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Možnost výhoánějlí volby 

TELEGON . ~ ~ 

propOIOVCnl 
telekomunikačních sítí 

, , 
LEVNE TELEFONNI HOVORY elegon 

Systém TELEGON je nový směr v oblasti hlasové komunikace a je zaváděn pro každého 
účastníka pevné telefonní sítě , který si přeje snížit náklady za své telefonní hovory. Každému 
uživateli nabízí jedinečnou možnost platit méně za hovory z pevné linky na mobilní stanice 
GSM - a právě ty mohou tvořit až 60% všech poplatků za telefonní hovory přes pevnou síť. 

Základní přístup k síti TELEGON je docela jednoduchý. Stačí se spojit s operátorem sítě a požádat 
o schůzku s obchodním zástupcem TELEGONU. Ten vás navštíví a seznámí se vším potřebným. 
Po vyplnění objednávky bude do 24 hodin aktivována karta, kterou budete při volání prostředni
ctvím sítě TELEGON používat. Při volání z digitálních linek není karta potřeba. 

Po aktivaci obdržíte potvrzení objednávky s číslem karty a od tohoto okamžiku můžete využívat 
výhod TELEGONU. 

Do sítě TELEGON se může zaregistrovat jako uživatel každý účastník pevné telefonní sítě, tedy 
každá soukromá osoba a každá firma. 

Měsíční paušály za používání sítě TELEGON neplatíte. Hradí se pouze manipulační poplatek 
600.- Kč za připojení, který není závislý na počtu aktivovaných karet. 

Sami se rozhodnete, s jak velkým kreditem má být vaše karta provozována. Vhodné je zvolit ho 
tak, abyste vyúčtování hovorného dostávali přibližně jedenkrát za měsíc. Ze zkušeností lze doporučit 
kredit ve výši zhruba 30% současných měsíčních nákladů za telefonní hovory přes síť dominantního 
operátora. 

Nehradíte žádné paušály, pouze cenu hovorů a to o polovinu levnějších než je běžné, včetně 
poplatků za místní hovorné. 

Síť TELEGON je rozšířena po celé České republice tak, aby byla dostupná v každém UTO. 
Další informace na čísle operátora systému TELEGON 02/83 84 24 64 
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Rotary Inšritút sa uskuročnil v uve
denom termíne v ,.meste pri mori", ako 
Brighton & Hove- súmestie na južnom 
pobreží Anglie - nazývajú anglické pro
pagačné brožúry a cestovné kancelárie. 
Najma Brighton je štýlové a eleganrné, 
ale najma mód ne a moderné mesto s vý
znamným dedičsrvom tradícií a kultúry, 
významné obchodné centrum s hyper
akrívnym umeleckým dianím a rušným 
nočným životom. Prímorská promenáda 
a korzo na mólach, obchody v úzkych 
kl'ukatých uličkách, možnost' hodovat' vo 
viac ako 400 reštauráciách a návšteva 
exotického kráťovského paláca král'a 
Georga IV. patrí k hlavným ciel'om ná
vštevy množsrva turistov z celého sveta. 

Účastníci Rotary Inštitúru, medzi 
ktorými bol aj náš súčasný DG 
Dobroslav Zeman a DGE pre rok 
2000/200 I Ivan Belan, však mali vel'mi 
málo času obdivovat' tieto ruristické 
ciele. Vačšinu času svojho pobytu 
v Brightone strávili v hoteli a najma 
v kongresových priestoroch Brighton 
Centre. Tu sa uskutočni l Rotary Inštin.'!t, 
doteraz na svete najvačší v jeho histórii: 
zúčastnilo sa ho 953 registrovaných 
tlČastníkov zo 43 krajín sveta. Rorary 
Inštitút bol totiž spoločne organizovaný 
pre zóny Rorary 1 O- 18, ktoré zahri1ajú 
celťt Európu a Afriku, to znamená 
distrikry od Islandu až po Juhoafrickú 

republiku. Zároveň prebiehal Seminár pre budúcich 
guvernérov a seminár rotariánskej Nadácie pre úradu
júcich guvernérov distriktov uvedených rotariánskych 
zón 10 - 18. 

V rámci Rotary Inšritútu sa uskutečnilo 5 plenár
nych zasadaní, v rámci seminárov DGE a semináru 
Nadácie 3 plénárne zasadania a vel'a tematických 
workshopov. V diskusných skupinách sa pod vedením 
skúsených dl11oročných rorariánskych lektorov prebe
rali otázky organizácie Rorary lnrernational, jej nadá
cil, rozpočtu a temer všetkých hlavných projektov. 
Velkým prlnosom pre všctkých tlČasrnlkov seminára 
pre DGE bola výmena prakti~kých skúsenostl pri 
príprave distrikrného plánu pre budúci rotariánsky 
rok, ako aj informácil o výsledkoch doteraz realizova
ných projekrov. Množsrvo distrikrov má aj svoje špeci
fiká v organizácii disrrikrového života v závislosti 
najma od geografických podmienok, preto boli disku
sic často vel'mi živé 
a zaujlmavé. 

Vyvrcholením 
DGE seminára ako aj 
Rorary Inštitútu bola 
plenárna schódza, na 
ktorej vystt'1pil prezi
dent Rotary lnternarional 
Carlo Ravizza. Vo svo
jorn prejave hodnotil 
doterajšiu jeho činnost', 
referoval o strernutiach 
s mnohými h lavami 
štátov a významnými 
štátnymi predstavitel'mi, 

Tht Brighron Cmtrt - mimo konania Rotary ln!titútu v Brightont 
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ale aj komentoval závery rokovania 
Inštitútu v Brightone, ktoré budú iste 
pomáhat' pri prlprave avizovaných orga
nizačných zmien v rámci Rotary 
Inrernational. Po prejave odpovedal na 
množsrvo otázok širokého spektra, kroré 
boli kladené z pléna. 

V rámci společenských stretnurí sa 
uskuročnila večera ,.Vitajte v Brightone", 
ktorú usporiadala p rimátorka miest 
Brighton & Hove, pani Jennifer M. 
Langsron. Vyvrcholením gala-banketu bo
lo vystt'1penie Orchestra Královského ná
mornfcrva Jej Veličenstva z Portsmouth. 

Pracovné otázky sa riešili ešte aj 
v nedel'u dopoludnia pred rozchodem 
domov. Mnohí účastníci tohtoročného 
Rotary lnštitútu sa totiž už na d ruhý deň 

Skvtld anglickd tkchovka 
- Marint Royal Band 

zúčastnili zasadnurí vo svojich mater
ských kluboch na róznych miestach 
Európy a Afriky, aby čoskoro realizovali 
nové poznatky vo svojej zodpovednej 
práci pre Rotary. 

Ivan &lan, ADG, DGE 
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EVROPSKÁ KONFERENCE ROTARACTU V PRAZE 

Praha měla tu čest hostit jako první 
v novém milleniu setkání zástupci'! 
Rotaractu evropských zemí na zasedání 
European Rotaract lnformation Center 
(ERIC). Tato akce proběhla během ví
kendu 21. - 23. ledna za účasti 70 účast
níků z 20 zemí. Organizačně byla zajiš
ťována oběma českými Rotaract kluby 
- Prahou a Plzní. C elý víkend byl boha
tý na kulturn í program a kromě vlastní 
konference byla dána příležitost k mno
ha dalším diskusím, výměnám názori't 
a prezenradm aktivit Roraractu, což je 
vlastně d lem všech podobných meziná
rodnfch setkání. Víkend sponzorsky 
podpořil Budějovický Budvar, čímž po
těšil íačasrnfky nejen daznými suvenýry, 
ale i dodávkou tradičního moku na so
bomf party. Celá událost proběhla bez 
věršfch problérni'a a d le odezvy účasrnfki'a 

se zdá být úspěchem našeho Rotaracru. 

Praha lákajfd svými kulturními pa
mátkami i kulturou současnou byla vy
brána za místo konání konference ERIC 
během třetího víkendu roku 2000. Právě 
díky těmto hodnotám našeho h lavního 

města ne nf divu, že se někteří začali sjíždět i dříve a na 
druhou stranu někteří odjeli zase pozděj i , takže nako
nec zde byli přátelé z celé Evropy více než týden. 
Nejvěršf obd iv však zaslouží účastníci, kteří sem dora
zili vlastně až z asijského konrinenru, i když repre
zentovali evropský stát. Cesta z Novosibirsku trvala 
vlakem téměř čtyři dny. O ro více nás mrzí, že právě 

jedna ze dvou ruských tačastnic byla obětí jediného 
vážného problému celé akce, krádeže dokladi'a, peněz 
a jízdenky ihned po příjezdu na hlavní nádraží. 
Naštěsrf pas i jízdenku se podařilo během jejich týden
ního pobytu vyřešit a nakonec jsme i finančně vyšli 
rak, že jsme jí mohl i odpustit účastnický poplatek. 

Většina {ačastnfkta se sjela v pátek, kdy večer 

začínal oficiální program. D íky všudypřítomnému 
M urphymu byla tento den, a snad jen tenro den, sně
hová kalamita nejen v Praze, ale i v dalších místech 
Evropy, takže většina leti'a byla zpožděná, nemluvě 
o problémech, jež měli řidiči , zejména přátelé 

z Lotyšska, kteří přijeli s l 5ti hodinovým zpožděním. 
Nepřfzea1 počasí však byla ta spěšně zdolána a téměř 

všichni jsme se sešli během pátečního večera ve staro
české hospodě U sedmi švábů, nacházející se pod 
Pražským hradem na rohu Nerudovy ulice. Zde nám 
připravili příjemný večer se staročeskou muzikou, ri'az
nými kejklířskými vystoupeními a samozřejmě spou
stou různých pochutin a nápojů ve staročeském stylu. 

Z konftnnc~ ERIC v Prau: v l~k Jtolu zleva David Pav/is, budoucl ERIC za ČR, MiroJÚlv 
Š~b~Jttt mark~tingovj manag~r ERIC (ČR), Vojtlch Havrdruk, Jottlamj ERIC za ČR, LukaJz 
GrochowJki, prezidmt ERIC (Polsko), Magali Ftm (Franci~), zdstupc~ evrop1klho Rotaractu 
u Rotary fntemational, Cyril Noirtin, francouZJkj ERIC 
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Účastníc i měl i možnost se trochu zotavit 
po často náročných cestách a ti, jež při
jeli na akci ERIC prvně, se i včlenit do 
kolektivu před blížfd se konferend . 

Setkání zástupců ERIC se konalo 
v sobotu v hotelu Golf, kde většina 

účastnfki't bydlela. Program byl bohatý, 
mj. se diskutoval další rozvoj informač

ních služeb poskytovaných prostřednic
tvím inrernetu a e-mailu, propagace 
ERIC, finance, budoud konference, 
zapojení Rotaractu do celosvětového 

programu Rotary PolioPlus či registrace 
této organizace, spojená s žádosrí o fi
nanční podporu ze zdrojů EU. Obecně 

lze říci, že je potřeba udělat ještě mnoho 
práce, ale že dle ERIC v rámci tzv. kon
ceptu 2000 se daří napla1ovar. Těmito 
dli je zejména zprostředkován í komuni
kace a informad v rámci evropského 
regionu s maximálním využitím moder
ních informačních technologií (inrerner, 
e-mail), zapojení zemí střední a východ
nf Evropy do činnosti ERIC a nastarto
vání společného projektu. Jako obvykle 
trvala konference po celý den a tenrokrát 
se ani nepodařilo stihnout prezenrace 
aktivit a stavu Rotaractu v jednotlivých 
zemích. Proto bylo rozhodnuto přesu
nout ryto prezentace na večerní party, 
kde zárovea1 budou i ti účastníci víken
du, kteří strávili den prohlídkou Pral1y. 

Nezbylo tedy mnoho času na odpo
činek a už opět celou skupinu odvážel 
autobus do víru večerní Prahy. Nejprve 
všechny čekala prohlídka Pražského hra
du a následně procházka přes Karlův 

most až na Staroměstské náměstí, aby 
zejména LIČastnfci konference nebyli 
ochuzen i o některé krásy našeho hlavní
ho města. Na Staroměstském námě

stí na nás poté čekal restauranr a klub 
u Kamenného stolu se společnou večeří 

a party plnou muziky, nějakých těch 

projevů a tomboly, jejiž výrě-kk půjde na 
společný projekt Roraractu a GE Capiral 
Bank spočfvajfd v darování a převozu 
zánovního nábytku do vybraných dět
ských domovi'a, škol a dalších institucí. 
Ceny do tomboly jakož i pivo na celý ve
čer a tričko jako suvenýr věnovala na tu
to akci společnost Budějovický Budvar, 
která figurovala i v loa1ském roce jako 
sponzor ERIC. Během večera rovněž po
děkoval zástupce tureckého Rotaractu 
všem zemím, které se podílely na pomo-



• 

ci obětem zemětřesení a oznámil, že cel
kem obddeli finanční hotovost zhruba 
50 tisíc marek a spoustu materiální po
moci. Nejvíce se o tuto sum u zasloužili 
němečtí přátelé, ale mezi těmi, kteřf ob
drželi čestné poděkování, byl i český 

Rotaract. 
Celý večer uběhl jak voda, vlastně 

celý víkend, jelikož ráno nás už čekal jen 
společný "brunch", rozloučen í a odjezd 
účastníků do jejich domoví't. Nikomu se 
asi domů nechtělo, jenom nám, utaha
ným z organizace celé akce. Přesto jsme 
byli rád i, že se víkend poved l a že 
se našim evropským přátelům v Praze tf
bilo. Vždyť zejména na takovéto spolu
práci a výměně názorí't a zkušeností stojí 
krása a úspěch Rotary a Rotaractu. 

Nyní už se těšíme na další meziná
rodní setkánf. To příštf u nás bude už 
posledn í víkend v únoru v Plzni, kde 

-.~·. ~ rotariámký dorost 

Na sobotnlm obldl v přmávct kon.ftrmct - zk
va: David Pavlis, Lotu U/lnu (Dánsko), Vojtlch 
Havrántk (CR), Gtorgts Hi/bm (Luxt mbourg), 
v ltk Ema1mtl Udmro (Rumumko), Ptur Quanmll 
{Vtlké Británit). Maarten Heuvtl (Nizoztmf) 
a Si/jt z Norska. 

kromě prezidentské konference našeho 
d istriktu proběhne i setkání se sousední
mi distrikty a mezinárodní squash turnaj. 
Všichni zájemci o tento sport č i setkání 
s Rotaractem jsou srdečně zváni do Plzně! 

Vojtlch Havránek, 
D.R.R. 2240, 

ERIC za Ceskou republiku 
vojta@tin.cz 

DAR RC KARLOVY VARY KNIHOVNĚ 
V Karlových Varech je od roku 

195 1 úspěšně rozvíjena Ovořákovská 

trad ice, pod ložená sedmi M istrovými 
návštěvami Karlových Vart"t a kontinen
tální premiérou jeho symfonie "Z Nového 
světa" dne 20. 7 . 1894 v karlovarském 
Poštovním dvoře. 

Kromě 4 1. Dvořákova karlovarské
ho podzimu se zde v listopadu 1999 
uskutečnil již 34. ročník Mezinárodní 
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka před 

Základním posláním celosvěrové
ho hnu tf Rotary je podněcovat a pěsto
vat ideál služby a pomoci jakožto zá
kladny úspěšných aktivit, zejména pak 
podporovat 
• za prvé: pěstován í přátelství jako 
příležitosti ke s lužbě a pomoci 
• za druhé: dod dování vysokých etic
kých zásad ve všech povoláních a uzná
vání prospěšnosti každého užitečného 

zaměstnání rak, aby ho každý rotarián 
využil jako příležitosti ke své službě 

společnosti 
• za třetí: rozvíjení ideálu služby a po
moci v osobním životě každého rotari
ána, v jeho zaměstnání i ve společen

ských vztazích 

.. 

mezinárodní porotou, v níž pod ruhé zasedla i profe
so rka University W isconsin G reen paní Sarah 
Meredith, členka tamního Rotary klubu. Před rokem 
se se mnou písemně kontaktovala a našemu Rotary 
klubu zaslala jako dar ples 300 anglických odborných 
knih různých vědn fch oborů. Předsravenstvo RC 
Karlovy Vary rozhodlo tento dar věnovat k obohacení 
cizojazyčného oddělení karlovarské knihovny, což bylo 
přijato s povděkem. 

V listopadu 1999 prof. Meredith opět zasedala 
v mezinárodní porotě zmíněné soutěže a během svého 

CÍLEROTARY 

• za čtvné: rozvíjení vzájemného porozumění, směřu

jící k mezinárodní důvěře a míru prostřednictvím svě
tového společenství všech, které sjednocuje ideál ocho
ty ke vzájemné službě a pomoci. 

IDEÁL ROTARY 

Rotary je celosvětovou organizací vedoucích osob
ností z podnikatelských a odborných kruhů, mužů i žen, 
kteří poskytují humanitární služby a pomoci, prosazují 
ve všech činnostech vysoké etické principy a přispívají 

k vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě. 
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týdenního pobytu v Karlových Varech si 
našla čas navštívit náš pravidelný pon
děl ní mítink, kde všechny přítomné 

informovala o složení a činnosti svého 
domácího Rotary klubu. Našemu klubu 
nabídla spolupráci, která bude konkreti
zována v prvním roce nového tisfciletf. 

Vladislav jáchymovský, 
RC Karlovy ~ry 

ZKOUŠKA POM OCÍ 
ČTYŘ OTÁZEK 

Zodpovězením těchto čtyř otázek 
je možné si ověřit, zda naše úmysly 
a činy skutečně přispívají k zachování 
a rozvíjení etických hodnot v mezilid
ských vztazích, jež jsou cílem Rotary: 

I. ]t to pravda? 
ll. ]t to les mé VtUi vlem, jichž se to týkd? 
III. Podpoř! to přdtelstvla vzdjemnou 
důvěru? 

N. Přinese to prosplch vJem zúlllJt
nlným? 

• 
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ROTARY KLUB TRUTNOV 
POSÍLENÍ ROTARIÁNSKÉ RODINY 

Dne 25. září 1999 nastal pro rota
riány v Trutnově slavnostní okamžik, ne
boť z rukou guvernéra distriktu 2240 
JUDr. D obroslava Zemana převzali 

Chartu Rotary International. 

Její předání do rukou prezidenta MUDr. 
Rostislava Čevely bylo vyvrcholením téměř dvouleté 
aktivní činnosti řady nadšených příznivců, kteří ne
únavně pracovali na vyřízení všech potřebných náleži-

Pomnfk k výrolf 1918- 1998 zbtuÚJvaný 
Rotary klubem Trutnov 

SANITKA 
PRE NsP NITRU 

Rotary klub Nitra pripravil miestnej nemocnici 
s poliklinikou pekný vianočný darček. 17. decembra m. r. 
odovzdali zástupcovia klubu na stretnutí v nemocnici sa
nitku Volkswagen, ktorá je u rčená na prevoz 8 osob. Jej 
nadštandardné vybavenie však v prípade potreby umož
ňuj~ splniť i nároky rýchlej zd ravotníckej pomoci. KJ'úče 
od sanitky symbolicky prevzal riaditel' NsP v N itre, 
MUD r. Viktor Žák, CSc. Na zakúpenie sanitky bol po
skytnutý matching grant vo výške 3500 dolárov. 
Rovnakou sumou prispeli i rotariáni z partnerského mes
ta Naperville v štáte Illinois. Po inkubátore pre novoro
c!enecké oddelenie NsP je to už druhý významný príspe
vok RC N itra pre krajskú nemocnicu. 

tostí. Tehdy začíná již i vlastní rotarián
ská práce motivovaná snahou za zvýšení 
etiky vztahů mezi lidmi, na zdůraznění 

přátelství a humanity. První významněj
ší akcí bylo zvelebení části neudržované 
zeleně ve městě a následné postavení 
pomníčku k 80. výročí vzniku samostat
ného Československa. Vysazený sy~bo
lický strom - lípa malolistá - byla sice 
hned do dvou dnů vandalsky zničena, 
což potvrdilo oprávněnost vzniku Rotary 
klubu s jeho úlohou zlepšit etiku lidské
ho žití. Dnes již nový zdravý stromek 
jen připomíná, že v tomto úsilí musíme 
stále pokračovat. 

Zabezpečení stylové scht'tzovní 
m ístnosti ve Whisky klubu hotelu 
ADAM, jejíž kamenné zdi pamatují 
14. století, pravidelná týdenní setkání 
nebo založení krori iky klubu, to jsou 
standardní způsoby práce. Nestandardní 
a pro náš klub typické bylo vybudování 
hřiště pro hru petang. Útulné prostředí 
hotelu Bohemia, kde je hřiště umístěno, 

vynikající kuchyně - to vše působí na 
zvýšení úrovně při pondělních setkáních 
našich členů. 

Přitom se kvalita činnosti našeho 
klubu postupně tříbila. Koncem roku 
1999 byla zahájena další velmi zdařilá 

akce - benefiční koncerty, jejichž výtěžek 
vstupného byl předáván těm nejpotřeb
nějším. V listopadu a prosinci roku 
1999 byly uspořádány čtyři koncerty 
pod vedením klavírního mistra Františka 
Jirky a vybraný obnos, včetně finanční
ho nadlepšení organizací Siemens, zna
menalo v předvánočním období pro 
Stacionář pro zdravotně oslabené a těles
ně postižené děti, pro dvě Speciální 
mateřské školky pro děti s více vadami 
a pro Kojenecký ústav v Trutnově vý
znamnou finanční injekci do jejich další 
činnosti. Účastníkům pak koncerty při
nesly několik hodin krásné relaxace 
při poslechu Bacha či jiných autorů včet
ně typického vánočního koncertu. 

Pro rok 2000 jsou již připraveny 

další významné projekty, které potvrdí, 
že v rotariánech z Trutnova získal náš 
disrrikt "opravdu zdařilé dítko" do své 
stále se rozšiřující rotariánské rodiny. 

Eugen Krdl, 
RC Trutnov 

Ivan Ko!alko, MBA 
prezit:knt RC Nitra 

Prezit:knt naddcie Visage S!cvakia, ca ktorú RC Nitra financuje svoje projekty, 
PP Ladislav Hetényi, odovzddva k/'úle od sanitky riaditewvi NsP V. Ždkovi. 
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Podpora nadačních programů jako výraz důvěryhodnosti 
VÝZVA PREZIDENTA Rl CARLA RAVIZZY 

Di1věryhodnostl rozumíme ,.schop
nost získávat si dl'1věru". Rorary kluby si 
svou dl'1věryhodnosr získávají nejlépe 
svou službou obci. Naše služby a pomo
ci nás čin í známými a přinášejí nám 
respekt: čím budou ryto služby a pomoci 
výraznější, tím větší di1věru si získáme. 

Projev důvěryhodnosti však podpo
ruje dobré jméno Rorary i jinak. Pokud 
naši spoluobčané vidí, jaké pozitivní 
hodnoty jim jejich místní Rorary klub 
přináší, dm větší počet z nich projevu
je o činnosti Rorary zájem a společně 

s obcí jako celkem má snahu naše pro
jekty podporovat. 

Jedním z našich nejcennějších ná
srroj tl k podpoře našich služeb a pomocí 
i naší dl'1věryhodnosri je Nadace Rorary. 
Pomocí jejích humanitárních a vzděláva
cích programi1 mohou kluby své zdroje 
znásobit a zapojit se do mezinárodních 

• 

aktivit. Přemýšlejte proto všichni o tom, 
jak by váš klub mohl těmito programy 
reagovat na nutné potřeby svého okolf 
a posíli t rak pozici klubu v obci. 

Pokud svými sponzorskými dary 
přispíváte k realizaci projektů klubu, 
pokud jste hostiteli stipendistů nebo čle
nů týmů studijní výměny nebo podpo
rujete partnerské projekty PolioPlus, 
mohou se klubové služby dále rozvinout 
a překročit horizont nejen obce, ale i va
ší země. 

Přispějete rak k tomu, aby stále 
vzrůstala důvěra v angažovanost vašeho 
klubu v humanitární oblasti a v rorari
ánské ideály tolerance a mezinárodního 
porozumění. 

Carlo Raviza, 
prezident Rl 

JAK S PROFESNÍ SLUŽBOU ? 
K listopadovérmt dopim nynlj!fho gu

vernéra Rotaty distrikttt 1920 Rudolfa 
Potocnika byla prifožena zajlmavd sitttal
nf zprdva PDG Kw·ta Wilda, týkajlcf se 
profosni služby, kteni mťiže být inspirativ
nl i pro nds: 

,.V rorariánském roce 1993/94 zří
dily z tehdejších 43 rakouských klubů 
disrrikru 1920 pouze čtyři komisi pro 
profesní službu. V roce 1999/2000 je 
jich ze současných 47 klubů již sedm
náct, které si chtěj í úkoly profesní služby 
osvoj it a hlásí se k nf již i další. 

Stejně jako v minulém roce proto 
předkládám ,.Návod k vyhledání projek
tů profesní služby": 
1. Prezident klubu požádá pověřence pro 
profesní službu nebo jiného angažované
ho člena klubu (v rámci jiné oblasti ro
rariánských služeb a pomocO, aby se po
drobně seznámil s podklady, rozdanými 
na disrriktovém shromáždění v Bad 
Gastein a uspořádal při některém z příš-

• 

tich meetingl'1 přednášku na téma rorariánské profesní 
služby. Na tuto přednášku by měla navazovat 
v plénu klubu diskuse, zda se klub bude chtít v pro
jektech profesní služby angažovat. 
2. V kladném případě se vycvořf ze 3-6 rorariánů pra
covní komise pod vedením pověřence pro profesní 
službu, který se v rámci brainstormingu pokusí defi
novat někol ik cílů. Přitom by se ~ěl vzít zřetel na od
povídající nedostatky v oblasti pi1sobnosri klubu (do
razy u starosty, úřadů, církví, charity, úřadů práce 
a pod.) . 
3 . Výsledky této práce se po vyhodnocení (kolik peněz, 
kolik času, kolik rorariánů si projekt/projekty vyžá
dá/vyžádajO předloží výboru/plénu klubu. 
4. Na závěr se vybere jeden nebo více projektů. 
5. Následuje realizace (u velkých projektil je účelné 

zvážit eventuální spolupráci s jinými kluby) . 
Mezi mnoha možnostmi rorariánských služeb 

a pomocí se nabfzí obzvláště pomoc v nezaměstnanos
ti, především pak mládeže. 

Bude-li se klub rouro problematikou zabývat, do
poručuji navázat koncakr s nejbližším Úřadem práce. 
Bylo by účelné seznámit se s různými možnostmi to-

7 
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horo úřadu a případně je předat rorari
ánským přáteltlm. Požádejte případně 
vedoucího m ístního Úřadu práce o jeho 
přednášku v klubu. 

Váš klub by tak mohl být motivován 
k přijeti vlastních pomocných opatření. 
Snad se vám rak podař{ učinit dalšf krok 
v této oblasti rorariánských služeb a po
mocí. 

Za hlavnf problém při prosazován{ 
projektů profesnf služby považuji ovšem 
skutečnost, že nevyžadují předevšfm pe
nfze, ale že je třeba vynaložit svůj vlastní 
čas a osobně se angažovat." 

PDG Kurt Wild, 
guvemér distt: 1920 1993194, 

A-4020 Linz, Rakousko 
Ktttfiteinstm.sse 7 

Tel. 004317321670051 

• • 



Rotary v Pobaltí · : ~:~ 
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Rotariánská konference klubů v Pobaltí 
Svédský Rocary discrikc 2350 uspo

řádal o předposledním lednovém víken
du mezinárodní konferenci pro rocariá
ny z pobaltských států, jejíž přípravu 
a prl'1běh řídi l p. John Orcengren, PDG 
d istrikw 2350 v roce 1997/98. 'Tenco 
discrikt pokrývá oblast kolem hlavního 
města Stockholmu. Náš disuikc byl po
ctěn dm, že p. Orcengren pozval k účasti 
na konferenci jako svého hosta také jedno
ho představitele našeho discrikcu. Náš gu
vernér pověřil dm to zastupováním mne. 

PDG John Orcengren je zkušený ro
carián, který překvapoval nejen svou 
energii, ale také klidem při řízeni celého 
jednání. Jemu také patři můj osobní dík 
za poskytnuti všech podpor, kterých se 
mi ze švédské strany dostalo jak před 
konferenci, cak i při jejím průběhu. 

Konference se nesla pod titulem 
"Cross-Border Cooperation and Friendship 
around the Balcic Sea" a zúčastnil i se jí 
zástupci z ll stá nt V pátek 21. ledna ve
čer se konalo malé poznávací "dinner" 
v hotelu Scandic Slussen, kde také po ce
lou sobotu probíhala vlastni konference. 
Ta pak byla ukončena v sobotu večer 

slavnostní večeři pro všechny účastníky 
v hordu Scandic Hasselbacken. Nedělnlho 

dopoledne bylo možné ještě využít 

k organizované prohlídce Stockholmu. Je to bezpochy
by krásné město, viděl jsem je však bohužel jen z oken 
konferenčního sálu, protože v neděl i ráno jsem se již 
vracel zpět. 

Prakticky celé jednáni bylo věnováno hlavně kon
cakcl'un mezi Svédskem, případně Finskem a třemi 
pobaltskými státy - Litvou, Lotyšskem a Estonskem. 
Za Polsko se konference nezúčastnil nikdo, Německo 
zastupovali tři členové z RC Bad Homburg. Trem po
baltským republikám věnoval i hostitelé velkou pozor
nose a jsem přesvědčen, že jejich spolupráce se 
Skandinávii přináší velké výhody oběma stranám. 
Současná situace oněch třl pobalcských republik byla 
osvědována z mnoha hledisek- politických, hospodář
ských i kulturních. Z přednesených referátů jsem také 
získal dojem, že se si
tuace v těchto ze
mích rapidně zlep
šuje, což je ku pro
spěchu i rotariánské 
ho společenství. Svůj 

vlastni discrikc však 
tyto tři země dosud 
nemajl a asi hned cak 
nezískají, jak bylo 
zřejmé z reakce před
stavitelů rotariánské
ho ústředf z Evansconu. 

Zajímavé bylo ta
ké lfčení simace v Rusku. 

Př~dstaviul distriktu 2240 Stanislav Novák a chainnan konformu v~ Stockholmu. 
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Za čtyři rocariány z této veliké země re
feroval přítel Alexander Borisov z RC 
Moskva-Rossica. Postaveni Rotary v rus
ké veřejnosti je ovšem stále pod vlivem 
starých struktur, takže se v risku objeví 
i články, které rocariánské společenství 

charakterizuji jako "prodlouženou ruku 
amerických imperialistů" a podobně 

- jakoby se tam za posledních deset Iee 
dosud nic nezměnilo. 

Po sobotním obědě byla možnost 
k výměně rocariánských vlaječek. Využil 
jsem jl a předal jsem jak vedeni konfe
rence, cak i příteli Orcengrenovi vlaječky 
jak našeho nového d iscrikcu 2240, cak 

i Rotary klubu Hradec Králové spolu 
s četným informačnlm materiálem o na
šl zemi i o rocariánském dění u nás. 
Právě příte l Orcengren se velmi zajlmá 
o h istorii Rocary a j istě by od kohokoli 
uvl cal jakýkoliv materiál o našich Rocary 
klubech i z dob předválečných. 

Jsem rád, že jsem měl příležitost 

seznámit se s prad Rocary v Pobal cl i s je
ho představitel i . Na závěr je nutno po
přát všem rotariánům na sever od nás 
hodně úspěchů v jejich dalšl práci a těšit 

se i na incenzivnějšl koncakty s nimi. 
K tomu jistě přispěje i uskutečněni vý
měny GSE-týmů mezi d iscrikcem 2390 
na jihu Svédska a discriktem naším na ja
ře roku 200 1. 

• 

Stanislav Novdk, ADG, 
DGN pro 2001/02, 
RC Hradec Králové 
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KE SPOLUPRÁCI SE SOUSEDNÍM NĚMECKÝM 
Právem si stále připomínáme, jak 

důležitá je mezinárodní spolupráce 
všech našich Rorary klubů: vždyť právě 
na nf je založeno toto celosvětové spole
čenství, které už ve svém označení - RO
T ARY INTERNATIONAL - nese vý
znam a možnosti svých aktivit. 

Je velmi milé zjištění, že i naši nej
bližší západní sousedé, německé Rotary 
distrikty, chápou mezinárodní poslání 
Rotary stejně jako my. Nejlepšfm příkla
dem toho bylo pozvání, kterého se mi 
dostalo od p. Uwe Richardsena, člena 
Rotary klubu Weilheim, ltřadujfcího gu
vernéra Rotary distriktu 1840 - jižní 
Bavorsko, u příležitosti pololetní konfe
rence, na kterou pozval prezidenty všech 
klubí't tohoto distriktu. Geografickým 
centrem tohoto distriktu je bavorské 
hlavní město Mnichov (jen v samotném 
Mnichově je 9 klubů) a tvoří jej cel
kem 76 klubů s téměř 3 500 členy (do
konce včetně jednoho rakouského klubu 
- RC Reutte, který leží těsně při němec
ko-rakouské hranici). 

S guvernérem p. Uwe Richardsenem 
jsem měl příležitost setkat se již více
krát: na Institutu Rotary v Berlfně v li
stopadu 1998, který byl vstupní přípra
vou na funkce guvernérů z evropských 
distriktů, na International Assembly 
v kalifornském Anaheimu v březnu '99, 
týdenním školení pro všech nově nastu
pujících 528 guvernérů z celého světa, 

a hned nato na prezidentské konferenci 
v Dráždanech koncem března 1999 za 
přítomnosti našeho současného prezi
denta Rl Carla Ravizzy z Itálie i jeho ná
stupce v této nejvyšší rotariánské funkci 
pro rok 2000/2001 Franka D evlyna 
z Mexika. 

S p. Richardsenem jsme se ovšem vi
děli i v letošním rotariánském roce 
jednak na prezidentské konferenci 
v Bruselu v říjnu 99 a pak i u příležitos
ti dalšího Rotary Institutu v anglickém 
Brightonu v listopadu 99. Je to muž vel
mi aktivní a agilní, který plně chápe své 
rotariánské poslání i odpovědnosti, které 
z ~unkce guvernéra vyplývají. Proto se 
také rozhodl svolat na předposlední ví
kend ledna t. r. - aniž by tak navazoval 
na nějakou tradici svých předchůdců 

DISTRIKTEM 1840 

Členěni rotary distriktti na tlzemí SRN 

v Bavorském lese, nedaleko hranic s Českou republi
kou, pololetní pracovní konferenci všech svých prezi
dentů, jíž bezprostředně (v pátek) předcházelo zasedá
nf jeho Poradního sboru a zároveň i navazovalo 
(v neděli) přípravné školení šesti asistentí't guvernéra 
tohoto distriktu, kteří tuto funkci budou vykonávat od 
července t. r. Vedle povinné účasti prezidentů všech 
klubů bylo vlastní konferenci přítomno i několik bý
valých i budoucích guvernérů distriktu, všech šest le
tos úřadujících asistentů guvernéra a současně i člen 
RC Augsburg (rovněž distrikt 1840) p. Hans Mi.iller
Rech, který v červnu minulého roku ukončil svou tří
letou velmi významnou funkci ředitele Rotary 
lnternational a zároveň i hlavního pokladníka tohoto 
celosvětového společenství. Zastoupení bylo tedy sku
tečně reprezentativní. 

Byl jsem poctěn tím, že mě DG Uwe Richardsen 
pozval na tuto konferenci jako hosta, pověřeného 
přednáškou o významu mezinárodních vztal1ů v rámci 
Rotary a o zkušenostech, které jsme získali za uplynu
lých několik měsíců při výstavbě našeho zcela nového, 
samostatného mezinárodního distriktu 2240. Měl 
jsem tak vhodnou příležitost povědět našim němec

kým přátelí'tm, kteří se o dění u nás velmi upřímně 
zajímali, co pozitivního se nám podařilo v našem di
striktu během uplynulého roku vykonat: vydávání na
šeho distriktového dvouměsíčníku GOOD NEWS; 

získání dotací od Rotary Foundation na 
realizaci našich humanitárních projektů 
(Matching Grants, Children's Opporrunities 
Grants); uskutečnění mých setkání 
prakticky se všemi starosty a primátory 
měst, kde kluby působí a uspořádání při 
této příležitosti tiskových konferencí 
o Rotary; výměna mládde se zal1fanič
ními partnery a její vysílání na krátko
dobé pobyty do zahraničí i na zahranič
ní stipendia; pořádání letních táborů 

mládeže našimi kluby atd. atp. 

Přítomné jsem informoval i o našich 
distriktových projektech (cyklus bene
fičních koncertů TMAVOMODRÉ 
VEČERY; profesní Inter-City Meetingy; 
tisk a distribuce protidrogových dia
gnostických karet v české i ve slovenské 
jazykové verzi) apod. 

Myslfm, že můj příspěvek měl velmi 
pozitivní ohlas, jak vyplynulo z nabídek, 
kterých se mi od německých klubů do
stalo: přestože některé z nich již své přá
telské kontakty s našimi kluby rozvíjejí 
(např. RC Pral1a City a RC Weilheim; 
RC Piešťany a RC Bad Worishofen), 
vznikl zájem i ze strany dalších klu
bů - například RC Chiemsee (který 
také připravuje svůj velmi zaj ímavý 
"GroBenheimer Projekt" na boj pro_ti zá
vislosti pod heslem: "LOS - Leben Ohne 
Sucht") a RC Kielheim. Stejně tak je vel
mi vstřícná i nabídka na spolupráci me
zi patnácti RTC v distrikw 1840 a naši
mi čtyřmi ROTARACT kluby. Všechny 
kontaktní adresy budou uveřejněny 

v mém \'morovém Dopisu guvernéra 
č. 8, který pravidelně dostávají prezi
denti všech našich klub\L Bude jen 
účelné, aby naše Rotary kluby pořádající 
letos v létě tábory mládeže, pozvaly také 
účastníky z d istriktu 1840, který má 
o spolupráci se svým sousedním česko
slovenským distriktem 2240 upřímný 
zájem. Ten může jen pomoci vzájemné
mu přátel~kému porozumění na obou 
stranách. 

I pro mne samotného byla účast na 
pololetní prezidentské konferenci di
striktu 1840 novým a zajímavým pouče
ním: o tom, jak se prezidenti německých 

klubů aktivně zapoj ují do rotariánského 
dění, jak aktivně působí v tomto distrik
tu asistenti guyernéra, kteří udržují se 

I 
-do malého městečka St. Englmar 
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pomoc pot{·ebuým · .~_.:~~ ~----------------------------------, 

svými svěřenými kluby (vždy kolem 15) 
pravidelný kontakt, jakými zajímavými 
náměty se tento disrrikt zapojuje do na
vrhovaných změn Ústavy Rl, Ústavy 
Rotary klubu a doporučených Stanov 
Rotary klubu, které budou předmětem 
jednání na příštím zasedání Legisla
tivní rady Rl (Council on Legislation) 
v dubnu 2001 v Chicagu, o struktuře 
Poradního sboru DG a o způsobu řízení 
tohoto velkého disrriktu, atd. Vedení di
striktu 1840 je plně interesováno na 
tom, aby byly všechny funkce po uply
nutí relativně krátkého jednoročního 

funkčního období klubových funkcio
nářů předány včas a s dokonalou přípra
vou jejich nástupcům tak, aby činnosti 

všech klubů mohly - jak se vyjádřil guvernér 
Richardsen - "plnou parou" pokračovat ve svých čin
nostech i v dalším rotariánském roce 2000/200 I. Při 
této konferenci byla představena i jejich právě vytiště
ná velmi obsáhlá KRONIKA. Vznikla z iniciativy 
PDG pro 1998/99 Ulricha Sprandela a v péči 

· p. Christa z RC Dingolfing-Landau. Je v ní textem 
i obrazem představen jak vznik, minulost a přítomnost 
ceÍého distriktu (jednoho ze 14 v celém Německu), tak 
i výsledky činností všech jeho 76 klubů. 

Znovu jsem si ověřil, jak důležité jsou pro vzájem
né porozumění a rozvíjení přátelských vztahů na mezi
národní úrovni a na rotariánské bázi tyto osobní 
kontakty. Nejenže sblíží osoby, které se dříve neznaly 
ale které jsou stejného založen(, ale zároveň umožní 
vzájemné porozumění a případně i navázání dalších 

přátelských kontaktů. V tom sám vidím 
jednu z nejvýznamnějších hodnot celého 
rotariánského spÓlečenstvl, které pak 
umožní poskytovat pomoc a službu všu
de tam, kde je toho zapotřebí. 

Na závěr bych chtěl citovat slova 
DG U . Richardsena: "Příležitost stát se 
prezidentem Rotary klubu se nabízí 
prakticky jen jednou v životě. Proto je 
třeba jl maximálně využít k užitku lidí, 
kteří naši pomoc potřebují." 

Dobroslav Zeman, 
guvernér Rotary distriktu 2240 

ll A" •k I 'v k ' b •l ' ' d 'll_ v I_ l• v " 1r.1t utass e t ancovant a na tt«a ve "sr<o zcce 
6. prosince je v kalendá.t'i sv. Mikuláše. 

A protože v roce 1999 to bylo pondělí, 
den pravidelných klubových schůzek 
RC Ostrava, s radostí jsme přijali pozvá
ní k návštěvě a "výjezdnímu", avšak slav
nostnímu a přátelskému ~etkání do 
"naší školičky". Tak říkáme Lidové kon
zervatoři - Dětské múzické škole Sťj 

speciálním zaměřením na zdravotně 
postižené děti . Tamní ředitelka , paní . 
Miloslava Soukupová společně s na
ším Rotary klubem a přáteli ze Žiliny to
tiž patří k duším a organizátorům let
ního tábora pro zdravotně postižené 
děti - STRUŽIELKA (viz také článek 
v GOOD NEWS č . 4/99). 

Setkání bylo pojaro jako určité hod
nocen( v pořadí již 6 . ročníku Stružielky. 
Bylo spojeno nejen s předáním oficiální 
zprávy, kterou od paní Soukupové obdr
žel náš klub, ale zejména bylo obohace
no kulturním programem. Ten pod 
vedením paní ředitelky připravily děti 

- žáci "školičky" a účastníci táborů 

Stružielka. Děti zahrály, zatančily a za
zpívaly a věřím, že i rozehřály naše srdce. 
Při setkání jsme mohli shlédnout i ama
térský videozáznam z tábora, který .se 

konal v loňském roce, několik dnů před inaugurací na
šeho distrikru. Pozdravili nás také přlromní žilinští 
spoluorganizátoři. Z namená ro, že Stružielka probíhá 
na úrovni spolupráce, kterou sice můžeme označit ja
ko mezinárodní, pro nás je však prostě československá . 

Nám bylo poté milé předat dětem malou a slad
kou mikulášskou "nadílku" a paní Soukupové peněžn í 

dar pro "školičku" ve výši 4000,- Kč ze sbírky uspořá
dané mezi členy Rotary Clubu Ostrava. Závěrem zbyl 
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prostor pro občerstvení a přátelské "ku
loární" rozhovory a setkání. Věřím, že se 
týkaly i táboru Stružielka 2000. 

Paní Soukupová, děkujeme! 

Libor Friedeh 
sekretd1' RC Ostrava 
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KRÁSNÝ DAR POD VÁNOČNÍ STROM 

Sp~cidlnl auto zn. M~rcetks Vito na nádvořl hotelu Růže 
jako by symbolicky stdlo pod vdnočnlm stromečkem 

RC Český Krumlov předal miliónové 
vozidlo pro dopravu postižených dětí 

Dne 14. prosince 1999 vyvrcholilo 
více jak dvouleté úsilf českokrumlov

ských rotariánů. Ten den, který bude za
psán do jejich kroniky zlatým písmem, 
slavnostně předali na nádvoří česko-

krumlovské ho 
hotelu Růže 

řediteli České 
maltézské po
moci v Českých 
Budějovicích 

panu Janu 
Radovi speciál-

Panl hrablnka Daisy Waldstúnovd-Wartenbergovd pře
ddvd Zlatou med4ili Suverénnlho Řddu maltézských rytlřů 
a České maltézské pomoci patronu proj~ktu Ing. Otakaru 
Veselému z RC Český Krumlov 

~ 
I 

Zeman a paní hraběnka Daisy 
Waldsteinová, která v rámci slavnostní
ho aktu předala za zásluhy o realizaci 
projektu členu RC Český Krumlov 
Ing. Otakaru Veselému a panu řediteli 
Maxu Machankovi Zlatou medaili 
Suverénního Řádu maltézských rytířů 
a České maltézské pomoci. Po vystoupe
ní žáků Základní umělecké školy 
v Českém Krumlově seznámil přítomné 
hosty se sociálním projektem jeho pa
tron - pastprezident RC Ing. Otakar 
Veselý, který měl spolu s bývalým sekre
tářem RC JUDr. Danielou Vondrovou 
na jeho realizaci největší zásluhu. Po je
ho proslovu a po vystoupení celé řady 
hostů bylo speciální vozidlo vysvěceno 

Detailnl pohled na vnitřek speciálního vozidla, upravený pro ®pravu posti
žených děti 

ně upravené vozidlo zn. Mercedes 
' Vito, které bude sloužit pro dopravu 
zdravotně postižených dětí z celého 
ileskokrumlovského okresu do česko
budějovické Arpidy, kde se tyto děti 
léčí i učí. Projekt v hodnotě té
měř 1 milión korun byl financován 
z prostředků nadace RI Childrens' 
Opportunities Grants a RC Český 
Krumlov za vydatné pomoci part
nerských RC Freyung-Grafenau 
z Německa a Lons Le Saunier 
z Francie. 

Slavnostnímu předání byla pří

tomna celá řada oficiálních hostů, 
mezi nimi především guvernér Rotaty 

distriktu 2240 J UDr. Dobroslav 

ll 

českokrumlovským vikářem Václavem 
Píchou a poté předáno zástupcům ČMP. 
Po prohlfdce města se večer konal slav
nostní mítink RC za účasti pozvaných 
hostů. 

Bylo symbolické, že předání speciál
ního vozidla jeho provozovateli České 
maltézské pomoci v Českých Budějovi
cích bylo uskutečněno právě ve dnech, 
kdy RC Český Krumlov oslavil 5. výročí 
svého založení a byto i pěkným dárkem 
postiženým dětem pod vánoční strome
ček 1999. 

Rudolf Souka4 
RC Český Kmmlov 
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Seminář RYLA byl úspěšný 
V GOOD NEWS 5199 jsme měli 

možnost přečíst si informaci o pořádání 
prvního semináře RYLA v našem di
striktu 2240. Je mi proto velkým potěše
ním, že mohu touto formou oznámit, 
že se seminář vydařil a jeho cíle byly 
splněny. 

Osm mladých žen a jedenáct mla
dých mužů se sjelo do zasněžené 

Kopřivnice z celé České a Slovenské re
publiky. Byl pátek večer, doba, kdy si 
většina lidí začíná užívat volného víken
du. Přesto tito mladí lidé zavítali na úze
mí Valašského království. M ladé účastní
ky přivítal za distrikt 2240 v zastoupení 
guvernéra jeho asistent, přítel Jiří Fast. 
Odborně obsahovou a přípravnou fázi 
zaštítil ISP Morava, pobočka Institutu 
svazu prí'unyslu ČR, takže účastníky při
vítal a také celým seminářem je provázel 
přítel Zdeněk Michálek, ředitel pobočky 

a také vedoucí služby mládeži RC 
Ostrava. Jménem RC Ostrava, který byl 
"klubovým garantem" semináře, jsem 
měl tu čest přivítat jako sekretář klubu 
účastníky osobně. Poté co přítel Fast ofi
ciá lně seminář zahájil, představovali se 
i jednotliví účastníci . Sdělovali ostatním 
také svá očekávání. Ta hlavní se dala shr
nout do tří bodů: 
• dozvědět (a naučit) se něco nového, 
• poznat nové přátele a navázat nové 
vztahy, 
• dozvědět se něco o Rotary. 

Poté se už všichni s chutí pustili do 
naplňování svých očekávání. Začal Petr 
Kala, špičkový trenér ISP Morava, který 
mladým účastníkí'tm poutavě osvětlil zá
kladní pravidla prezentace a vystupování 
před auditoriem. To proto, že si všichni 
z. přítomných měli v nedělním progra
mu možnost vyzkoušet, jak v praxi tako
vá prezentace funguje. H lavní témata se 
účastníci dozvěděli v další části večera . 

Byli rozděleni do čtyř skupin a každá 
skupina dostala za úkol zjistit do neděle 
maximum informací o "svém" tématu, 
připravit poutavou prezentaci a pak ji 
předvést auditoriu. A témata byla vskut
ku náročná: 

1. Společenství Rotary International 
2. Město Kopřivnice 
3. Valašské království 
4. ISP Morava 

K dispozíci byly nejen brožury, publikace a další 
informační materiály, ale Městské informační středis

ko, internet apod. Vše z.íleželo na fantazii a odhodlání 
mladých "rylistí'!", kteří na závěr prvního dne, ještě 
v noci začali kout strategické plány, jak na to. Posloužil 
i přilehlý bar, kde ·zrovna probíhala "Jameson party". 

Sobota začala přivítáním z úst '?ástupce starosty 
města Kopřivnice, který předal účastníkům informač
ně-upomínkový balíček. Slovo pak dostala mladá per
sonální manažerka ISP Morava, slečna Ilona 
Macurová, která provedla účastníky úskalím sebepo
znávání a kariérového plánování, včetně několika 

dotazníků a testů. Proč? Naším záměrem, který se pro
línal celým seminářem RYLA, bylo poselství, že chce
me-Ji změnit svět, musíme každý začít sám u sebe. 
Proto bylo pro mladé hosty jistě zajímavé představení 

koncepce "osobní kval ity" Zdeňkem Michálkem. Že 
takové zásady fungují i v praxi, mohl účastníkí'tm 
z vlastní zkušenosti povědět jeden z našich vzácných 
hostů - Ivan Košalko, ředitel podniku Ceram Čab ne
daleko Nitry, současný prezident RC N itra. V tu dobu 
se přijel i na seminář podívat také zástupci ostravského 
Rotary Clubu. Víťa Raška, v~doucí profesní služby, 
přivezl hosty nejmilejší - přítele Jaroslava Černého, 
ASM a také doyena klubu 891etého Vladimíra Káše, 
pamětníka poválečného Rotary Clubu Ostrava. 

Vážím si toho, že jsem mohl mladým lidem předat 
také své poselství, které se týkalo osobního vůdcovství 
a role hodnot, principů a poslání v životě člověka . 

Potěšen jsem byl o to víc, že jsem se mohl opřít o hod
noty, principy, poslání a cíle Rotary lnternational. 
Vždyť pravda, čestnost, přátelství, důvěryhodnost, 

prospěšnost, služba a spravedlnost, to jsou hodnoty, 
které jsou často v očích mladých devalvovány. 

V sobotní intenzivní práci v rámci jednotlivých se
minárních blokí'1 spočívalo jádro našeho předávání 
znalostí a zkušeností v oblasti vůdcovství (leadership), 
které je obsaženo i v názvu semináře (Rot<!ry Youth 
Leadership Award). Snaži li jsme se účastníkí'tm říci to, 
čemu věříme jako rotariáni i jako zástupci svých pro
fesí. Proto bylo milé, že naše témata se zaujetím přija
li. Stala se pro ně zdrojem k současnému i budoucímu 
využití. Přátelská spolupráce, hlubší vzájemné pozná
ní, pomoc a podpora, to byly přínosy, které byly patr
né zejména mimo bloky "výuky". Skupiny shromaž
ďovaly ma~eriály a informace, jedna z nich jistě 

i během návštěvy technického muzea v Kopřivnici, 
kam všichni účastníci také zavítali. Vše se mělo 

"zhmotnit" v neděl i dopoledne. 
Nervozita a tréma zajisté sehrávaly svou roli, pro

tože bylo stanoveno pořadí prezentací a všichni se 
dozvěděli i pravidla -Yyužití zpětné vazby, podle kterých 
měli vybraní účastníci "hodnotit" výkon jednotlivých 
skupin. Ty se zhostily svých úkolů skvěle. I my rotari
áni jsme se v prezentaci první skupiny dozvěděli 
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několik zajímavostí o Rotary, o nichž 
jsme dříve nevěděli . Ignác Šustala, kop
řivnický rodák, by si jistě rád poslechl 
chválu na svůj pozitivní vliv na rozvoj 
Kopřivnice. 

Také Bolek Polívka se svým červe
ným nosem by se mohl hrdostí nadouvat 
při vzorné pre-.tentaci svého Valašského 
království a uronil by j istě slzu při zpěvu 
valašské hymny. Prezentována byla i vlaj
ka tohoto království a v diskusi se speku
lovalo nejen o možném termínu vstupu 
EU do struktur tohoto království, ale 
i o úrodě švestek. Reálným aktem pak by
lo jmenování Zdeňka Michálka minist
rem vlády Valašského království: zatfm bez 
portfeje, ale pod přísahou. Věřím, že nový 
ministr nezklame důvěru v něho vloženou 
a že dny, po něž se tento RYLA seminář 
konal, budou navždy vyhlášeny ve Valašském 
království (a tedy i v EU) jako dny volna 
a královských svátk(L 

Otázkou zthtává, jak si Zdeněk 

Michálek poradí se zdvojením funkcí, 
protože, jak potvrdila prezentace o ISP 
Morava, mladí účastníci vypátrali, že je 
skutečně . ředitelem této pobočky, a že 
ISP není jen bezobsažná zkratka. 

Užili jsme si tedy i legrace z tvoři

vosti podané zábavnou formou. Ke slovu 
se dostali všichni, každá skupina spra
vedlivě rozdělila prezentační role mezi 
své členy. 

V závěru představili přítomní členo

vé ROTARACTU (z řad účastníkí't) ak
tivity tohoto "předvoje" Rotary klubů. 

Pozdravit účastníky přišel také František 
Krontorád, výkonný ředitel Asociace 
trenérů a konzultantí't managementu 
(ATKM), která se stala jakýmsi sponzo
rem a garantem semináře, protože všich
ni lektoři , kteřf na něm působili za 
Rotary bez nároku na honorář, jsou čle
ny ATKM. Za odvedenou práci jim 
Asociace přispěla celkovou částkou 
3000,- Kč. 

Pak už nadešel čas na závěrečné 

shrnutí, zhodnocení, slib, že budeme 
v seminářích RYLA pokračovat a slav
nostní předání oficiálních certifikátí't 
RYLA, které podepsal úřadující guver
nér d istriktu 2240 Dobroslav Zeman. 
Účastníci dostali na památku také vlajku 
RC Ostrava a poštou o několik týdnů 
později GOOD NEWS 5/99, adresář 



(tčastnfkl't a fotografie - z předáni certifi
kátů a hromadné foto všech účasrnfkl't. 

V závěru bych chtěl vyslovit něko
lik poděkování, nejdříve předsravite

h'tm disrrikru 2240, zejména Dobrovi 
Zemanovi a Jiřímu Fastovi, že nám dali 
dltvěru a umožnili nám srát se v roce 
70. výročí vzniku RC Ostrava "garanty" 
rakové akce, která přispívá k posflenf ro
le služby mládeži v rámci jak našeho klu
bu, rak i disrrikru jako celku. Děkuji 
všem mladým účastnfkl'tm za jejich 
(tčast, pozitivní přístup a vytvořeni skvě
lé atmosféry. Děkuji také vysflajidm 
klubí'tm za vstřícnost a aktivitu, s niž při
jali a podpořil i myšlenku RYLA seminá
ře. Z hloubi srdce děkuji Zdeňkovi 

Michálkovi a jeho mladému rýmu v ISP 
Morava za výborné organizační a materi
álové zabezpečenf. Diky ovšem patři ta
ké hostttm (oficiálnim i neoficiálnfm) 
a zúčastněným trenérům. Jsem pevně 
přesvědčen, že myšlenka RYLA semináře 
se bude i v přišdch Jerech !)spěšně napl
ňovat v rámci celého disrrikru 2240 a že 
svou měrou přispěje k profilováni mla
dých, které se stanou vl'tdčimi osobnost
mi v různých sférách života v našich ze
mlch. Rorary Club Ostrava je připraven 
k pomoci, podpoře a k akrivni ttčasri. 

Libor Friedel, 
sekretdl' RC Ostrava 

Ddle jsou uvedeny dva pohledy na 
RYlA seminář - olhna organizátora 
a oli1na tílasmika. 

RYLA z pohledu organizátora 

Kd}""1 jsem se loni v l étě dozvěděl 

o záměru guvernéra našeho nového čes
kého a slovenského disrriktu 2240 
Dobroslava Zemana uspořádat semi nář 

RYLA pro mladé talentované vůdčí 

osobnosti, srdce mi poskočilo radosrf. 
Plně jsem si uvědomil, že nadešla chvile, 
kdy mohu nádherně skloubit své za
městnáni - ředitele moravské pobočky 
Institutu svazu průmyslu ČR, se svou 
funkd "Jugenddiensra" v RC Ostrava 
a ještě k romu přidat své zkušenosti 
z dvacetileté manažerské práce. Po úvod
nim vyjasněni záměrů jsme s rorarián
ským přitelem Liborem Friedlem navšd
vili v srpnu RC Plzeň, kde nám úsry asi
stenta guvernéra Jiřího Pasta byla dána 
důvěra celou akci uspořádac. 

"lf seminái~ pro mladé 

Našfm záměrem bylo, aby se mladí lidé nejen ně
co nového a užitečného naučili , ale zejména aby lépe 
pozn:jli sami sebe, objevili svůj porenciál, naučili se rý
mově pracovat a veřejně prezenrovar jak sebe, rak pře
devším výsledky práce svého rýmu. Trenérsky jsme 
proro program obsadili lidmi, kreřf mají k mladým 
blfzko a kteří by je svým přístupem mohli nadchnout 
pro praktickou realizaci získaných poznarkl't. Seminář 
byl veden skutečně tréninkově a všichni (tčasrnfci do 
něj byli po celou dobu aktivně zapojeni. 

Jak vyplynulo ze závěrečných prezentad i hodno
ceni celé akce, naše předpoklady se naplnily. Všichni 
účastnfci svým odpovědným přístupem dělali čest vy
sflajfdm Rorary klubům a vzorně hájili jejich barvy. 
V závěrečném hodnoceni pak na otázky "Jak se vám ll
bil program semináře?" a "Doporučili byste seminář 

dalším spolupracovníkům?" odpovědělo "ANO" sro 
procent z(tčastněných. 

Tři dny strávené s routo skupinou nádherných 
mladých osobnosd mne osobně velmi oboliarily a da
ly mi novou naději v "lepšf zítřky" nejen v Rotary, ale 
i v celé České a Slovenské republice. Věřfm, že řada 
z účasrnfkl't se prosadí v pracovním i občanském živo
tě a budu rád, že jsme k romu mohli pod hlavičkou 
Rorary svým d flem přispět. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kreřf se na 
(tspěšném průběhu semináře RYLA 99 podfleli. Jedná 
se v prvé řadě o samotné účastníky, bez jejichž zapoje
nf a odpovědného přístupu by jistě výsledky nebyly rak 
pozirivnf. Za druhé bych chtěl poděkovat trenérům 

- RNDr. Petrovi Kalovi, Ing. Iloně Macurové a přede
vším Ing. Liborovi Friedlovi, který byl nejen t(enérem, 
ale zárovdí mým nejbližším spolupracovníkem 
a spolutvl'trcem programu. Díky patři rovněž mým 
spolupracovníkům v moravské pobočce Institutu 
svazu prl'tmyslu ČR za souvisejfd organizační a admi
nistrativní práci. Děkuji rovněž za účast a vhodné do
plněni semináře bezprostředními vstupy rotariánským 
přátelům Ivanovi Košalkovi, prezidentovi RC Nirra 
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a asistentovi guvernéra Jiřímu Fastovi, 
PP RC Plzeň. 

Zdměk Michálek, 
RC Ostmva 

RYLA očima účastníka 

Když jsme v párek přijeli na seminář 
RYLA v Kopřivnici do hotelu P-Beam, 
neměl jsem ani tušení, co mě v následuji
dch dnech čeká. Znal jsem sice program 
semináře, ale to bylo poněkud málo. 

Po seznámeni všech (tčastníků semi
náře jsme byli rozděleni do čryř skupin. 
Každá skupina si vylosovala téma, které 
měla do konce semináře zpracovat. Naše 
skupina měla za úkol zabývat se rématem 
"ROTARY". Toro téma bylo pro mne 
naprosro neznámé, ostatně jako všechna 
dalšl témata. V průběhu semináře a zpra
cováváni přiděleného tématu jsme se sna
žili objevovat sami sebe. Pomáhali nám 
v tom lektoři, kteřl nás pomod rl'tzných 
metod učil i poznat, co je v nás. 

Co mi seminář přinesl? Poznal jsem, 
že cesta, po které ve svém životě jdu, je si
ce klikatá, ale doufám, že je správná. 

. Potvrdila se mi platnost jednoho přisloví 
- kolik jazyků umiš, roli krát jsi člověkem. 
Chce-li člověk něco změnit, musi začít 
sám u sebe. 

Chtěl bych poděkovat pořadatelům 
za oběravosr, se kterou se nám věnovali a za 
dobře připravený program celého semináře. 

Michal Adamllk, 
Z/atd Koruna 



pomoc potreb11ým · ·. C. f· 
'" 

ZASIATE SEMIENKA PRINESÚ ÚRODU 
Chce! by som sa s Vami podeliť 

o silný zážitok z vel'mi vydarenej akcie 
RYLA, ktorú pripravili členovia RC 

. O strava, páni Zdeněk Michálek a Libor 
Friedel. 

Mysllm, že vobec nepreháňam, kecl' 
zdoraznlm, že to bol a s odstupom najvy
darenejšia akcia Rotary, akej som sa 
kecly zúčastnil. Vel'mi dobre mi padlo to, 
že v obdobl, ktoré sa vyznačuje značným 
morálnym úpadkom mnohých našich 
spoluobčanov a z toho. prameniacou 
skepsou, sa organizátorom podarilo vy-

tvoriť akýsi ostrov opnm1zmu a krásnych l'udských 
hodnot. I ich prispenlm a, samozrejme, prispenlm 
tých super mladých !'udl, s ktorými sme maJi možnosť 
stráyiť dva dni, sa moja nádej, že táto generácia, ktorá 
má i vdaka Rotary možnosť poznávať i tie najvzdiale
nejšie miesta na tejto planéte, bude schopná vytvoriť 
lepši svet, zmenila na vieru a presvedčenie. 

Zvlášť by som chce! oceniť hlavných protagoni
stov za ich neopakovatel'ný spósob prezentácie toho, 
ako sami veria tomu, čo sa snažili účasrnlkom seminá
ra odovzdať. To je pre mňa najlepšou zárukou toho, že 
zasiate semienka prinesú bohatú 1hodu. leh spojenie 
rotariánskych myšlienok a nanajvýš aktuálnych odbor-

ných tém seminára je jasným dókazom 
životaschopnosti a nadčasovosti rotari
ánskych prindpov. Mysllm, že stručnej
šie a výstižnejšie, ako to na záver podu
jatia charakterizoval pán Fast, sa to už 
povedať nedá: 

"Je dobre, že sme opliť v našich kra
jinách Rocary kluby založili." 

Ivan Ko!alko, 
prezident RC Nitra 

v 

Pomoc Domu Slovenského Cerveného kríža 

Červený krlž je najvačšlm občian
skym združenlm s humanirným zame
ranlm nielen na územl Slovenskej repub
liky, ale i vo svete, s viac ako stotridsať
ročnými skúsenosťami v poskytovanl 
prvej pomoci l'uďom v núdzi. Slovenský 
Červený krlž ako nezisková dobrovol'ná 
humanitná spoločnosť sa v posledných 
rokoch pretvoril na modernú a efektlvnu 
organizáciu, ktorej činnosť zasahuje do 
viacerých oblasti. Jednou z nich je aj hu
manitná a sociálna činnosť. 

Napriek snahe zainteresovaných sú 
stále medzi nami skupiny zranitel'ných 
občanov, ktorl si nevedia, alebo aj ne
možu pomócť sami. Červený krlž im 
prostrednlctvom sociálnych stredlsk 
a Domov humaniry poskytuje na nevy
hnurne potrebnú dobu pomocnú ruku. 

Jedným z takýchto stredlsk je aj 
Dom Slovenského Červeného krlža 
v Spišskej Sobote. Dom bol zriadený zria
ďovacou listinou SČK s účinnosťou od 
1. októbra 1992 na dobu neurčitú ako 
účelové sociálne zariadenie na poskyto-

vanie sociálnych služieb. Budovu poskytol Mestský 
1had v Poprade do bezplatného prenájmu na dobu 
20 rokov. Investlcie na jej rekonštrukciu predstavovali 
cca 2 milióny korún. Predmetom činnosti Domu je 
predovšetkým poskytovanie dočasného pobytu pre sta
rých občanov, ktorl si vyžadujú doliečenie pod kontro
lou zdravotnlckeho personálu. leh zdravorný stav si vy
žaduje nepretržitú opatrovatel'sktl scarosdivosť pri 
nemožnosti jej poskytovania zo strany prlbuzných, 
a tiež pre občanov v naliehavej riesni. 

Dom vo svojej vývarovni pripravuje celodennú 
stravu nielen pre obyvarel'ov zariadenia, ale aj pre 
dochodcov z mesta a jeho prilahlých častl, ktorl sa 
stravujtl priamo v jedálni, chodia si osobne pre 
obedy, alebo využlvajú možnosť donášky obedov pria
mo do domácnosti. Dochodcovia majtl možnosť pri 
poskytovanl stravy využiť prlspevok na stravný llstok 
od Mestského úradu v Poprade. Dom poskytuje aj po
radenskú činnosť a služby ako pranic, žehlenie 
a mangl'ovanie prádla, pre dochodcov so zlavou. 
Ošatenlm z humanitných darov a zásielok od občanov 
pomáha tým, ktorl takúto pomoc potrebujú. 
Spoločenská miestnosť dáva priestor na rozvoj kultúr
neho a spoločenského života. Je využlvaná ako výuko
vé centrum najma pri organizovanl rekvalifikačných 

kurzov SČK. 
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Dom bol otvorený 30. novembra 
1992. Od tej doby za 7 rokov bolo 
v Dome pri kapacire 13 až 15 ložok 
umiesrnených 472 občanov. Pri otvorenl 
prevádzky Domu v ňom pracovalo 
14 pracovnlkov, v súčasnosti tu pracuje 
18 pracovnlkov. 

Pri vybavenl ložkovej časti bol Dom 
závislý od darcov. Sponzori mu pomá
hajú aj dnes. Je potrebné zdorazniť, že 
bez finančných dotácil od O kresného 
a Mestského úradu v Poprade ako aj 
Krajského úradu v Prešove by bola jeho 
prevádzka nemožná. Nemožno zabud
núť ani na rotariánov pri prevádzke 
a doplnenl vybavenia tohto zariadenia. 

Nad Domom Červeného Krlža a je
ho aktivitami prebral patronát miesrny 
Rorary klub, ktorý v spolupráci s Rocary 
klubom v Hoogeeven v Holand
sku a s Nadáciou Rorary pri Rotary 
International poskytol účelovú dotáciu 
(rzv. matching grant) v sume približne 
1 000 000,- Sk, ktoré sú určené na pres
ne definované vybavenie. Dom tak do-



G~ 
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stal auto, vymenil všetky postele za 
polohovacie postele s novým vybavením 
stollkmi u časti z nich. Má taktiež alarm 
od jednotlivých postelí do centrály a je 
doplnený rozvodom rádiového signálu 
do sluchárok ku každej posteli. V rám
ci alarmu má zabezpečené aj orváranie 
budovy v nočných hodinách. Sprchy 
a záchody sú vybavené novými zria
ďovadmi predmetmi a súčasne st'1 opra
vené aj prlvody. a odpady, ktoré boli 
poškodené. Nové je tie-1. vybavenie mad
lami pre bezpečnosť pacienrov. Niečo 

málo prostriedkov čaká ešte na obstara
nie pojazdných kresiel pre dočasných 
obyvatel'ov. 

Čo &tlej? O miesta v tomro zariade
ní je neustálý záujem, krorý ani pri naj
lepšej voli nie je možné uspokojil'. 
V tomto okrese chýba liečebňa dlhodo
bo chorých, kro rej nedostatek je cítil' pri 
záujme o umiesrnenie n:t IOžkach. 
Správa Domu preto uvažuje, za pomoci 
doterajUch sponzorov, združených v na
dácii z Holandska, ale najma za pomoci 
Rotary klubov pokúsiť sa zvačšiť jeho ka
pacitu ako aj kvalitu poskyrovaných slu
žieb dostavbou. Je potrebné zdorazniť, 
že by bolo potrebné najma zvýšiť Jožko
VLl kapacitu, aby najma personál bol 
ekonomickejšie využívaný, aby tiež po
skytol vačší komfort obyvatel'om, ktorl 

by si na pobyt v Dome vedeli priplatiť, a to v menších 
izbách. Je potrebné obnoviť značnú časť vybavenia ku
chyne a pomocných prevádzok. Vedenie by chcelo 

vyrvoriť tiež požičovňu pomocok pre handicapova
ných. Rad i by spoločne s Mestským úradom v Poprade 
zriadili službu, ktorá je pracovne nazývaná sociálny 
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taxík - dopravu za podsta~ne nižšie ceny 
pre dochodcov do nemocnice, na úrady 
a podobne. Chce rozšíriť aj činnosť 

Agenrt'1ry opatrovatel'skej starostlivosti, 
ktorá naráža na značne problémy, predo
všetkým pre neujasnenú legislativu. 

Výkonný výbor územného Spolku 
SČK v Poprade udelil Rotary klubu 
v Poprade za jeho účinnú spoluprácu 

medailu ku 80. výročiu SČK, pánu 
RNDr. Oskarovi Markovičovi z RC 
Bratislava, ktorý bol pri zrode účelovej 
dotácie, bolo odovzdané čestné uznanie 
a Rotary Clubu Hoogeeven a členovi 

tohto holandského klubu pánu 
Gerhardovi Popemovi medaila ku 
80. výročiu SČK 

Viktor Prlknzský, 
RCPopmd 



mladí v zahraničí :_ ~~~, 
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Díky Rorary klubu Plze.ň a dalšfch zú
častněných klubů jsem měl možnost pobýt 
v létě 1999 čtrnáct dnů v krásném sever
ském státě - Finsku. Společně se mnou se 
pobytu zúčastnilo šestnáct zásrupců jedno
tlivých států a to Belgie, České republiky, 
Francie, Polska, Portugalska, Španělska, 
Švýcarska a Turecka. Později se k nám při
dali ještě dva australští srudenri, kteří 

zde byli na ročním výměnném pobyru. 
Organizátorům zabralo mnoho času vytvo
řit pro nás plán mnoha akd, které měly 
jedno společné: život u moře. 

V městečku jménem Rauma, leží
dm na západním pobřeží Finska, jsme se 
všichni se~kali poprvé 25. července, aby
chom tak zahájili náš čtrnáctidenní po
byr, skládajfd se z týdnu pobytu v rodi
nách a z týdnu v mezinárodním kempu. 

Každý z nás účastníků trávil prv
ní týden ve své hostitelské rodině a měl 
tak možnost trochu poznat život v pří
mořském městečku, proslaveném již 
od konce 18. století výrobou krajek. 
I když Rauma leží u moře, její obyvate
lé dávají přednost americkému stylu 

jídla před dary moře. Výjimkou je snl
daně, která je zase po britském vzoru. 
Ale i tak mají na jídelním llstku své 
postavení jídla, připravená z mořských 
živočichů. 

Finové si potrpí na pořádek, což je 
vidět na každém kroku. Okoll rodin
ných i panelových domů je uklizeno té
měř každý den. Dalšl věd, na kterou 
jsou Finové pyšní, jsou mobilní telefony 
Nokia, které má téměř 60 o/o všeho oby-

LÉTO VE FINSKU 

vatelsrva. Stejně pyšní jsou i na lesy, které zabírají 
70 o/o povrchu Finska. 

Většina Finů dává přednost bezhotovostnímu pla
tebnímu styku, což dokazuje fakt, že s hotovostní plat
bou, ať už v obchodních domech nebo i v menšfch 
krámdch, se téměř nesetkáte. 

A jak Finové tráví svůj volný čas? Samozřejmě že 
v sauně. Finové přirom rozeznávají tři druhy sauny: 
normální saunu, finskou saunu (v nlž se navlc přiléva-

jl vonné esence na ka
meny kamen) a čer
nou neboli kouřovou 
saunu, v níž se topl 
starými kamny na 
dřevo a kouř se zčásti 
nechává cirkulovat 
uvnitř sauny. Jeden 
z mých finských ka
marádů mi popiso
val, jak ve Finsku 
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v zimě zoceluji vojáky na vojně. V sauně 
vyhřáté na 115•c musí vojáci vydržet 
pět minut a poté rychlým během doběh
nout k nejbližšímu jezeru, vysekat díru 
do ledu a skočit do ledové vody. Nám se 
ro může zdát nebezpečné, ale Finové 
jsou na saunu a teploty hluboko pod bo
dem mrazu zvyklí od malička. 

Městečko Rauma bylo založeno 
v roce 1442. Jeho centrum, kde se 
nachází původ nf jádro z 15. sro letí, je za
členěno do seznamu UNESCO. Rauma 
má i svůj hokejový rým, ostatně jako té
měř každé větší finské městečko - a hra
jl v něm dokonce dva Češi. Ovšem 
všechno v tomto městě se ročl okolo 
moře - lovem ryb počínaje a výrobou Jo
dl konče (byla zde vyrobena i nejrychlej
ší loď na světě). Ačkoliv má Rauma jen 
38 000 obyvatel, téměř každý třfsrý je 
členem jednoho ze třl m lstnlch Rotary 
klubů. 

Každému vřele doporučuji návštěvu 

Finska a překrásného městečka Rauma, 
kde je roho tolik zajímavého k vidění. 
A jelikož jsou Finové velmi přátelští, 

můžete zde získat mnoho nových kama
rádů a přátel. 

Jan Vanlllk, 
llm RTCP/uň 



, /ad ' I • v' / 111 l V Z fl1Jrfl1l1Cl 

Nádherné vzpomínky na Turecko 
Zúčastnila jsem se Letního Campu 

"Meď99", který pořádal Rorary Club 
Akdeniz. Tábor se konal na jihu Turecka 
ve městě zvané Mersin od 1. do 17. srp
na 1999. 

Celý pobyt byl rozdělen na dvě čás
ti: pobyt v rodinách a pobyt v campu 
u moře na západ od města Mersin. Úče
lem tohoto kempu pro mladé by
lo poznat tureckou historii a kultu
ru, poznat se navzájem s ostatními lidmi 
ze světa a navázat s nimi přátelství. 

Jazykem, kterým se v tomto táboře ho
vořilo, byla angličtina. 

První část pobytu jsem strávila u pa
nl Nilgun Ozcelik a její rodiny, která by-

Ia velmi přátelská a přívětivá. Denní program začínal 
ráno, kdy jsme se scházeli s ostatními t'tčastnlky a den 
jsme pak trávili prohlldkami historických míst, muzef 
a památek. Takto jsem měla možnost navštívit muze
um v Mersinu, město Tarsus, kde byly nalezeny vyko
pávky římského města a kde se také narodil sv. Petr. 
Navštívili jsme tamní univerzitu, která byla otevřena 
teprve před několika lety. Zúčastnili jsme se jednoho 
mítinku Rotary Clubu Akdeniz a Mersin Rotaract 
Clubu, které byly vedeny v turečtině. 

Druhá část mého pobytu byla pořádána mimo 
moji hostitelskou rodinu. Jeli jsme navštívit historic
kou oblast v horách, která bývala obydlena křesťany, 
kteří se zde staletí bránili před nepřáteli. Byla to zají
mavá výprava, neboť města byla vystavěna ve.skalách 
buď vysoko nad zemi nebo i 16 pater pod zemí. Poté 

jsme se přemístili do nádherné oblasti 
u Středozemního moře, kde jsme strávi
li zbytek pobytu v malém kempu u sta
rořeckého hradu vystavěného na moři. 

Mttj pobyt skončil 17. srpna a do
mtt jsem si přiveda nádherné vzpomín
ky na milé lidi, překrásnou přírodu, 

tureckou kulturu a nové kamarády z ce
lé Evropy. Chtěla bych tímto poděkovat 
Rotary klubu Praha, že mi tyto neza
pomenutelné z..ížitky umožnil zprostřed
kovat. 

A/.ma Kusd, 16 let 
Vysldna RC Pmha 

HAVAJ ANEB MILLENNIUM YOUNG PEOPLE'S CONGRESS (MYPC) 

Ve dnech 2 1. až 29. I O. 1999 se na 
H avajských ostrovech konalo setkání 
mladých lidi k miléniu, tzv. Millennium 
Young People's Congress. Týkalo se prio
rit mladých lidi do příštího tisíciletí. 
Tyto priority jsou v podstatě totožné 
s globálními problémy lidstva - vzdělání, 

ekologie, dodržováni lidských práv, chu
doba, mír ... 

Kongresu se zúčastnilo téměř 1000 
lidi z celého světa (193 zem O, takže jsme 
měli možnost problémy prodiskutovat 
a podlvat se na ně ze všech úhlů pohle
du. Bylo zajímavé zjistit, že nejen konti
nenty, ale dokonce jednotlivé státy mají 
úplně odlišné pohledy na tuto proble
matiku, například na oblast vzdělání 

a školství. Belgie má jeden z nejpropra
covanějších systémů vůbec a nynl už jen 
řeš{, jak jej vylepšit. Na druhé straně stá
ty jako Arménie, Ázerbajdžán, Ukrajina 
apod. majl problém v tom, že vzdělání 

nenf přístupné všem. Nebo pokud jde 
o mlr. Rozvinuté státy vidl řešení kon
fliktů ve vzděláváni a informovanosti 
obyvatel, africké země však namítaly, že 
nelze chdt po lidech, aby se zabývali 
o tázkou míru, jestliže se tito lidé ptají 
nikoliv CO, ale ZDA VŮBEC budou 
zítra jist. To jsme jako mladí lidé z vy
spělých zemi (ač neradi) museli uznat. 

Protože jsme mladí lidé a máme bu
doucnost ve svých rukou, snažiJi,jsme se 
také nalézt nějaká řešení, abychom moh
li žít v takovém prostředí, které odpovl-

dá naší představě. Všem nám je jasné, že zbavit lidstvo 
problémů (pokud to vůbec lze) je velmi těžký úkol. 
Jedno však víme jistě: pokud se nezměníme my sami 
a nezačneme každý sám u sebe, je veškerá práce mar
ná. Např. v Dominikánské republice se rozjlždl pro
jekt, který má pomoci rodinám, žijlcfm pod hranicf 
chudoby. M ladí lidé zatfm ještě shánějí penlze (část už 
sllbila vláda USA}, projekt se však týká pomoci rodi
nám postavit důstojné příbytky, v nichž by mohly byd
let a učit své děti, které zatím musí pracovat a chodit 
do školy. Vzdělávání se ovšem bude týkat i dospělých. 

Mezi další projekty patří mimo jiné vytvoření glo
bálních "webových" stránek, různé ekologické progra
my (získáni kontejnerl't na nerecyklovatelný odpad, 
měsíční "brigády" spojené s úklidem ulic, pláži, osáze
ním svahů ·Stromy, aby se zabránilo sesuvům půdy 
apod.), zavedení povinného předmětu ve školách, kte
rý by učil děti odpovědnosti k ostatním lidem, k pří
rodě, k věcem apod. 

Kongres ovšem nebyl pouze vážný, jak by se moh
lo na první pohled zdát. Užili jsme si spoustu legrace, 
navázali neuvěřitelné množstvl kontaktů (ani nestíhám 
odpovídat na e-maily), částečně poznali ostrov Oahu 
a seznámili se s životem obyvatel H avaje, neboť jsme 
byli ubytováni přímo v místních rodinách. Cesta na 
Havajské ostrovy pro mě tedy byla přínosem nejen 
intelektuálním, ale i kulturnlm. 

Michaela Appe/.tovd, 
Ostrava 

Tolik ve stručnosti účastnice kongresu (a také 
RYLA semináře v Kopřivnici) s lečna Appeltová, která 
se havajského setkání zúčastnila i díky skromné pod-
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poře Rotary Clubu Ostrava. Je dobré 
snad ještě podotknout, že mezi "zlaté" 
sponzory celého kongresu patřil Rotary 
Club of Honolulu (disrrikt 5000), 
a že 26. 10. promluvil na tomto kongre
su i prezident Rotary International 
Carlo Ravizza (tisková zpráva na 
www.rotary.org). Ravizza hovořil o pal
čivých problémech, které stojí před mla
dými vůdčími osobnostmi ve 21 . století. 
V menší skupině pak diskutoval s mla
dými lidmi (15-25 let) o řešeních těchto 
výzev na pozadí cílů Rotaty Incernational. 

Mezi dalšími řečníky byli mimo jiné 
i marocký princ Rachid, evropský du
chovní vůdce Rabbi Soudendorp a také 
jeden z řediteltt v rámci OSN, pan Bani 
Dugal Gujral. Mezi podporovatele mlá
dežnického setkánl patři ly i tak význam
né organizace jako UNICEF, UNESCO 
a další. 

Chcete-li se o MYPC a z.áležitostech 
udržitelného rozvoje dozvědět více, 
můžete tak učin it prostředn ictvím 

Internetu na www.mypc99.org, kde 
naleznete program a tiskové zprávy, 
nebo kontaktujte Davida Woollcomba 
z organizace Děti Země ve Velké 
Británii ( +44- 176-327-4459) nebo 
Zehru Aydin-Sipos na sekretariátu 
Komise OSN pro udržitelný rozvoj 
(+1-2 12-963-8811). 

Libor Friede/., 
sekretd1< RC Ostrava 



z činnosti Mubů · ·, .·_;~· 
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
A UKONČENÍ MG- PROJEKTU V RC OSTRAVA 

Předvánoční setkání v RC Ostrava, 
které se konalo 20. 12. 1999 v hotelu 
Atom, bylo v mnoha rysech opravdu 
sváteční. Z návštěvy Vatikánu, kde byl 
předán (i za účasti prezidenta ČR 
Václava Havla) vánoční strom z Beskyd, 
se do klubu téměř doslova "z letiště" 

dostavil náš vzácný host a řečník 

- Msgre František Václav Lobkowirz, bis
kup ostravsko-opavský. Setkání bylo 
otevřeno i pro partnery a hosty rofariá
nů, přišel i náš čestný člen ThDr. Josef 
Hromádka, farář Českobratrské církve 
evangelické ve Frýdku-Místku. 

Velmi nás potěšilo, že jsme po mno
ha administrativně-celních peripetiích 
mohli konečně v předvečer Vánoc sym
bolicky předat do rukou Ivo Ševčíka, ře
ditele Nemocnice Frýdek-Místek, "klí
če" od dvou kolonoskoptt, přístrojů 

k vyšetření tlustého střeva. Jejich poříze
ní spolu s dalšími přístroji a odbor
nými knihami bylo umožněno díky 
účelové dotaci (Marching Grantu), 
kterou RC Ostrava získal ve spolu
práci s The Galleria Rorary Club of 
Houston, TX, USA 
pod č. 10.313 od Na
dace Rotary. Hod
nota projektu činila 

20.000 US$ (viz článek 
"Velký Matching Grant 
- komplementární řeše

ní" v GOOD NEWS 
č. 4/99, str. 19). Do jisté 
míry se tak završilo úsilí 
RC O strava a mladého 
lékaře Ondřeje Urbana, 
člena GSE-týmu, vysla
ného v říjnu 1997 do 
distriktu 5890. Na reali
zaci tohoto MG-projek
tu spolupracoval zejmé
na s přítelem Karlem 
Paigerem, past-preziden
tem RC Ostrava (1994-95) 
a Vladimírem Kášem. 

Poznámka Ondřeje 

Urbana k problematice ra
koviny tlustého střeva je 
součástí tohoto příspěvku. 

úvod našeho setkání, při němž byl MUDr. Urban ofi
ciálně přijat za člena RC Ostrava. Vánoční atmosféru 
pro téměř 60 přítomných pak umocnili svými příspěv
ky a přáními Msgre Lobkowirz a ThDr. Hromádka 
a r_aké zamyšlením nad posláním Rorary a přípitkem 
náš doyen Vladimír Káš. 

Myslím, že tento večer v Rotary Clubu Ostrava 
byl důsrojnou tečkou za rokem 1999, který byl rokem 
70. výročí vzniku RC Ostrava. Poděkování ostravské
ho klubu proto patří všem rorariánCtm i nerorariánům, 
kdož se na přípravě a realizaci tohoto "výročního" 
roku podíleli. 

Libor Friedel, 
sekretdř RC Ostrava 

POZNÁMKA K PROBLEMATICE 
RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA 

Výskytem 75 nových případ tl na I 00 000 obyva
tel za rok zaujímá Česká republika první místo ve svě
tových statistikách výskytu rakoviny tlustého střeva 

a konečníku. Pokročilá onemocnění jsou obtížně léči
telná. Je tedy snalwu zachytit onemocnění v časném 

stadiu, tj. ve stadiu dosud nezhoubné
ho výrCtsrku na sliznici tlustého střeva 
- rzv. polypu, či malého nádoru s dobro,u 
prognózou. 

K tomuto záchytu slouží periodické 
vyšetření srolice určitých věkových a ri
zikových skupin obyvatel na příromnost 
tzv. skrytého (oku ltního) krvácení. 
Osoby s pozitivním restem jsou násled
ně vyšetřeny endoskopickou metodou -
tzv. koloskopiL Při té lékař prohlíží 
vnitřní prostředí střeva . Nalezené polypy 
při tomto vyšetření mttže odstranit 
a zabránit rak vzniku nádoru. Vlastní 
nádory jsou pak léčeny operačně. 

Z velkých populačních studií prove
dených v USA a Západní Evropě vyplý
vá, že v takto ošetřené populaci klesá 
úmrtnost na rakovinu tltistého střeva 
a konečníku až o 40o/o. V České republi
ce jsou pozitivní výsledky tohoro postu
pu známy z referencí pražských klinik. 
Přesto se tento screening běžně neprová
dí- dt!Vody nemohou být jiné než admi
nistrativní. 

Na Frýdecko-Místecku byl program 
screeningu zahájen v li
stOpadu 1998 a je výsled
kem spolupráce rtlZ
ných institucí a lékařů 

různých odborností. Vý
sledky prvního roku jsou 
velmi povzbudivé. Hlav
ním problémem je zatím 
bohužel nedostatečně in
formovaná a motivovaná 
veřejnost. 

Předmětem projektu 
na Matching Grant 
č. 10.313 bylo pořízení 

endoskoptt s příslušen

srvím, které doplní vyba
vení pracovišť Nemoc
nice Frýdek-Místek a rím 
umožní vyšetření většího 

počtu lidí. 

Ondřej Urban, 
člen RC Ostrava 

Toto slavnostní a ná
mi dlouho očekávané 

předání přístrojů rvořilo 

Pmident-elect RC Ostrava Vladimlr Addmek předdvd 20. 12. 1999 řediteli nemocnice 
Frýdek-Mísuk Ivo Ševč/kovi čdst materidlů a zař/unl 
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. ··~i:'.:: '. . pi-:edstavujeme servisní kluby 

I Plzeň md svůj Lions-Club 

SLOVO ÚVODEM· 

Myšlenka poskytnout službu 
a pomoc bližnímu, tak jak s ní po
prvé pmli už v roce 1905 členové 
prvního "Service-Clubu" vůbec, 
Rotary Clubu v americkém Chicagu, 
se postupně ujala nejen ve stovkdch 
a později i tisících Rotary klubech 
na celém světě, ale později i v řadě 
dalších analogických klubů, půso
bíclch rovněž na mezindrodní bd
zi. Protože však činnosti těchto 

spřdtelených klubů jsou v naší spo
lečnosti zndmé jen minimdlně, 

chceme s jejich činnostmi a zamě
řením sezndmit celou naši čtendř
skou obec. 

D nešní příspěvek je proto věno
vdn Lions-clubům. 

Rozvoj demokracie v naší zemi po 
roce 1989 umožnil spontánní zakládání 
nepolitických sdružení často s meziná
rodní návazností. Lions-Club Plzeň

City je jedním z nich. Název Lions-Club 
je složen z prvních písmen slov ,.Liberty, 
lntelligence, Our Nation's Safety". 

Etický kodex Lions-Ciubu (LC) 
z pohledu současného stavu naší společ
nosti je nadčasový a jeho plné znění 

umožní pochopit, že motto LC ,.We ser
ve" - ,.Sloužíme" plně vystihuje duch 
lionismu. 
• Svou víru v důstojnost svého povolání 
prokarovat činorodou snahou, abych si 
zasloužil uznán{, že jsem něco vykonal. 
• Hledat úspěch a žádat přiměřenou od
měnu či užitek jako něco, co mi právem 
náleží, avh k neusilovat o žádný užitek 
nebo úspěch za cenu ztráty hledání vý
hod, jež mi nenálež!. 
• Mít na mysli, že pro vybudování vlast
ní existence nenf nutné zničit existenci 
někoho druhého, být loajální ke svým 
klientům a obchodním přátelům a prav
divý sám k sobě. 

• Při vzniku pochyb o čistotě a spravedl
nosti svého postoje či jednání vttči svým 
bližním hledat důvod pochyb především 
u sebe. 

• V přátelství vidět d l a ne účel světící prostředek. 

Chápat, že opravdové přátelství nic neočekává, službu 
však přijímá v tom duchu, v jakém byla prokázána. 
• Být si vždy vědom svých povinností občana vůči své
mu národu, své zemi a své obci a svým postojem, slo-

vem i skutky jim projevovat neotřesitelnou věrnost 

a velkoryse jim věnovat své schopnosti a možnosti. 
• Svým bližním pomáhat: nešťastným útěchou, slabým 
podporou a potřebným svým jměním. 
• Být obezřetný s kritikou a štědrý s chválou. Budovat, 
ne ničit. 

První LC byl založen Melvinem Jonesem v roce 
1917 v USA s pohnutkou pomáhat postiženým vete
ránům I. světové války. H lavním zaměřením charita
tivní činnosti LC i v současné době je pomoc zrakově 
postiženým. 

Lions Imernational má v současné době ~ca 
42 700 klubtt a sdružuje kolem 1,41 miliónu členů po 
celém světě. Ze Spojených států se šířila myšlenka lio
nismu nejprve do Kanady, potom do Číny, Mexika, 
střední a Jižní Ameriky. První LC v Evropě byl založen 
ve Svédsku v roce 1948. 

V České a Slovenské republice je v současné době 
kolem 30 LC, které jsou sdruženy do Distriktu 122. 
Lions lnternational je jediná dobročinná organizace 
akreditovaná u OSN. Není tudíž divu, že lionismus 
nadchl mnohé z našich přátel , kteří na čas a většina 
z nich trvale zůstává našimi členy. 

LC Plzeň-City byl založen 12. 9. 1992 za spon
zorské pomoci LC Schwandorf ze SRN. V prvních 
letech byli našimi rádci a doslova anděly strážnými 
právě němečtí lioni, se kterými jsme navázali přátelské 
vztal1y. Mnozí naši členové jsou i blízkými osobními 
přáteli německých !ionů . Kontakty s LC u nás, zejmé
na s LC Bohemia - dámský klub v Plzni a LC 
Rokycany, .ale i s bavorskými LC kluby, jsou nedílnou 
součástí bohaté klubové činnosti. Kontakty s bavor
skými LC kluby navazují na dobrou tradici předváleč
ných sousedských vztallů lidí žijících na obou stranách 
hranic. Příkladem je účast na tradiční lidové slavnosti 
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Skolen{ draka ve Furthu, nebo turisti
cký pochod D omažlice - Furrh apod. 
Ostatně dva naši členové s pracovní ak
tivitou v Plzni jsou německé národnosti. 

Stejně jako každá organizace, tak 
i LC má SVLtj řád. V čele LC stojí na 
jeden rok volený prezident klubu, sek
retář, pokladník a další funkcionáři. 

V rámci distriktu pak stojí guvernér 
a kabinet, koordinující klubové činnos
ti a zajišťující kontakt s hlavním sídlem 
a s prezidentem Lions Club Imernational 
v Chicagu - Oak Brooku. Zde je vydá
ván a distribuován měsíčně vycházející 
časopis T he Lion, který dostává každý 
člen LC. 

Hlavní charitativní činnost plzeň

ského LC je zaměřena na finanční 
pomoc zrakově postiženým. Naši dva 
členové jsou očními . lékaři a zaj i šťují 

kontakt s Tyflo-servisem, který pečuje 
o zrakově postižené v Plzni. Sponzorské 
dary ve výši 20 000 Kč jsme již třikrát 
poskytli Tyflo-servisu. Byl to výtěžek 
z našeho plesu, který pravidelně pořádá
me. Dalšími finančními zdroji jsou akti
vity některých našich členů, při kterých 
jsou získávány peníze od ostatních člentt 
a pozvaných hostí. Přispíváme i na ostat
ní humanitární pomoc (např. povodně 

v r. 1997, příspěvek do azylových táborů 
pro bHence z bývalé Jugoslávie). 

Zásluhou našeho člena prof. 
MUDr. J. Slípky, DrSc. se podařilo zís
kat grant LC ve výši 967 854 USD ke 
zřízení výukového centra oftalmologie se 
sídlem v Praze. Realizace je však nyní 
závislá na vyjádření Ministerstva zdra
votnictví ČR. 

Franti!ek Lo!ner, 
LC Plzeif-City 



Internetové "webovské" stránky 
Rotary Internarional v GOOD NEWS 
- je to vhodné téma? Čemu to přispěje? 
To byly otázky, které jsem si pokládal, 
než jsem na poslednf chvil i odeslal tento 
příspěvek. MysHm totiž, že je to i pro 
nás téma vfce než vhodné. 

Mám v letošnfm rotariánském roce 
tu čest a závazek vykonávat funkci sekre
táře Rotary Clubu Ostrava. MysHm 
tedy, že členové klubu ode mne mimo 
jiné očekávají i znalost Rotary, umění 
poskytnout informace a také to, že budu 
mít přehled. To nenf nic neobvyklé
ho. Neobvyklé také nemusf být to, 
abychom měli přistup k informadm 
o Rotary všichni. Stačí mft PC nebo 
notebook, modem a připojení k inter
netu. Pak stačí spusrit připojen{ 

a v prohlížeči (Microsoft Internet 
Explorer nebo Netspace Navigator) 
zadat www.rotary.org. 

Poměrně rychle by se vám měla 

otevřít oficiální stránka Rotary Inter
national, která je velmi často aktualizo
vána. V úvodu se ml'tžete podívat, 
o čem se pfše v nejnovějšfm čísle časopi

su THE ROTARIAN. Když vám výrisk 
přijde do klubu, budete již připraveni 
a informovanf o obsahu. Na úvodnf 
stránce se také můžete "vnořit" do infor
mad o programu PolioPlus nebo hledat 
v databázi projektů Rl. Tady je třeba po
dotknout, že v mnohém záleží na kaž
dém Rotary distriktu a klubu. Databáze 
obsahuje informace o projektech Rocary 
distriktů, Rocary, Rotaract a Interact 
klubů. Je to výborný zd roj inspirace pro 
oživení či obohacení klubové činnosti. 
Prostřednictvím e-mailu mltže každý 
Rotary Club zaslat informace o svých 
vlastních projektech a nápadech. Na zá
věr je nutné doplnit jméno, adresu 
a jméno klubu. 

www.rotary.org 
Na úvodní stránce se také muzete pohybovat 

v obvyklém menu, které zalunuje kromě t'tvodní strán
ky Rl dalšf odkazy, např.: 

• "Co je to Rotary?" - základnf informace o Rotary, je
ho vzniku, emblému apod. 
• "Kde se kluby setkávají" - Nemáte-li zrovna po ruce 
mezinárodnf adresář, můžete si informace o době 

a místě schl'tzek klubu (který třeba plánujete 
v budoucnu navštfvit) informovat v této sekci. 
• "Download" - tato sekce je nejzajímavější z hlediska 
informačnfho obsallU. Můžete si zde "stál1nour"v elek
tronické podobě veškeré informačnf materiály i někte
ré publikace, za které se v "papírové" podobě plat{ (při 

objednávce z Curychu). Jsou zde logotypy, zprávy 
a pozvánky (např. na Rotary Convention v Buenos 
Aires), celý Manual of Procedures (platné od roku 
1998), tedy základní dokument, který by měli mít 
k dispozici v papírové podobě všichni kluboví sekretá
ři , Yourh Exchange Handbook - základní publikace 
pro rotariány, starajfcí se o službu mládeži, Interact 
Handbook pro dobrou funkci Interact klubů, GSE 
Team a GSE Leader Handbook, který bude jistě uži
tečný pro vybrané mladé lidi, kteří se zúčastnf 

GSE 2000 v Kalifornii i dalUch GSE teprve plánova
ných, brožura Strategy for Members Education, 
Membership D evelopment and Retention Manual, 
Vocational Service - bible pro profesn í službu apod. 
K dispozici jsou všechny potřebné formuláře, žádosti, 
vzory stanov, tzv. Rotary Fact Sheets. 

K tomu, aby bylo možné si "sražené" dokumenty 
prohHžet na PC nebo vytisknout, potřebujete speciál
nf software, k terý se jmenuje Adobe Acrobat Reader. 
Jde o software umožňujfd čfst dokumenty v tzv. 
Ponable Documenr Format - s přeponou .pdf. 
Zmfněný software je k d ispozici bezplatně a je také 
volně šiřitelný (freeware). Lze jej "stáhnout" z oficiální 
web stránky výrobce, firmy Adobe, a to na adrese 
www.adobe.com. Aktuálnf verze je Acrobat Reader 
4.0, před instalad má 5,3 MB. Získat Acrobat Reader 
mt'tžete také z mnoha jiných stránek, kde objevíte žlu
té dačftko "Get Acrobat Reader". Pak už nenf problém 

\ 

PDF dokumenty zasllat kolegiun a přá
teli'tm e-mailem a šířit tak informace 
o Rorary a jeho programech. My 
v Ostravě máme takto kromě normálnf 
kniho•my publikad v papfrové formě za
loženu i "elektronickou knihovnu", kde 
jsou právě tyto dokumenty. 

Ještě však zpět k serveru www.rota
ry.org. Prostřednictvím web stránek mů

žete provádět např. i změny ad res a doby 
mftinktt svého klubu (musfte znát číslo 
klubu). Na webu Rotary můžete vyhle
dávat, přečfst si tiskové zprávy, zjistit 
jména a adresy a kontaktnf informace 
funkcionář\t nhných výborů Rl a cent
rál Rorary. Je zde životopis Carla 
Ravizzy, prezidenta Rl, statistiky členstvf 

celkově i podle regionů, popis všech pro
gramů Rl a mnoho dalších zajfmavostf. 
Ostatně, můžete se sami přesvědčit 
(a věřím, že vědina z nás to už udělala). 

MysHm, že web prezentace Rotary 
In ternatio nal je prostě fantastický 
nástroj a "kuchařka" pro dobrou rotari
ánskou práci a p ro to být "up-to-dare". 
Bohužei zadm bez přílišné české a slo
venské aktivní t'tčasti . Možná je to k za
myšlen{. Jaké si "to" uděláme, takové 
"to" budeme mít. Takže za sebe věřfm, 
že v brzké budoucnosti si budeme moci 
najít na internetu pod hlavičkou Rl tře
ba zprávu o prl'tběhu RYLA semináře 

d istriktu 2240 v Kopřivnici. 

Máte-li zájem o bližší informace či 
máte-li dotazy nebo náměty, můžete mi 
samozřejmě zaslat e-mail na adresu 
libor_friedel@volny.cz. Budu se snažit 
vám odpovědět. 

Libor Friedel 
sekretář RC Ostrava 

Rotary na internetu 
Strdnky Rotary Internati.onal na internetu doznaly výrazné změny - jsou přehlednějšf a praktičtější, uži
vatelé se v nich budou sndze orientovat. Zasur:fojte na webových strdnkdch a najděte je pod označením 

www. rotary. org 
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Z dějin Rotary u nás 
Materiál byl převzat ze sborniku Pagínae Historiae č. 6 I 1998 Státniho ústředniho archivu v Praze, 

aut01·: PhDr. Jan Šturz; je uveřejňován v našem magazinu na pokračováni. 

v 

ROTARY KLUB A CESKOSLOVENSKO 

Jakkoliv se organizace v duchu 
svých zásad distancovala od přímé účas
ti v politickém dění, celým svým zamě

řením stála na vládních, státotvorných 
pozicích. Československé kluby se pova
žovaly za nositele Masarykových eric
kých zásad. Roku 1933 tehdejU distrikt
nf guvernér dr. K. Neuwirt navrhl sepsá
ni všech myšlenek z Masarykových spi
Stl, které by měly vztah k rotariánským 
zásadám a takto vytvořenou publikaci 
přeloži l do hlavních světových jazykt"t. 

Do slibného rozvoje Rotary u nás 
negativně zasáhlo postupné zhoršování 
politické situace" Evropy ve druhé polo
vině 30. let. Vzájemné sryky mezi evrop
skými kluby se začínají narušovat, vliv 
totalitních režim tl zasahuje zejména jed
nu ze základních rotariánských zásad, 
totiž myšlenku mezinárodního přátel
stvl. V Německu byl Rotary zakázán 
hned v roce 1933, italští rorariáni se 
dobrovolně rozešli po roce 1938 a při
hlásili se k myšlenkám Mussoliniho kor
porativismu. 

Snad posledním projevem rotarián
ské mezinárodní solidariry bylo zřízení 
pařížského podpůrného fondu pro špa
nělské rorariány v roce 1937. Již o rok 
později, v době mnichovské krize, se 
tento rys ve vzrahu k našim rorariánům 
vyrrácí i v kruzích Rotary lnternarional. 
V réro době vždy rak anglofilšd češrí ro
rariáni pocírili všechny důsledky brirské
ho appeasementu. George Heger, teh
dejší prezident Rl, který právě v osud
ných dnech 29.- 30. září 1938 měl nav
štívit pražský klub, se nedosravil, aniž se 
obrě-Loval nějakým vysvětlováním, dm 
méně omluvou. Zato poslal 30. září 

osnovatelům mnichovského diktátu bla
hopřejný relegram "k zachování světové
ho míru". Jelikož roto blahopřáni, rak 
osobitě vykládající rotariánskou míro
vou myšlenku, bylo zasláno jménem ce
lého společenství Rorary lnternarional, 

mluvilo vlastně i za československý disrrikr. To mezi je
ho členstvem vyvolalo nemalé pobouřeni. Některé klu
by jako pelhřimovský, žamberský a vysokomýtský 
oznámily dokonce na protest své dobrovolné rozpuště
ni a vystoupily z Rorary lnternational. Tyto tendence 
se projevily i v nejvýznamnějším, pražském klubu. 

Discrikcnf rada svolala k projednáni celé záležitosti 
konferenci za předsednictví tehdejšího guvernéra 
dr. Krále. Nakonec bylo roto řešeni zamfcnuco jako dal
ší oslabování státu a bylo rozhodnuto setrvat v Rocary 
lnternacional. "Vrátíme se do svých pracoven ( . .. ) My, 
rocariáni, budeme ve svém povoláni pracovati s mnoho
násobným nadšením o tolik zvětšeným, oč větší je nápor 
proti nám a naší svobodě" (prof. Dr. E Král). 

Někceré zahraniční kluby se zachovaly lépe, než 
světové ústředí, zasílaly do Prahy účastné dopisy a na
bízely i finanční pomoc. Dny 66. discrikcu však již stej
ně byly sečteny. 5. května 1939 oznamuje ještě pražský 
klub policejnímu ředitelství, že ve smyslu vládního na
řízení ze dne 3 1. března 1939, článku 2, odsc. 1 hodlá 
pokračovat ve své činnosti na základě svých sta
nov, schválených Zemskou správou politickou pod 
čj. 10025/2A/62. Dne 22. března 1939 však uložil 
úřadující zemský viceprezident Bienert policejnímu ře
ditelství, aby spolky RC, které mají sídlo v tamním 
správním obvodu a ještě nelikvidovaly, ih~ed vyzvalo 
k dobrovolnému rozchodu. Statutární zástupci spolku 
mají být upozorněni, že v případu nevyhovění bude 
proti nim zakročeno okamžitým rozpuštěním. Lht"tta 
k provedeni likvidace byla stanovena do sobory 
26. srpna 1939. Den před dm jednala mimořádná 
schůze RC Praha o návrhu rozpuštění a naloženi se 
spolkovým jměním. Schttze byla uznána za schopnou 
usnesení bez ohledu na počet přítomných členů. 

Dne 22. srpna 1939 přichází pokyn tehdejšího, již 
protekcorácnfho ministerstva vnitra k jeho rozpuštění 
Rocary klubt"1 do 26. srpna. Tak se také sralo. Své jmě
ní kluby převedly na charitativní fondy, pražský klub 
mimoto věnoval část své hotovosti Junáku. Ani cen 
však již neměl mnoho času k využit! velkorysého daru. 
Členstvo Rotary klubu tvořily, jak řečeno, hlavně špič
ky podnikatelské vrstvy- bankéři, prttmyslníci, velko
statkáři (např. Jiří Kristián Lobkowicz), dále příslušní

ci svobodných povolání, advokáti, lékáři, novináři 
a literáti. Patřil k nim v té době velmi populární pub-
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licisca Berta ženatý. K rotariánům se 
hlásila i řada předních středoškolských 

a vysokoškolských pedagogt"t. Z oficiál
ních činitelů někteří poslanci a i několik 

miniscrů, jako Jan Masaryk, Ladislav 
Feirabend či Vavro Šrobár. 

Je zjevné, že i kdyby nebylo anglo
saského původu této organizace a jejího 
sepětí s předmnichovským režimem, již 
samotný program nacisttl v českých ze
mích, tj. pohlceni hospodářství říšskými 
koncerny a potlačení inteligence musel 
býr dt"tvodem jejího· zákazu. Během celé
ho rrvání tzv. protektorátu se pak bývalí 
rocariáni těšili zvýšené pozornosti gesta
pa, právě cak jako nejhorlivějUch přislu
hovačů okupantů, odiózního hnutí 
ČNST Vlajka. Kolem dvou sec jich také 
díky tomu během okupace bylo uvězně
no, z toho více než polovina zahynula 
v německých koncentračních táborech 
či na popravišdch. 

(rednkčn! krdceno) 
Pokmčovdnf v přfltfm čfsle 



fejeton ~>· ,.,._),.-

Rorariánské kolo bylo už přirovná
váno k mnoha věcem, byly vysledovány 
jeho různé vazby a vztahy. 

O jedné metafoře rorariánského 
kola se snad ještě nehovořilo. 

O tom, že toto kolo představuje 
slunce. 

A jeho loukotě představuji paprsky, 
které z tohoto kola Y)"'tařujl a vylétají do 
všech stran. 

Každý rocariánský klub je rakovým 
malým zdrojem, ze kterého mohou lé
tat paprsky dotýkajlci se bolavých dušl 
a bolavých těl. 

A ryto zdroje paprsků, ryto malé zá
řlci body se spojuji do celosvětové orga
nizace, do velikého slunce, které záři 

paprsky jednotlivých klubů a pomocí 
těchto paprsků vnáší teplo a světlo a po
hodu tam, kde chybl. 

A je těch malých slunci tolik ... 
Svitl na všech svěradllech, svitl ve 

velkoměstech a vysllajl svoji záři džung
li, ze zapomenutých samot, svitl v palči

vých krajinách i ve zkřehlých zeměpásech, 

tam všude jsou třeba vlldné rorariánské 
paprsky. 

Ta vlidnost rotariánských paprsků je 
důležitá. 

Kolik bylo už v děj inách vykonáno 
pokusů léči't tragédie násilně, léčit s mo
cl a silou; obvykle se rlm tragédie jenom 
násobily. 

Rorariánské paprsky l éči vlidným 
soucitem, upřimným zájmem, laskavou 
citlivosti. . 

Každý rorarián, který se zajímá 
o práci ve hnuti, se mltže stát rakovým 
paprskem a právě rozmanitost těchto 

paprsků je l'ržasná. 
Co poznáni se vejde do jediného ro

rariánského klubu, kolik oborl'r lidské 

ROTARIÁNSKÉ 
PAPRSKY 

činnosti, jaký nesmírný obzor se črtá zkušenostmi jeho 
jednotlivých členl'r. 

Každý rakový paprsek je osobnosti, každý je mys
licim a vědoucim pomocníkem na dlouhé cestě od bo
lesti k jejímu odstraněni. 

Jsou různé organizace, žádná však v sobě nespoju
je tolik oborů poznáni a snad žádná nemá takovou 
symfonickou silu, chceme-li se vyjádřit hudebně. 

V rorariánském klubu se spojuji jednotlivé profes
ní nástroje a proto je jejich skladba rak působivá, rak 
obsažná, rak symfonická. ' 

Každý paprsek m&že pomoci svým osobitým svět
lem, záři svého poznáni, ml'rže posvítit do tmy z úhlu, 
který je vlastni jenom jemu. 

A jak se paprsky doplňuji, jak se proplétají a jeden 
pomáhá druhému, vzniká velké světlo , proud světla, 
který přesahuje hranice regionů a států. 

Jenom světlo světlem může být stvořené, říká jeden verš. 
A je to verš moudrý, verš, který zachycuje druhou 

podoou rotariánských paprsků. 

Světlo je nakažlivé. Stejně rak, jako je nebezpečně 
nakažlivá tma. 

Tma 
J~ svltlo, 

kurt nikdo n~miloval. 
Tma 

J~ svltlo, 
kurt bylo dlouho samo. 

Rorariánské světlo je nakažlivé, pomáhá, aby se 
narodila další světla, která budou vysllar další paprsky. 

Osobnosti v rotariánském hnuti dokázaly už tolik, 
a nejen to - dokázaly vytvářet nové osobnosti, které se 
jako paprsky zapojuj i do hnuti. 

Osobn~st potřebuje prostor a rotariánské hnuti 
tento prostor dává, umoži1uje osobnostem růst a roz
svěcet další osobnosti. 

Jejich záře se spojuje, prostupuje, 
srl'rstá. 

A rotariánské kolo vystupuje nad 
nešťastnou zemi, svitl na ni a mírni její 
utrpení. 

I v tuhle chvlli vylétaj í z rorariánské
ho slunce paprsky. 

Vylétají na rl'rzných kontinentech 
a dotýkají se mladých i starých srdci, du
šl v bezradnosti mládi a dušl v bezrad
nosti stáři. 

Ty paprsky hojí, osvěcuji, léči. 

Každý se může stát paprskem. 
Každý mtrže posvítit do tmy kolem sebe 
a rlm onu tmu zaplašit. 

Tma je jen světlo, které se ještě ne
probudilo, říká jiný verš. 

A rorariánské paprsky jsou zde od to
ho, aby se dotýkaly nemilovaných 
a těch, kterým nikomu nenapadlo pomo
ci, nebo kterým pomoci ji ni neměl i silu. 

Rorariánské paprsky vzlétají a svitl 
v každou vteřinu. 

Každý se ml'rže srát paprskem kdy
koliv. I dnes. 

Protože vedle každého čeká, zoufale 
čeká nějaké bolavé srdce a nějaká bolavá 
duše ... 

Martin Petiška, 
RC Brandýs - Bol~slav 
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Je únor, doba podávání přihlášek na vysoké školy. O tom, jakou školu si vybrat neuvažu jí jen studenti, také jejich rodiče 

přemýšlejí, jaké vzdělán í by bylo pro je jich děti optimáln í. Zajímavou možnost studia nabízí University of New York/ Prague, 

která de facto poskytuje a merické vzdělání na české půdě. 

Pár otázek, týkajících se této školy, jsme položili jejímu generálnímu řec/iteli 
Ing. Dinosu SatratzemisoVJ. 

Můžete školu stručně přeclstovit? 
• University of New York/ Prague je vlastně pobočkou newyorské státní university. V Praze funguje již dva roky. Přednášejí zde 

profesoři nejen z USA, ale i z dalších zemí světa. V současné době má me 250 studentů. Ze sedmdesáti procent jsou to Češi, 
třicet procent tvoří studenti z dvaceti šesti států. 

Denní studium je čtyřleté, jeho abso lventi dostávají titul bakalář. Samozřejmě je na ně mož no navázat stud ium magisterské. 

Je také možné dva roky studia absolvovat v Praze a da lší dva na některé pobočce The Stole University of New York v USA 

Pro ty, kteří ma jí praxi, a le chybí jim potřebné vzdělání, organizujeme ta ké dálkové studium. Protože tito lidé zvládají praktické 

základy své profese, je toto studium kratší, pouze tříleté. Tohoto studia využívaj í i některé firmy pro své zaměstnance . 

Vyučuje se zde business administration, public admin istration, international a nd european economic studies, sociologie, psy

chologie, politické vědy, masová komunikace, počítačové vědy a další obory. 

Universita je dobře vybaveno, studenti mají k dispozici počítače napojené na internet, mohou je využívat k psaní svých semi

nárních prací každý den včetně víkendů . Je tu také knihovno s více než 5 000 svazky. 

Z čeho se dělají přijímací zkoušky? 
• Zkoušky se děla j í z a nglického ja zyka a z ústního pohovoru, při němž se posuzuje všeobecný přehled. Protože výuka probí

há v angličtině, je třeba, a by budoucí student zvládl zkoušku z a nglického jazyka TO EFL nejméně no 525 bodů. Pokud získá 

mezi 500 a 524 body, má v prvním semestru navíc čtyři hodiny angličtiny. Jsou-li je ho znalosti na úrovni 450 - 499 bodů, má 

navíc 1 O hod in angličtiny týdně a je zařazen do skupiny, kde výuka některých předmětů probíhá v češtině. 

Existují na škole také stipendia? 
• Stipendia v klasické formě neposkytujeme. Každoročně však vybereme nejle pšího žáku, kte rému je no další ro k sníženo škol

né o 50%, da lším třem či čtyřem o 20%. To je tedy formo, kterou studenty motivujeme k dobrým výkonům . 

Protože v době naší návštěvy z rovna probíhal den otevřených dveří, déle jsme nezdržova li, aby se pan Sotra tzemis mohl 

věnovat budoucím studentům. Zá jemci o studium se mohou zúčastnit dalších návštěvn ích dnů, které se kona jí: 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

Nebo si vyžádat info rmace na adrese: 

University od New York I Prague 
Legerova 72 
120 00 Praha 2 

24.2. 17.00 - 19.00 hodin 
7.3. 17.00- 19.00 hodin 
1.4. 1 0.00 - 14.00 hodin 

Tel. 02124 22 12 81, 24 22 12 61, fax: 02124 22 12 47 
e-mail: unyp@iol.cz, hHp: I lwww.unyp.cz 



WORLD CLASS PIANO 

CZECII HEPUBLIC . PIAJ'\'OSALON PETHOF, Ms. D. Petl'ofovío, Pmha, tel. : 00420-224222501 , fa x: 00420-22422250 1 
CZECII HEPUBLJC. STÁLÁ PHODEJ NÍ EXPOZICE PETHOF, J\ l ,.s. I. Pet,.ofov:í, 1-II'adec K .. álové, tel.: 00420-4931 1~ 83, fax: 00420-495267158 

DEUTSCII LAND - FLOGEL UN D PIANO FHI ED HI CII 'I'HAI3E , Gmbll , J\la tthias Vo,.nd,.an, 10117 Berlin , tel. : 0049-305:.489626 
T UHK EY - TA Cl SANAYI VE TICA RET LTD. , J\1,.. A. Tasci, 80700 Istanbul , tel. : 09-0(212)2 170985, fax: 09-0(2 12)272 1078 

CANA DA - EUHO~IUSIC MARK ETING INC., J\1,.. I lenl')' Lee. L3H 2W5 Ontar·io, tel. :, 001-9054753876, fax: 001 -9054758538 
FRANCE - AICO S.A. EU ROCLAVIER , J\ls. Aniek Ah,.aham, 68008 Colmal' Cedex,tel. : 0033-389203320, fax: 0033-389233638 
GHEAT llHITAI -. INTEIHI US IC LTD., J\1,.. Richa,.d Wchh, 13 11 13 i PP Dor·set. tel. : 0044-01202709080, fax: 00-11 -012027079-13 

IIONG KONG. TOM LEE ill ' IC CO., 1:1'0., ~Ir-. T. Lee. Kowloon , tel. : 00852-27377688, fa x: 00852-27303573 
ITALY - CIM IPI S. R.L .. t\1,.. ilvio Ciampi , 00192 Homa. tel.: 0039-0639723048. fax: 0039-0639723143 

JAI>A '. 1-IAJ\IAJ\IATSU RIIF CENTEH, 1\lr·. ll . ~liyazawa. llamamatsu , tel. : 0081-534543220, fax: 0081-5341235 13 
JAI'AN . NAKAJ\II CIII TNCO RPOHATED. ~1 ... T. Nakamirlri. llamamatsu, tel. : 0081-534553822, fax: 008 1 -5311 55:~5 1 6 

NETIIEHLANO • G. ll. DE GIWOT J\IUZIEKINSTHUJ\IENTEN BV. ~1 ... \V. J .II. de c,.oot , 3581 Utl'ccht , tel. : 0031-0:~02518900, fa x: 003 1-3025 10672 
SPAl ' - SPA J\IUSIC, S.A., Mad l'id . t~l. : 0034-916161608, fax: 0034-916161673 

SWITZEHLAND . llMC i\ !US ICA SA, J\lr·. J\ l ichelc Bnrnr lli , 6900 l.ugauo Cassa,.atc, tel.: 0041-919i2876:l , fa x: 00 1 L-919728825 
USA - GENEVA INTEHNATIONAL CO HPORATION, J\1,., Earl Matzki n, 60090 lllinois, tel.: OO I-8,n5209970, fax: OO I-84i520959:3 

w 
llf PETROF 

SINCE 1864 

Továrna na plana, a. s. Brněnská 207, 500 06 Hradec Králové 6, CZECH REPUBLIC 
tel.: 00420-4957 12111 , fax: 00420-495267158, http ://www.petrof.com 

-.,.. 
I 


