompromis mezi poně-
kud pro mnohé už nemoderní náboženskou vírou
a mnohoslibnou rodící se vědou. Tato koncepce
chápe svět jako stvořený a dokonale svým Stvoři-
telem seřízený, a to tak, že nemůže být žádnou
lidskou aktivitou vyhozen z kolejí a destabilizo-
ván. Tato koncepce se postupně ubírá směrem,
na jehož konci je přibližně vzato dnešní ekono-
mická věda a praxe. Vlastní egoistický zájem kaž-
dého subjektu je přirozenou a v podstatě kladnou
skutečností, kterou neviditelná ruka nějak záhad-
ně a zázračně srovná do podoby největšího štěstí
pro největší množství lidí. To je úžasný mýtus. Za-
tímco puritánský kapitalismus vyžaduje sebeobě-
tování, zdrženlivost, ethos, moudrost
a zodpovědnost, deistický model by měl fungovat
sám od sebe, úplně bez toho, že by si podnikající
člověk dělal nějaké zvláštní násilí. Navíc, okoře-
něn poněkud darwinismem, vnímá úpadek „ne-
schopných“ jako přírodní zákon. Toto pojetí
kapitalismu nemá žádnou složitou metafyziku,
nic po nikom nechce, a proto je ovšem také pod-
statně lépe přenositelný a marketingově úspěšný.
Prakticky lze říci, že se po světě šíří vlastně pouze
tato mutace. Po ovoci se pochopitelně neptejte,
to vidíte.

Puritánské pojetí lidské podnikatelské aktivity
se rozvíjelo a rozvinulo především v USA. Jak
jsem měl možnost se přesvědčit, je tam namnoze
živo ještě dodnes. Pochopitelně, český emigrant
nebo turista to obvykle nezpozoruje, protože
o něčem takovém neví, a člověk vidí pouze to, co
zná. Projevy tohoto puritánského pochopení
podnikání jsou chápány (resp. nechápány) jako
podivínský milionářský filantropický rozmar.
V dějinách USA je to však přímo systémová zá-
ležitost. Viditelným výhonkem puritánského,
teologického a etického pochopení kapitalismu,
který jako jiskra přeskočil hranice rodné kultury,
je Rotary International. Ano, hnutí Rotary
představuje něco, co by bylo možno nazvat mír-
ně sekularizovanou, poněkud odnáboženštěnou
podobou původního přísného puritánského as-
ketického ethosu. Zachovává však ve svých pra-
vidlech to podstatné – vědomí, že moc, bohatství
i postavení jsou svěřenstvím, hřivnou, jejíž sprá-
va je spojena s nutností morálních ohledů a res-
pektu k něčemu závažnějšímu, než je pouhý
podnikatelský zisk. Rotariánské společenství
„nejbohatších a nejvlivnějších“ je v duchu puri-
tánského pojetí bohatství jakožto božího svěřen-
ství chápáno právě a především jako společnost
těch nejzodpovědnějších, tedy těch, kterým bylo
nejvíce svěřeno a od nichž bude také nejvíce žá-

dáno. Zástupci různých profesí zde vytvářeli
a vytvářejí jakýsi výbor, který neformálně koor-
dinuje svá jednotlivá zvláštní obdarování a svě-
řenství k prospěchu celé společnosti. Služba nad
vlastní zájmy – to je tedy něco zcela jiného než
nějaký workoholismus, je to realizace vlastního
aktivního života pod zorným úhlem věčnosti.
Modlitba, kterou začínají schůze amerických ro-
tariánů, to není formalita. Čtyři rotariánské zá-
sady – to je vlastně jakési každodenní zpovědní
zrcadlo.

Hnutí Rotary je dle mého názoru z oněch dvou
mutací liberalismu a kapitalismu výhonkem té
nadějnější, a to jak pro člověka samotného, tak
pro lidstvo. Opak by pak platil o onom zcela seku-
larizovaném a na zisk orientovaném kapitalismu
deistickém a materialisticky darwinistickém, pří-
padně kasinovém, který se však šíří podstatně
jednodušeji a rychleji. Je to však neřízená střela.

Odpus�te mi, milí rotariánští přátelé, tuto úvahu,
ležící svým obsahem i formou někde mezi kostel-
ním kázáním a politickým školením mužstva
(PŠM, která někteří pamatují z vojny). Připome-
nout vám tyto okolnosti, to je totiž věc mé spe-
ciální rotariánské zodpovědnosti před Bohem
i vámi.

ThMgr. Milan Klapetek
čestný člen RC Brno-City

Po e-mailu ke mně právě přišel jeden výrok

Tomáše Bati z roku 1932. Je v něm vlastně ře-

čeno takřka přesně to, o čem  mluvím.

Neuškodí si ho znovu připomenout:

„Příčinou krize je především morální

bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím

v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu

jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je

jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída

je příčina, hospodářský úpadek je násle-

dek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se do-

mnívají, že hospodářský úpadek lze

sanovat penězi. Hrozím se důsledku toho-

to omylu. V postavení, v němž se nachází-

me, nepotřebujeme žádných geniálních

obratů a kombinací. Potřebujeme mravní

stanoviska k lidem, k práci a veřejnému

majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedě-

lat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, ne-

vydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo

z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit

práci a šetření výnosnější, žádoucnější

a čestnější než lenošení a mrhání. Máte

pravdu, je třeba překonat krizi důvěry,

technickými zásahy, finančními a úvěro-

vými ji však překonat nelze, důvěra je věc

osobní a důvěru lze obnovit jen mravním

hlediskem a osobním příkladem.“
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Po řadě jednání a změn konečně získal program konference finální podo-
bu. Jak již bylo avizováno v posledním čísle ROTARY GOOD NEWS, vy-
stoupí v něm řada významných osobností nejen z podnikatelského
prostředí, ale i ze školství a veřejné správy. Jako poslední například potvr-
dili svá vystoupení Ing. Jiří Cienciala CSc, generální ředitel Třineckých že-
lezáren a.s., PhDr. Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég ČSOB,
známý svými úvahami o současné krizi, ale i JUDr. Petr Pithart, místo-
předseda senátu ČR, který vystoupí se svým pohledem na roli státu při
utváření etického prostředí.

Původně měl k tomuto tématu hovořit William Cabaniss, rotarián a bývalý
velvyslanec USA v České republice. Přestože se ze své účasti musel omlu-
vit, zaslal nám alespoň svůj vzkaz, který zde citujeme:

„Silně podporuji vaše snahy o upozornění české společnosti na potřebu dodr-
žování etiky v podnikání a vládnutí. Korupce je jako rakovina v každé společ-
nosti, v jejím podnikatelském prostředí, ve vládě a co je nejdůležitější

v chování lidí. Korupce odrazuje poctivé lidi od započetí podnikání anebo od
vstupu do politiky. Nemyslím si, že je možné uzákonit poctivost, ale země
může zavést přísné zákony proti korupčnímu chování, které spolu s efektivním
soudním systémem potrestají ty, kteří tyto zákony porušují a pošlou je do věze-
ní. Země a společnosti jako je vaše a moje musí vytrvat ve svém úsilí zbavit se
zkorumpovaných jedinců.“

Věřím, že jeho slova budou pro mnohé z rotariánů motivací k účasti na
této prestižní akci. Její plný program včetně přihlášky je přílohou tohoto
vydání RGN, ale najdete jej i na webových stránkách našeho distriktu -
www.rotary.cz.

Na setkání s Vámi na této konferenci dne 12. 11. 2009 v Ostravě  se těší

Ing. Zdeněk Michálek,
předseda organizačního výboru konference
RC Ostrava

čestný člen RC České Budějovice, PHF (1929-2009)

Snad byl sudičkami předurčen k tomu, aby se stal lékařem, protože již jako
malý školák a posléze i skaut si sám vyrobil lékárničku, kterou nosil na školní
výlety a do akcí v terénu. Byl výborným studentem na střední škole i na fakul-
tě v Praze a po studiu si vybral jeden z nejnáročnějších oborů medicíny – chi-
rurgii.
Brzy se vypracoval na uznávaného odborníka a tak bylo logické, aby po od-
chodu jeho někdejšího šéfa, primáře MUDr.Podlahy nastoupil na uvolněný
post primáře traumatologie – jenomže jako nestraník to neměl tak jednodu-
ché. Nakonec i straničtí „bossové“ si uvědomili, že i oni možná jednou budou
potřebovat raději nestranického „machra“ u operačního stolu, než vysoce
politicky kvalifikovaného soudruha – a dali přednost odbornosti.
MUDr. Pexa byl znám tím, že se věnoval svým pacientům s hlubokou empa-
tií, která povyšovala pověstnou šikovnost jeho rukou, široký rozsah talentu
a horu zkušeností na poslání, které bylo pro mnohé pacienty – „darem
z nebe“ – jak říkávali. Míla byl hluboce věřícím křes�anem a lásku k bližnímu
skutečně praktikoval bez okázalých gest s neutuchající vytrvalostí nejen vůči
trpícím nýbrž i vůči všem lidem dobré vůle v jeho okolí. I když po dosažení vě-
kové hranice odešel z místa primáře traumatologického oddělení, nikdy
vlastně svoje pracoviště neopustil a sloužil na zkrácený úvazek dál jako uzná-
vaný konsultant, dokumentátor a konsiliář.
A tak jednoho dne přijel jako obvykle ve svém zeleném autíčku – VW Polu –
do práce, vzal si bílý pláš�, vstoupil do výtahu, aby vyjel nahoru do své pracov-
ny, ale již mu nebylo dáno vystoupit, protože odjel příliš vysoko ... do modra-
vých nebeských dálav ... očekáván sborem andělů. Ten konec pozemského
putování přišel náhle, bez varování, pro něj milosrdně, pro nás jako úder ble-
sku. Jenom pár měsíců chybělo do jeho osmdesátin – a jenom pár měsíců
uběhlo od smrti jeho milované ženy Dáši. Její ztrátu nedokázal přes všechnu
snahu svoji i pomoc rodin obou synů či přátel vykompenzovat natolik, aby
získal zpět ztracenou psychickou rovnováhu, tíha smutku uloženého hluboko
a nesmazatelně v jeho šlechetné duši zůstávala zdrcující.

Jako jeden ze zakládajících členů –
vlastně obnovitelů našeho RC se od sa-
mého začátku pustil velice aktivně do
práce – od prvních nesmělých krůčků
ještě pod záštitou RC Linz-Süd – až po
cílenou spolupráci s dalšími RC v Ra-
kousku a Německu. V otevřených deba-
tách kladl důraz na nutnost otevřít ob-
zor poznání mladým nadaným lidem
umožněním studia v zahraničí a stejně
tak pečlivě zvažovat směr, jímž se bude
náš RC ubírat v budoucnosti a jací bu-
dou jeho členové.

Jeho životní cesta mu dala vyrůst v charismatickou osobnost, z níž vyzařovala
láska a pochopení pro životní úděl, radosti i strasti každého, s nímž se kdy
v životě setkal. Nerozdával laciné rady, ale snažil se uchopit samotné jádro
věci a jím pronesená větička – „co s tím budeme dělat?“ jasně naznačovala,
že bere problém také za svůj. Po této počáteční sondě následovala řada kon-
krétních kroků, v nichž jeho aktivní přístup většinou hrál první housle. Už ta
sama skutečnost účasti byla obrovskou posilou.
I když za operačním stolem prostál stovky a snad i tisíce hodin, našel si čas na
to, aby se setkával s mladými lidmi, učil na SZŠ, přednášel na skautské Lesní
škole, působil jako sportovní lékař, často jej bylo vidět s jeho ženou na kon-
certech, v divadle či na sportovních akcích. Byl excelentním chirurgem v do-
bách plného rozkvětu sil a zkušeným rádcem ve stáří. Jako mladý lékař
probděl nekonečné noci u lůžek pacientů v táborské nemocnici, neoperoval
jenom tělo, ale léčil i duši opravdovostí své účasti v pooperační péči. Považo-
val to za samozřejmou povinnost a součást procesu uzdravování a také proto
nepřestával zdůrazňovat význam takového přístupu při výchově mladých lé-
kařů i středního zdravotnického personálu, zejména sester.
Za podstatnou stránku činnosti RC vedle charitativních programů považoval
především zdůrazňování významu vzdělávání člověka celoživotně – nejen u na-
stupující generace, která musí jít ruku v ruce s etickou a morální výchovou.
Míla Pexa byl člověkem čistého srdce, příkladem ušlechtilého lidství a otev-
řené upřímnosti. Vážil si lidí poctivých v práci i osobním životě, morální kre-
dit mu byl „nad zlato a drahé kamení“ a on sám potom se snažil vždy konat
dobro, protože: jak říkával „dobro se vrací“, tak zůstane v naší paměti.

Mojmír Prokop

RC České Budějovice
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Text: Zdeněk Michálek,
vedoucí komise RYLA D-2240
Foto: archiv RTC Ostrava

Na počátku byla informace o základních princi-
pech Rotary se zmínkou o semináři pro výchovu
mladých vůdců – RYLA. Ta zaujala Zdeňka Mi-
chálka a Libora Friedela z RC Ostrava, kteří ji
přeměnili na první seminář RYLA našeho dis-
triktu v roce 1999. Konal se v Kopřivnici pod záš-
titou Valašského království. Za distrikt se jej
zúčastnili Jirka Fast – RC Plzeň za českou stranu
a Ivan Košalko – RC Nitra za slovenskou. Semi-
nář se účastníkům velmi líbil a po jeho skončení
Ivan Košalko prohlásil: „To je nejlepší aktivita,
kterou jsem v Rotary zažil“.
V tomto duchu proběhlo všech deset ročníků.
Místem konání se stala Prostřední Bečva, rekre-
ační areál RETASO a program se stále zdokona-
loval a zaměřoval na aktuální tématiku.
Z posledních témat lze vyjmenovat Evropskou in-
tegraci, Etnické menšiny, Boj s negativními jevy,
Terorismus, Rovné příležitosti, až po poslední Ži-
vot v rovnováze. Zaměření další RYLY si volí vždy
účastníci na konci každého semináře. Příští téma
má název Rasové rozdíly a multikulturalita.
Nejlepší účastníci RYLY mají možnost se zúčast-
nit jak RYLA semináře v blízkých okolních stá-
tech tak mezinárodního RYLA semináře. Ten
probíhá vždy současně s celosvětovou konferencí
Rotary, letos se tedy uskutečnil v anglickém Bir-
minghamu.

Vyslanci našeho distriktu se zúčastnili i jubilejní
RYLY konané v Chicagu v roce 2005 v rámci os-
lav 100 let Rotary. Náš distrikt tam reprezentovala
Jana Javoříková a Marcel Benčík, counsellorem
v mezinárodním organizačním týmu byl za ČR
Zdeněk Michálek.
Pak následovala mezinárodní RYLA ve švédském
Malmö a loni v Los Angeles. Zde nás zastupovali
Ivan Polák a Marcela Kozubíková. V posledních le-
tech začal s organizací pomáhat a RYLU do své
péče přebírat ostravský Rotaract klub. Nerozlučná
dvojice prezidentky a viceprezidentky RTC Ostrava
Marcely Kozubíkové a Kateřiny Chalupové odvedla
spolu s dalšími členy i letos excelentní práci. O tom
se mohlo přesvědčit nejen 20 účastníků, ale zejmé-
na tři guvernéři, kteří se na semináři sešli – Jožka Po-
láková, František Ryneš a Petr Pajas. Samozřejmě,
že i zástupci dalších klubů a sponzoři. Ti většinou při-
jeli na tradiční RYLA táborák. Patřili k nim prezi-
dent RC Ostrava, Jaromír Krišica, prezident RC
Ostrava Intl. a sponzor Aleš Buksa, ale i zvonařka
Marie Dytrychová, členka RC Přerov, která účastní-
kům předala nádherný putovní RYLA ZVON.
RYLA tedy žije a jejích cca 200 účastníků šíří
myšlenky Rotary dále po světě.
Věřím, že se RYLA v našem distriktu již dobře
zakořenila a bude úspěšně pokračovat i v letech
příštích. Připojte se i vy a vyšlete na ni své mladé
zástupce. �

Rotary Youth Leadership Award

Téma:

Rekreační areál ROTASO

PŘIHLASTE SVÉHO KANDIDÁTA

DO 28. února 2010

Přihlášky a více info:

• za Rotary D-2240:

Zdeněk Michálek,

předseda komise Ryla

tel. 606 760 130,

zmichalek@hmpartners.cz

• za spolupořádající Rotarackt club

Ostrava:

Kateřina Chalupová

tel. 724 871 231

cha102@centrum.cz

Guvernér distriktu František Ryneš (vlevo) děkuje Zdenku Michálkovi za jeho dlouholetou péči o jeden z nosných programů
distriktu věnovaných rozvoji mladé generace.

Komise RYLA našeho distriktu ve spolupráci Ro-
taract klubem Ostrava pořádá každoročně kon-
cem dubna intenzivní tréninkový seminář,
kterého se účastní mladí lidé ve věku od 17 do 30
let z České a Slovenské republiky.
Tento unikátní a specifický projekt s názvem RYLA
(Rotary Youth Leadership Awards), který mladým
lidem pomáhá rozvíjet a prohlubovat schopnosti
vedení, získávat poznatky a zkušenosti z etiky, sebe-
poznání, profesního rozvoje, proběhl letos už pode-
sáté na Prostřední Bečvě. Mladí lidé, kteří se
každoročně mohou tohoto programu účastnit, mají

příležitost poznat poslání, hodnoty, cíle a systém
fungování Rotary, zejména v oblasti práce s mladý-
mi lidmi.
Na semináři je podporováno kritické, ale kon-
struktivní myšlení mladých lidí s cílem zdůraznit
význam vzdělání v dnešním světě. Odbornost
a profesionalita tohoto projektu se projevuje také
v aktivní účasti špičkových lektorů a erudovaných
odborníků z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Té-
maticky se jednotlivé ročníky RYLY liší, ten jubi-
lejní, desátý byl na téma „Work-Life Balance,
aneb život v rovnováze“.
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Nestává se často, že radikálně měním své cestovní
plány. Jednou z výjimek byla letošní RYLA v Pro-
střední Bečvě. Původně jsem přijel jen na páteční
odpoledne. Program byl velice zajímavý a přístup
mladých lidí neuvěřitelně opravdový. Rušil jsem
postupně jednu schůzku za druhou, aby mi neušla
„hra“ na skutečný život – Labyrint světa a ráj srd-
ce, pak večerní táborák, nedělní ranní hodnocení,
až jsem zůstal do nedělního poledne, kdy RYLA
končila. Vyžaduje to ještě další komentář?
František Ryneš, RC Třebíč
guvernér distriktu pro období 2009/2010

Hned první den jsme byli losem rozděleni do tří
skupin. Tým číslo Jedna, Dva a Tři. To způsobilo
mírnou rivalitu (obzvláště mezi Jedničkami
a Trojkami), ale jen ve smyslu zdravé soutěživos-
ti. Ta byla nejvíce patrná na odpoledních sportov-
ních aktivitách, hlavně na „lanech“. Zpracování
projektu, to byla záležitost dlouhodobá, na které
jsme pracovali ve chvílích volného času, kterých,
pravda, moc nebylo. O to bylo ale zajímavější
stihnout vše potřebné, shodnout se na idejích,
rozdělit role v týmu atd. Na konci RYLY jsme
pak své výtvory prezentovali a napjatě čekali na

hodnocení. Ke zklamání/radosti nebylo uděleno
ani první, druhé, ba dokonce ani třetí místo. Origi-
nalita každého projektu způsobila „zakopání vá-
lečné sekery“ o pomyslné prvenství a všechny týmy
umístila na stejnou pozici. Výsledkem je, že jsme
stále všichni v kontaktu a už se povedlo i uspořádat
první „Follow-up Session RYLA 2009“.
Míša Plecitá, Poděbrady

Ve	kým zážitkom pre mňa a určite mnohých
z účastníkov bola inscenačná hra „Labyrint sveta
a raj srdca“, pri ktorej sme si mohli preži� náš ži-
vot, vyskúša� si jeho rôzne nástrahy a neočakáva-
né situácie, ktoré si v bežnom živote bežne
neuvedomujeme, pokia	 s nimi nie sme priamo
konfrontovaní. Táto hra bola pre mňa skutočne
ve	kým zážitkom, pri ktorej sa vo mne vyrojili po-
city radosti, či sklamania, počas prežívania svojho

Guvernérka distriktu Jozefa Poláková (uprostřed) prožila s účastníky všechny dny semináře. Na snímku společně s Marce-
lou Kozubíkovou, hlavní organizátorkou letošního ročníku (vlevo) a psycholožkou Stanislavou Podžornou, řečenou Aska,
která pomáhá při prožitkovém programu Labyrint světa a ráj srdce.

Seminář se tradičně odehrával v romantickém prostředí rekreačního areálu v Prostřední Bečvě
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„života v hre“. Boli medzi nimi aj nové pocity zo
vzájomnej pomoci, úcty z prežitia života, pocity,
ktoré mi pomohli vníma� život inak. Samozrejme
nechcem zabudnú� ani na táborák, či zážitky zo
športových aktivít, ktoré pre nás pripravili horo-
lezci. RYLA pre mňa znamená skvelé aktívne
prežitie piatich dní v spoločnosti skvelých 	udí,
ktorých som mohol spozna�, a skvelým progra-
mom, ktorý ma obohatil. Je to pre mňa zážitok
plný posolstiev, hodnôt, nádherných pocitov, kto-
ré určite ovplyvnili moje vnímanie samého seba
na ceste ku š�astiu, za čo RYLE 
akujem.
Stanislav Krajčír, Košice

Ze všeho nejvíce mne zasáhla přítomnost lidí,
mezi nimiž jsem se ocitla, a intenzivní energie,
kterou jsem vnímala a čerpala po celých pět dnů.
Ocitla jsem se doslova mezi samými osobnostmi.
Každý jednotlivý účastník, se kterým jsem mohla

sdílet své zážitky a myšlenky, se stal nějakým způ-
sobem motivací nebo inspirací pro můj další ži-
vot. Velmi intenzivní atmosféru, plnou úcty
jednoho k druhému, toleranci, závažnost diskuto-
vaných témat a zaujetí jsem doslova cítila na těle
a na duši. Uvědomila jsem si, že fakt, že jsem při-
jala pozvánku na seminář, se pro mne stal darem.
Byla jsem všude, ale rozhodně ne na semináři či
školení, na jaké jsem byla zvyklá a jaké jsem více-
méně i očekávala. V běžném životě, a� už stu-
dentském, profesním nebo osobním, nemáme
příliš často možnost zamyslet se nad hloubkovými
tématy, nad svým vlastním životním posláním, cí-
lem, přemýšlet o svých hodnotách, o smyslupl-
nosti svých předsevzetí, o svém místě ve
společnosti, a už vůbec nemáme možnost doslova
si zahrát život někoho jiného, což jsme skutečně
mohli prožít s nefalšovanými emocemi.
Lucie Halfarová, Český Těšín

Když jsem se vypravila na RYLU, nevěděla jsem
přesně, co mě vlastně čeká. Snažila jsem se sice
vyzpovídat Honzu, který už tam před několika
lety byl, ale příliš jsem neuspěla. Bylo mi řečeno,
a� se nechám překvapit a že uvidím na místě.
A skutečně, ono se to ani přesně popsat nedá.
RYLA je totiž kombinace všeho - zábavy, sportu,
adrenalinu, relaxace, seznamování, poznávání,
vzdělávání, soustředění - a to navíc taková kombi-
nace, která člověka nenudí, nestrhá, naopak. Při
přednáškách na různá zajímavá témata spojená s
diskusí jsem střádala síly na venkovní aktivity a
při nich jsem zase mohla na chvíli vypojit hlavu,
aby mohla poté opět vstřebávat další užitečné in-
formace pro život.
Osobně si moc ráda připomenu naše lanové od-
poledne, protože k něčemu takovému jsem se za-
tím ještě nedostala a určitě bych si to klidně
zopakovala. Z přednášek mi utkvělo plánování
času, snažím se získané informace uvádět do pra-
xe a občas se mi to i daří. Určitě využiji jednodu-
chý a efektivní způsob tvorby prezentací a také
jak zapůsobit už při pouhém podání ruky. Dozvě-
děli jsme se toho opravdu hodně, nejlepší by bylo
asi odkázat na hodně tlustá skripta, která jsme
každý obdrželi. Te
 jsem určitě ráda, že mi tehdy
Honza nic neřekl, mohla jsem si aspoň naplno
užít každou další aktivitu, která na nás byla na-
chystaná. Ani já už raději nic dalšího říkat nebu-
du, a� si těch pár dní v krásném prostředí užijí
naplno i ostatní!
Hana Heřmanová, Plzeň

Touto cestou bychom chtěli poděkovat pří-

pravnému týmu, speciálně jeho vedení, a to

Marcele Kozubíkové a Kateřině Chalupové,

bez kterých by RYLA připravena nebyla.

Dále bychom chtěli poděkovat všem předná-

šejícím a všem hostům, kteří nás poctili

svou návštěvou na společenském večeru Ca-

banos night a tímto projevili zájem o RYLU

a o rozvoj mladých lidí. Veliké díky patří

taktéž paní guvernérce Jožce Polákové, kte-

rá s námi strávila celý program a věříme, že

některé podněty a názory účastníků, které

na RYLE zazněly, budou v rámci distriktu

2240 uvedeny do praxe.

Za účastníky a RTC Ostrava:

Stanislav Dlouhý a Jan Bezecný

Společenský večer ve stylu Cabanos night přilákal i rotariány a hosty.Zleva: zvonařka Marie Dytrzychová z RC Přerov, gu-
vernérka Jožka Poláková z RC Košice, PDG Petr J. Pajas z RC Praha City, Aleš Buksa z RC Ostrava International, jehož spo-
lečnost LR Cosmetic International sponzorovala program letošního semináře, František Ryneš, v té době DGE, z RC Třebíč
a Jan Bezecný z RTC Ostrava.
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Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň

Zásluhou našich rotariánských přátel z německého distriktu 1950 se kon-
cem března uskutečnil v krásném prostředí historického klášterního areálu
v Marienthalu již čtvrtý ročník semináře RYLA pod názvem: Evropa – to
jsme my! Měl mezinárodní charakter a tak se ho účastnilo i pět mladých lidí
z našeho distriktu.

Jak hned v pátek večer při prvním setkání všech 34 účastníků (dokonce ze
sedmi zemí: Německo-13, Polsko-11, Česko-4, po dvou z Běloruska a Ra-
kouska, po jednom ze Slovenska a Srbska!) připomněl hlavní koordinátor se-
mináře Kurt Drossel, bývalý guvernér distriktu 1950, je pro každého z nich
skutečně oceněním („award“), že je jednotlivé Rotary kluby vybraly k účasti
na letošní RYLE. A jeho slova byla oprávněná: vždy� se mu v nejužší spolu-
práci s jeho rotariánským i životním přítelem Fritsem Zeeuwem, PDG, po-
dařilo zajistit k účasti na semináři skutečně špičkové osobnosti, které jej
obohatily svými mimořádně zajímavými přednáškami: byl mezi nimi (ostatně
stejně jako v minulém roce) např. ing. Rainer Grohe, člen RC Ludwigshafen
z Evropského úřadu pro vesmír, který hovořil o až neuvěřitelných možno-
stech nového orientačního a navigačního systému Galileo (měl by být zave-
den do obecného užívání nejen v Evropě nejpozději v roce 2013) i o přínosu
evropských výzkumných pracovníků. O jak významný program jde, hovoří
i výše potřebných investic cca 10 miliard eur. Generálmajor v.v. dr. ing. Horst
Schmalfeld, člen RC Tutzing, si pro svou přednášku zvolil téma „Bezpeč-
nostní vývoj Evropy s pohledem na oblast Černomoří“. Stejně zajímavé byly
i příspěvky Dr. Norberta Klaese, člena RC Würzburg-Residenz, který se vě-
noval tématu „Evropská jednota v náboženské mnohostrannosti“ a to na pří-
kladu pozice islámu v Německu. Na téma „Křes�anská Evropa“ se zase
zaměřil Dr. Matthias Stickler, člen RC Würzburg. Oba posledně jmenovaní
působí na univerzitě ve Würzburgu. Klemens Unger, kulturní pracovník
města Řezna a člen RC Regensburg, pohovořil na téma „Možnosti evropské-
ho dialogu na příkladu města Řezna“. Většina přednášek byla doprovozena
působivými obrazovými prezentacemi.
Aby měli mladí účastníci semináře, kteří se možná poprvé setkávají s téma-
tem Rotary, představu o zaměření, možnostech a pestrosti rotariánských ak-
tivit, představil jsem jim hned na zahájení semináře pomocí obrazové
PP-prezentace desetileté aktivity našeho mezinárodního Rotary distriktu
2240 – a myslím, že máme možnost pochlubit se opravdu zajímavým „sorti-

mentem“ našich různorodých činností a� v oblasti humanitární, sociální,
kulturně-společenské i ve sféře péče o mládež.

Na závěr semináře se přihlásil o slovo německý spisovatel Dr. Godehard
Schramm, člen RC Nürnberg (jeho manželka je polské národnosti), který
působivým přednesem ocitoval několik pasáží ze své knihy „Pozvánky do
Polska“. Shodou okolností si při návštěvě města Görlitz koupil v jednom
místním knihkupectví její výtisk PDG Frits Zeeuw, takže mu autor knihy ve-
psal do ní své věnování.

O tom, co mladým účastníkům seminář přinesl, hovoří nejlépe jejich vlastní
slova. Tak např. Renata Oláhová, členka RTC Trenčín, kterou vyslal RC
Trenčín, napsala:
„Som ve	mi rada, že som sa mohla zúčastni
 seminára RYLA v St. Marienthale
pod názvom: Wir sind Europa. Je to ve	ká príležitos
 pre mladých 	udí dozvedie

sa ve	a nových a podnetných informácií z prednášok od členov Rotary klubov,
taktiež stretnú
 a spozna
 mnoho študentov a priate	ských rotariánov z rôznych
krajín. Je to zmysluplná akcia a odporúčam mladým 	u�om, ktorý vedia komu-
nikova
 v nemeckom jazyku, aby sa ho v �alších rokoch zúčastnili.“

Veronika Patočková, kterou vyslal RC Telč, nám napsala:
„Semináře RYLA jsem se zúčastnila vůbec poprvé a zážitky a načerpané infor-
mace jednoznačně překonaly moje očekávání. Především mě příjemně překvapil
přístup všech zúčastněných – jak účastníků, tak i přednášejících rotariánů.
Z každého vyzařoval upřímný zájem o druhé, o jejich názory, ale i o rozhovor
s nimi. To bylo pro mne ze všeho nejcennější, protože díky přátelství lze podle
mého názoru dosáhnout opravdového mezinárodního pochopení, což vnímám
jako jeden z cílů Rotary International a také uplynulého semináře s názvem „My
jsme Evropa“.

Součástí semináře byl opět – stejně jako v minulém roce – výlet do nedaleké-
ho Zhořelce, který leží na obou březích řeky Nisy jako dvojměstí – německý
Görlitz a polský Zgorzeliec. Jde o město výstavné, s bohatou tradicí, které
velmi příjemně působí i v deštivém počasí, jež nás při jeho návštěvě bohužel
provázelo.
Jak jsme se dověděli, ujme se uspořádání příštího, již pátého ročníku tohoto
mezinárodního RYLA semináře D. 1940 v osobě Richarda Pyritze a ve spo-
lupráci s polskými přáteli jej svolají do polského města Krzyźowa (Kreisau).
Jeho budoucí účastníci se tedy mají na co těšit! �

Na závěr semináře jsme se vyfotografovali s účastníky, které vyslaly české Rotary kluby,
i s jeho organizátory – Kurtem Drosselem a Fritsem Zeeuwem (oba PDG).

Pozorní mladí posluchači
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Text a foto: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň

Letos to bylo poprvé, co si německé křes�anské
společenství, známé i v našich zemích pod jmé-
nem „Ackermann-Gemeinde“ (AG), vybralo za
místo uspořádání své výroční konference cizinu –
tedy Českou republiku a konkrétně Plzeň. „Ze
všech dosud uspořádaných 31 konferencí našeho
společenství byla ta letošní - plzeňská ta nejúspěš-
nější“, prohlásil pan Adolf Ullmann, její prezi-
dent, při jejím slavnostním zakončení v úterý
4. srpna 2009. Přispělo k tomu především přátel-
ské pozvání již zkraje tohoto roku a nyní také sr-
dečné přijetí ze strany plzeňského biskupství na
čele s biskupem Plzeňské diecéze Mons. Františ-
kem Radovským a se všemi jeho spolupracovní-
ky. Mezi přednášejícími byl např. bývalý bavorský
ministerský předseda dr. Günther Beckstein,
nebo náš bývalý ministr zahraničí Karel Schwar-
zenberg, ale i předseda Sdružení AG pro Českou
republiku pan Jaromír Talíř. Zúčastnily se i další
osobnosti politického, veřejného a křes�anského
života naší i německé společnosti.
Proč však o tomto hodnotném společenství hovo-
říme? V rámci jeho čtyřdenní konference SOU-
SEDÉ – PŘÁTELÉ – EVROPANÉ, která tak
úspěšně probíhala v krásně restaurované Měš-
�anské besedě v Plzni (však ji také dovedli všichni
němečtí hosté náležitě ocenit!) instalovali – z ini-
ciativy Rotary klubu Plzeň – pracovníci Regionál-
ního muzea v České Krumlově a Správy
Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šu-
mava v mázhauzu renesanční plzeňské radnice
panelovou výstavu, nazvanou ZAPOMENUTÉ
DĚDICTVÍ, která je ostatně našim čtenářům
známá z jejích předchozích instalací, o nichž jsme
už vícekrát informovali. V Plzni byla vystavena –

dokonce i po Mnichovu, Neustadtu a.d. Aisch
a Bambergu – dokonce poosmé.
Pro nás rotariány je obzvláště cenná proto, že
k rozsáhlému projektu, započatému již v roce
2002, přispěli velkou měrou jak odborníci – čle-
nové Rotary klubu Praha, zejména iniciátor
projektu Zdeněk Neckář a jeho realizátor arch.
Aleš Cihelka, tak i naši němečtí přátelé, kteří
pod vedením tehdejšího guvernéra německého
distriktu 1950 Fritse Zeeuwa vložili do projektu
pozoruhodných více než 30 000 Euro. Na projek-
tu se finančně podílel i Fond česko-německé bu-
doucnosti. Bylo tak možné zachránit a opravit
více než 300 prvků drobné lidové architektury –
křížků, kapliček, božích muk apod. na mnoha
místech Šumavy v oblasti od Železné Rudy až po
přehradu na Lipně.
Po slavnostní vernisáži výstavy za přítomnosti
mnoha německých hostů, na níž představil přínos
rotariánských projektů také náš letošní guvernér
František Ryneš, RC Třebíč, se uskutečnilo dis-
kusní fórum. Ing. Frant. Jiřička z NP Šumava spo-
lečně s Mgr. Ivanem Slavíkem z Regionálního
muzea v Českém Krumlově na něm asi 30 němec-
kým účastníkům konference vysvětlili, jak se celý

tento projekt zrodil a jak na jeho závěr vznikla ne-
jen tato velice úspěšná výstava, ale že byla vydána
i krásná obrazová publikace, nazvaná analogicky
ZACHRÁNĚNÉ DĚDICTVÍ. Tu si také mohli
všichni zájemci v Plzni zakoupit.
V rámci úspěšné a přínosné konference AG,
která byla po čtyřech dnech hodnotného progra-
mu zakončena 4. srpna, bylo plzeňskému bisku-
povi Mons. Fr. Radkovskému uděleno nejvyšší
vyznamenání tohoto společenství – „Medaile
smíření Ackermann-Gemeinde“ na pamě� Han-
se Schütze. S výstavou se mohla široká plzeňská
veřejnost seznámit v mázhauzu plzeňské radnice
až do 13. srpna. �

Při vernisáži výstavy „ZAPOMENUTÉ DĚDICTVÍ“ (zleva): Zdeněk Neckář, PP RC Praha, ing. František Jiřička, Národní park
Šumava, František Ryneš, guvernér D. 2240, Adolf Ullmann, prezident AG, Mnichov a Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň

„Ackermann-Gemeinde“
(AG) je křes�anské sdru-
žení, založené už v roce
1946 Němci, kteří byli
bezprostředně po II. svě-
tové válce vyhnáni z ob-

lasti Sudet v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, ovšem kteří se hlásili k odkazu bás-
ně z roku 1400 od Jana ze Žatce, známé pod
názvem „Der Ackermann aus Böhmen“
(Oráč z Čech). Byli už tehdy rozhodnuti svůj
osud vyhnanců ze svých domovů zvládnout
pozitivně. Dnes samozřejmě nemá smysl
rozvádět příčiny, které k vyhnání vedly – ty
bezpochyby každý z nás až příliš dobře zná...
Jde tedy o společenství osob, jimž bez ohle-
du na jejich původ leží na srdci přátelská
sousedská spolupráce mezi Němci, Čechy
a Slováky a to objektivním vyhodnocením je-
jich bolestivé minulosti ale i společného kul-
turního dědictví, stejně tak jako společným
dialogem o spoluvytváření mírové budouc-
nosti uprostřed Evropy při plném respekto-
vání základních lidských práv a svobod. To
ostatně nejlépe vyjádřil i název plzeňské
konference.

Senátor Karel Schwarzenberg, náš bývalý ministr zahraničí, přednesl velmi hodnotný projev v suverénní němčině



Koncert DĚTI DĚTEM patří již šest let k milé tradici Rotary klubu Třebíč.
V posledních čtyřech letech se na pozvánce pravidelně objevuje zelené logo
společnosti MANN+HUMMEL (CZ) – jednoho z největších zaměstnavate-
lů regionu a zároveň hlavního partnera koncertu. Společnost
MANN+HUMMEL je vývojovým partnerem a sériovým dodavatelem pro
automobilový a strojírenský průmysl. V Nové Vsi vyrábí kapalinové filtry
pro automobilový průmysl, vzduchové filtry pro automobilový a strojírenský
průmysl a filtrační vložky pro nezávislý trh s náhradními díly vlastní značky.
V Brně provozuje MANN+HUMMEL (CZ) vývojovou a konstrukční kance-
lář. Vlastní značka MANN-FILTER je nejsilnější zahraniční značkou filtrů
v České republice a na Slovensku. MANN+HUMMEL (CZ) v Nové Vsi vyrá-
bí přibližně 20 milionů filtrů ročně a zajiš�uje odbyt výrobků
MANN-FILTER na regionálních trzích. V České republice zaměstnává
MANN+HUMMEL (CZ) přes 800 zaměstnanců.

Rolfa Schelleho, jednatele české pobočky společnosti, jsme se
dotázali na jeho vztah ke společenství Rotary.

Pane Schelle, odkud znáte Rotary a jak jste se s tímto
hnutím dostal do kontaktu?
Jméno Rotary znám od svého dětství v Německu. Jistý ro-

dinný přítel byl nadšeným rotariánem a díky němu jsem poznal základní prin-
cipy tohoto hnutí. Později byl rotariánem také jeden z mých kolegů v práci.
Já sám jsem o členství v klubu nikdy neusiloval, i když mi jeho poslání zdaleka
není cizí. Třetí setkání s Rotary proběhlo právě tady v Třebíči.
Od třebíčského klubu jsem obdržel pozvání k odborné přednášce Dr. Kamila
Ševely z Brna o pozitivním vlivu vína na lidské zdraví. Byla spojena s ochutnáv-
kou vína přímo pod lékařským dohledem. Na oplátku jsem své hostitele z Rota-
ry klubu Třebíč pozval k prohlídce našeho závodu na výrobu filtrů a filtračních
jednotek pro automobilový průmysl. Naše setkání se uskutečnilo ve společnosti
MANN+HUMMEL v Nové Vsi. U šálku dobré kávy jsme měli možnost si v kli-
du popovídat a já jsem se dověděl o všestranných aktivitách klubu.

Jak dlouho podporuje MANN+HUMMEL (CZ) Koncert Děti dětem? Jak
jste se dostal k tomuto projektu?
Poměrně velká firma zde v regionu by neměla plnit pouze roli poskytovatele
zaměstnání. Měla by si být vědoma také své sociální a společenské odpověd-

nosti. Vždy jsme se zajímali o mládež, z jejíchž řad vzejdou možná naši bu-
doucí zaměstnanci. Rovněž jsme každoročně podporovali třebíčskou nemoc-
nici. Proto nás nadchla myšlenka, že děti budou hrát na pomoc svým
nemocným kamarádům. Podporu nemocných nebo jinak znevýhodněných
spoluobčanů považujeme za velmi důležitou. Dokonce i při pořádání čistě
sportovního klání, jakým je náš tradiční mezinárodní fotbalový turnaj firem,
darujeme výtěžek ze vstupného ve prospěch dětí se specifickými potřebami.
Při své loňské návštěvě koncertu Děti dětem jsem byl nadšený. A když na zá-
věr hrálo všech tři sta dětí Beethovenovu Ódu na radost, mrazilo mě v zá-
dech. Takové vzpomínky utkví navždy v paměti. To, jak děti berou vážně
svoje poslání, na mne udělalo obrovský dojem.

Děti vědí, že když MANN+HUMMEL dává peníze, očekává za ně určitý vý-
kon.
A to se mi líbí, protože s takovým přístupem budou i v budoucnu jako dospělí
lidé platnými členy společnosti. Jsme rádi, že MANN+HUMMEL se podílí
na tak důležitém procesu.

Děkujeme za rozhovor a další podporu tohoto projektu.

Pro RGN Kateřina Decknerová
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Text: Lukáš Pařík, Rotaract klub Brno

Pro většinu z nás představují temné noci neoddělitelnou, avšak obvyklou
součást našich životů. Pro jiné je ovšem temná noc životem samým.
Již poosmé někteří z nás okusili, jak dokáže být tma němá a jaké pocity se
rodí v člověku, který je pro svoji nevidomost odkázán na jiné. Tuto zkušenost
mohli získat návštěvníci koncertu zvaného Oči hudby, který byl pořádán Ro-
taractem Brno ve spolupráci s brněnským Tyflocentrem.
Kouzlo celého koncertu nespočívá pouze v poslechu hudby, ale i v tom vůbec
usednout do hlediště. Ty prostory Domu pánů z Kunštátu, v nichž se celá
akce odehrávala, byly zcela zatemněny a návštěvníci se museli spoléhat pou-
ze na své průvodce. Těmito průvodci ovšem nebyl nikdo jiný než nevidomí,
pro které je (z našeho pohledu) nelítostná temnota každodenním životem.
Role se tedy vyměnily, lidé mající všech pět smyslů se museli spoléhat na ne-
vidomé a maximálně jim důvěřovat.
Jedinou „nepříjemnost“ však nepředstavovalo jen usednout do hlediště, ale
také přijmout od průvodců občerstvení, a poté je konzumovat. U některých
návštěvníků jste mohli po ukončení koncertu zaslechnout podobné věty typu:
„Koncert byl skvělej, chlebíček fakt dobrej, jenom to pití… nenašel jsem
otvor na brčko…“. Naštěstí se vše – stejně jako jindy – obešlo bez úrazů nebo
kolizí chlebíčků se svršky obecenstva.

Tma přestala být němá ve chvíli, kdy se rozezněly dívčí hlasy tria Makabara,
které se tentokrát postaralo o skvělý hudební zážitek. Do repertoáru tohoto
tria se řadí písně například Jiřího Pavlici či Petra Ebena.
K naší velké radosti nás svou přítomností poctil i nový guvernér distriktu
2240 pro rok 2009-10 František Ryneš a pětičlenný tým GSE z Německa se
svým team-leaderem Dieterem Brosem. Velice nás potěšily jejich kladné
odezvy, mezi které patřil i názor jednoho z členů GSE Olivera Staudta: „Ten
koncert se mi skutečně velice líbil, pouze… nemám rád salámy, a tak mne
vůně chlebíčků mírně rozptylovala.“
Výtěžek z koncertu ve výši 12 550 Kč je tentokrát směřován na vzdělávací po-
čítačové a jazykové kurzy pro nevidomé. Pevně věříme v užitečnost této čin-
nosti a těšíme se na další koncert, jehož výtěžek opět poputuje na pomoc
nevidomým. Pokud vás popis našeho koncertu Oči hudby zaujal, budeme se
těšit na spolupráci při konání příští akce. �

Text a foto: Roman Gronský, PDG,
RC Olomouc-City

Chrám sv. Michala patří k nejvýraznějším domi-
nantám města Olomouce, protože se jednak tyčí
na nejvyšším olomouckém návrší v centru města,
ale také proto, že jeho tři kopule jsou opravdu ne-
přehlédnutelné při příjezdu do Olomouce z které-
koliv světové strany. Vpravo od vchodu do kostela
s nádherným barokním interiérem se nachází nižší
hranolová věž, ve které byly po několik staletí za-
věšeny čtyři zvony. V červenci 1942 ale zrekvírova-
li nacisté v Olomouci na 40 zvonů včetně zvonů
z chrámu sv. Michala a i když byly po nějaké době
po skončení 2. světové války nástupnickým němec-
kým státem finančně kompenzovány, byly tyto fi-
nance minulým neblahým režimem zašantročeny
a sv. Michal zůstával i nadále bez zvonů.
Trvalo to více než půl století, než roku 2007 rodi-
na olomouckého europoslance Jana Březiny (čle-

na RC Olomouc-City) zasponzorovala první
z nových zvonů - sv. Jana Sarkandra, který o váze
600 kg, v ladění A1 a v ceně cca 400tis. Kč odlila
světoznámá zvonařská dílna rodiny Dytrychových
v Brodku u Přerova. Následně byl po několikatý-
denním vystavení před vchodem do olomoucké
radnice tento zvon v září 2007 slavnostně vysvě-
cen a za zájmu široké veřejnosti převezen k chrá-
mu sv. Michala a vyzdvižen jeřábem do věže
a usazen na své místo.
Tento počin vyprovokoval olomoucké, ale i další
občany k veřejné sbírce a tak do jara 2009 byly již
u sv. Michala osazeny tři obnovené zvony ze zvo-
nařské dílny Dytrychových. Kromě zmíněného sv.
Sarkandra to je sv. Zdislava o váze 800 kg, v ladě-
ní F1 v ceně 600 tis. a sv. Michal o váze 1850 kg,
v ladění D1 za 1,2 milionu Kč.
Neuvěřitelné a na mnoho let plánované obnovení
zvonů u sv. Michala se díky veřejnosti dostalo do
konečné fáze již nyní, protože poslední – největší
zvon Panna Maria o váze 2800 kg, v ladění C1
a v ceně 1,5 mil. Kč byl 11. 6. 2009 odlit ve stejné
dílně jako zvony předchozí. Vsázka zvonařského
bronzu byla tavena ve čtyřech objemných koki-
lách, ze kterých bylo nutno taveninu při dosažení
určité teploty naráz čtyřmi vtoky nalít do po mno-
ho týdnů pečlivě připravované formy. Zvon
o hmotnosti 2,8 tuny chladl dlouhých 18 dní, pak
přišlo na řadu odformování a několikadenní čiš-

tění, leštění a patinování. Mezitím bylo také vyro-
beno čtvrttunové kované srdce a konečně v pátek
17. 7. byl tento „drobeček“ o výšce 1,4 m s prů-
měrem spodního okraje 1,6 m převezen na olo-
moucké Horní náměstí, kde jej mohou všichni
obyvatelé i návštěvníci Olomouce z bezprostřed-
ní blízkosti téměř měsíc obdivovat – je totiž zavě-
šený na specielní trámové konstrukci až do soboty
15. 8., kdy bude slavnostně vysvěcen a vyzdvižen
na své místo ve zvonici. Na stěnách tohoto zvonu
tak každý uvidí nejen krásnou reliéfní výzdobu
a značku zvonařské dílny, ale také jména více než
150 donátorů, kteří na tento zvon přispěli svými
finančními dary. Mezi donátory jsou také poprvé
v historii výroby zvonů uvedeny dva Rotary kluby
RC Přerov a RC Olomouc-City, vč. nezbytného
rotariánského ozubeného kola.
Po vyzdvižení do zvonice, kam na rozdíl od mnoha
jiných kostelů je stále volný přístup, malé muzeum
i zajímavý výhled na část olomouckého centra, bu-
dou pak všechny zvony dále k vidění, ale tam je již
nebude možno vidět ze všech stran. Jedinečnou
a neopakovatelnou příležitost podrobně si pro-
hlédnout poslední obnovený zvon pro sv. Michala
a dokonce si na něj každé páteční odpoledne osob-
ně zazvonit, je tak jen do 15. 8. na Horním náměstí
u vchodu do olomoucké radnice. �

Marie Dytrychová, výtvarnice-zvonařka, členka RC Přerov
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Text: Jaromír Krišica, Past-President RC Ostrava

Rotariáni z RC Ostrava měli při svých aktivitách v minulosti možnost navští-
vit rekonstruovaný zámek v Kuníně a mnozí z nich se na jeho rekonstrukci
i konaných kulturních aktivitách osobně podíleli. Zámek je v majetku obce
a je úkazem neutuchajícího nadšení lidí, kteří dokázali z naprosté ruiny vybu-
dovat turisticky atraktivní sídlo, které je spojeno s významnými činiteli české-
ho národa, jako je např. František Palacký. Bohužel, tragická povodeň, která
se v závěru června přehnala Novojičínskem a přímo obcí Kunín, poškodila
jak zámek, tak většinu zařízení potřebných pro chod obce. V tuto dobu je již
běžný život v obci obnoven, ale jizvy a škody po povodních budou zacelovány
ještě mnoho let. Proto se členové klubu ihned po povodni rozhodli Kunínu
pomoci. Iniciátorem aktivity byl Z. Michálek a pod vedením nového presi-

denta klubu J. Chalupy, za podpory nového guvernéra distirktu 2240 pro
2009-10 F. Ryneše, vznikla výzva k finanční sbírce. Cílem sbírky je přispět
na stavbu dvou lávek, které spojovaly střed obce, rozkládající se na obou bře-
zích řeky Jičínky. Mosty umožňují lidem se setkávat, a to je přece základní
princip Rotary.

Pokud nám chcete pomoci s jejich obnovou, přispějte, prosím, dle svých mož-
ností na povodňové konto zřízené pro tento účel Rotary klubem Ostrava
u ČSOB, pob. Ostrava č. 230871485/300. Pro identifikaci vaší platby uve
te
jako variabilní symbol své jméno, nebo identifikační číslo Vašeho klubu.

Starostka obce Kunín, D.Novosadová, s kastelánem stejnojmenného zámku,
J.Zezulčíkem, vítají každou pomoc, protože i malé částky pomohou k po-
stupné obnově obce a jejímu návratu do normálního života. Rotariáni z RC
Ostrava děkují za již poskytnuté prostředky a věří, že se je podaří ještě více
rozšířit prostřednictvím Nadace Rotary. O výši vybraných prostředků a po-
stupu obnovy budeme informovat na našich klubových stránkách a prostřed-
nictvím našeho časopisu ROTARY GOOD NEWS.

Video k povodním můžete shlédnout na:
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000370625-udalosti-komentare/
obsah/81500-rozbourena-voda-brala-vsechno-co-ji-prislo-do-cesty/
Obrázky přímo z Kunína pak na www.kunin.cz. �

Text: Marcel Harlaar a Joseph Derr
Prevzaté z holandského časopisu De Rotarian
Preklad: Ivan Belan, PDG

Na predmestí Amsterdamu sa v reštaurácii De
Houten Vier každý týždeň stretáva 21 	udí, z toho
14 mužov a sedem žien vo veku od 28 do 69 rokov.
Okrem Holan
anov sú medzi nimi aj 	udia ma-
rockého, surinamského a tureckého pôvodu. Sú to
dizajnéri, hoteloví manažéri, akademickí pracov-
níci, právnici a účtovníci. Všetkých spája jedno –
Rotary.

Len nedávno chartrovaný Rotary klub
Amsterdam-Arena je svojou rôznorodou člen-
skou základňou príkladom toho, čo vedenie Ro-
tary International pokladá za ve	mi dôležitý
faktor pre posilnenie organizácie v budúcnosti.
V novembri vydalo ústredie Rotary International
vyhlásenie o rôznorodom zastúpení členov:
„klub, ktorý reprezentuje miestnu komunitu
s oh	adom na profesijnú a odbornú klasifikáciu,
pohlavie, vek, náboženstvo, a národnostnú prís-
lušnos�, je klub, ktorý má vo svojich rukách k	úč
k úspechu v budúcnosti“.

Rotary klub Amsterdam-Arena sídli v časti Am-
sterdam Zuidoost, v lokalite s približne 80 000 oby-
vate	mi juhovýchodnej časti mesta. Prezident
klubu Andro Bottse sa o lokálnej komunite vyjad-
ruje ako o vyslovene multikultúrnej a multietnickej.

Skupina bývalých guvernérov dištriktu poukázala
v Amsterdame na to, že zo spomínanej mestskej
časti pochádza len ve	mi málo rotariánov. Nový
klub sa tu napokon založil za výdatnej pomoci
Jana Kostera, bývalého guvernéra dištriktu 1580
a člena Rotary klubu Amsterdam West.

Ako hovorí Andro Bottse, sám surinamského
pôvodu, rôznorodos� v členstve klubu je ve	mi
nápomocná pri rotariánskej práci. Pod	a neho
má tak RC Amsterdam-Arena dosah na všetky
úrovne komunity, v ktorej pôsobí a 	ahšie oslovu-
je rôzne organizácie, firmy a správne orgány.
Klub zameral svoju činnos� na pomoc de�om,
hlavne s mentálnym a fyzickým postihnutím.

Okrem pána Kostera, ktorý je čestným členom
klubu, sú všetci členovia RC Amsterdam-Arena
nováčikovia v Rotary. Sú preto otvorení novým
trendom, prístupom a praktikám napríklad v zís-
kavaní finančných prostriedkov či v oblasti služby.

Andro Bottse tvrdí, že ich klub už môže dáva�
vzácne rady iným klubom vo veciach týkajúcich sa

zvyšovania členstva. Ochotne ponúka pomocnú
ruku ostatným amsterdamským klubom, ktoré
len s námahou získavajú nových členov, aj ke
 sa
o to ve	mi usilujú. �

RC Ostrava

Andro Bottse (stojaci uprostred) s členmi RC Amsterdam-Arena
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Text: Augustin Čermák,
sekretář distriktu 2001/2002, RC Hradec Králové
Ve svém článku „Výkonný sekretář – kdo to je“
(RGN č. 3/2008) jsem popsal výhody ustanovení
výkonného (exekutivního, příp. druhého) sekre-
táře v Rotary klubu a způsob, jakým jsme se spolu
s PDG Petrem Pajasem snažili u vedení RI o jeho
povolení v našem distriktu.

Koncem minulého roku bylo jeho zřízení schvále-
no, a tak kromě zemí jako USA, Kanada, Švéd-
sko a Korea jsou výkonní sekretáři povoleni
i v České i Slovenské republice.
Dovoluji si doporučit proto všem našim klu-
bům, aby si tuto funkci zřídili (nic to nestojí, je-
nom najít správného muže či ženu). Výhody
jsem popsal už ve výše uvedeném článku, proto

je nebudu opakovat. Jisté je ale, že sekretář je
nejvíce zatížená funkce v klubu a pokud bude
mít krytá záda pomocníkem, bude to jenom
k lepšímu.
Chtěl bych jenom upozornit, že ústředí RI pova-
žuje výkonného sekretáře za spolehlivějšího a že
mu adresuje všechny důležité dokumenty, což
však není v žádném případě na závadu. �

Text: Jaromír Krišica, Past-President RC Ostrava

Je všeobecně známo, že lidská pamě� není nejlepším dokumentátorem dějin.
Často v ní ulpívají jen silné okamžiky a mnohé zajímavé momenty se ztrácejí
v toku času. Podobné je to i v naší rotariánské klubové činnosti, proto se rota-
riáni z RC Ostrava rozhodli již v minulém rotariánském období vytvořit ar-
chiv, který by měl nedostatky lidské paměti odstranit. Náročné úlohy se
iniciativně ujal člen klubu J. Folprecht, který je velkým příznivcem historie
a dokazuje to jako provozovatel jediného muzea citer v ČR. Od jednotlivých
členů sesbíral všechny dostupné dokumenty z novodobé činnosti klubu, kte-
ré budou postupně systémově zařazeny do vznikajícího archivu. Je to však za-
tím první fáze a zvažuje se, jak nejlépe vše řadit. Mnohem náročnější, ale
i zajímavější je však práce na předválečné historii klubu, který byl založen
v roce 1929. Kdo byli naši předchůdci, jaká byla náplň klubové činnosti, jaké
byly tehdejší projekty a jak byli například rotariáni v Ostravě vnímáni či jak
se vnímali oni sami? To jsou nejčastější otázky, které jsou postupně zodpoví-
dány tak, jak se daří rozmotávat klubko ostravské rotariánské historie, přeru-
šené II. světovou válkou a obdobím socialismu. Dá se říci, že první obrysy
historie Rotary v Ostravě, díky neúnavné práci J. Folprechta, který navázal
na dílčí informace některých starších členů klubu, už jsou na světě. Zajíma-
vým propojením historie se současností byl slavnostní akt předání funkce
tehdy bývalého prezidenta RC Ostrava J.Krišici jeho nástupci J. Chalupovi,

který se uskutečnil ve vzdělávacím středisku OVAKu (Ostravské vodárny
a kanalizace) v Ostravici pod Lysou horou v závěru června t.r. Tato budova
z třicátých let minulého století s nádherným parkem je známa jako Jerieho
vila a patří mezi stavební skvosty na Moravě. Byla projektována tehdy začína-
jícím ostravským architektem Karlem Kotasem a jejím původním majitelem
byl Ladislav Jerie, generální ředitel Severní dráhy Ferdinandovy, prezident
RC Ostrava. V této vile předával dne 23. července 1934 rotariánské insignie
svému nástupci, doc. MUDr. J. Urbánkovi, zakladateli českého pracovního
lékařství. U onoho slavnostního večera vznikla tehdy památná fotografie
(obr. 1) a za neuvěřitelných 75 let se zde sešli ostravští rotariáni znovu, aby
pokračovali ve své činnosti a vzdali tak čest svým předchůdcům (obr. 2). �

Obr. 2.

Obr. 1.
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Mnoho Rotary klubů pořádá na českých, morav-
ských a slovenských golfových hřištích charita-
tivní turnaje. Výtěžek z jejich uspořádání je
určen k posílení finančních možností pořádající-
ho klubu při realizaci dobročinných akcí a huma-
nitárně zaměřených projektů.

V průběhu distriktní konference v Košicích jsme
při neformálním povídání s přáteli, kterého se
zúčastnil také František Ryneš, tehdy nastupující
guvernér, hovořili znovu o rotariánských golfo-
vých tradicích a golfu jako společenském fenomé-
nu. A tak se ze vzájemného přetřásání myšlenek
a nápadů vylíhnul miniprojekt DISTRICT 2240
ROTARY GOVERNOR GOLF TOUR. Guvernér
potvrdil převzetí záštity a navíc slíbil odměnit cel-
kového vítěze originálním klubovým sakem. Pro
letošní rotariánský rok počítáme s pěti golfovými
turnaji a to se dvěma už na podzim a třemi v jar-
ním období.

Tentokrát budou účastníky turnajů výhradně
členové a členky Rotary klubů, čekatelé na
členství, členové nebo členky Rotaract klubů
a jejich rodinní příslušníci. Každý soutěží nejen
za sebe, ale také za svůj klub. Tato túra by měla
v první řadě pomoci v navazování nových kon-
taktů, k seznamování s ostatními rotariány, kte-
ří golfu podlehli stejně jako my, o této myšlence
v červnu v Košicích mudrující. V případě, že
přinese nějaký peníz, je to jen přilepšení, ale
hlavním cílem by mělo být udělat si hezký den
s přáteli a známými. A abych nezapomněl - taky
se bude hrát golf.

Naše představa o pravidlech je následující (při-
pomínky a podněty jsou vítány):

Klubová soutěž o stržené peníze: (jak stržit, viz
dále)

Každý klub může reprezentovat libovolné množ-
ství hráčů a to až do počtu 8 pro jeden turnaj.

Z každého samostatného turnaje budou vza-
ty maximálně 4 nejlepší výsledky za jednotli-
vé hráče dle stablefordových bodů,
(www.supergolf.cz/tipy/index.php?c=20000&p=20004)
ty budou sečteny a počtem takto získaných bodů
se určí místo klubu v jednotlivém turnaji. Čím
více bodů, tím lepší výsledek. V případě rovnosti
bodů rozhodne umístění nejlepších hráčů, dru-
hých nejlepších atd. Minimální počet hráčů za
klub je jeden.

Pro celou tour bude vzato všech pět dílčích vý-
sledků, ty budou sečteny a tak určen absolutní
klubový vítěz. Při rovnosti bodů bude rozhodo-
vat nejnižší součet umístění v jednotlivých tur-
najích.

U jednotlivců bude postupováno obdobně jen
s tím rozdílem, že každému soutěžícímu se budou
počítat jen tři nejlepší výsledky. Obdobně jako
u účasti na schůzkách dostačuje 60% účasti na
turnajích. Lze se účastnit i ve dvou či jednom tur-
naji, v celkovém pořadí se ale takový hráč s nej-
větší pravděpodobností neobjeví, přece jenom
nedostatek bodů bude příliš citelný. Leč jak zná-
mo, v golfu není nic nemožné.

Prozatím navrhujeme tři výkonnostní kategorie
a to 0-18, 18-36 a 36-54 dle HCP. Dalším kritériem
by mohl být věk hráčů , což záleží na jejich počtu.

Vítěz celé tour bude však jediný, absolutní.

Při pořádání turnajů se předpokládají i vložené
soutěže, nejdelší odpal, nejbližší míč k jamce na
třípárovce - fantazii se meze nekladou.

Vzhledem k charakteru soutěží se předpokládá,
že turnajovým dnem bude čtvrtek a to z důvodu
ceny (fee) na hřištích. Samozřejmě se nebráníme
ani víkendovému termínu, ale obávám se, že pak
by se muselo platit za pronájem hřiště a ne na-
opak nějakou tu korunu získat. V Molitorově je

už „sleva“ domluvena a tak rozdíl mezi normálně
platným fee a dohodnutým fee je určen pro vítěz-
né kluby na příspěvek pro jejich projekty. Nahos-
podařené peníze se po skončení celé tour rozdělí
podle klíče 50, 30, 20, a slavnostně předají spolu
s vyhlášením vítězů celé tour a s dekorováním ab-
solutního vítěze.

Přihlášky zasílejte e-mailem, zprávu označte
v předmětu RTG – Rotary guvernor tour a do
přihlášky uve
te jméno, telefonický kontakt, pří-
slušný RC a svůj HCP.

Za realizační tým zpracoval:
Honza Hlaváč,
RC Praha Classic

DISTRICT 2240
ROTARY GUVERNER GOLF TOUR

17. 9. 2009
golfový klub Molitorov
www.golfmonitorov.cz

Informace a přihlášky na adresu:
Ing. Jan Hlaváč

e-mail: jhlavac@iol.cz
tel.: +420 728 128 113

16. 10. 2009
v golfovém klubu Hluboká nad Vltavou

www.golfhluboka.cz
Informace a přihlášky na adresu:

Ing. Pavel Frelich
e-mail: frelich@egc.cz

tel: +420 603 442 090

O termínech a místech konání dalších
3 turnajů budete informováni v dopisech
guvernéra, na stránkách našeho časopi-

su nebo na www.rotary.cz
(od 1. 1. 2010 www.rotary2240.cz)

Golfové hřiště Hluboká nad VltavouGolfové hřiště Molitorov
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Jako rotarián jste možná někdy musel najít někoho, kdo by hovořil jménem vašeho klu-

bu a určitě jste ho pak slyšel. Některé prezentace určitě byly tak dobré, že jste litoval, že

už je konec. Ale mnohem častěji se zdálo, že nikdy neskončí. Co ale nastane, když se

změní úlohy a najednou jste to vy, kdo má pronést projev? Jak to udělat, aby posluchači souhlasně poky-

vovali, a přitom neusnuli?

„Co se týče veřejných projevů, jen málo lidí má

přirozené řečnické schopnosti jako Barack Oba-

ma,“ poznamenává David Murray, šéfredaktor

bulletinu Speechwriter’s Newsletter a poradce

v oblasti veřejných projevů chicagské agentury

Ragan Communications. Také ale tvrdí, že když

dáte na několik praktických rad, můžete se nadít,

že vašemu projevu se dostane výrazně vyššího

ohlasu.

Většinu Murrayových rad nezávisle potvrzuje

Bernard Otis, rotarián, lektor veřejných projevů,

který sám celý život uvádí prezentace z titulu své

funkce specialisty na odbyt a marketing. Je to bý-

valý prezident nadace Crohn’s & Colitis Founda-

tion of America a poradce v oblasti průmyslu

potravin a nápojů.

Ačkoliv oba experty dělí čtyřicet let věku, jejich

důsledné rady svědčí o tom, že zásady účinného

veřejného projevu se nemění.

• Dobře se připravte. Murray i Otis jsou zajedno

v tom, že příprava je nejdůležitějším faktorem

úspěšného projevu. „Nikdy nemluvte o věcech,

v kterých se nevyznáte,“ radí Otis. Ale i pak je

příprava vrcholně důležitá. Je rotarián od roku

1954, založil čtyři kluby a byl prezidentem dvou

z nich, působí v Rotary klubu Studio

City-Sherman Oaks v Kalifornii, ale stejně se při-

seriál příspěvků z ústřední redakce RWMP

• EREY (vysl. „ejrí“):
znamená Every Rotarian,
Every Year, tj. „každý rota-
rián, každý rok“. Program
Nadace Rotary, v rámci kte-
rého by každý rotarián měl
každým rokem přispět část-
kou nejméně 100 USD na
Výroční fond programů.
V rotariánském roce
2007-08 činila celková část-
ka 114,8 milionu USD.
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znává: „Kdybych měl příští týden veřejně hovořit

o rotariánech, pracoval bych na tom celý víkend.“

„Vědět, o čem je řeč, jednoduše nestačí“, říká

Murray. „Musíte se zmocnit svého tématu. Musí-

te to téma ovládat tak, abyste se v něm cítili

doma.“ Murray si své projevy píše do nejmenších

podrobností, pak je na�uká a vytiskne si je, načež

si je osmkrát přečte nahlas. „Mně to vyhovuje

osmkrát, jiným lidem stačí míň, nebo si to musí

zkusit víckrát. Neučím se je nazpamě�, ale snažím

se naprosto se sblížit s tématem.“

Na poznámkách není nic špatného, ale Otis

i Murray varují před čtenými projevy. „Když ho-

voříte k lidem, musíte se na ně dívat,“ upozorňu-

je Otis. „A musíte vědět, ke komu promlouváte.

Přij
te včas, představte se a trochu se s nimi se-

znamte. Zjistěte si, o co se zajímají a zeptejte se

jich, zda stojí o vaše vystoupení.“

• Nepřehánějte to. Murray radí, abychom se ne-

pokoušeli obsáhnout celé téma a podrobnosti.

„Ptejte se sama sebe, co z vašich myšlenek by si

lidé měli vzít za své a o čem nevěděli, než jste vzal

za kliku? A taky, co chcete, aby s vašimi myšlen-

kami učinili?

Obecenstvu prospívá, když váš projev má pros-

tou a jasnou strukturu. Každý příběh má začá-

tek, pokračování a konec. Už na začátku

můžete uvést, že např. budete mluvit o třech

záležitostech. A stále sledujte, kam až jste se

dostali.

Jak dlouho hovořit? Murray i Otis jedním hlasem

praví, dvacet minut a pak deset až patnáct minut

na dotazy. Murray upozorňuje: „Pokud náhodou

nechcete přednést prohlášení, nemůžete požado-

vat, aby vašich pětačtyřicet minut zaplnilo celou

hodinu.“ Podle Otise navíc jde o to, v kterou den-

ní dobu svůj projev pronášíte. Dopoledne bývá

příznivější seriózním prezentacím se spoustou

údajů. „Po obědě jsou posluchači plní uhlohydrá-

tů a tempo by mělo být svižnější,“ uvádí. „Večer

jsou unavení. Neplýtvejte statistickými údaji, ji-

nak je unudíte k spánku.“

• Zapomeňte na pomůcky. Právě proto se jim říká

pomůcky. „Vizuální pomůcky jsou něco jako kan-

delábry opilců,“ upozorňuje Murray. „Opora

v zoufalství.“ Jediný důvod prezentace v systému

PowerPoint je sdělovat publiku, kde se právě na-

cházíte ve struktuře svého vystoupení. Pokud ale

opravdu musíte použít PowerPoint, omezte se na

tři diapozitivy. Podle Otise jsou tištěné teze dobré

pro zdůraznění informací, obsažených ve vašem

vystoupení. „Ale výpisy se musejí rozdávat až po

přednášce, jinak je totiž lidé budou číst při pre-

zentaci a nebudou dávat pozor.“

• Obalte si nervy. Podle Murraye je nervozita před

vystoupením přirozená. Lidé s vysokou hladinou

obav by se měli obrátit na organizace jako Toas-

tmasters International, které pomáhají zlepšit ko-

munikační dovednosti. Otis je stále v nesnázích,

když má vstát a pronést řeč, ale stydlivost nebere

za omluvu nedostatku řečnických schopností. Ner-

vozitě se bráníme „připraveností, autenticitou,

nadšením a opravdovostí našeho sdělení.“

• Proč by se měli smát? Mnozí lidé se snaží uvolnit

publikum nějakým vtipem na začátku, ale Otis i

Murray se mračí. „Nemusí se to vyplatit, navíc

v krajním případě by to mohlo uspět, přičemž by

publikum mohlo právem očekávat, že celé vystou-

pení bude podobně vtipné, ale co když nebude?“

Nakonec jedna rada pana Otise: Musíte vědět,

kdy přestat.

– PAUL ENGLEMAN

• NGO (vysl. „en dží ou“):
= nongovernmental organization, tj. nevládní organizace. Vý-
znam netřeba rozvádět. Rotary International je NGO. CDC
(U.S. Centers for Disease Control and Prevention, neboli Ame-
rická centra pro kontrolu a prevenci nemocí) není NGO.

• RRFC(vysl. „ár ár ef sí“):
je Regional Rotary Foundation Coordinator, neboli regionální
koordinátor Nadace Rotary. Obracejte se na něho s dotazy a při-
pomínkami ohledně této Nadace. A neříkejte mu rifík. V každé
zóně je nejméně jeden RRFC.

• Buďte osobní. Když propagujete Rotary, nejlépe bude mluvit

na téma „proč mám rád rotariány“.

• Váš projev musí mít jasnou strukturu od začátku do konce.

Posluchači chtějí sledovat tok vašich myšlenek.

• Zjistěte si, ke komu hovoříte.

Snažte se zjistit, co posluchači chtějí vědět. Je dobré nefor-

málně si s nimi promluvit před zahájením projevu.

• Příprava je základ.

Nestačí jen znát téma. Tématu se musíte zmocnit.

• Nemluvte déle než dvacet minut.

To úplně stačí.

• Nikdy nezačínejte vtipem.

Bude-li hloupý, ztratíte publikum. Bude-li dobrý, lidé budou

očekávat, že je budete celou dobu jenom bavit.

• Nepřehánějte to s vizuálními pomůckami.

Ty totiž mohou posluchače rozptylovat.

• Svůj projev nečtěte.

Máte mluvit k posluchačům a nedívat se stále do poznámek.

Jak hovořit

– překlad Libor Trejdl
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Z článku v novinách Daily Mail z 25. června 2009, jehož autorem je Craig
Brown, přeložil a odpovědnost za úplnou pravdivost uvedených faktů odmítl
Augustin Čermák, RC Hradec Králové

Při své návštěvě letošního rotariánského kongresu v Birminghamu jsem si
koupil noviny Daily Mail. Podle mých zkušeností totiž čtení podobných tis-
kovin rozšiřuje slovní zásobu, hlavně pokud se čtou bez slovníku. A protože
současně s kongresem se v Anglii konala i jiná světová událost, tj. tenisový
turnaj ve Wimbledonu, nemohla pochopitelně o něm chybět podstatná část
v obsahu oněch novin. Podle mého názoru nejzajímavější článek jsem si do-
volil přeložit pro informaci nejen tenisových labužníků.

1 Předpisy o oblékání byly ve Wimbledonu vždycky velmi přísné. Až do
roku 1954 bylo pro dámy povinností hrát na ústředním dvorci v plném
večerním oblečení a pro muže v bílém obleku s dlouhými kalhotami
a všemi medailemi. Poslední hráč s buřinkou na ústředním dvorci byl Er-
nest Pleydell-Monson v roce 1962. Dokonce dnes musí hráčky na všech
kurtech nosit dva páry spodních kalhotek, aby se ochránily proti jejich
roztržení.

2 Až do roku 1877 zaměstnával All England Lawn Tennis Club ve Wim-
bledonu křečky na sbírání tenisových míčků. Protože však křečkové ne-
byli schopni chytat velké věci, tak se tenisové míčky stále zmenšovaly, aby
se přizpůsobily jejich malým tlapkám a tlamičkám. Míčky se postupně
tak zmenšily, že procházely skrz malé čtverečky mezi strunami na teniso-
vých raketách. To vedlo nakonec k bouřlivým protestům hráčů.
Na mimořádném generálním zasedání v roce 1876 argumentovali wim-

bledonští konzervativci, že by bylo flagrantním porušením této nejkrás-
nější klubové tradice nahradit míčové křečky chlapeckými sběrači, ale
byli přehlasováni dva ku jedné. Ve shodě s tradicí dnešní sběrači i sbě-
račky stále provádějí mezi jednotlivými sadami krátká gesta, napodobu-
jící čištění tlapek u křečků, a při běhu vydávají skřeky.

3 Letos dostal ústřední kurt stahovací střechu. Někteří lidé zjistili, že na
vnější straně střechy je nalinkovaný tenisový kurt. To znamená, že pokud
prší, je možno konat na této střeše další soutěž - Mokrý Wimbledon.
Někteří hráči tohoto šampionátu projevili obavy, že se střecha může neo-
čekávaně otevřít, pokud slunce opět vyjde, nechajíc je propadnout po
hlavě dolů. Bylo jim řečeno, že mohou požádat o padáky, a to striktně
podle pravidla kdo dřív přijde, ten dřív mele.

4 Jediným členem královské rodiny, který kdy hrál ve finále Wimbledonu,
byla vévodkyně z Windsoru, která prohrála ve finále roku 1938 na sety
6-0, 6-1, 6-0 s Helenou Wills Moody z USA. Její příznivci tvrdili, že by vé-
vodkyně měla vyhrát, pokud by nebyla pod nesnesitelným tlakem krá-
lovny Elisabeth (pozdější královny Matky), které si všimli, jak na ni dělá
rukou nepřístojná tajná gesta z královské lóže.
Příznivci vítězky však vyvraceli toto podezření tvrdíce, že Moodyová by
dosáhla lepšího výsledku, kdyby nebyla nucena dělat vévodkyni formální
úklonu ihned po každém servisu.

5 Od roku 1891 je tradicí pojídat ve Wimbledonu jahody se smetanou. Ně-
kteří věří, že se tato tradice rozšířila od roku 1896, kdy ústřední dvorec
byl vyklizen, aby udělal místo totální produkci jahod se smetanou (skli-
zeň jahod na jedné straně a stádo krav na druhé, mezi nimiž byla napnuta
sí�).

6 Tenisové rakety se celkově zvětšily o 150 % mezi roky 1974 a 1994. Před-
pisy omezující jejich velikost vstoupily v platnost až v roce 1995, když je-
den nenasazený hráč přišel na kurt mávaje raketou s celkovými rozměry
197cm x 232 cm. Po chvatných konzultacích s pravidly byl rozhodčí nu-
cen ho připustit ke hře. Nakonec tento hráč prohrál 6-0, 6-0, 6-0, protože
se raketa ukázala příliš těžkou na ovládání.

7 Pěvecký sbor All England Lawn Tennis klubu je zcela složen z hráčů, je-
jichž chrochtání, sténání, řehtání a kňučení bylo trvale naměřeno na hlu-
koměrech jako velké až velmi velké (rovnající se Boeingu 747
prolétávajícímu plnou rychlostí ve výšce 100 m nad vámi). Tento rok pro-
vede chór plnou verzi písně Old MacDonald Had a Farm při speciálním
koncertu v kostele St. John s, Smith Square.

8 Déš� a Wimbledon tvořily dlouho synonyma, ale už před mnoha roky
učinili experti závěr, že jeden následuje druhý. Pomocí Wimbledonu byla
odvrácena národní pohroma v roce 1972. Dlouhotrvající sucho bylo
ukončeno po záchranném zasedání Parlamentu, který přijal zákon, po-
sunující dva týdny Wimbledonu o šest neděl dříve.
Wimbledonské autority se shromáždily a za několik minut po prvním po-
dání obdržel vděčný národ první sprchu.

9 I když wimbledonské finále bylo celé přenášeno rozhlasem už od roku
1927, komentáře byly přidány až v roce 1951. Do té doby si museli poslu-
chači sami odvodit, který z hráčů vyhrál který bod a jaké může být skóre.

10 Až do roku 1931 byly tenisové míčky vyráběny ze směsi betonu a jílu. To
znamenalo, že speciální polní sanitky byly stále zaparkovány poblíž cen-
trálního kurtu Wimbledonu, aby mohly ošetřit těžká poranění hlavy,
vzniklá po tvrdých podáních.
Když byl první skákavý míček zaveden ve Wimbledonu roku 1932, vznik-
lo pobouření mezi tradicionalisty, kteří trvali na tom, že bez nutného
prvku fyzického nebezpečí bude hra přitahovat úpadkové elementy.
Odštěpená skupina, Wimbledonské sdružení tvrdých míčků, koná svůj
vlastní každoroční turnaj, i když v současnosti zavedla povinné tvr
áky
a brýle jako „bezpečnostní opatření“. ■
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POSTŘIŽINY V DALEŠICÍCH – RC Třebíč
a guvernér distriktu František Ryneš srdečně
zvou všechny milovníky dobré zábavy, dobrého
jídla a dobrého pití do areálu pivovaru Dalešice,
kde se v sobotu 3. října 2009 uskuteční POSTŘI-
ŽINSKÉ ZABIJAČKOVÉ HODY.
Z pestrého programu motivovaného filmovým
ztvárněním Hrabalových Postřižin vybíráme:
• prohlídka Muzea rakousko-uherského pivo-

varnictví
• předvedení přístroje luminiscenčního (kdo vi-

děl film, ten ví…)
• koupání paní správcové ve varně
• zabijačka v duchu filmových Postřižin
• pivovarská tancovačka
• soutěž Dalešických piv
• promítání filmu Postřižiny
• prezentace projektu RI – END POLIO NOW

Mnoho zážitků je možné získat i při individuál-
ních výletech do okolí. Zejména Třebíč, město
zapsané na seznamu UNESCO, Jaroměřice nebo

Náměš� nad Oslavou mají lačným turistům co na-
bídnout! Výtěžek akce bude věnován na podporu
projektu END POLIO NOW (vymýcení dětské
obrny ve světě).
Kontakt: Tibor Szabo, RC Třebíč,
mobil: +420 725 703 134,
e-mail: szabo@chemcomex.cz. �

GOLF V PRAZE – Ve dnech 2. a 3. října 2009 po-
řádá Rotary klub Praha Classic již třetí ročník
svého golfového turnaje Rotary Praha Classic
Charity Golf Cup. První dva ročníky se konaly
vždy v sobotu v Praze na Motole, letos je kromě
sobotního Motola novinkou páteční turnaj
v Mstěticích. Páteční turnaj na 18-jamkovém hřiš-
ti ve Mstěticích bude sportovnějšího charakteru –
bude se hrát postupným startem, nebude zde gol-
fová akademie a po skončení se rozejdeme k do-

movům. V sobotu na 9-jamkovém hřišti v Praze -
Motole se bude rovněž hrát na úpravu handicapu
a o ceny, nicméně start bude formou cannon. Na-
víc jsou zváni rodinní příslušníci na golfovou aka-
demii a především na raut a zábavu po skončení
turnaje. Zábava nebude jen golfová - různé
troubleshoty, ale připravili jsme i kulturní vložku
– k poslechu nám bude hrát rotariánská rocková
kapela Stormin‘. Účastnit se můžete individuálně
či jako firma. Individuální fee v pátek je 1800 Kč,
v sobotu 1500 Kč, na oba dny 2500 Kč. Firemní
účast je za 16 tisíc Kč (2 místa oba dny) nebo 23 ti-
síc Kč (celý flight na oba dny) a získáte pro svou
firmu kromě hracích míst marketingovou podpo-
ru.
Přihlášky a více informací u prezidenta RC Praha
Classic Aleše Boháče (rotary@golf-tour.cz,
603 965 691) nebo sekretáře klubu Vojtěcha Hav-
ránka (rotary@golf-tour.cz, 608 111 671). �

datum pořadatel akce místo konání

4. – 6. 9. DV-SM Orientation meeting pro zahraniční studenty Strečno, SR

4. – 6. 9. RC Liberec-Jablonec n.N. Máchovým krajem – výlet na kole i pěšky Máchovo jezero, CZ

5. 9. RC Uherský Brod Návraty ke kořenům Vlčnov, CZ

12. 9. ICC CZ/SK - A Třístoličník – mezinárodní setkání Šumava, Německo

13. 9. RC B.Bystrica Mezinárodní mistrovství Slovenska RI v golfu Gray Bear Tále, SK

15. 9. Prague Rotary Point Závažné problémy ČR z pohledu premiéra (host J.Fischer) Praha, CZ

17. 9. D-2240/RC Praha Classic RI District 2240 Governor Golf Tour – 1. turnaj Molitorov, CZ

18. – 19. 9. ICC CZ/SK – A ICM - „Rakousko – Česko. Rozděleni-odloučeni-spojeni" Geras, Rakousko

24. – 27. 9. D-2060 Mezinárodní tenisový turnaj Malcesine, Itálie

2. – 3. 10. RC Praha Classic Rotary Praha Classic Charity Golf Cup Praha, CZ

3. 10. RC Třebíč Postřižinské zabijačkové hody Dalešice, CZ

16. 10. D-2240/RC Hluboká RI District 2240 governor golf tour – 2. turnaj Hluboká n.V., CZ

23. – 24. 10. Rotaract Distriktní konference Modra u Bratislavy, SR

4. 11. RI Den spolupráce s OSN všeobecná aktivita

4. 11. D-2240 Internetový portál distriktu – instruktážní seminář Plzeň, CZ

5. 11. D-2240 Internetový portál distriktu – instruktážní seminář Žilina, SK

6. 11. D-2240 Internetový portál distriktu – instruktážní seminář Třebíč, CZ

12. – 13. 11. RC Ostrava Etika v podnikání Ostrava, CZ

28. – 29. 11. Prague Rotary Point Benefiční adventní víkend Praha, CZ

8. 12. RC Třebíč Benefiční koncert na zámku Třebíč, CZ

15.12. RC Praha City Benefiční aukce Praha, CZ

16.1. RC Český Krumlov Benefiční ples Český Krumlov, CZ

18. – 24. 1. RI International Assembly RI San Diego, USA

27. 1. RI Výročí úmrtí P. Harrise (27.01.1947) Všeobecná aktivita

23. 2. RI Výročí založení prvního RC (23.02.1905 – Chicago) Všeobecná aktivita

28. 2. RTC Ostrava RYLA - uzávěrka přihlášek Všeobecná aktivita

8. – 14. 3. RI Rotaract víkend Všeobecná aktivita

26. 3. D-2240/RC Jihlava PETS – školení činovníků + distriktní shromáždění Jihlava, CZ

19. 4. RI Výročí narození Paula Harrise (19.04.1868) Všeobecná aktivita

25. – 30. 4. RI Council on Legislation Chicago, USA

29. 4.– 2. 5. RTC Ostrava Seminář RYLA Prostřední Bečva, ČR

4. – 5. 6. D.2240 / RC Třebíč DISTRIKTNÍ KONFERENCE Třebíč, CZ

20. 6. ICC CZ/SK - A Rotary Tennis Cup Č.Krumlov, CZ

17. – 20. 6. RI RYLA International Montreal, Canada

18. – 19. 6. RI Rotaract – mezinárodní setkání Montreal, Canada

18. – 19. 6. RI Rotary Institute Montreal, Canada

20. – 23. 6. RI Světový kongres RI Montreal, Canada

Kalendárium avizuje ve zkratkovité podobě termíny všech nám známých aktivit, které se týkají rotariánského dění ve vztahu k na-
šemu distriktu. Jsou zde uváděny akce tuzemské i mezinárodní, akce pořádané kluby, distriktními výbory i ústředím RI, akce otev-
řené rotariánské veřejnosti i uzavřená pracovní setkání určená jen zvoleným delegátům. Je to jedna z mála možností, jak představit
v koncentrované podobě mnohotvarost našeho rotariánského roku a jak vám připomenout některé termíny nebo vás na jednotlivá
setkání pozvat. Ti, kteří náš časopis čtou pravidelně, jistě zkratkovité formě porozumí. Podrobnosti k jednotlivým akcím vám rád
sdělí sekretář distriktu prostřednictvím e-mailu: pfencl@nextra.cz.

PŘEDNÁŠKA

Závažné problémy ČR
z pohledu premiéra

host Jan Fischer, premiér ČR

PRAGUE ROTARY POINT
Kongresové centrum U Hájků
Na Poříčí 42 / Na Florenci 29

Praha 1 – Staré Město

15. září 2009
úterý – 19:00

přihlášky a podrobnosti do 13. 9. 2009
Jan Hlaváč, koordinátor programů PRP

mobil: +420 728 128 113
jjanhlavac@gmail.com
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Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjek-
tivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Ro-
tary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNA-
TIONAL (členem distriktu nemůže být jednotli-
vec). Rotary kluby se na vedení organizace (distrik-
tu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činností
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhá řídící výbor
distriktu, regionální asistenti a členové tématicky
zaměřených distriktních výborů a komisí. Pod pat-
ronátem jednotlivých Rotary klubů rozvíjejí svoji
činnost mladí lidé v ROTARACT klubech, absol-
venti studentských výměnných pobytů se sdružují
v klubu ROTEX. Obměna činovníků jednotlivých
klubů i distriktu má roční cyklus – rotariánský rok
začíná 1. července a končí 30. června.

Česká republika
ROTARY KLUBY
• Brandýs-Boleslav • Brno • Brno-City
• České Budějovice • Český Krumlov
• Frýdek-Místek • Hluboká nad Vltavou – Golf
• Hradec Králové • Cheb • Chomutov • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec • Karlovy Vary
• Klatovy • Kroměříž • Liberec-Jablonec n. N.
• Most • Olomouc • Olomouc City
• Opava International • Ostrava
• Ostrava International • Pardubice • Písek
• Plzeň • Plzeň-Beseda • Poděbrady
• Prag Bohemia • Praga Caput Regni
• Praga Ekumena • Prague International
• Praha • Praha City • Praha Classic
• Praha – Staré Město • Prostějov • Přerov
• Tábor • Telč • Trutnov • Třebíč
• Uherský Brod • Valtice-Břeclav • Vrchlabí
• Zlín • Znojmo
ROTARACT
• Brandýs-Boleslav  • Brno • Hradec Králové
• Ostrava • Ostrava International • Plzeň
• Praha • Říčany – v zakl. • Znojmo – v zakl.
ROTEX CZ

Slovenská republika
ROTARY KLUBY
• Banská Bystrica • Bratislava • Bratislava Danube
• Bratislava International • Košice
• Košice Classic – v zakl. • Košice Country
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra–Harmony • Nové Zámky • Pieš�any
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trebišov – v zakl. • Trenčín • Zvolen • Žilina
ROTARACT
• Bratislava–Danube • Liptovský Mikuláš
• Nitra • Trenčín – v zakládání • Žilina
ROTEX Slovensko

Dignitatis memores ad optima intenti

svět
celkem

členů 1 027 390 1 417 1 220 789

Rotary klubů 46 20 66 33 303

RAC klubů 6 4 10 7 472

ROTEX 1 1 2 -

distriktů 1 534

zemí/regionů 2 200

(Celosvětové údaje k datu 1. 1. 2009)
goodnews@rotary.cz

internetový portál provozuje:
EUNECO.COM
European Network Company, s.r.o.
Klánovická 43, 198 00 Praha 14

webmaster distriktu:
Vladimír Skalský, RC Praha City
tel./fax: + 420 604 241 621

webmaster@euneco.cz

časopis vyznamenaný Cenou T.J. Bati

aktuální informace na
www.rotary.cz a www.rotary.sk
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