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Sranislat• No11tík, g1wernér distriklll 2240 p tedal tesm;" odznak Paul Harris Fellou•
Augustinu CermákOt•i

75 let Rotary klubů v Hradci Králové
a Pardubicích
V sobotu 10. listopadu si č l enové Rotary klubC1 z Hradce Králové a Pardubic spolu s pozvanými hosty z tuzemska i zahrav královéhradeckém ovém Aclalbertinu významnou událost ve své historii - sedmdesáté páté vý ročí
vého prvního vzniku. Svě d ec tv í o tom podává americký list Chicago Tribune z roku 1928:
"Hradec Král ové a Pardubice jsou p okroková, prosperující města ve východ ních Čechách, která sousedí a jsou rivaly po
mno há deseti letí. V so učasnosti Rotary kluby v obou městech, které byly založeny ve stejný clen 17. prosince 1926, nejen
pořádaj í prC1běžn á mezi městská setkání, ale také prostřed nictvím vlivu svých členů jsou schopny velice pomoci při spolupráci obou měst na řeše ní místních problémů ... "
Dvakrát zrušila oba kluby totalitní moc: nacistická v srpnu 1939, komunistická v červnu 1948. avzdory tomu byly vždy
znovu obnoven y: po válce v roce 1946 a naposledy 12.9.1991 ( pardubický v roce 1995).
Obsah citovaného člá nku je však stále platný, a tak se hradečtí rotariáni mohou pochlubit tím, že za 10 let ocl svého
posledního založení shrom áždili nejen mezi sebou, ale i jako dary od svých partnerských klubů v za hran ičí a od adace
Rorary I nternational více než 4,5 mil. Kč. Tuto částku pak rozd ělili mezi různé charitativní a humanitární organi zace
ničí připomněli

pokračováni
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Pl)G Bilf . Míla u · Rutlt z USA (tJiet'o) se sekretařem klubu 11. Cermtlkem

Pi·edání slat'IIOSIIII medaile a olnjet:ek gtll'emérOiii
distriklll 1840 Ricltardu Selbnchol'i
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Guvernérské
j ednou z. povinností každého
guvernéra dis triklU je n avštívil
b ěhem
prvních šesti měsíců
svého funkčního období všechny
Rotary klubu svě ře n é h o mu
distriktu.
. Během devíti týdnů se mi podařilo všechny na.3e kluby navštívit
a c htěl bych jim touw cestou
poděkovat za vstřícnos t, se kterou
jsem se v nich setkal. Pro mnohé
kluby to znamenalo ·přeložil s i
svůj obvyklý mítink na někter ý
jiný jim nezvyklý d e n, ale i to se
ve většině případu o beš lo bez
problémů.

Můj celkový dpj e m z těchto
návštěv je veskrze pozitivní. Veliká většina našich klubtl si je
dobře vědoma

svých práv i povinností. Stále jsem si uvědomoval ,

... •

••

: :._ : · významné výroÚ
o

návštěvy ukončeny

že jsme mladý distrikt s mladými kluby vždyť jen několik z nich dosáhlo u ž dospívajícíh.o věku 10 let. Mnohé klub}' prošly nebo
stále ještě procházejí určitou očišťovací
kůrou , kte rá pro ně často znamenala ztrátu
podstatné části členstva. Mnozí z těch počá
tečních čl enů si asi pod heslem Rotary před
stavovali leccos jiného, možná méně povinností a více práv.
Pro rakové kluby se zdravým jádrem to
ovšem dnes znamená vyhledávat nové člen
stvo, a to, jak dobře víme, je spojeno velmi
často s velkými obtížemi. Bude ·LO nesporně
trvat j eště dost dlouho, než bude možné konstatovat větší stabilitu a v nitřní sílu klubů.
Avšak s takovými potížemi se potýkaly kluby
všude na světě při svém vzniku. Obnova
č lenské základny doplňováním hl av ně mladými kandidáty je procesem, který se nikdy
nezastaví.
Bude nyní povinností mých zástupců- asi-

stell!ů, aby se soustředili na další
spoluprác i s kluby a věnova li
obzvlášť hodn ě p ozornosti těm
klubům slabším. Těch klubů, které
mohou sloužit jako dobrý příklad,
je u nás zaplať pánbůh dostatek. ·
Děkuji co nejsrdečněji všem kJubúm, že mi umožnily seznámit se
s jejich prací a přeji všem našim
rotariántlm a rotariánkám hodně
e ne rgie při překonávání potíží
a také hodně radosti z hově p oznaných přátelstv í, jakož \ryko nané
práce. Vřelý dík!

Stanislav Novák, DG 2240,
RC Hradec Králové
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a spolky; ale i školy, o bce p ostiže- vidí své nástupce. A tak se stará o vysílání stuné povodněmi apod. Za všechny d entů · na stáže do světa, · o rganizuje le tní
je mož1.10 uvést královéhradecké · tábory pro mladé h osty ·ze z~hran i čí
sdružení. ŽIVOT 90, pro je h ož a v ne poslední řadě pomá há při zakládání
projekt AREÍON ( mo nito rová ní a rozjezdu Ho taract klubu, ve kte ré m je již
osa m ěle žijícíc h a he ndike pova- -sdruženo na 16 mlad ých lidí z· Hradecka ve
ných osob) zaj is tili celke m 54 věku od 18 d o 25 le t. .
komunika čn ích souprav v ho dnoSe všemi těmito skuteč npstmi se hradečtí
tě téměř 1 mil. Kč. Na ko nci Jis to~
rotariá ni v sobo tu podvečer pochlubili nejen
padu t.r. uspoř?dal hradecký klub před ro tariány z dalších k1i.1bů z Česka i Slodruhý ročník benefi čníh o koncer- venska, ale i před paní sen á to rko u Jaroslavou
tu pod n ázvem ,.Tmavo mo d rý Moserovou (kte rá je členkou Ro tary !dubu
.večer", jeh ož čistý výtěžek (loni to
Pardub ice), heJtmany z obou krajů (přičemž
bylo 200 tis. K č) byl · rozdě len ing. Bradík je zase členem HotarY. klubu
mezi o rganizace, pečujíc í o nevi- v Hradci) a primátory z obou měst. Zároveň
d o mé a slabozraké spoluobčany přijali pozdravy o d svých pfátel z Německa, ·
ve zdejší komunitě. Další info rma- od patronátního kJubu v rako uské m Hall in ·
ce c:L tomto ko_nce nu n ajdete n a Tiro l a o d Billa "Milana" Hutha, kte rý zastustraně 10.
poval nejvzdálenější klub - .kalifornský VacaVelko u ~ást syých aktivit věnuje ville (viz .článek "Přítel po inte rne tu" - · GN
kl~b mladým lid e m, mezi nimiž
3/2001).
•,
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Ob.a kluby obdržely čestná uznání ke svým pětas~dmdesátinám od .
světovéh o prezid e n ta Hotary Intern a tional Hicharda O. Kinga a člen
hradeckého klu bu Augustin Čer
mák pa k čestný od znak Paul Harris
Fellow.
Se všem i hosty se roz loučil jako
.,domácí pán" královéhradecký biskup Msgr. Dominik Duka se slovy
uznáni a ocenění přátelské ho a huma nitárního ducha celé o rganizace.
Celý večer potom . pokračoval
jako přátelské setkání se živou hudbb u a občerstvením v p rosto rách
Nového Adalbertina až d o pozdních 'hodin.
Ing. A ugustin Čer-inák
Rotar-y klub Hmdec Králové

'

ZE ·sv.ĚTA NADACE ROTARY
Co ·to znamená být rotariánem?
Zname.n á to vynalo~it svůj čas,
své schopnosti a své finanční prostředky pro dobrou věc. Znamená
to, že se o svů j čas dobrovolně
podělíte .se svým Rotary klubem
a s obcí, kde žijete; že se svými
penězi budete podílet na pomoci
lidské společnos ti.
Váš každoroční příspěvek
Nadaci Rotary ke zlepšení života
chudých obcí či zemí tím, že se
budou řeš it místní" konflikty,
dodržovat lidská práva, vyhlazovat nemÓci, že se budou sytit hladoví, vychovávat děti. že budeme
spolupůsobit ve prospěch společ- .
ného cíle - daru míru a vzájemného porozuměni na celém světě.
Plných 100 % každého příspěv~
ku, vloženého do Fondu každoročních prog_ramů (Aqnual Programs Fund), který je hlavním
zdrojem pro všestrannou podporu programů Na~ace , se také na
tyto programy přímo vynakládá.
S odvoláním na rezoluci přija
tou v· dubnu 2001 při zasedání
Legislativní rady Rotary International vyzývá ředitel· Sboru zmocněnců Nadace Rotary Luís Vicente Giay všechny rotariány, aby se
každý z· nich zavázal přispět do
Nadace Rotary .každoi·očně část
kou 100 US $, a dodává: "Nadace
Rotary nemá ·žádná omezení, ani
pokud jde o šlechetnost , ~otariá
n~."

/

Co lze pořídit zprostřed
Nadace Rotary? ·

ků

Za 100. US $: Tři operace šedého zákalu v Indii; postiženým se
tak navrátí vzácný dar zraku.
Léky, které potřebují dětí postižené leukémií v Bangladéši.
ZA 500 US $: 26 studní, které
dávají pitnou vodu vesnicím na

Filipínách.
.
30 hygienických latrín na indickém venko· vě v blízkosti Kalka(y.
Za 1000 US $: Vybavení a materiál, potřeb
ný pro provedení 25 operací dětí na FilipíQách, které jsou postiženy rozštěpem patra.
Prostředky poskytované jako př íspěvek na
pořízení 3 pqčítačů a na jeji.ch dodání do
technologického ce!ltra něk~eré obci indického venkova.
,
Za 3000 US $: Laboratorní vybavení nemocníce, která poskytuje zdravotnl péči
·chudým nemocným v· Argentině. ·
Za 5000 S $: Celoroční vzdělání 70 dětí
bez domova nebo dětí zneužívaných jako
pracovní síla v Mactanu na Filipínách.
Provedení orthopedických operací 19
indických dětí postižených dětskou obrnou,
včetně pořízení lO · kolečkov'ých křesel a 10
šicích strojů , potřebných pro ·profesní
výchovu.
Za 10 000 US $: Prostředky poskytované
jako příspěvek k pořízení a přepravě školních tabulí, knih a laboratorního zařízení
_ pro s t řední školu v Ugandě .
Za řízení pro program zaměřený na po ří
zení hospodářských zvířat, jež budou sloužit
k výživě 500 sirotků v Peru.
·
Dary určené pro Nadaci R<:> tary přetvářejí
život kdekoliv na světě.
Převzato

z

časopisu

THE ROTARIAN,

č.10/01

Rotary v

číslech

(podle údaj ů ke 30.červnu 2001):
1,188.492 členů Rotary klubů
30,149 Rotary klubll
530 distriktů ve 162 zemích
161.184 členů Rotaract klubů
7.008 Rotaract klubů ve 151 zemích
· 179.i 230 členů lnteract klubů
7}89 Interact klubů ve 107 zemích

Sl!ětové kongresy Rotary
International:

23.-26. června 2002 Barcelona, Španělsko
.
1.-4. června 2003 Brisbane, Queensland, Austrálie
23 .-26.května 2004 Osaka 1 Japon- ·
sko
2005 Chicago - 100. výročí od založení Rotary

Poz námka redakce
GOODNEWS:
•

I

Vedení distriktu 2240 vyzývá .
všechny české a slovenské rotariány, aby dle svých možností využili
mfmořádně příležitosti k účasti na
jen pro porovnání:
příštím Světovém kongresu Rotary
International. Po několika letech,
V rotariánském roce 2000/ 01 vynaložili
kdy se tento kongres konal na
němečtí rotariáni. na projekty ve sféře služeb
jiných kontinentec~. (1_998 - Indiaobci celkem 31,6 11)il. DM. To znamená, že r:a .. napolis, Indiana - USA; 1999 - Sinkaždý'z 788 Rotary klubů připadlo v průmě
gapur; 200.0 - Buenos Aires; 2001 - ,
ru 40.200 DM a· na ·každého německého
San Antonie, Texas, USA) bude
rotariána 840 DM. Připomeňme si, že
poměrně sn adné podílet se na:
Německo je rozvrženo do čtrnácti distriktů.
tomto celosvětovém setkání rotariánů na evropském kontinentu.
Převzato z časopisu
Veškeré podklady (info rmace
DER ROTARIER č.l0/01
o mís tě konání, přihlášky, objednávky ubytování atd:) mohou
zájemci .získat prostřednictvím
internetu na adrese:
www.rotary.org/meetings/
registration.html
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VÁCLAV HAVEL OCENIL ROTARIÁNA
Redakce GOOD NEWS dostává pravidelně od Rotary
klubu Lo ndýn, prvního klubu, založeného již v roce 1911
mimo území Severní Ameriky, jeho klubový m ěsíčník
.,THE LONDON ROTARIAN", Vycházející již po 90 let.
V jeho řfjnovém čísle byl uveřejněn aQglický překlad dopisu, který od našeho pana prezidenta Václava Havla obdržel
Sir Sigmund Sternberg, O.St.]. (Officer .of the Order of St
John of Jerusalem), KCSG (Knight Commander of St Geroge), JP Qustice of the Peace).
Dopis máme příležitost přetisknout v původním českém
znění, které jsme získali díky ochotě vedoucího Kanceláře
• prezidenta republiky p. Ivo Mathé:
·

·v Praze dne 24. září 2001
Vážený a milý Sire Sigmunde,
přijměte, prosím, pamětní medaili prezidenta české
republiky, jejímž udělením bych rád vyjádři4 nakolik si
vážím Vaší celož(votní práce, která Vás vynesla mezi před
. ní osobnosti jednotící se Evropy.
Vysoce si cením zásad, na n ichž stavíte svou. veřejnou,
charitativní a společenskou čin.nost. Dokázal jste do konkrétních činů promítnout ideu vzájemného porozumění,
úcty a lásky k bližním, respektu k jejich odlišnostem·
a odpovědnosti za osud lidského rodu.
· fřeji Vám vše dobré

.ČESTNÝ ·DOKTORÁT ZDEŇKOVI VOSTRACKÉMU
V

červenci

2001 obdržel rektor

Západočeské univerzity v Plzni,
p rof. ing." Zdeněk Vostr~cký,

Ve

zdl!vod n ě ní promočního

projevu

při

udělování čestného doktorátu byla zmíněna
před evším jeho odbornost elektrotechnické-

ho inženýra a. byla zdť'!razněna zejména jeho
DrSc., na londýnské BruneJ University čestný titul "doctor hono- práce v oboru vysoko napěťovýc h vypín ačť1
i aplikace ·fyziky termického plazmatu.
ris causa":
Bylo publikováno jeho více než 270 teorePřipo meň m e nej dříve, že Zdeněk Vostracký je zakládajícím čle- · tických prací a projekt(!. Byl auto rem nebo
spoluautorem pěti knih a množství mezinánem Rotary klubu Plzeň, v něm ž
rodně uznan)rch vědeckých č lá nkl! . Obdržel
roee 1995/96 púsobil ve funkci
literární· cenu za monografii .,Spínací přístro
prezidenta. Současně vyjímáme
z čl ánku , u veřejněn ého v Univer- je VVN". Bylo př ij ato jeho 47 vynálezť1
(z toho 15 v zahra ničí)' a 23 výzkumných prozitních novinách ZČU č. 55 z listópadu 2001:
· jektů realizovaných v praxi. V USA přípravo~
val strategfi ve vědě
a technologických inovacích pro sedm podnikCL
Pro fesor
Vostracký
působil jako .,visiting
professor" i na mnol}a
zahrani čních unive rzitách, např. ŮniversWit
Erl ange n- N o r im b er k
(SRN), Portland Sta te
University, Marquette
University ' (USA). Pravidelně je zván na setkán(
vědcú po celém světě.
Má na svém kontě 45
· vystoupení na konferenProf ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr.h.c. (druhý
cích, přesedal sedmi
zprava) při převzetf čestného doktonitu na Brunet
mezinárodním konfere n'
University v Londýně.
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cím, byl pozván na více než 20 hlavních přednášek v devíti ·zemích
Evropy a v USA, Kanadě, Japonsku
a Brazílii.
"úcta, kterou ' k němu chovají
kolegové; nepramení pouze z respektu k je!w vědecké p1·áci či z jeho
nesporných schopností vést vědecké
úkoly, ale též ze skutečnosti, že jeho
výzkumná práce-byla a je příno
sem pro· blaho ·lidstva. Práce prof
Vostrackého má pozitivní vliv na
živetní a p1-acovní podmínky v pntmyslových a rozvojových zemích,.
. je zakládajícím členem Inženýrské
akademie a p1'edsedou elektmtechnické sekce české republiky, kterou
zastupuje i v me-Zinárodních organizacích CIGRE a IEEE. jeho vědec
ké práce a inženýrská díla byla oceněna mnoha inst'itucemi v Němec
ku, Fr-ancii, USA i v Japonsku, ".stálo
v závě1·u promočního pmjevu. ·
Prof. ZcleněkVostracký považuje
udělen í čestn ého doktorátu zá rovei'l za uznání práce spolu pracovníkll na 'ZČU, Al<ademie věd ČR í spolupracovníkú z dřívější h o pť1sobení
ve ŠKODA, a.s.- Plzei'l..

Redakce GOOD NEWS

l------------~~------------------------------------5
Dignitatis memores ad optima intenti

z 'našici,.klubú
.

.

· · :· ... ·:· . · .. ·.:·.: :~'
. . ~ .. .. . . '•. --. -""~ ...

Rokovali

rotariárii~veterinári

p ritom však na vysekej odborn.e j úrovni,
priblížil účastníkem virolog ické základy
vzniku prio n óz. b efinoval riziká a uviedol
možnosti ochrany zdravia !'udí, zvierat
a zdravotneí hygiehickej bezpečnosti patravín.
Ďalšia p rednáška, ktorú prezentoval prof.
ing." Alexander Sommer, DrSc., riaditel' Ústavu_výživy pri Vúžv
Nitra, b,ola za meraná
na využitie
gé.n mio modifikovaných organizmov
(GMO) vo výžive
h os p odá r s k yc h
zvierat. . Informoval
o exp e rimentech
vyko na ných· v tejto .
oblasti na laboratórnych zvieratách.
a h ospodá rskych
zviei-atách. · Uviedol
najt_10V~ie SVetOVé
poznatky, · ktoré
vyplynuli prednedávnom zo sko_n če
Na zámku tJ Topo{(iankadl
nej medzinároclnej
kov z čiech; Mo ravy a Slovenska
vedeckej konfere n cie k vyu žíva niu GMO.
2001, kto ré sa uskutečnilo 27. Z refer átů vyplynulo, že doteraz n e bo!J" ziste28. 10. 2001.
né q exaktne clókázan é žiadne negativn e
Odborná stránka stretnutiá bola
ú činky využívania GMO pre výživu zvie rat:
Pokial' ide o v}ružitie GMO vo výžive !'udí, je
zame raná na prezentáciu aktuálnych otá_zok vete rinárnej m.eclicíp~:>trebné urobiť ďalšíe kroky n a ·overenie
ny, legislatívy a výživy h osp oclárbezpečnosti potravín.
skych zvie rat. Oclbornýni. garan- . . Obidve pred chádzajúce preclnášky vel'mi
tem podujatia bol Michal Bei'lušdobre d o plnila predháška MVDt Miloša
]uráša zo Štátnej veterinániej správy v Bratika z RC Banská Bystrica a o rganlzačnými garantll).i boli Ladislav
slave, ktorá sa zaoberala pt:Oblematikou
legislatívn e ho .z abezHetényi a· Peter Gra"fenau z RC
Nitra. Sobo tňajšie.., d o p oludnie
pečenia tejto o blasti
a prípra;ve aktualizop rvého cli'l.a strethLitia bolo venované prednáškam popredných
vanej verzie zákon a .
o vete rinárnych lekásloven ských vedeckých pracovi1íkov z oblasti virológie a vyi.1žitia'
roch.
Aktu áln e
té my
génu . .Mimo riadn e zaujala prednáška p rof. MVDr. Michala Nová- . vyvolali zaujímavú·
ka, DrSc., riaclitel'a NeuroimunolocliskusiLť a niožnosť · ""''--~
porovn ania pozn atgickéh q ús tavu ·SAV v Bratislave,
kov a o p a tre ní 'u plat· ktorá sa sústreclila -na najnovšie
ňovaných v Čechách,
poznatky o ch o ro b e bovinná
n a Morave a na Slospon g ifo rmná . encefaiopatia
.(BSE) a jej hygienicko - epide mivensku. Ukázalo sa,
že problémy sú rovologické aspekty. Prof. Novák
vel'mi zrozumitel'ným jazykom,
naké a
riešenia
Rotary kluby Nitra a Banská
·Bystrica nadviazaH na · tradíciu
predchádzajúcich Inte r-City .stretnutí rotariánov diš triktu 2240
z oblasti veterin?rnych' lekárov,
chovatel'o v h ospodárskych zyierat .
a služieb a prip1"avili tobtoi·očné
profesijné str~tnutie odborní-

-

.

m u~ia zabezpečiť,

aby boli nové
p ow.atky využité a aby proces
zvládnutia ochore nia BSE nemal
n~gatívny vplyv na životné prost. reélie .a zclravotný" . status !'udí .
a zvierat.
Odpoluqnia riaclitel' Výsk)Jmnéh o · ústavu ž i vočíš n ej vý roby
v Nitre p rezentoval. výskum né
p racoviská a jYrogramy, ako aj
metlzinárodriú spoluprácu tohto
ústavu, ktorý je centrálnym zoo- •
technickým výskumným· pracoviskom v Slovenskej re publike.
V rámci spol eče n ského progra-.
m u navštívili účastníci stretnutia
v Divadle Andrejá Bagara v Nitre ·
m uzikál Báthoryčka, který mal
vel' mi dobrú 'odezvu. Odborné ·
déb.aty ·pokračovali pri večeri
a spoločetl.skom stretnutí d lho clo '
noci.
· V nedel'u pokračovalo su·ernutie v Štátnom žrebčíne v Top01'- ·
čia nkach,
kto ré · zorganizoval
,Michal Beňuška a ďalej n advazovala prehliadka sídla bývalého
prezidenta ČSR, T. G. Masaryka
v topol'čianskom zámku. Stretnutie sa končilo obedom. Účastníci
sa roz.chádzali s tým, že v tradícii
stretávania v rámci. lnter-CitY.
Meetingov veteri ná rov by bolo
dobré pokračovať aj v budúcnosti.
Norbert Michal Beňuška
RC Banská Bystrica

Náviteva Stát11eho ž rebi:fnn Topoťt:lanky
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Jašidielňa už ·dvanástykl;át
Medzinárodný festi~al tvorivosti q fantázie JAŠIDIELŇA organ·izuje .každoročne v Žiline Nadácla
Krajina Harřnóni e .. Je jediným
stredoew:ópským podujatím svojho druhu. Jeho spoluo rganizátorom je Rotary klub Žilina. V n;:>ku
2001 prebehol pod záštitou minis-

I·

I
j
r

-

.

ské letisko, kde vládol ruch, odovzoávalj sa
a vtákov a za "záchranu im poďa
letenky,· tÝorili sa farebné výpravy. Jedna mekoval sám vtáčí král'. .
. dzinárodná sa vydala aj na slávnostné prijatie
Dva dni· ťažkých úloh, skúšok,
· na žilinskú J·adnicu, I{de zástu pcov' festivalu, prekonávanie strachu i nesmelosRotary klubu Žilipa (spoluorganizátora Jašiti priniesli odmenu. ·Každá výpradielne) aj zástupcov Ministerstva zahranič
va našla po.ld ad a rozlúštila symných vec( SR prijal zástupca primátora pán
boly, ktoré ukrývali: pierko- životGavlák. Táto vážená delegácia nast(lpila . po
né · okolnosti, ktoré nás čas to
návšteve ·radnice spolu
s ostatnými účastníkmi
dobrodružného zájazclu
do obrovskéh.o dopravného lietadla, ktoré pilotovala
kapitánka Paťa a prvý pilot
Paťo. Napriek úžas nému
úsiÚu s me.museli núdzovo
pristáť na ostrove, kqe nás
čakali samé prekvapenia.
Najprv Robins.o n Crusoe
so svo)ím Piatkom, potom
únik z lietadla pod vede·ním skúsených vodcov,
stretnutie s nez.námymi
J'uďmi na ostrove a hJ'adanie poldadu.
Na ž ilinskej radnici (zfava zástupcovia ministerstva zahraničných
vecf SR, pánij.Cibula a M. Taucát; prezident RC Žilina P.Mazút;
A pretože b~ bi~ Jeto
hlavná organizátorka}aJidieh1e SHolúbková
zaspalo a do Žiliny sa zači
a jeden z účastnfkoiJfestivalu)
zafúknu tam, kde ani tÍ.etuš.íme,
- atkom septer;nbra nedostatra Eduarda Kukana.
vilo, .hJ'adali sme aj suché miesta na prežitie. , kl'účik - pomocník na vylúštenie
. Koniec prázdnin, koniec Jeta už
Ale ani počasie nezabránilo ú č astníkem zájaz- skrytých záhad a pokladov, jablko
viacerým priaznivcom pripomína . clu, aby neprešli všetky neznáme územia ost- , plody, · ktoré pripášajú zdravie,
začiatok medzinárodného festivarova, kde sa mnohému naučili. : Domorodci - život, radosť, lampáš - svetlo,
l'udožrúti ich nau čili pripravovať nápoj nesmr- ktoré i cel~om maličké_ premení
lu tvorivosti a faritázi<; Jašidielňa
2001. Už 12 rokov t0to podujatie
tel'nosti, sp racovať ozdóbky z Iesných plodov,
te mnotu, strach a obavy, ' kpihu rozveselí začiatok školského roka
· múdros ť, ktorá nám pomáha korpomal'ovať si· tváre, vyrobiť_si hudobné nástrv mnohých žilinských škoiách, na
oje a spolu oslávi ť radosť
námestiach či v iných zálnitiach. · . zo stretnutiá. Stroskotanci
Všetl{o prepuk!Q 5. ·septembra
v džungli pomohli výpravá m
2001, kecl' sa do Žiliny zišlo vyše
naučiť sa ori.entáciu v teréne,
200 účastníkov z 36 róznych
vystopovať a uloviť zver, nájsť
kútov Sfoveriska, Čiech, Pol'ska
vodu skrytl1 v zemi, vyliečiť
a Nemecka. Od rána ich už netrsi rany od pavúkov lieČivými
pezlivo čakali študenti i organizá- _bylinkami a upiecť si dobroto ri festivalu - 63 sprievodcov,·10
ty. Vtáči. J'udia ich pou či li, čo
vodcov výprav, 21 hostesiek, 20
všetko sa móže stať, ak l'lJdia .
silných mužov v technickej čate,
chcú s tále viac - ako sa
27 domorodcov - J'udožrútov, 22 · p<;> kazilo súžitie s vtákmi,
kterým · clkeli : ukradnúť
plrátov, 33 vtáčich ' J'udí, 27 ~tros
kotam:ov v džungli, ~5 taneční
schapnosť lietať. Návštevníci
im pom0hli oslobodiť vtáčie
kov, 10 majstrov, m ladí umelci,
novinári, hostia, spoluo rganizátoduše mal'ovaním, modelovari i ďalší obyvatelia Žiliny.
ním a pomocou balónov
Dom odborov v Žiline sa prevypustením· do neba. Tak ·sa , S. Hohíbková pri preberanf symbolického §eku 200 tisfc korún od
ministra E Kukand a zástupcu RC tilina E.Hadbábneho počas
menil z veče ra na ráno na obrovvrátila harmónia medzi rudí
diplomatického tenisového turnaja
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náš život. So sÝojou
sa podelili zase s Robinsonem, který i-ch pochválil a tešil
sa s -nimi zo šťastnéh o konca.
Radost', priarel'stvo, tanec, hudba,
•tvorivosť a fantázia sprevádzali
fašov od začiatku až do ko nca festivalu.
Prvý večer spi:íjemnili pobyt
radosťou

účastníkov v neznámej k.rajine koncerty
hudobných skupín
]azzýček, Feedback,
Klee, 220 'i! tieni a Ta- nečné divadlo a!terna-.
. tív, d ruhý večer diskotéka s vystúpením sve_roznámej rock n 'rollovej skupiny so spevákom Elvisom Petržlenom. Tretí a závereč
ný cleií. sa predvieclli
záchranári s cv ičený
mi psa-mi a na záver
tanec všeobecný zachvátil účastníkov na '
celé cloppludnie. /.
Lúčenia, pozdravy,
spomienky
tvorili
záver festivalu. Zostávajú spomienky,· priatel'stvá,
posolstvá.
Z Pol'ska.prišiel odkaz: "Prež.ili sme u vás najkrajšie chvíle vo svojom ž!vote."
Tohtoročná Jašidielií.a mala svoju dohru
na Diplomatickom tenisovom turnaji v Bra"
tlslave, kde za prítomnosti niekol'kých desiatok dip\omatov a významných osobností
spol ečenského života prevzala Soií.a Holúbková, duša]ašidielne, z rúk ministra Eduarda
Kukana symbolický šek na'200.000 Sk, které

pre Jašiclielií.u
rotariáni.

za bezpeč i li

žilinskí

. Vladimfr Holúbek,
Nadáciq Kr-ajina har-mÓnie,
jumj Sabaka, RC Žilina

HLEDÁTE PARTNERA V SRN ·?
Komise pro mezinárodní spolupráci našeho distriktu s Němec
kem 9ostala ocl p rezide nta RC
Dessau, prof. dr. ing. R. Uickmanna, děkana tamní Vysoké školy
pro aplikované vědy, tuto zajímavou nabídku:
"Náš Rotary klub Dessau byl
založen v roce 1992. Mezitím se
rozšířil na současných 40 členů,
kteří . si stanovili rů zné projekty
·nejen v sociální, ale i v kulturl').í
oblasti. ·J elikož se struktury
v našem klubu již dostatečně
upevnily, cítíme se již natolik s!lní,

abychom navázali partnerské vztahy s někte
rým klubem u našich sousedů. Byl by tedy
ve Vašem distriktu některý Rotary klu b,
který by obdobně hledal svého partnera
v Německu ? Tento kontakt by mne velmi

. Gropiusallee 38,

D - 06846 - D e s s a u
Tel,: 0049/340 5.197-1500/ 1501
Fax: 0049/340 ~197 1599
e-mail: wagner@ab.hs-anhalt.de

potěšil. "

. Doporučújeme proto· zájeiúcŮ m, aby se
obrátili přímo na tuto adresu:
Prof Dr.-Ing. R. Luckmann,
Dekan der Hochsr;hule Anhalt,
Fachbereich At·chitektur. und
Bauingenieurwesen,
Préisident des Rotary Clubs·Dessau,
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O navázaném pa1:tnerském kontaktu mne pak l.askavě informujte
jakožto předsedu české sekce naší
distrikÍ:ové komise pro mezinárod·ní spol.upráci s Něme'c kem.

.Dobroslav Zeman, PDG,
RC Plzeň

·

POSLÁNÍ HUDBY
Katedrálou sv. Bartoloměje
žité kontakty jeho klubem předem projedv Plzni zazněl v sobotu .3. Jisto- • n.ány, velmi mnoho konkrétních opatření
padu pozdě odpoledne dvavšak bylo třeba v Plzni ještě u č init. Zajímalo
krát bouřlivý potlesk. To proto,
nás především, o jaký koncert vlastně · jde.
aby poslu chači ben e fičního
Do zvěděli jsme se tedy, že se na pražské
konce rtu Univerzitního symforotariány obrátil RC v Lovani (připo meňme
nického orchestru z belgické
si, že jde o měs to Leuven [vlá!nsky), případ
Lovaně vyjádřili své nadšení
ně Louvain [francouzsky] ve vlámské čás ti
nad dvěma uvede nými díly,
Belgie) a požádal je o možnost uskutečnění
která nadchla všech ny přítomkoncertu Symfonického orchestru studentú
né.
.
'
katolické univerzity z Lovan ě, který by vhodMožná že·se ptáte, proč vám, . ně navazoval na jejich ú čast na; pražském
čtenářttm rotariánského magaFestivalu mladých orchesu'ú, jenž byl připra
zínu, chceme právě tuto inforven na konec října v Kongresovém paláci
maci sdělit. Inu proto, že šlo
v Praze. 75 členú tohoto symfonického těle
o benefiční akci rotariánskou.
sa tvoří především studenti . Fakulty múzicA onen bouf-.livý potlesk byl do
kých um ě ní této velmi tradi č ní .univerzity,
jisté míry takě od m ě n ou
založené již v roce 1425, ale i instrumentaa uznáním všem, kte ří se na, listé-amatéři, kteří jsou posluchači mnqha
u~ kutečnění koncertú právě
dalších fakul~ j ~1ko lékařské, p rávnické, ekov Plzn.i podíleli. Nyní však
no"mické apod. Všichni se nadšeně věnují
pěkně po J?Ořádku:
hudbě a společně vystupují pocl vedením
Když dostalo vedení Rotary
vynikajícího belgického dirigenta p. Edklubu Plzeň 19 .září e-mailem
monda Saveniers z Antverp.
požadavek od prezidenta RC
Přestože členové RC Prague International
• Prague International Willema
zajistili předem sponzorskou účast Plzei'i.Koltho fa, zda by bylo možné
ských pivova rú a vydavatelství EUROuspořádat v Plzni v péč i místníVERLAG v Plzni, bylo třeba u s kutečnit
ho klubu jeden zajímavý konmnoho dalších opatření: proto ustavil plzeň
cert, byly sice již ně kte ré dt'tleský Rotary klub organizační tým, který nej-

Sólistou koncertu byl Alexandt· Chramušitl

dříve

získal od p lzeňského biskupa
p. dr. Radkovského souhlas k u sk uteč
nění koncertu s benefičním p osláním
v gotické katedrále sv. Barto loměje na
náměstí Republiky, poté se postaral
o další sponzory, takže 'ke dvěma již
jmenovaným přibyla a.s. CCA Group
a o bchodní společnost AUTO CB.
Vydavatelství EUROVERLAG zpracovalo na svém DTP pracovišti podklady
pro tisk plakátu, který - opět sponzorsky - zajistila tiskárna Pilsen Press. Na
publicitě kqncer"tu a prodeji vstupenek se pak podílela agentu ra ~SPR IT.
Také český rozhlas v Plzni se podílel
na publicitě koncertu neje n ve svém
kulturním zpravodajství, ale i odvysíláním rozhlasové besedy na toto téma
14 dní pf"edem ve svém pravidelném
ned ěl ním odpol~dním pořadu. Bylo
však třeba postarat se o řadu dalších
,.drobností", jako je třeba výle p plakáttt, přep'rava židlí do kostela pro účin
ktíjfcí, osvětlení chrámu v prostoru
kněžiště, aby interpreti' vidě~i na své
notové party, zaj i š tění stravová ní
hostl\ šaten před -vystoupením, ale
i exkurze v Prazdroji apod.
O sobotním poledni 3. listo padu se
tedy zástupci RC Pl zeň setkali se
svými hosty na n ádvoř í
Prazdroje a strávili s nimi
velmi pestré od poledne.
To vyvrcholilo v 17 hodin
koncertem, na t)ěmž
zaz ně l nejdříve vio loncellový koricert anglického autora Sira Ed•~arda
Williama _Elgara (1857
- 1934), skvě le před nese
ný Alexandrem Chramušinem. Alexandrovi je
pouhých 21 let, pochází
z B ěloruska a je vynikajícím violo ncelHstou, který
již od 12 let studuje a
umě lecky pttsobí v zemích Benelttxu, mj. jako
koncertní mistr Symfonického orchestru v Lu~
xémburgu.
Ve druhé části programu uvedl Unjverzitní
symfonický
orchestr
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· rály bylo opravdovým zážitkem pro·
všechny posluchače,
kteří .je nadšeně při
jali. A jejich póčet bylo jich na 250- při
spěl i k to mu, aby se
projevilo i benefiční
poslání toh<;>to koncertu: za výnos ze
vstupného a z<:; sponzo r~kých

příspěvkťt

tohoto benefičního koncertu, bezpochyby stálo za' to: prost řed n ictvím
krásné hudby, kte rá přilákala tolik
návštěvníkú, a poi·ozuměn ím všech
zúčastněných se podaři lo u skutečnit,
projekt, na který se Ro.tary klub Plzei'l
chystal již dříve. ~alí pacienti jeho
výsledek j istě ocení, aniž by si ovšem.
uvěclo;nili, že to byli právě rorariái1i,
kteří jim mohli P.oskytnout potěšení,
rozptýlení. a snad i poučení - pouče
ní o smysl~t ko nání dobrého ...

bylo možné zako upit
celke m 5 videopře
hrávačů a sady videokazet s nej krás nější.mi pohádkami.
·
· · Tyto dárky předal
RC Plzeň clo dět
Dirigent Edmond Sm,eníers 11nd 11ruf ':otaNdnskou bmžtii"OII
ských odděle ní růz
·
.Inspímce srdcem•
ných klinik Fakultní
z Lovaně velmi pů sobivo u
neinocnice v Plzni, aby se tak dlouhodobě
a dramatickou XI. symfo nii
hospitalizovaným děts kým pa c ientům
Dmitrije Š<:>stakoviče (1906- mohly aspoň trochu zpř íj e mn i t Vánoce,
·1975), známou pocl dznače
které budou muset ·letos strávit. na nemocním "1905".
ri. ičních lů žkách.
Provedení o bou děl v důstoj
Úsilí, kte ré museli plzeňští i pražští rotariáných prostorách gotické katedni vynaložit . na přípravu a. zorganizování"

Dobroslav Zeman, PDG,
· Rotmy klubP/ze1~

Arllor: Václav Hradecký .

Koncert .v tmavomodré
Dva týd ny poté, co se Rotary
koncertním mistrem Bo huslavem Matouškluby z Hradce I~rálové a Parkem.
.clubic setkaly se svými hosty
Nejen díky to mu, že všichni vystupujicí
a příznivci při vzpomínce na
umělc i včetně pořádající agentury Šlégl
uplynulých 75 let ocl prvního
z Hradce Králové se zřekli honoráře a králozaložení obo:u klubů, 1!ešli se
véhradecká Městská kulturní a vzdě lávací
znovu jeji~h členové s jinými společnost propůjčil a sál za režijní c.e nu, ale
hosty na druhém be nefičním
také za přispě ní více než šedesáti poclnikú
Tmavomodrém večeru v·pátek
i jeclnotlivcú mo hly být o přestávce koncertu
23. ll. v Městské ·hudební sini · předá ny šeky na významné částky zástup·V Hradci Králové. Již druhý
cttm o rganizací, kte_ré maji ·ve své náplni ·
koncert toho jména v · rámci
právě starost a p éči <:> z rakově postižené spoclistriktového projekti.t, p ořáda luobčany. A tak se pardubické pobočce Sjedného českými a slovenskýnli
nocené organizace nevidomých a slabozraRotary kluby na pomoc nevikých dostalo 100 tisíc. Kč, okresní pobočce
domým a slábozrakým, měl na
téže o rganizace v Hradci Králové 110 tisíc Kč
pořadu hudbu W.A.Mozarta,
a Speciální mateřské škole pro zrakově posti- .
].S.Bacha a A. Vivaldiho v P<?ciá:žené' děti v Hradci Králové 100 tisíc Kč. Na
ní smyčcového orchestru člentt
takto pěkně zaokro uhlené částky přispěli
Ko morn"í filharmonie v Pardurotariáni také sami ze svých prostředků. Na
bicí~h se sólistou na ·housle
rozloučenou organizátoři slíbili, že za .rok
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barvě

uspo řádaj í

již tře tí koncert za stejným ·
ve smyslu letošního hesla svě
·tového prezidenta Rotary International Richarda D. Kinga: "Humanita je
naším posláním".
V rámci slova na rozloučenou při
pomněl moderáto r večera, že je tomu
přesně na den devět let, kdy v této síni
byla hradecké mu klubu slavnostně
před án a Charta Rotary International,
osvědčující jeho o bnovenou přinále
žftos t k rotar~ánskému světovému
s p ol ečenství služby a pomoci jiným.
ú čele m

Augustin Čermák,
Rotary klub Hradec K1·álové

;;;:-~ •.:.'', ··': ~...:;..'' · . . ...· poslci11í iwdb l'
~..ť'~""
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'BENEFIČNÍ I(ŮNCERT MEZINÁRODNĚ
Benefiční koncert poMdanJí

Rotary _klubem. Olomqu.c pod
záštitou Msg1:· Jana ·Graubnera,
arcibiskupa olomouckého,
dne 1.'10.2001 v chrámu. P.Marie
Sněžné

]osej Haydn STVOŘENÍ opus
XXl 2
účinkující : •
Camerata Anclechs.
Moz_q.1·t Vol?al Ensemble Anclechs,
Andechser Cho1gemeinschitjt
lídí Anton Ludwig Pfe/1
sólis,té:
. Arlette Meisnerová - sopráh
(Gabriel}
Váckw.Ém·th - tenor (U1·ieli
David l1;'tňáč - bas (I{cifael),.
. 0 /íver Weidinger - bmyton
(Adam);
·
Kq.tarina Halková- soprán / Eva)

,.

· Kdýž·se před rokem u příleži
. rosti distriktní konferen ce sešel
p. Uwe Richardsen, PDG b avorského distriktu 1840, s tehdy úřa
dujícím presidente m RC Olomouc Romanem Gronským; zača
li spolu rozvíjet myšlenku interna,
cio nální prezentace Haydnova
oratoria "S ťvo ř e n í" . hudebními
tělesy, soustředěnými okolo kláš_tera ·Andechs u Mnichova, ktery
byl založen v r. 1455. Ten~o Jdášte r

je místem posledního . odpoči nku svě toz ná
u příležitosti tohoto slavnostního
mého skladatele Carla Orffa, j<thož slavná
benefičního koncertu, konaného
Carmina Burana z azně la nedávno v Olopocl záštitou i za účasti Msgr. Jar-la
mouci při oslavě zápisu sousoší Sv.Trojice
Grau bnera, arcibiskupa olomo ucna listinu UNESCA. Po prvním setkání náslekého a mett:opolity moravského,
doval bezpočet kont-a'ktl'r a také. osobních
sešli rotariáni i široká veřejnost,
n ávš těv a jednání v Mni ch ově i v kl ášteře
která tak měla možnost reálně
Anclechs. T)(.. pak'vyústily v ú spěš né uvede!lÍ
poznat význam a hodn.oty přátel
oratoria Josefa Hayclna v Olop1ouci.
ství a mezinárodní s'polu práce.
Premiéra pro běhla v Mn ichově v kvě tnll
Není bez zajímavosti, že těsně před
2001 pocl záštitou předsedy bavo rské vlády
konáním tohoto koncertu byl
Edmunda Stoibera. Posléze se usku teč ni
v Olomouci, v archívu Tovaryšstva
Ježíšova, obje.ven , ot:iginál klavírnífo ú s p ěš n é ·. turné,
kdy hudební tě lesa
ho _výtahu tohoto Hayclnova díla,
z klášte ra Andechs
provedeného v'18. stol.
i sólisty hostil nejdří
Uspořádá n í kpncertu vyžadovalo
ve bavorský Pasov, . spoustu další orga n izační práce, clo
poté Olomo uc jako
které byla zapojena většina členl't
prvn í v. čes ko -sl o 
RC Olomouc i jejich rodinných p ří
venském clistriktu,
slušníkl't. Krom ě zaj iš tění ubytová-,
.a po ·n í ještě Banská ·. ní a stravování pro 108. úč ink ují- .
Bystrica a na závěr
cích bylo zapotřebí . postarat se
také Bud apeš ť. Je . o mnoh o ·dalších organizačních
zajímavé, že n ě meč
l materiálních drobností, nezbyt_tí sólisté zpívali sponých pro úspěch tak velké akce .
.S mimořád nýqt zájmem úči nkuj í- .
lečně se sólisty z Plzcích se setkal také clo.p rovoclný proně a z Banské Bystcice.
gram, který jlm. přiblížil nejen hisPrávě k 5. Výročí
torii města, ale i pamětihodnosti
obnovení novodobé
veřej nosti běž ně nepřístupné, na
příklad interiéry arcibiskupského
rotariánské činnosti
v Olomouci se tak
pa láce, nej novější archeologické
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objevy v Přemyslovském paláci
nebo ch rám sv. ·Mořice a jeho svěroznámé varhany.
.
Podle slov iniciátora celého
turné U:we Richa rd sena stále
doznívají v srdcích úči n k ujících
nezapomenutelné pozitivní zážit- ·
ky z návštěvy Olomo uce, z pří
je mné atmosfé ry města i ze
samo tného koncertu v ch rám u

Panny Marie Sněžné, zaplněném clo posledního místečka. Mnozí z nich se c htějí v rátit
o 'přlští d ovolené i s rodinami, aby Olomouc
a její atmosfé ru lépe poznali.
Výnos to hoto benefičního kon<;ertL)·, urče
ný jednotce intenzivní péče inte rn ího oddě
lení Psychiatrické léčebny ve Šternberku ,
a.p ro podporu vydání publikace "Olomouč
tí písaři" Okresního archivu v O lomouci,
bude slavnostně předán v nejbližších dnech,

v tomto počinu spatřují olomoučtí
rotariáni i jejich přá t~lé svllj skromný přínos ke zviditel nění I).ej~n
rotariánského společensrví a krásného města Olo mo uce, ale také své
nezanedbatelné úlohy ve pros pěch
jeho občan li.
Edua1'd Šebánek,
prezident RC Olomouc

"STVORENIE" v Bariskej Bystrici
Banská ByStrica sa stala 3.
októbra 2001 treťou zastávkou na
trase Passau - Olomouc - Banská
Bystrica - Budapešť, na kto•:ej
v rámci medzinárod ného projektu nemeckí, českí a slovenskí
umelci interpretovali jedno z najvýznamnejších oratórnych cliel "STVORENIE" ocl ]ošepha Hayd na.
Iniciátórom celého projektu bol
b.ývalý guvernér dišhiktu 1840
v Dolnom Bavorsku (1999/ 2000)
·pán Uwe Richardsen. Jeho kré. dom v ·ro tariánskej činnosti je
podpo rovať rozvoj mladých l'udí.
S touto id eou nám vnuko l myšHenku, aby sme sa aj my podiel'ali
na realizácii série koncertov, kde

by v spolupráci s bavorským o rchestro m
Andechs" a speváckymi zbormi
"Andechser Chorgemein~chaft" a "Mozart
Vokal Ensemble" vystúpili aj mladí umelci
z českej republiky, Slovenskej republiky
a Maďarska. Po dob•:ých skúsenostiach z realizácie prvého ben efičné ho koncertu v cykle
"Tmavomodré večery", kto rý banskobystrický Rotary klub uskutočnil v apríli roku 20o'O,
náš klub túto výzvu prijal. Tentoraz sa vo
svoj9 m úsilí spojil s Rotary klubom v neďa
lekom Zvolene a táto spolupráca priniesla
·
naozaj dobrý výsled o k.
Základom našej účasti na projekte bo l
výber mladého sólistu. Po d ókladnom zvážení n áročnosti diela a scho pností študentov ·
Konzervatória]ána Levoslava Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici sme napokon
p. Antonovi Ludwigovi Pfellovi - dirigentovi
" Cam~rata

Sólistou orat6ria, celý orchester, speuácky zbor, ale na}mli dirigenta A. L Pfe/la (prvý zl'ava) určité
poteiili .sta nding ovation • pritomnjdl divákou, ktorf prepusll/1 úélnkujúcfch zo scény
•až po uiekol'kjch hudobnjch prfdaukoch
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o rchestra a zbormajstrovi - ponúkli
š tude ntku 4. ročníka Akadémie
umení v Banskej Bystrici, inak Bratislavčanku, Katarínu Hal'kovú. Uká- zalo sa1 že t0 bol dobrý výber.
Vďaka jej talentu, ale aj starostlivej
príprave pod vedením jej pedagogičky - p aní profesorky Boženy
Fresserovej - a pána Pfella zvládla
sólov}' part Evy naozaj vynikajúco
a všetkým návštevníko m koncertu
sa vel'mi páčila.
Za zmienku stojí, že vďaka
p. Richardsenovi a jeho Rotary
klubu v Murnau-Oberammergau
mala Katka možnosť zdokonalit
svoje znalosti z nemeckého jazyka
počas j ednomesačné ho jazykového
kurzu, ktorý v auguste v Bavorsku
o rganizoval Goetheho inštit):ít. To
jej určí te pomohlo ešte lepšie zvládnuť inte rpretáciu "STVORENIE",
ktoré sa tiež spievalo po nemecky.
Koncertné preclvedenie "STVORENIA" v rímsko-katolíckom farskom kostole Nanebovza.t ia J?anny
Márie· v Banskej Bystrici bol skutoč
no u uda1osťou pre mesto a jeho
okolie. Naše o biclva Rotary kluby
urobili tomuto podujatiu primeranú propa'gáciu, a tak kapacita miest
na sedenie v kostole nestačila mnohí návštevníci koncertu, ktorý
trval vyše dvoch hodín, aj stáli. Všetci1 ktorí malí možnosť si ko ncert
vypočuť, však bo lí mimo riadne
spokojní. Výkony všetkých umelcoy bolí nad očakáva nie publika, •
ktoré v tomto smere nie je neskúsené ·- veď ·existencia banskobystrickej opery, ktorá je cllhé desaťročia
liahňou vynikajúcich in terp retov

Predstavilelia dvoch sólových partou
oratóriaj. Haydna . Stvorenfe" Evy
(soprá11) v podán( Katarfny Hal'k ouej (SR)
a Adama (baryton) u podáni
Oliuera Weidingera (SRN)

diel hudobnej klasiky, zanechala
svqje stopy na umeleckom cítení
tunajšieho návštevníka konc~rtov.
Štruktúra poslucháčov bofa preto
vel'mi pestrá - od primátora ·
niesta s manželkou tam boJi pred-.
stavitelia všetkých vekových kategórií a najróznejších skupín obyvatel'ov· mesta, jeho okolia, ako aj
jeho návštevníkov.
V sp olupráci obidvoch na.šich
Rotary klubov sa podarilo pre
umelcov vytvoriť podmienky pre
zaujímavé prežitie ich krátkeho
<;fvojdňového pobytu y Banskej
Bystrici. Priprav.ili sme im nielen
.osobné privítanie v hotelových
izbách vo fo rme informačných
a propagačných materiálov
o mi~ste ich pobytu a o ďalších

turisticky zaujímavých miestach Slovenska,
ale aj návštevu konzervatória, prehliadku
mesta a návštevu rezervácie l'udovej architektúry v obci Špania Dolina neďaleko B.a nskej Bystrice s prijatím na obecnom úrade a
áutentickým výkladem starostu obce.
· Na všetkých úČastníkov zapósobila priatel'ská atmosféra, ktorá sa vytvbrila po koncerte, na· spoločnej večeri všetkých umelcov so
zástupcami obidyoch Rotary klubov..Pri tejto
· spoločenskej príležitosti hostitelia odovzdali
dirigentovi A. L. ·rfellovi na pamiatku na
tento projekt obraz - farebnú serigrafiu so
symbolickýni názvom " Nezabudni na mňa ",
ktorého autorem je ·člen Rotary klubu Banská Bystrica, akademický ,maliar a pedagóg.
. Akadémie umení]aroslav Uhel.
Realizácia banskobystrickej častí tohto
projektu priniesla aj ~Ýoj očakávaný benefič- ·
ný efekt. Projekt okrem členov obidvoch
našich Rotary klubov finančne podporili aj
' Komunálna poisťovňa, a. s., Bapská Bystrica,
Kooperativa poisťovňa, a. s., Bratislava,
a OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o., Bratislava,
a nie neppdstatná finančná suma sa vyzbie·
: rala aj z dobrovol'ného vstupného. Vďaka
· tejto podpore sa podarilo odovzdať predstavitel'om ,Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajskému stredisku v Banskej
Bystricifinančnú čiastku, ktorá bola výrazne
vyššia ako tá v minulom roku.
. Vel'mi cenné je, že na tomto efekte sa p.odiel'ali aj mnohí jednotlivci - členovia Rotary
klubov vo Zvolene a v Banskej Bystrici, čle
novia Rotaract klubu v Banskej Bystrici, ale
aj študenti a pedagógovia Konzervatória
Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.]edni
z. nich prevzali k~ytie časti náklado" spojených s organiz~ciou koncertu priamo na
seba, resp . na
svoje f.irmy, iní sa
zas na organizácii
podiel'ali svojou
n eoce ni tel'no u
osobnou p1:ácou,
č ím · ušetrili · vyzbie rané finanč·
né prostriedky na
vop red určený
benefi čn ý účel.

·
Farebnú serlgraflu , Nezabudni na tmla ~ dlelo banskobyslr icktfho
t'olm'lána, akademického mal/ara a pedagóga Akadémie umenf v Banskej
ByslrfcfJaroslava Uhela odovzdduá prezfde111 RC Banská Byslrica a Zvolen
·
]. Tomka a M. Výbohna pam/alku diregenlovl A. L. Pfellovf

Koncert Haydnovho
"STVORENIA". bol určíte
jedným . z vrch olov tohto rotariánskeho roku pre
ban skobystrický
aj zvolenský Rota·
ry klub. Priniesol

13
Dignitatís m emores, ad optima íntenti

pozmvne zviditel'nenie rotariáriskych aktivít v našom regióne, p.od·

· Pamtttný poh4r Krajskifho slrediska Onie .

nevidiacidl a slaboztYJkj ch Slovenska
u Banskej Bystrici, ktotý uenoualo K_S ONSS
Rotmy klubu Banská Bystrica pri prfležilostf
preuzafia sl výnosu z beneflá?ého koncertu.
Pohár bol vy r.obený u dieh1ach ONSS jedným
zjejčlenou

p oril myšlienku internacionálnej .
spolupráce v duchu Rotary, pomo- ,
hol ďalšiemu odbornému rastu via- ·
cerým mladým umelcom, obohatil .
kultúrny živ9t mesta a regiónu,
priblížil vzájomne členov obidvoch
našich klubov a aktívne zapojil nielen viacerých z n ich, ale aj ďalŠích
!'u dí, do realizácie peknej myšlienky - pomocou kultúrneho podúja-.
tia pomócť tým; ktorí našu pomoc
skutočne potrebujú.

Július Tomka,
prezident 2001/ 2002,
Rotmy klub Banská BysMca

·'

..

Ako som_spievala Evu·

Pre koncertné turné s Hay clnovým STVORENÍM nomino~al RC Banská Bystrica do 1'0le_ Evy icttarhi 'u
študentku Akadémie umení v Bctn$kej Bystrici v triecle profesorky Boženy Fresseróvej. Som ueťmi
rád, že priama účastníčka celého. turné - pre~stauitel'ka jednej z hlavných sólových postáv orató1'ia - sa
's našimi čitateťmi osobne poclelila so svojimi p ocitmi v nasleclujúcom príspevku.
Ivan Belan, PDG,
RC Banská Bystrica
Haťkovú,

..

Keď ma na vyhodnotení toh. to nádherného projektu · dňa
29. 10. 2001 oslovil MUDr. Ivan
Belan s n avrhom opísa ť moje
.dojmy z koncertov,· bola som
vel'mi šťastná. Zážitkov je pi"íliš
vel'a, ale aspoň s niektorými sa
s Vami rada·pode lím.
. Mój príchod do Nen:1ecka bol
· dva dni p red prvou a j.edinou generálkou, kto rá sa konala
28. 9. 2001 v malebnom mes tečku
Andechs. Skúška trvala takme r
štyri h~diny. Bolo to ,vyčei·páva{ú
ce i· vzhl'adom na. náročt1osť"in ter
pretácie a navyše predstavitel'ka
p ostavy Gabriela - Arlette Meissnerová spievala kvóli chorobe len
niektoré časti. Na druhý deň sme
skoro ráno cestoval-i do Passau. Je.
to nádhe rné mesto, v ktorom sa
..spájajú tri .rieky: Dunaj, Inn a Ilz.
. Hlbok9 na mňa zapůso bila atmosféra starobylého Passau o to viac,
· keď mi dirigent pán Pfell prezradil, že v dóme Sv. Štefana sa
nachádza ri.a{vačší kost0lný organ
na svete. Má neuveritel'ných
17.000 píšťal a 218 reglstrov. Pre
n<'o!dostatok času sme ne:videli tú
l<Í-ásu, -ale odpo-rúčam všetkým
návštevu tohto mesta - nebudete
l'utoya ť...
Poobede sme absqlvovali skúšku v p re krásn om chrá~e, ktorý sa
vyz n ačova l kvalitnou akustikou.
Na veče rn o m koncerte postavu
. Gabriela v 1. 2. dejstve odspieva- '
li striedavo dve šikovné zboristky,
keďže Arle tte sa stále necítila
v poriadku. Nie je nič horšie pre
speváka, ako keď ocho rie krátko
·pred koncertorn ... Všetci sme dali
do svojho výkonu maximum, už
len kvóli pocitu, že sme sa zúčast-

a

ň ovali na interpretácii tohto krásneho diela,
čakalo ďalšie · prek;Va P'=nie. Prežili
akýin oratórium nesporne je. Pred svojíni, . sme ho v typickej m aďa rskej reštauvýstu.pom som mala trochu trému, ale tá
rácii so živou hudbou. Koncert
opadla s prvými _tónn1i a aj vd'aka mójmu
v Kalvínskom kostele v Budápešti
speváckemu partnerovi Oliverovi Weidingebol 5. 10. 2001 posledným vystúperovi (SRN). Stvárnil postavu Adama a spievan ím. Atmosféra bola odlišna od
.lo sa mi s níni vel'mi dobre: Je to skúsený
tých precl ~háclzaj úci ch . Všetci sme
spe.vák, boli sme dobre zoh.raní a naše hlasy.
si totiž uvedomili, že sme na konci
sp_olu pekne ladili. Po kaŽdom koncerte
nášho turné:
bolo .príjémné prijÍmať granliácie za tiaše
Na· záver chcem v)'jacl riť poďako
spoločrré výstupy.
,
·
vanie všetkým, ktqrí sa podiel'ali na
1. 10. 2001 sa konal druhý ·koncert v chrá"
ós p ešnej
realizácii
p rojektu.
me Sv. Anéžky v Olomo uci. Doobeda nám
S póvodnou myšlienkou uviesť mlapredstavitelia RC Olo mouc zorganizovali
dých spevákov z č;iech, Slovepska
prehliadku me~ta a starých kostolov. Nakó- · a Maďarska ako sólistov pťišiel pán
l'ko Arlette ·c hcela večer spievať, podujali
Uwe Richardsen z bavorského
snie sa s českými kolegai'ni ...: sólista mi VáclaRotary klubu. Vy, ktorí ho-poznáte
vem B.arthom a Davide m Vaňáčom sprevádosobne, viete, o akom vel'kom člo
za ť ju na návšteve k foniatrovi. Po celý čas
veku·.hovorím a prečo si ho vážim.
sme sa snažili navzájem si pomáhať.
Ďalej · sa chcem poďakovať p. ing.
. Tr~tí a pre mi\a najdóležitejší koncert sa
Tomkovi z RC Banská Bystrica a riakonal 3. 10. 2001 v Banskej Bystrici vo fard itel'o vi Konzervatória v Banskej
skom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Už ·Bystrici pánovi Sedlickému, ako aj
od skorých ranných hodín som sa psychicky · mojej profesorke pani Božehe Frespt'ipr~vovala na reakciu mojej rodiny, spoluserovej z AU FMU v Banskej Bystr-ižiakov, kolegov, profesorov a predovšetkým
ci" za jej odbornú puípravu p ri
na názor mojej profesorky spevu pa.ni Boženaštudovaní postavy Evy. Mimony Fresse ro:v~j . Nakoniec moju malú neistoriadne poďakovanie venujem diritu pre mohol pocit zodpovednosti a nekogentovi pánovi Pfellovi za jeho proneč ná raclosť, ktorá do mňa vstúpila už na
fesionálny prístup v práCi s9 sólisgenerálke krátko precl koncerte m. Aplauz,. tami, zborom a orchestrem. Moje
ktorý zaznel po skončení koncertu, ma utvrú ěi nkovan ie v projekte ma obohati. clil v presved čení, že "všade dobre, doma
lo o ďalš iu umeleckú skúsenos ť.
najlepšie".
·
·
. Dielo ]. Haydna bolo ako stvore·Po prk hode . clo hotela v Budapešti nás
né na vyjacl renie pocitov súdržnosčakal o bvyklý ubytovací proces, pretože
ti a u mocnilo ben efičný a ·charita-· ·
ubytovať vyse 100 l'uclf oaraz nebolo jed notí~ny. zámer celej akcie. Ďakujem za
duché. NemohJa s<:>m sa cločkať chvíle, kecly
·možnosť pocliel'ať sa na _nej.
sa ocitnem v prázdnej hot~lovej izbe a zvalím sa do o brovskej postele. Avšak v p redvečer p osleclného koncertu nám pripravil RC.
Budapešť pestrý.p rogram. V hotéli nás čaka
Katarína Hal'ková,
la sp~ievoclkyňa a v trojh:oclinovom výklade
Banská f!y stricaj Bratislava
po čas prehliadky mesra nám vyrozprávala
celú históriu metx0póly Maďa rska. Večer ríás
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PreZident Václav Havel mezi _r9tariátiy MosteckaMostecko je centt-em Sever-očes
průvodce. Rotary klub Most, kte rý na Moského hnědouhelného 1:evfm, na
tecku pL•sobí již přes pět let, se problematij ehož území j e soustleděnct nejen
kou rekultivací a životního prostředí, za ktetěžba uhl{, ale i energetika, cherou Václav Havel na Mostecko přijel, soumie a celá i-ada dalšfch pnl.myslos.tav ně zabývá. Otec .pana prezidenta byl
navíc v mez ivá l eč ném období významnýrp
vých odvět uf. S Um jsou spojeny
i problémy kvality ž ivotního pmpražským rotariánem. To vše dalo podnět
St1'ed{, ·kter é je nejen odborný m
k tomu, že jsme v rámci této cesty pana prefenoménem. D otýká se šir okých
zidenta pozvali jako hosta našeho mítinku.
vrstev obyuateistua a t11á proto
A on pozvání ochotně přijáL Tak se stalo, že
prezident Václav Havel byl dne 3.září 2001
povahu "věci uePejné': Nebylo
proto náhodou, že již v mce 1991
hostem Rotary klubu Most. ,
jedna z pnmfch p_racovních. cest
I když jsme byli omezeni časem, mě li jsme
prezidenta Václava H avla vedla
možnost pana prezidenta alespoi'l. ve zkratce
do této těžebně pí·ůmysloué aglÓinformovat o našich hlavních aktivitácll
memce, která v té době . vynikala
a představit některé z našich rotariánských
extremitou ž ivotnfho pmstPedi.
činností. Nejvíce jej zaujal velmi úspěšný
Nynf- s desetiletým. odstupem. - si
mládežnický ROTARY INTERCAMP, který
jsme zo(ga nizova.li za pomoci karlovarských
naplánoval stejnou trasu, aby se
. a pražských rotariánů, i to, jak jsmé iniciovaosobně přesvědčil o změnách, ke
kte1ým u této oblasti na úseku
li a organizovali dnes již tr adiční kontakty
měst :... našeho Mostu a holandského Mepživotního pr-ostředí došlo.
Těži š tě m trasy prezidenta Havla
bylo Mostecko, n e b o ť zde mě l
možnost na vlastní oči shlédnout
před deseti lety siln ě devastované
'okolí Mostu, nazývané výstižně
měsíčnf kmjinoit. Byl zde přivítán
v pros třed í zcela nově zrekonstruovaného hradu Hněvína , odkud
mohl z ptačí p erspektivy shléd- ·
nout nejen těž bou devastované,
_ale především již zrekultivované
území.
Jako ekolog, zabývající se i
v rámci rotariánských aktivit environmentalistiko u a h lavně rekulti-vací, jsem ~ěl možnost podílet se
na přípr avě programu této cesty
a panu pr:ezid entovi pak d ě lat

pelu. Pan prezident nejen naši č innost, ale
obnovení rotariánského hnutí v naší repub~
lice velmi kladně hodnotil, a to nejen y kontextu s řad o u našich dílčích aktivit, ale
i v souvislostech s rozvojem o bčan ské společ n os ti našeho stáru.
Tisková konferen<;e potvrdila ús pěšný
prů b ěh celé této pracovní cesty. Pan prezident .vysoce ohodnotil zlepšení, ke kterému
během posledních let došlo v severozápadních Čechách na úseku životního prostředí
i když je stále co zlepšovat. V souvislostech
s odsíření m elektráren zdůra znil pokmk
v čis totě ovzduší a v ko ntextu· se zahlazováním_ negativních dLr sledků těžby rozsáhlý
rekultivační program ·místní<;h rěÚbních ·
rekultivací. Důrfjzně však ·poukazoval n a
skutečnost, že '~ .. tato těžební aglomere~:ce

byla desftky let vysávána těžbou
a výr-obou energie, nebo( stáJ byt
zvykf.Jí z této oblasti hlavně brát,
což je nut no změnit. Náš stát
vyznává p 7·incip solida7·ity, musr
být pmto solidárnf i s krajem, kte1ý
všichni ostatní mnoho letj en využívali. "

Rotariáni Mostecka majÍ velmi
dobrý pocit z toho, že měli možnost ·aktivně se zúčastnit návštěvy
prezidenta Václava Havla v Severočeském hnědouhehiém r'evíru, že
měli možnost s pane m .prezidentem diskutovat, a že efekt jejich vzájemných kontakn.'t byl oboustranný.
Stanislav Štýs,
Past-President RC Most

S panem prezidentem se setkql prezident
RC Mosr Karel Boi'ecký

(v pozadf Stanislav ftýs)

ZÚČASTNĚTE SE VYDÁNÍ BENEFIČNÍiiO C·D
Letos v červe n ci ze mřel president
Roiary klubu Brno 2001/2002, emeritn í prorektor Jan áčkovy Akademie
múzických umění, čl en Moravského
kvarteta prof. Mgr. Bedřich Havlík.
Z archivu Moravského kvarteta se .
pod ařilo zajistit několik špičkových
nahrávek z obdob! těsně před mistrovou smrti a př ipravit tak vzpomínkové
CD se smyčcovými kvartety W. A.
Mozarta, Franze Schuberta a Erwina
Schulhoffa.

Pod sponzórskou záštitou Rotary klubu Brno
vydává Moravské kvarteto memoriální CD k u ctě
ní památky zesnulého rotariánského přítele.
Benefiční výtěžek z ceny CD, která činí 198,- Kč,
bude rovným dílem rozdělen pozůstalosti misrra,
~oravskému kvartetu k obnovení koncertní čin
nosti a Nadačnímu fondu RC Brno.
Design CD usiluje o dů s tojnou prezentaci Rota, ry_ International, .Moravského kvarteta a příleži
tosti, ke které se CD vydává a současně dává na
inlayi p rostor pro indi.viduální prezentaci vlastních firem, případně Rotary klubů, a to podle
přání zájem cti.
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Veškeré

dota~y vyři zuje

a objednávky
Vyplel, čle n Rotary klubu
Brno 8, pověře ný vedením kl_ubu organizací vydání CD, Jeho adresa zní :
přijímá Jiří

Jiřf Vyplel,

INTIGRAFIC, ·
Pánská 6-10, Brno,
tel.jfax.:OS-42210048,
email: infi@inti.cz
Bohuslqv Polák,

prezident RC Brno 2001/02

.

'

JEDEN ROK V MINNESOTĚ
V lol'íském roce jsem měl díky
Rotar y možnost studovat a žít ve
Spojených Státech v Min,ne sotě ..
Tento stát leží na hranici s Kanadou a přezdívá se mu stát 10 000
jezer. Mým hostitelským klubem
byl RC ve White Bear Laket což je
m~stečko na okraji dvojměstí Min-

.'

čekali,

až se znovu sejdeme. Měli' jsme
velmi obdivu jí.
podobné zážitky a vždy jsme si měli co
'Strávit rok v M in nesotě znamená
povědět. Bylo to opravd1,1 zajímavé. Napří
přežít místní, pro Čecha velmi kru"klad Brazilci p op rvé viděli sníh.Jsém opravtou, zimu. Teploty kolem minus 25
du rád, že mohu říci, že mám př átel ~ v· tolistupňů Celsia nejsou žádnou výjimk a zem'ích světa.
kou a přes noc mttže klid ně napadStrávit rok v Americe znamená také sambnout p ů l metru sn ěhu. Proto není
divu, že mnoho rodi.n vlastní i sněž
zřejmě přizpůsobit se místnímu životnímu
né skútry, protože ty j$OU v . zi mě
stylu. Již bylo mnoho
napsáno. o od p ornej s p olehlivěj ším. dopravním pro- ·
ných hamblll:gerech,
s tředkem. V zimě mttžete na zamrzlých jezerech· vidět maíé domečk)r,
ale mn ě kupodivu
nevadily a i teď v ČR
které si tam vystavěli rybáři a ve l<tesi je o bčas rád dám. , rých často mívají i kam na nebo teleNaopak mi velmi vizi. Pamatuji si, že bě hem loňské
zimy teplota po 140 dní za sebou
vyhovovalo, že všunevystoupila nad 5 stupň ů Celsia.
. de bylo. mnoho etnických restau rací a mo- Alespoň jsme mě li bílé Vánoce.Jaro
jsem potom p ř iví tal op ravdu
hl jsem po rovnávat
více rů zných kuchyní.
s nadšením.
Další věcí, na kterou
Mimochodem Vánoce. Bylo zajíjsem si m usel zvykxpavé zažít, jak. tento svátek slaví
nout, bylo, že Ameri- A m eriča né se svým krocanem a
d árky v ponožkách u krbu, ale
ča
né se všud_
e dopraTam. kde se schází p rv11 f Rotat)' klub na svi1M
vují auty. Hromadná
čes ké Vá noce se mi líbí mnohem
více.
neapolis - St. Paul, dvou největ
doprava mimo velká města jako New York
Díky §vým rodinám jsem měl
a Chicago prakticky neexistuje a když už
ších měst Minnesoty se 4 miliony
obyvate l, kterým:i protéká řeka
existuje, tak je pom ěrně nebezpečná ..Proto
možnost pozn at ·místa, na která
bych se jinak nedostal. Velmi se mi
Mississippi-. Během roku jsem · mým problémem čas.to byló sehnat odvoz
líbilo na západním pobřeží USA ve
vystř~dal dvě hostitelské rodiny.
ňa určité místo, protože jsem stejně jako
ostatní výměnní studenti nesmě l říd it. Ale i ' městech Los Angeles, San Francisco
Do školy jsem chodil v městečkLJ
Mahtomedi, které bylo -na počá t
to se většinou podařilo vyřešit.
nebo Seattle. Navštívil jsem tak,é
Američané jsou" nes mí rqě hrdí na svou
ku dvacátéh.o století letním sídlem
.Chicago nebo české a Slovenské
zem a často dávají cizind tm najevo, že jim
známých chicagských gangster ů,
Muzeum ve stá tě Iowa.
nesahají ani po kotníky. Vě tši na lidi v USA
mimo jiné Al Caponeho.
Na závěr celého pobytu ·jsem se
Na z ačátku byla mým n ej větším
nás s tále považuje za, Československo a sets dalšími 50 studenty zúčastnil třítýproblé me m neznalost p ros tředí
kaťjsem se i s n ázorem,.
ze naše republika leží
a lidí. Ovšem brzy jsem se seznámil s mnoha studenty z mé škóly
v Africe. Ovšem·i zde se
a to před evš ím díky tomu, že jsem. najdou výjimky potvrzača'l hrát za školn í fotbalové
zující pravidlo . Jednou
jsem p otkal na ulici
a tenisové mn;j:stvo. Školní spormu že, který když . se
tovní a ·kulturní akce jsou opravd ozvěd ěl , · že · jsem·
du nejlepší p ř íležitos tí k seznámení se a těší se obrovské oblibě
z české republiky, tak
mi naprosto n a dše ně
a pozornosti. Proto je pro z~ lu·a
niční studenty velmi užiteó\é se
o~n.á mil: "Váš prezident
těchto akcí aktivně účastriit.
Václav Havel ·má právě
Za svého po bytu jsem měl rovdnes narozeniny, že
n ěž. možnost poznat studen ty
ano?" Jen jsem na něj
z více než 40. zemí světa. Spo lečné · ohromeně zíral J inak je
ale pravda, že ne jznávíkendové mítiAky organizované
místními Rotary kluby p a t řily
mějšími Čechy v Amerik ne jlepším akcím celéhb roku
ce jsou Domirrik Hašek
a J.aromírJágr a všichni je
a všichni jsme vždy netrpělivě
PNprava na americký Halloween
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denního Rotary výletu na východní pobřeží se zastávkami v New
Yorku, Washingtonu, DC nebo
Orlandu. Ten~o výlet byl tím pravým vyvrcholením celého ročního pobytu.
'
Dalším v.rcholem pro mě bylo
osobní setkání s hvězdami NHL.
Seznámil jsem se s českýrni hráči
místního týmu Minnesota Wild
a sledoval jsem několik utkání na

ciální vstupence podařilo dostat až do pwstoru šaten, kde jseni se setkal s hráči obou
týmů. Shodou okolností to bylo po zápase
proti Pittsburghu, a tak jsem se pozdravil
a vyfotografoval s Mariem Lemieux nebo
Jaromírem Jágrem. Jejich autogramy jsou '
nyní nejcennější v mé sbírce.
.
,
Toto byly mé postřehy z amerického života. Na závěr bych uyedl ještě někplik poznámek k Rotary v Minnesotě. Každou středu
ráno jsem se účastnil mítink(! svého hostitelského klubu, který měl asi 80 členů. Ten ve
stejném roce jak<J mě hostil ještě studenta
z Jižní Koreje a naopak vyslal čtyři své studenty do zah raničí. Se zástupcem klubu jsem
· se účastnil besed se zájemci o výměnu a při
této příležitosti je seznamoval s českou
repÚblikou. Studentská výměna má v ·US>A
více než padesátiletou tradici a ·.j edná se
o velice prestižní záležitost.
Mezi další aktivity klubu patřila například
finanční pomoc při výstavbě skateboardov~
ho areálu nebo úprava parků, jíž se mnozí
členové sami aktivně účastnili. Klub také
nabízel pomoc školám, na jaře uspořádal
· ples, jehož výtěžek byl věnován na dobročinné účely. Mítinky probíhaly v uvo!Hěné a .
veselé atmosféře a vždy jsem se na ně těšil, i
Setkání s Mariem Lemieux
když jejich začátek v 7 hodin ráno byl pro
·
·
vlastní oči. Jednou se mi díky spe- . mě poněkud nezvyklý.

Rok strávený v zahraničí je pro
každého zcela jistě obrovskou zkušeností. Urči tě převažují klady nad
.zápory. Mezi ty první patří dokonáJé zvládnutí cizího jazyka, poznání
jiné země, jiných kulturních zvyků
a získání nových přátel a známých.
člověk se taKé naučí dívat se na svět
z jiného pohledu: Někdo za zápor
mt1že považovat . ztrátu školního
roku doma a ně kte r ých kamarádů.
Ale to rozhodně není mtlj případ. Já
bupu na ro)< v USA vzpomínat vždy
jen v dobrém.

Mm·tin Pizinget;
vysla.n ý RC Plzeň ·

.NA ROK po ]APONSKA
21. 8. 2000 až 2. 7. 2001, to bolo
10 mesiacov a 10 dní, počas kto-

rých som mala možnosť spoznáživot, pre našinca nezvyčajný.
Dovtedy som o Japonsku síce
vel'akrát počula, ale nikdy by som
si nebola pomyslela, že práve ja
tam strávím výnimočný školský
· rok, na ktorý nezabudném.
Na ceste tam ma spreváqzali
strach a zm a tenosť. Veď . nie je
predsa bežné preces tovať 10
hodín, aby ste. sa ocitli v novom,
pre-vás úplne .inom, svete. V kraji~
ne vychádzajúceho slnl}a na mňa
· čakalo vel'a nového. Vždy som si
myslela, že Anglicko a Austrália sú
jedinými krajinami, kde sá jazdí
v J'avom ja~dnom pruhu. No
va ť

z

Japonci ma vyviedli omylu. Vždy, kecl' sóm
si chcela sadnúť na miesto spolujazdca, .
pozerali sa na ·mňa začudovane a často sa
pýtali, či vóbec viem šoférovať.
Okrem toho majú i vel'mi úzke ulice. Mne
ako EurÓpanke sa každá ulica zdala rovnaká
. a spočiatku som mala problém sa vo "svojej"
štvrti zorientovať. A kecl' som ·si konečne.
zvykla, musela som sa presťahovať do inej...
Menší šok ma čakal aj v škole:. Čierne
lakovky, tmavomodré podkolienky so znakom školy, modrá:skladaná sukňa pod kolená1 biela košel'a a vesta, resp. sako - to mala
byť (a aj bola) moja rovnošata 'na celý školský rok.
.
A to neboli jediné pťekvapenia. Očakáva
li ma i ďalšie: zákaz lakovania nechtov, farbenia vlasov, nosenia šperkov a pod. N'o
nakoni~c sa to vykompenzovalo leteckým
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školským výletom na ostrov Okinawa, ktorý je známy svojou históriou
počas 2. svetovej vojny, a m~nším
jednodňovým výletom do Nasu Highland Parc (zábavný park).
Zarážajúcim bol aj pohl'ad mojich
spolužiačok na svet. Pri kreslení
mapy sveta .sqm zistila, že Japonsko
sa zvyčaj ne ·zobrazuje v jej strede ·
(jediné európske štáty, ktoré
poznajú, boli Vel'ká Británia a Taliansko!).
.
Samozrejf11:e som sa v tej to krásnej krajine musela naučiť jesť s typickými japonskými "hashi", t. j.
paličkami, čo mi ·prinieslo mnoho.
O týchto ·a mnohých iných skúsénostiach som sa koncom novembra
porozprávala so šiestimi výmenný-

mi študentmi z Fukushimy na
výlete v Disneylande a následne v
Tokiu. Ňebolo to jediné spoločné
stretnutie a o pať sm e prežili hodiny plné zábavy.
Prišiel december, . končil mój
3. mesiac, začal a sa zima, a s i'lou
i moja ďa lš ia skúsenosť, týkajúca

som si po dlhšom čase otestovala
svoje lyžiarske schopnosti a viápatí
spoznala svoj u 5. rodinu. A odrazu
t~l bol júl a rozlúčka s výmennými
študentmi pri Ticho m oc.e áne v meJ
ste Iwaki. ·
S myšlienkou · na domov som
zača la spo mín ať na všetky krási1e
okamihy, ktoré som za tých pár·
mesiacov prežila. V pamati ini ostanú mnohé nezabudnutel'né zážitky,
priroda a všetci milí, priatel'skí a pohostinní l'udia, ktorí mi pomáhali
v ťažkýc h chvíl'ach ďaleko od domova, a snažili sa nahradiť mi kamarátov. Týmto by som sa chcela poďa
kovať Rotary klubu Poprad, že mi ·
uniožnil získať nově skúsenosti · ·
v tak ďalekej krajine, akou j aponsko
nepochybne je, . mojim rodičom ,
ktorí sa ro k, obetavo starali nielen
o miía, ale aj. o Mineko, japonskú
sa kúrenia. Kúrenie totiž v japonských do-.. exchange študentku, a všetký!TI, čo
moch nepoznajú. Poc)1ádzam síce spad
stáli pri mne, i keď nás·delila 10 000
. Tatier, no ranné'· izbové teploty pohybujúce
kilometrová V?d i a lenosť.
·
sa okolo nuly ma i tak zaskočili.
A potom sa to všetk0 zbehlo tak rýchlo.
Presťahovala som sa v poradí · štvrtýkrát,
Tereza Konečná,
oslávila svoje 18. narodeniny, iúčastnila sa
vyslaná RC Pop1-ad
rotari~nského pobytu v Inawashiro, kde

..ANDREW Z KANADY SPOMÍNA
v júni 2002.

Prvý mesiac v škole bol pre ·kde v malom obchode pr·edávam
dost' t'ažký, kJím som si opéiť zvyko4 ctle žreby lotérie. Pred dvoma týždňami
v posledných týždňoch sa moje známky 'sme uybemli kcmdidátov na výmenzačali zlepšovat: O dva týždne pošlem prinJí študentský prog1·am na d'alšf'
, hlášky na univerzity a dítfam, že sa mi .. mk. Bota to p1·e mňa zábavná skúpoda1·í dostat' na jednu z mojich šty roch senosť Ako to vyzerá u Nitre? čo
nové? Ako sa má Melissa a ostatní
alternatív- Montreal, Ottawa, Toronto alebo
London.
. výmenní študenti?
Opéiť hrávam americkýfutbal. Náš tým
Prosím, pozcb-aute odo mňapána
ukončil záklarj.nú časť sezóny s tromi víťaz
Bečicu, Hetényiho ako i ostatných •
st;uami a dvomi preh1·~mi. Zatial' sme vyhrCI;- členou klÚbu. Nitm mi uel'mi chýba ·
li všetky zápasy play o.ff vrátane maj- a nemóžem sa dočkat' dňa, kedy sa
.strovstiev mesta a seuerného Ontaria. ·tam vrátím. Ak nie skór, určíte prí· O dva týždne hráme v Toronte proti majdem v lete v roku 2006
Všetci mi vel'mi chýbate ...
strom z Barrie o ult'azsiuo v majstrovstvách
centrálneho Ontar·ia. Vel'mi sa teším, pretože tam ·bude vel'a jittbalových skautov
A ndrew Lajoie
a okr·em toho to bude pre. mňa nová skúsenosť hmť na tako'Y(l- vel'kom štadióne. .
Mám zamestncmie v nákupno_m centre,
m·ňa

~ilf páni Košalko a Galo s rodinami,
· vel'mi l'ahko som sa prispósobil
ž ivotu doma, v Kanade. Chodím
na strednú školu. a chystám sa
matumvať so svojou triedou

.,
•,
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ZÁŽITKY Z VYSOČINY

J

však na štěs tí jedno duché zúsťat
dvou z Holandska, Německa a 1\.rrecka, po
Já, Sabina von Eichhorn (18 let)
jednom z Belgie, Francie, Norska, Slovenska . díky internetu a e-mailu ve vzájema múj bratr Andreas (16) jsr11e byli
vysláni ·Rotary kl~rbem Deggen- ,. a USA. K nim přibylo ještě několik mladých .qém kontaktu.
z místních rotariánský~h rodin.
Kemp v nás zanechal mnoho
dorf na tábo r mládež.e, který na
Již od samého počá tku byla atmosféra
pozitivních dojmi\ jako· například
červenec 2001 připravily v české
v tomto kolektiÝu velmi ,dobrá, takže jsme
prohloubení znalostí anglického
re publice Rotar y kluby Jihlavá
vystartovali
v
nejle
pší
náladě
na
více
či
jazyka,
kontakty do celého ·světa,
a Třebíč.
mé n ě
namáhavé
pohled clo jiných kulmrních oblastí
· cyklis tické
túry.
a seznámení se se zajímavou souUprostřed týdne se
sední . ze mí, takže nám všechno
pak vždy dvoti z nás
zi:rstane ·ve vzpomínkách jako nezaujala na jeden· den
pomenutelný zážitek.
n ěk terá z rotariánNaše poděkování proto patří
ských rodin. Všude· organizátori:rm kempu v Jihlavě,
jsme . byli pnJatl . v Třebíči i všem ostatním zúčastně
velmi přá telsky a
ným.
mohli jsme ZJIStit
mnoho podo bností .
mezi Českem a Ně
Sabine a Anďreas v.on Eichhot'11,
meckem.
' vyslanf od RC Deggencl01f, SRN
Na ko nci týdne
jsme se však museli
s ·našimi novými čes
kými přáteli rozloučit -a vydali jsme se
směre in na Třebíč,
d o druhého místa
tohoto kempu. .Vedle jednoho dlouhého
K účas ti na tomto kempu jsme
celodenního výletu a pro hlídky jedné atose dostali vlastně zcela náhodou:
mové elektrárny .jsme navštívili také koupapotkali jsme tehdy na zámku
liště, kreré nám přines lo příjemný odpočiElmau pa na Uwe Richardsena
nek.
·
(PDG distriktu ,1870 pro rok
Navíc
jsme
strávili
zase jeden den v místní
1999/ 2000, velmi aktivní -člen
rodin ě, s kterou jsme
Výboru pro mezinárodní spoluc
si. ~elmi dobře poropráci mezi SRN, ČR a SR - pozn.
zumě li , rovněž i. pro
reci.), kterého naše rodina d obře
její vynikající Znalost
. znala. řekl nám tehdy, že hledá
němč iny.
ještě něj aké zájemce z Něme€ka
Závěrečný
pobyt
o účast na tomto táboře. Museli
v Praze byl velmi zajíjsme se . tedy rozhodnout veh)1i
mavý a plný clojmt\
urychleně, ovšem takovou zajímaavšak poslední cleí1
vou příleži tost js me si nechtěli
roz loučení se přiblížil
nechat ujft.
velmi rychle. Všem
Na programu tohoto kempu byl
nám při š l o velmi
jeden týden strávený n a kole
zatěžko
rozl ou či t se
v oblasti českomoravské vysoči
s nově získanými přá
ny, pak. několik dní putování a na
teli, protože jsme se
závě r krátký pobyt v·Praze. Kemp
za
právě uplynulé
;začal příjezdem do ubytovny pro
dva týdny n au č ili
mládež v blízkosti Jihlavy. Během
díky mnoha společ
prvního večera jsme se seznámili
ným
zážitkúm jeden
s ostatními mladými účastníky ze
druhého znát a také
všech možných kqutú světa. Bylo
:;i ho vážit. Je teď
to 12 chlapcú a děvčat z Itálie, po

.·
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PROČ NE.MUSÍ TOLIK ZÁLEŽET NA POČTU ČLE·Nů
RC Praha Classic se k velkým
klubllm rozhqdně neřadí. Od
svého vzniku v září 2001 jsme
naopak klubem malým a přes veškerou snahu se nám na tom zatím
nepodařilo nic změnit.
Protože s malým počtem členll ·
souvisí i v mnoha směrech omezené možnosti, bylo toto téma
předmě~em častých diskusí na
schllzkách klubu. Přitom se zrodila myšlenka, že jis~ě nejsme jediným malým klubem a že i ostatní
malé kluby se bezpochyby potýkají se stejnými problémy jako
my. řekli jsme si, že by proto vlastně nebylo tak špatné jim v tom
vyjádřit svou solidaritu a přitom
se o nich také něco dozvědět.
Rozhodli jsme se tedy, že začne
me u Spojených . stá tú, kolébky
rotariánského hnutí. Od té doby
vybíráme každý týden· nejmenší
klub jednoho z amerických státll,
aby~hom se seznámili s tím, kolik

má člentl a kde pllsobí. Tomuto klubu pak
darity expressed in your letter.It is
posíláme pozdravný dopis.
both a comjor·t in ou.r time ojsórPravidehiý pozdrav. a přípite k neznárow and a source ojstrength in
mym, 'tisíce kilometf·tl vzdáleným kolegllm,
our· resolv'e to deal with th.is h.orrise kterými nás spojuje stejná myšlenka, se . ble situation. Please convey our
v našem klubu stal milou tradiéí. Po celou tu
gratitude and good wíshes to alt
dobu jsme ve výběru Státtl postupovali
the members ojyour club.
pěkně podle abecedy - až do osudného ll.
Best Rotary regar·ds
září, kdy se Spojené státy ·a s nimi i naši
Bob
rotariánští kolegové stali. předmětem teroristického útoku dosu·d nevídaných rozmě
Robert D. Sh.riner; Ph..D.
rll.
(r.sh.riner@aol.com)
Tehdy jsme se rozhodli udělat výjimku.
Náš dopis proto směřoval do Washingtonu,
Z této odpovědi čiší právě ona
jednoho z cílll útoku. Dopis nezllstal bez . solidarita a sounáÍežitosť s lidmi
odt:;zvy a odpověď přišla vzápětí.
stejné myšlenky, spojující nás bez
ohledu na vzdálenost, jazyk a náReply from Rotary Club oj Washington, DC
rodnost, která nás motivuje k posíto Mr: Richard Kr-aus, President,
lání našich pozdrav~1ých dopistL
ROTARY CLUB OF PRAHA CLASSIC
Odpověď pana Shrinera je pro nás
Dear President Richard Kraus,
zážitkem, o který jsme se rozhodli
I have réceived your· letter ojsympathy and
se s našimi čtenáři podělit.
support dated September· 13 and have
reported it to the members oj the club. We
janFroúz,
thank you sincerely for the words ojsoliRC Prctha Classíc

o co bychom byli prišli?
zatelefonoval a požádal mě, zda by nás - spos jedním jiným rotariánem, který
náhodou chodil do stejného kostela jako my
- mohli navštívit, aby nám vysvětl ili, c<:> znamená pojem Rotary.
S Jimem a jeho příte l em Bobem Hakerem
jsme tehdy hovořili mn.o ho hodin. Vysvětlili
nám, co Rotary dělá ve prospěch naší komunity a zmínili se i o jeho mezinárodním
dosahu. Na konec našeho rozhovoru jsme
oba - moje manželka Joan i já - souhlasili,
aby bylo mé jméno uvedeno do návrhu na
dosud neobsazeno u klasifikaci "veřejný
lečně

Na počátku· roku 1962, poté, co
jsem se se svou manželko u Joan
přestěhoval z Montrealu do Trentonu, jsem byl zvolen předsedou
místní Rady kanadských skautll.
Pověře ncem distriktu byl .tehdy
Jim Page a spolu jsme také začali
pracovat na přípravě vhodného
programu pro místní skauty.
Byl jsem pak velmi překvapen,
kdy~ mi na kon~i onoho roku Jim

ú četní'\

Když na to, dnes vzpomínáme, jsern šťa
sten, že jsem tehdy neřekl: "Mám toho už
moc", nebo se zdvořile neomluvil: "děk uji,
ale nemám zájem", nebo že jsem neprohlásil, že si chci nechat víc času pro získání větší
praxi účetního, na rodinu, na odpočinek
nebo prostě na nás samotné.
Je těžké spo~ítat ty, které bychom nepyli
poznali jako své přátele, místa, která
bychom nebyli navštívili, nebo příležitosti
20
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ke s lu žbě a pomoci, které bychom
byli promeškali.. Onoho·večera jsme
nemohli věděť, že právě otevíráme
dveře, vedoucí k tolika přátelllm
nebo- obrazně- do všech kontinentll; na mnohá setkání, konference
a kongresy kdoví kde ve světě, nebo
že bychom nebyli m ě li za členy své
.rodi ny tolik stuclenttl v rámci výmě
ny mládeže.
Stále budeme Jim u Pageovi vd ěč
ni za to, že nás te hdy přimě l k tomu,
abych napsal své jméno na kartičku
s návrhem mého členství. To pak ·
umožnilo mn ě i mé manželce Joan
účasn1it se na aktivitách tohoto skvě
lého společens tví.
Wilfridj Wilkinson,
Past Rl Dir·ector;
Rotary Club ojTrenton,
Ontar·io, Canada;
pr'evzato z časopisu THE
ROTARIAN č. 11//2001

Využíváte WWW stránky pro svou klubovou
Při svém putování po českých a slovenských Rotary klubech, běh e m n ěhož seznamuji rotariány se strukturou
distriktových webových stránek na adresách www.rotary
cz. a www.rotaty.sk zjišťuji, že většina klubů dÓsud nejmenovala klubového webmastera, který odpovídá za aktualizaci klubové části WWW stránek distriktu. Řada členů ani
netuší, že neje n distrikt, ale i každý Rotary klub, svoji internetovou prezentaci dávno již zřízen ou má.
Zrekapitulujme si základní fakta: Rotary International,
distrikt 2240 má své internetové prezentace umístněné na
adresách www.rotary.cz a www.rotary.sk. Tyto prezentace
jsou obsahově v podstatě totožné. české a slovenské kluby
mají prezentaci na obou adresách pocho pitelně každý ve
svém rodném jazyce. Čeština a slovenština je obdobně využívaná v archivu článků GOOD· NEWS, který je součástí
tohoto Rotary portálu. Stejně jako v tištěné verzi, odpovídající člá nek v mate_řském jazyce autora.
Každý klub má vlastní webovou prezentaci na adrese ve tvaru:
www.rotary.cz/rcnaz evklubu a· www.rotary.sk/rcnazovklubu.
Pro co nejefektivnější využití internetu by měl každý klub
co n ejdříve jmenovat svého klubového webmastera, který
bude zodpovědný za aktualizaci klubových webových stránek. Tato č inn ost nevyžaduje profesionální znalost programování. Aktualizace klubové čá sti je velice intuitivní a jednoduchá.a vyžaduje pouze základní znalost prác~ s PC.
Klubový webmaster odpovídá kro mě aktualizace webu
i za správu dalších uživatelských kont. Proto by fun kce webmastera měla být dlouhodobá, což bude daleko efektivn ěj
ší a zejména b ezpečnější, nez jeho jeho každoroční výmě
na, neboť je výhodnější, vykonává-li ji•po několik let. Funkce klubového webmastera bude obdobná funkci pokladníka, běžnou pro jiné kluby, kde ji vykonává nezřídka jeden
z členů klubu.
.Vyzývam proto klubové w,ebmastery, aby pro sdělení pří
stupových jmen a hesel pro vstup do administrativní části
klubových stránek kontaktujte předsedu distriktové komise pro internet Vladimíra Skalského, člena RC Praha City,
autora Ro tary p ortálu na adrese: vladimir.skalsky@rotary.cz.
Při dělí vám obratem heslo pro vstup do systému, včetn ě
odkazu na neveřejn ý manuál pro klubové webmastery týkající se aktualizace klubových stránek na adresách:
www.rotary.cz a www.rotary.sk

Vladimír Skalský, RC Praha City,
distriktová komise p m internet
vladimir.skalsky@rotary.cz

činnost?

WWW adresář Rotary
ČESKÁ REPUBLIKA
ROTARY KLUB .
RC Brandýs - Bo leslav
RC Brno
RC Brno City
RC české Budějovice
RC český Krumlov
RC Hrad ec Králové
RC Cheb
RCJičín ·
RC Jihlava
RC Jindřichův Hradec ·
RC Karlovy Vary
RC Klatovy
RC Kroměříž
RC Kutná Hora
RC Libe rec- Jablonec
RC Most
RC Olom ouc
RC Ostrava
RC Pardubice
RC Písek
RC Plzeň
RC Poděbrady
RC Praga Caput Regni
RC Prague International
RC Pra ha
RC Praha - Staré Město
RC Praha City
RC Praha Classic
RC Prostějov
RC Pře rov
RC Tábo r .
.RC Trutnov
RC Třebíč
RC Vrchlabí
RC Zlín
RC Znojmo

klubů

WW\'</ adresa
www.rotary.cz/rcbrandysboleslav
www.rotary.cz/ rcbrno . ·
www.rotary.cz/rcbrnocity
www.rotary.cz/ rcceskebudejovice
www.rotary.cz/rcceskykrumlov
www.rotary.cz/rchradeckralove
www.rotary.cz/rccheb
www.rotary.cz/rcjicin
www.rotary.cz/rcjihlava
Www.rotary.cz/rcjindrichuvhradec
www.rotary.cz/rckarlovyvary
www.rotary.cz/rcklatovy
www.rotary.cz/rckro meriz
o/WW.rotary.cz/ rckutnahora
.www.rotary.cz/rcliberecjablonec
www.rotary.cz/rcmost
www.rotary.cz/rcolomouc
www.rotary.cz/rcostrava
www.rotary.cz/rcpa rd ubice
www.rotary,cz/rcpisek
www.rotary.cz/rcplzen
www.rotary.cz/rcpodebrady
www.rotary.cz/rcpragacaputregni"
www.rotary.cz/rcpragueinternational
www.rotary.cz/rcpraha
www.rotary.cz/rcprahastaremesto
wvlw.rotary.cz/rcprahacity
www.rotary.cz/ rcprahaclassic
www.rotary.cz/rcprostejov
www.rotary.cz/rcprerov
www.rotary.cz/rctabor
www.rotary.cz/ rctrutnov
www.rotary.cz/rctrebic
www.rotary.cz/ rcvrchlabi
www.ro tary.cz/rczlina
www.rotary.cz/rcznojmo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA .
ROTAHYKLUB
WWW adresa
RC Banská Bystrica
RC Bratislava
RC Ko~ ice
RC Liptovský Mikuláš
RC Nitra
RC Pieš ťa ny
RC Poprad
RC Spišská Nová Ves
RC Zvolen
RC Žilina

www.rotary.sk/rcbanskabystrica
www.rotary.sk/rcbratislava
www.rotary.sk/rckosice
www.ro tary.sk/rcliptovskymikulas
www.rotary.sk/rcnitra
www.rotary.sk/rcpiestany
www.rotary.sk/rcpoprad
www.rotary.sk/rcspisskanovaves
www.rotary.sk/rczvole n
www.rotary.sk/rczilina

www. rotary.cz
www. rotary.sk
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.R otariánský diamant_
Před měsícem

jsem seděl v LonI pevná dlaň, do které byl takový diamant
~id ská srdi::e n epotřebuj í ke
svému štěstí diamanty - potřebují
jednoho z velkých
položený, znejistí a uvědomí si odpověd·
obchodníků J; diamanty, moudré·
nost, jakou vt'tči tomu úlomku třpytivé krásy · ·eo, co se nedá koupit an i za všechny,
ho čl ověka, hovořili jsme o kde- . nese poklady· su lt~1~ z-Bruneje.
Stačí pohyb - maličký nepatrný pohyb a
I slovo mů že být nejvzácnějším
čem...
.
. Vyprávěl mi svťtj život - mlaaík
ta ohn i vě planoucí kapka spadne na podladiamantem, slovo v pravou chvíli.
Čech, který se po únoru 1948
hu a roztříš tí se. Tak nepatrný pohyb,
Pohled. úsměv.. Pohlazení duše.
rozhodl opustit vlast a hledal - a
lehoučké zachvěn í ruky Pomoc tehdy, když ten, kdo ji
nalezl - v dálce to, co, hledá kde-·
Vzpomínám na ten ostrý palčivý dotyk na
potřebuje, už v žádnou ani nedoukdo: úspěch ... Vyprávěl o své asij·
dlani - jemný a přece silný, člověk náhle
fá...
ucítí úzkost, uvědomí si, co mu bylo svěře
ské továrně, kde zaměstnává· sto
Rotarián nem'usí rozdávat milióny
brusičů diamantů, o svých úsp&
no ...
- i když rotariánské hnutí ji<;:h už
ších, svých cestách...
Jenže nenese každý č lověk - a nen~se· rozdalb l;>ěhem . své existence tolik,
že by se za ně pořídila asi nejpřepy
čas v tom podzimním dni měři·
· stále - daleko víc, daleko větší diamant?
ly podivuhodné přepychové pře
Každý člověk drží_cosi daleko vzácnějšího
chovějšÍ klenotn ice světa ...
sýpací hodiny, svítící hodiny, ve
a daleko křehčího, cosi, co muže podat
Někdy stačí podat d iamanty
kterých místo zrn písku se sypaly.
svým blízkým i sám sobě.
nenápadnější. Zdánlivě neviditel~isíce brO'ušeoých d iamantú ...
.Vánoční darné... 1Y diamanty, které potře bují
. Popíjeli jsme český Budvar, kte·
Dar, který není omezen dobou Vánoc,
duše, které potřebují, aby nezahyrým měl "diamantový král" zásonuly... .
dar, který čeká a žije celý rok - tak jako na
Nenápadné, tak nenápadné diabenu le dničku, hovořili o tom, co
celý lidský' rod, nejen na Vá noce, ďopadá
tů oh l o být a co nebylo - a když
manty.
betlémské světlo ...
Rotariánské d iamanty.
přiš l a jednou opět řeč na diamanKaždý drží veliký diamant, 'veliký dar, da:t
soucitu, naděje, víry a lásky.
ty, vstal a donesl několik etují,
předváděl tančící jiskřící světlo
Je to dar, o který pečují rotariáni - dar,
který se snaží zadržet, když už už klouže a
vzácných kamenl! ...
Z jedné ettije vytáhl diamant a . · klesl by k zemi, roztříštil by se.
podal mi ho. "Málokdo mú že. říct,
Každý člověk nese cosi cennějšího, než je ·
že měl v ruce diamant za šest set
ten nejvzácnější 'diamant. Něco svítícího,
Martin .Petiška,
RC Brandýs-Boleslav
tisíc dolarl!," řekl s úsměvem.
o če m hovoří právě o Vánocích tak jasně
Mít v ruce takový diamant vede
démantový hlas, vánoční.hlas.
člově ka k nejistotě.
•
dýně

u

z
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Portál Rotary lnternational District 2240
Anglická 11erze

Zajtmtwé Rotmy
li 'll 'll' strdnky

Aktuality distriktu
Praha, Marrlon Horel 27.9.2001 .
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Fotogalerii z krjsn6ho večera naleznete zde
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RICHARD O. KIH G. PREZIOEHT Rl V PRAZEI
Do ptf'Widtlnfho """" pttztdtntský(h kon!trend, kltrf

'l't Mm f\!nktnfm roce absoh'uJt kddj
novf nastupu)fcr prtzu1tM Rolary lnltrnat.onll doskM; po ctlfm tvflt , zalld!l R~thard O tGng, kltrj
do tfto fvnkct nutoupi k 1. hrvtncr k 2001, nMt""" t tyf tzv ·novych rotani nskjch umr vt
stfednl Evropf rozhocl st us'cutt(M postupnf M utk6nl u tltny t tltnhmi Rotary klubb v
Českf republiky 1 n1 SIO'vtntku v P11u. hntd nato t rottniny v Bukurtltr, potf v Sudaptltr t na
livfr vt VlriM a to v rjmcrtzv '"20)1 Eutopun lnttrCdJ Prtsldtntral Con'trtnct OIMtrt•, kttrf v

~

L easeP/an
~

'":::.-:.-#11
0

tfctrto mhttch probthly vt dnech 27 ztll tf 3 '"'' 2001 Celý t!6nok >>>

OISTRIKT 2240 HA IHTERHETU I
Po nfkol kamfs6lnlm obdobf pfipciY mi Rotary nU dillfllct 22..0 - Čuki ltpublikt t SlovensU
rtpub!Tf<t svou 'flntrM IAittntlovou prtztnttci Ro:dhlý 'NtboY'f Slr,nky tukjch a slOYtns k~ch
rottritnU JSOU umlstnfny nt dornfntch druhtho ''du, IJ nt t dttst ch WNW rot ary cz t WNN rotary sk
S!rjnky poklhl 21 :tli prtlldtnt Rot.,ylnltrnat•onal pro rok 200112 R~ehard O King, kltrý v rt mc1

O ~~:,:i:~·l~f~l~~~:~l~tt;':;c:.,~~~~~f ~';~~n:o/J.~ť;',jam;,t1elkou Chtnt

O

®

do P11hy
Stalo u ufdotnou llldkrou, 1 tn• ttnto rok ntbol výnrmkou, ft ROTARY :organilOYJI p11covn'
t trttnU'It mladýc h rudr, ktotfu :otastiktJÚ jtdtloročnjch ttudljl'ljch poby1ovv uhttn•l l Tento rok u
slrttnut•t uskutofn110 v hotel• S~tlnrct v Srtlnic•. v mtltJ obcl pn Zvolena
Uo\lý Rotary klub v Kravaffch
Podntkatelf, kten st sttkjvtjl v soukrom'm golf<Mm klubu v Klntlfch na Opmku, u lofll• novj
klub mezin,rodf\l'ho spoltčtnsM Rottry, jthof clem je poskytov,nl humtnit,mlch t!uhb.Rotary
klub v Krtvallch jt ttprvt druhým klubem n1 (rum/ Mormkot ltuktho klljt . PMI vznikl v OstrM 1
pr6YI pod jeho ptlrontcf ulofll• klub Krtvalfl( Prnicftnltm novfho klubu jt otlrt'ISkj pocfruklltl
Antonln lal.
Uový roentgenový pffstroj pro FreniUt p. R. ukonten

One l l 6. 2001 byl tltvnostnlm pftcftnfm rotnlgtnoriho prislrojt v hodnotf 116 700 USS ukončen
humaniUrnl prOJt kl koncrpovanj natlm RC O&lrM 1 C\ljcattkjm RC Schwy: Mylhtn a podportnj
Yjznamnou ůttlovou doltcl (Matctwng9flflttm) od Nadact Rotary.

Aktuální {fcín ky

I'

G'ood .\'ews

www.rotary.cz

Vyu žijte nabídky na zakoupení dokumentárníh o video-filmu ., ...ad optima inte11li" ze slavnostní inaugurace Rorary distriktu 2240 v červnu 1999 v Praze na Žofíně nejen pro propagační potřebu vašeho
Ro tary klubu, ale i jako hodnotné pozornosti pro vaše tuzemské i zahra ni ční p artnery. Film je opatřen
anglickými titulky a je k dispozici ve formátu V HS i T C (pro USA). Můžete si jej objednat u sekre táře
distriktu Augustina Čermáka - e-mail : clllg.cennctk @uolny.cz za 180 Kč (včetně balného a poštovného).
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