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D ruhý rok samostatnosti dištriktu 2240 
Na rrerl opakovaný šrarr rozvoja Rorary spoločensrva v Čcskej republike a na Slovensku nasrúpil dňa I. 7. 1999 rotarián Dobroslav Zeman 

z RC Plzeií, prvý guvernér dištriktu 2240 ako prvý aktér štafety za celý kolcktív českých a slovenských rotariánov dištriktu a celkove Štrnásry Šta
fetový aktér v celej 75 ročnej histórii Rotary hnuria v našom medzinárodnom dištrikte 2240. V súčasnost i má už svoj úsek trate úspešne za 
sebou a odovzdal štafetový kolík dňa I. jt'1la 2000. Prvý úsek bol vel'mi ťažký, vyčerpávajúci a PDG Dobroslav Zeman na 1'íom odviedol vynikajú
ci výkon, záslužntl a rozhodujúcu prácu. Rozvoj rotariánského spoločcnsrva nabral v našich krajinách správne tempo a pevne verím, že jeho na
sledovníkom v štafete sa roro tempo a dych podarf udržať aj naďalej. 

V druhom úseku našej novodobej rorariánskej štafery, v druhom roku nášho samostatného dištriktu ponesiem ako člen RC Banská Bystrica 
túro purovnú pochodeň 2240 ďalej - ako prvý slovenský aktér v tejto kategórii v histórii vobec- a budem sa snaži ť, aby všetko dobré, čo sme spo
ločne zaháj ili a vybudovali, boto ešte lepšie, dosiahnuté výsledky ešte výraznejšie a viditel'nejšie a zárove1'í sa včas prisposobili modernej dobe a no
vým požiadavkám a potrebám v riadení a činnosti nášho spoločenstva. Paul Harris už pred 90 rokmi povedal: "Náš svet sa menf, musíme byť pri
pravenf, aby sme sa menili s ním. História Rotary sa bude pfsať stále znovu a znovu." 

Inšpiráciám k novým činnostiam a príležitostiam pomáhať sa medze nekladú, každý rotarián a každý klub si móže vybrať svoj spósob a cie
l'ový efekt svojej činnosti vyplývajúci najčastejš ie z lokálnych potrieb, alebo sa pridať k projektom iných kolegov - rotariánov z iných dištriktov 
a s potešenfm sledoval' výsledok svojej pomoci časro aj na druhom konci sveta. 

Rotary kluby sú síce kluby služieb a ich členovia - rotariáni sú ochornf pomáhať a slúžiť, ale nie sme ru len na prácu. S plnou wdpovednos
ťou chcem všetkým rotariánom pripomenúť, že sme sa popri pracovných aktivitách doteraz nezapojili do všetkých možnosd a prlležirosd, ktoré 
nám členstvo v Rorary orvára. Mnohf z vás možno nevedia, že v rámci Rl máme 42 združenf, v krorých sa rotariáni stretávajú a organizujú po
dl'a svojich rekreačných a záujmových činností. Okrem roho existuje v rámci Rl 30 združenf profesijných, ktoré organizujú výmenu informácil, 

(pokmčovnnie nn str.3) 



ZAJÍMAVÁ SETKÁNÍ 
V ANAHEIMU 

Několika fotografiemi si připomeňme ještě jednou účast našeho 
současného guvernéra Ivana Belana na guvernérském školení 
- lnternational Assembly v Kalifornském Anaheimu: setkal 
se tam jak se současným prezidentem Rl Frankem Devlynem) 
který se představil jako pravý Mexičan ve svém národnfm 
kroji (nahoře vlevo)) tak s guvernérkou distriktu 5280 (oblast 
Los Angeles) Vicki Radel, s sníž se na jaře 2001 uskutečni vý
měna studijnfch skupin (GSE). Pracovnf jednání účastníků 
specializovaného workshopu navštívil také prezident Rl Frank 
Devlyn v doprovodu bývalého ředitele Rl Rolfo Hó'rndlera (vle
vo dole). Velmi úspěšná byla také burza humanitárních pro
jektů) při nfž mohli jejich nositelé najft své spolufinancujíc{ 
partnery (vpavo dole). 
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AMERICKÝ MEXIČAN FRANKJ. DEVLYN, 
prezidentem Rl pro 2000/01 

Vyrostl na hranicích mezi Mexikem 
a USA a hrdě se sám charakterizuje jako 
člověk dvou kultur. "Jako kluk a student 
jsem každý den přecházel hranice těchto 
dvou zemí," říká. "Bydlel jsem v mexic
kém Juarézu, odkud pochází rodina mé 
matky a do ~koly jsem chodil v texaském 
El Paso. Jsem tedy pevně svázán s kultu
rou obou zem!." 

Jeho otec je irského původu a po
chází z malého města v okol! Chicaga. 
Oba jeho rodiče byli optiky a hned po 
svatbě otevřeli malý obchod optikou. 
Když bylo Frankovi 22 let, jeho otec 
zemřel. Rodinný podnik, který v té do
bě měl již sedm obchodů, začal vést 
Frank společně se svými dvěma mlad~í
mi bratry a matkou. Dnes čítá "Devlyn 
Optical Group" již 400 opcických pro
vowven jako největ~{ koncern svého 
druhu v celé lacinské Americe. 

Frank Devlyn vždy věnoval svou 
hlavní powrnost marketingu. ,Juká se 
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odborný rast a celosvetový prehfad úrov
ne v jednotlivých profesijných odbor
nostiach. 

Práve pre toto nevyčerpatel'né množ
stvo možných činností na. poli pomoci 
a služieb, projektov, ako aj na~ich zá
ujmových a vzdelávadch aktivit som ako 
motto nastávajúceho druhého roku na
~ej novodobej rotariánskej histórie vyslo
vil myšlienku: 

ROTARY - SVET PIÚLEŽITOSTf 
(ROTARY 

- WORLD OF OPPORTUNITIES). 
z priestorových dovodov nemožem 

v tomto prfhovore uvádzať prfklady 
možnej roznorodosti a pestrosci temer 
neobmedzených prfležitostí, ich kon
krétne prfnosy a predpokladané výsled
ky. Nedá mi v~ak, aby som teraz aktuál
ne, v čase, keď toto číslo GOOD NEWS 
bude vychádzať, nepripomenul aspoň je
den neplánovaný, ale mnohonásobne 
vel'mi cenný výsledok jednej z takýchto 
nespočetných prfležitostí jedného rotari
ánského programu. 

V roku 1997 som viedol skupinu 
GSE ešte z dištriktu 1920 do Texasu 

o mně, že jsem orientován na Public Relations - a je to 
pravda. Vím, jak důležité jsou vztahy k veřejnosti - ne
jen v obchodě, ale i v Rotary." Je přesvědčen o tom, že 
podstatné změny v rotariánském společenství jsou ne
jen nezbytné, ale i nevyhnutelné. "V novém století 
se musí Rotary změnit. Musí jít s dobou, ov~em s dů
stojností, odpovídající na~emu společenstv!. Chce-li 
i v budoucnu pro společnost něco důležitého dokázat, 
musí se i nadále rozvíjet. Proto je pro mé jednoroční 
funkční období těžištěm rozvoj členské základny." 

Frank je fanouškem na nové technologie: chce 
v Rotary zavést satelitní TV; pořádat video-konference 
na internetu , využívání e-mailu a internetu pro účin
nou a rychlou komunikaci se svým týmem guvernérů, 
prezidentů klubů i členů nejrůzněj~fch výborů a komi
sí Rl. 

Pro rok 2000/01 si Frank Devlyn vytýčil velmi ná
ročné dle: 

• dam rozvoj dosavadních iniciativ Rl a Nadace 
Rorary, především programů PolioPlus, alfabetizace 
a obstarávání čisté vody 

• aktivity pro udržení a další rozvoj členské zá
kladny 

v USA. Bola to skupina ~tyroch mladých odbornlkov 
prvýkrát wstavená výlučne z uchádzačov z Čiech 
a Slovenska. Opakovane zdorazňujem, že program 
GSE nie je vobec len turistika. Je to reprezentácia dišt
riktu a vačšinou náročná prezentácia krajiny a národa 
na mnohých Rotary podujatiach a v roznych Rotary 
kluboch nav~tívenej krajiny. Je to zároveň i obrovský 
prameň informácií a skúseností pre účastníkov skupi
ny. Nami nav~tívené kluby a rotariánske rodiny nám 
vytvorili také prostredie a zážitky, na ktoré sa bude 
spomínať celý život, nadviazané priatelstvá sú stále ži
vé. ~etci členovia skupiny, krorf pred odchodom do 
USA vedeli len vel'mi málo o Rotary, vracali sa domov 
s pocitom nesplatenej vďaky rotariánskym priatdom, 
ktorá im nedala len nečinne spomfnať. Okrem týchto 
"bežných a očakávaných prínosov" programu GSE 
v~ak v prfpade mojej skupiny dostalo Rotary spoločen
stvo v našom di~trikte aj iný vefmi cenný dar: nový 
Rotary klub. 

V Brne práve v prvých septembrových dňoch sa 
uskutoční prvý "charter" nového Rotary klubu dištrik
tu 2240 a prvýkrát v histórii českých a slovenských 
Rotary klubov je "charter"-prezidentom RC Brno City 
žena - Martina Jankovská, ktorá necelé tri roky po 
účasci v prvom samostatnom teame GSE z Čiech 
a Slovenska splnila želania amerických rotariánov, aby 
z nej raz bola dobrá rotariánka. Ale ani tí najoptimis-
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'lJiynilalr's memores adopl.ima inlenlr' 

• akcivní kampaně pro vztahy k ve
řejnosci a spolupráce s médii 

• partnerství s jinými organizacemi 
na úrovni klubů i distriktů 

• nové miměty ve prospěch obyva
telstva Země a pro jeho daHí rozvoj 
s důrazem na výchovné programy pro 
dívky a ženy 

• zabránit slepotě tam, kde je to 
možné 

• potírání chudoby např. poskyto
váním malých úvěrů ke zlep~en! hospo
dářské situace rodiny 

• snižován! zločinnosti a bráněn! 
násilí 

• aktivity ve prospěch handicapo
vaných. 

Zpracovdno podk čmopisu 
DER ROTARIER č. 7100 

tickej~í asi neverili, že práve Martina bu
de prvou zakladajúcou prezidentkou no
vého klubu v našom di~trikte. Jej americ
kf rotariánski priatelia s radosťou absol
vujú cestu na slávnostné prevzetie 
Charty Rl, aby jej při tejto prfležitosci 
osobne. odovzdali ich ocenenie - čestný 

odznak PHF. 
Záverom mojho "novoročného" prf

hovoru v~ak chcem v~etkých priatefov-ro
tariánov povzbudiť, prebrať z letnej letar
gie a vyburcovať ich k novej aktivite 
v ROTARY - SVETE PRfLEŽITOSTÍ 
len jedinou otázkou, na ktorú nech si 
každý odpovie sám: 

"Ktdy bo/Q poskdnýkrdt, lo si tlrobil 
nitlo prvýkrdt?" 

A keď si uvedomíte, že to bolo vefmi 
dávno, spomeňte si na výzvu n~ho sú
časného svetového prezidenta Rl Franka 
Devlyna: 

CREATEAWARENESS-TAKEACTION 
UVEDOM SI A KONAJ! 

Ivan Btlan, RC Bamkd Bystrica, 
guvtrnér diltriktu 2240 prt 2000/01 
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DIGNITATIS MEMORES AD OPTIMA INTENTI 
Významnou tÚJminantou 1. výročnl 

konference naJeho mezindrodnlho Rotary 
distrikttt 2240 - Česko a Slovensko, kterd se 
konala v Olomouci dne 28. května 2000, 
byl slavnostnl projev naJeho vzdcntho hosta 
- pana prof Dr. Tomdle Hallka. Bohužel 
nemůžeme jeho projev otisknout v celbn 
rozsahu. Vyjmt~li jsme však z něho alespoň 
úvodnl čdst a pak i zdvěr, v nichž bezpro
středně navazuje na trvali heslo naJeho di
striktu a rozvddl jeho smysl a obsah: 

Vážené předsednictvo, vážení delegáti, 
Vaše Magnificence paní rektorko, 
pane náměstku primátora, 
vážení hosté, dámy a pánové, 
DIGNITATIS MEMORES AD 

OPTIMA INTENTI - vědomi si své dů
stojnosti, zaměřujeme se k tomu, co je 
nejlepší. Toto heslo, které si váš nový di
scrikc vepsal do svého erbu, velice dobře 
vystihuje to, co nejvíc tato společnost po
třebuje: vrátit jí vědomi, zavazující vědomi 
důstojnosti svobodných občani't; vědomí, 
že pramenem této důstojnosti a svobody 
je schopnost mravní volby, schopnost roz
lišovat mezi hodnotami a volit si to nejlep
ší. A že tím nejlepším a nejpotřebnějším -
unum necessarium - je naplnění naší svo
body službou, životem pro druhé. 

DIGNITATIS MEMORES AD 
OPTIMA INTENTI. Myslím si, že tato 
věta nejenom velmi dobře vystihuje myš
lenku Rocary tak, jak jsem ji mohl poznat 
při setkáních a přátelství s rotariány neje
nom u nás, ale i v mnohých jiných zemích 
a kontinentech. Myslím si, že velmi dobře 
zároveň vystihuje onu morální tradici, 
která po dva tisíce Iee inspiruje naši civili
zaci. A zároveň že vystihuje to, co potře
buje společnost, jíž jste součástí a které 
chcete sloužit 

Velice si vážím toho, že mě lidé, kte
ří se přihlašují k takovýmto hodno
tám, pozvali dnes mezi sebe. Velice pečl i

vě jsem prostudoval z materiálů zprávy 
o tom, co jste již vykonali a chtěl bych 
vám za to hned na počátku upřímně po
děkovat a vyjádřit svůj obdiv. 

DIGNITATIS MEMORES AD 
OPTIMA INTENTI: s tím úzce souvisí 
myšlenka, že lidská svoboda je bycosmě 
spojena s morálkou, že stojí a padá s pozná
ním a respektováním mravního řádu. To je 
myšlenka, která sahá k onomu druhému ko
řeni evropské identity, k antickému myšlení. 

Setkáváme se v jubilejním roce 2000, 
v roce, který je jakoby mostem mezi dvě-

Prof dr. TomdJ Ha/1/r při slavnosmfm projtvu na distriktovl konftrtnti 
v Olomouci dne 28. !tvlma 2000 

ma tisíciletími. Zároveň v roce, který zahajuje druhou 
dekádu svobodného života naší společnosti . Musíme 
proto prověřit, jakým způsobem jsme byli schopni 
s oním darem svobody zacházet. Mnozí lidé kolem nás 
chápou svobodu především jako prostor umožňující dě
lat si, co chci. Ve světle hesla, které jste si zvolili, bych na
vrhl jinou pracovní definici: "Svoboda je možnost lidsky 
důstojným způsobem dělat to, co je správné." Lidsky 
důstojným způsobem - DIGNITATIS MEMORES -
tzn. svobodně, dobrovolně, na základě porozumění - ne 
na základě přinucení - dělat to, co je správné. Ale k co
mu potřebujeme neustále se ptát po tom, co skutečně 
správné je. I my, kteří se domníváme, že morálka není je
nom věc kulturní konvence, že existuje jakýsi objektivní 
mravní řád, přece víme, že hledat to, co je správné, je 
v konkrétních situacích velice složité. 

Totalitní soolečnosc předkládala ·jeden jediný kon
cept toho, co je správné. Nedopřávala duchovní svobo
du a svobodu svědomí, prostor k hledání toho, co je sku
tečně správné. A také co, co sama za správné vydávala, 
naplňovala na základě tlaku, lidsky nedůstojným způso
bem. Víme, že svobodu nemůžeme popřát ditěti, dokud 
se nenaučí rozlišovat hodnoty. Tehdy bychon:t mu ublíži
li. Svobodu musíme omezit zločinci, který nedovede 
rozlišovat mravní hodnoty, protože by ubližoval druhým. 
Svoboda tedy předpokládá určité poznání hodnot 
a schopnost mravní volby a také motivaci k této mravní 
volbě. Totalitní společnost s námi ovšem zacházela, jako 
bychom byli děti, jako bychom byli potencionální zlo
činci. Nedopřávala nám prostor pro svobodné hledání. 
Totalitní stát byl stát paternalistický, který zvnějšku jen 
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reguloval a trestal a omezoval prostor 
vlastní iniciativy a kreativity. Skutečně, 
onen postoj infancility, onen sklon ke kri
minalitě, k neodpovědnosti je něčím, co 
se hluboce zakořenilo v totalitních společ

nostech a čehož plody se ukazují i v naší 
době. Vytýkám té tzv. české cestě k trans
formaci několik věd, ale především to, že 

· podcenila ony neekonomické faktory 
transformace společnosti , ony morální 
a právní aspekty transformace, které se 
pak dotýkají vlastního ekonomického řá
du. Naše společnost si ne dost dobře uvě
domila, že demokracie mi'tže žít pouze 
v určitém morálním klimant, při respekto
vání určitých hodnot; jen nedostatečně se 
vyrovnala s minulostí. Kdo se nevyrovná 
s minulostí, bude odsouzen k tomu, aby 
opakoval její chyby. Nedostatečné vyrovná
nf se s minulostí neznamená jeno~ justič
ní odsouzení zločinů minulého režimu, 
i když by požadavek spravedlnosti jistě ne
měl být zeslabován. Odpuštění, které je 
v křesťanské tradici ctností, si nemůžeme 
plést s bagatelizací viny. Ale vina není je
nom něčím, zač nese odpovědnost několik 

lidi. Je třeba se konfrontovat i se skuteč
ností viny a selhání společnosti jako celku. 
Je třeba mit odvahu odl1alit základ toho, že 
něco takového jako totalitní společnost by
lo vůbec možné, odhalit tento tajně nepsa
ný pakt, který byl uzavřen mezi vládou 
a ovládanými. Pakt stanovící, že nebudou
li se občané hlásit o svá práva, nebudou-li 
žít wdpovědný život, nebudou-li vstupo
vat do veřejného života, budou se mít rela
tivně dobře, budou moci toto období pře
žívat. 

Ano, myslím si už dlouho, že tato 
tendence, typická pro naši společnost, je 
velmi nebezpečná. Česká společnost se 
naučila žít v jakési paralele k veřejnému 
prostoru a nevstupovat do něho. Tento 
prostor byl mnohdy ovládán silami, které 
společnost chápala jako ne své vlastní. To 
má své kořeny už hluboko v rakouském 
soustátí, v habsburské monarchii. Česká 
společnost s tímto režimem, který pova
žovala jako sobě ne vlastní, často přímo 
nebojovala a naučila se zvláštní taktice -
stálua se do privátního prostoru. Ten ve
řejný užívala jen "jakoby" a měla od něho 
jakýsi vnitřní odstup ironie a sarkasmu. 
Jistěže s tímto přežíváním v soukromé sfé
ře a ironickým odstupem od sféry veřejné 
bylo možno přežít mnohé režimy bez vel
kých obětí, ale di'JSiedkem je pokřivení 
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páteře společnosti, její nejrůznější morální 
onemocnění. A my jsme se přes to velmi 
lehce přenesli a neuvědomili jsme si, oč tu 
vlastně jde. Mnoho lidí se naučilo být jaký
misi "free-riders", jakýmisi černými pasažé
ry v mechanismu společnosti. 1ěmi, kdo se 
prostě tiše vezou a kdo vědí, že to bude ně
co nežádouc01o, budou-li iniciativně a zod
povědně vstupovat do veřejného prostoru. 
S úmro odstupem je sice možné toralitní 
režinly přežít, ale nelze rak vybudovat de
mokratický stát, demokratickou společ
nost. Demokracie vyžaduje osobní, dob
rovolnou, motivovanou, vnitřní partici
paci. Vyžaduje tvorbu skutečné občan
ské společnosti. 

Totalitní společnost měla zájem na 
tom, aby prostor mezi státem a vědomím 
občanů byl pokud možno prázdný, nebo 
aby v něm dominovala jenom jedna srá
tostrana. Svobodná demokratická ;poleč
nost naopak vyžaduje, aby tento prostor 
byl zalidněn, aby byl propojen nejrůzněj
šími strukturami občanských iniciativ. 
Iniciativy typu Rotary jsou velmi důležité 
pro napli1ování tohoto prostoru. Velmi se 
obávám, že vnímají-li dnes lidé některé 
představitele s pocitem jakési jejich aro
gance a nezájmu, neúcty k občanským ak
tivitám, opět se podvědomě stalmjí do své 

"N·:~~~;:~: , V k V f ' _. ·-~.>p ·; namety zmnystem 
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privátní sféry, vyklízejí veřejný prostor. To je však ne
smírně nebezpečné pro budování demokratické kultury. 

Na pralm nového tisíciletí stojíme v naší společnosti 

před problémem, jak z velkého počtu oněch "free-riders" 
- tedy černých pasažérl'1, pasivních občanů, kteří se rádi 
stalllljí do privátní sféry, vtáhnouc mnohé z nich do oné 
"demokratické hry", jak z nich učinit wdpovědné občany, 
schopné obětavosti a služby. 

V mezinárodním společenství pak stojíme před 
problémem, jak obhájit základní myšlenky lidských 
práv a vyrovnat se s novými nároky, které přináší glo
balizující se svět. Na konci tohoto roku se bude konat 
v Praze velká konference Mezinárodního měnového 
fondu a očekávají se samozřejmě velké demonstrace. Je 
ovšem třeba, aby se ekonomické a sociální problémy 
spojené s globalizací sraly předmětem nejen demon
strací, ale především seriózní diskuse a skutečného za
mýšlení nad tím, co proces globalizace skutečně zna
mená. Samozřejmě v něm budeme konfrontováni se 
zpochybněním mnohých demokratických principů, 
protože se už dnes ukazuje, že rozhodování o důleži
tých ekonomických a politických skutečnostech se 
odehrává na jiné rovině, než je národní rovina ovlivni
telná demokratickými mechanismy. To může přinést 
velké otazníky nad ochotou lidí účastnit se na demo
kratickém procesu. 

Na druhé straně se domnívám, že právě proces globa
lizace v jádře porazil komunistický režinl, že právě díky 
ekonomické globalizaci nemohly přežít iwlované a do sebe 
uzavřené státně plánované ekonomiky. že ve věku rozšíření 

informací nemohly přežít režinly, založené na 
kontrole informací. 

V tomto smyslu tedy proces globaliza
ce napomohl překonání totalitních režimů 
a činf nemožným, abychom se k ninl v je
jich klasické podobě vrátili. Na druhé stra
ně ale přináší mnoho dalších otazníků 
a výzev. Je třeba, aby z tohoto procesu sjed
nocování kultur a relativizace všech národ
nich hranic se sral nikoliv jenom chladný 
proces určitého ekonomického pochodu, 
ale proces komunikace a dialogu. Učinit 

z globalizačnfuo procesu proces komuni
kační- co je velký úkol stojící před lidstvem 
na prallll třetího tiskileú křesťanství. 

A rak i vás prosím, abyst<: si byli těch

to širokých souvislostí vědomi a zůstali 

věrni zásadě DIGNITATIS MEMORES 
AD OPTIMA INTENTI: vědomi si své 
nezadatelné dí'1stojnosti svobodných lid
ských bytostí, chceme se vědomě zaměřo
vat k tomu, co ve svém svědomí rozpozná

,váme a volíme jako správné. Chceme pro
stor naší lidské svobody ztvárnit především 
službou druhým a životem pro druhé: 
DIGNITATIS MEMORES AD OPTI
MAINTENTI. 

Tomdl Hal/k, 
prezident české křesťanské akademie 

ROZUMEM I SRDCEM 
Z projevu ~obroslava Zemana, DG na distriktové konferenci 
Po sametové revoluci v listopadu 

1989 myšlenka Rotary v Československu 
znovu zakotvila. Řada klubů navázala na 
svoji předválečnou minulost, konstituova
ly se nové Rorary kluby i kluby mladých -
Roraract. Mimořádnou· zásluhu na tom 
mají naši rakoušú přátelé, kteří se nám od 
samého začátku naší rotariánské existence 
stali rádci, obětavými pomocníky i skvě
lým příkladem. Díky jim jsme se naučili 

správně chápat myšlenky rotariánské služ
by a pomoci, obětavosti a nezištnosti, 
osobní a společenské etiky. Zařadili jsme 
se do společenství téměř 1,3 milionů rota
riánl'l a rotariánek, organiwvaných v té
měř 30 000 klubech a spravovaných dnes 
již 529 disrrikty ve.všech svěradilech. 

Naším hlavním předsevzetím, kte
ré jsme si sami dali, a tedy i morálním 
závazkem je uplatňování idejí Rotary 
- idejí nezištné služby a pomoci druhému 
- v našich zemích, zanedbaných desítky 
let trvajícím totalitním režiJllem, který 
nepřipouštěl osobní iniciativu a angažova
nost, natož pak mezinárodní kontakty, 

a neuznával morální hodnoty, charakterizujíc( zdravou 
demokratickou společnost. 

Proto jsme si vepsali do svého štítu naše heslo: 
DIGNITATIS MEMORES AD OPTIMA INTENTI, 
které nese naše distriktová vlajka i veškeré naše 
písemnosti, proto jsem si i já jako první guvernér toho
to distriktu formuloval své motto: 

ROZUMEM I SRDCEM, 
které svým obsallem a smyslem vyjadřuje oba základní 
principy přístupu k cOům, které si sami dáváme ve pro- ' 
spěch naší společnosti: nejen přístup racionální - to je 
v mém mottu onen rozum, z něhož vždy musí vycházet 
veškeré naše jednání, ale i přístup emociální - co je ono 
srdce, bez něhož bychom své úkoly nemohli ani stano
vovat, ani uskutečňovat. Jako rotariáni, kteří trvale za
měřují svou snallu a úsilí na službu a pomoc svému bliž
nímu, máme k dispozici obojí - svůj rozum i své srdce. 

Můj partner ve funkci guvernéra pan Jerry W. 
Erskine - guvernér amerického disrrikru č. 6560 -
Indiana říká ve své zdravici, kterou rozesílal při vstupu 
do roku 2000 každému z 528 guvernérů pro rok 
1999/2000: ,,As Rotarians we can make miracles hap
pen. All we have to do is just say: YES !" - tedy v češtině: 
"My - rotariáni můžeme dokázat, aby se děly zázraky: 
stačí jen, abychom řekli: ANO!" 
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Ano - jsme ochotni podat svou po
mocnou ruku svému bližnímu. 

Ano - jsme ochotni nabídnout svůj 
čas, své kontakty i své finanční prostředky, 
které mohou našemu bližnímu pomoci. 

Ano - chceme v duchu přátelství 

a ve vzájemné mezinárodní spolupráci po
miliat vštide tam, kde to náš bolavý svět 
stále více potřebuje: I]Úadým i starým, ne
mocným a hladovějícím, tělesně i duševně 
postiženým či jinak strádajícím. 1ěm, kte
rým se nedostává ani nejzákladnějšilio 

vzděláni stejně jako těm nejnadanějším, 
kteří mají snallu své vědomosti dále rozši
řovat. 

:rak nejlépe naplníme odkaz, který 
nám svěřil Paul Harris, zakladatel tohoto 
celosvětového společenství - společenství 

ROT ARY INTERNATIONAL. 

Dobroslav Zeman, 
guvernér distriktu 2240 

pro 1999 I 2000, 
člen RC Pl.uň 
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Tibor P. Gregor, Kanada, 
jménem prezidenta Rotary International 

jak jmu sv! čtmdř( informovali již v minultm člsle naš(ho magazlnu, r(pr(zmtoval na naši prvnl distriktovt konferenci v Olomo11ci praidmta 
Rotary Inurnational Carla Ravizzu pan Tibor P. Gr(gor, Kanad4n původ(m z n!kdqšlho Č(skoslovemka (rot.Úik z Lrooče). Z jeho projrou vyjlmdme: 

Nebylo snadné připravit projev, kte
rý by se lišil výrazně od příspěvků ji
ných. Napadlo mě ale, že dobrým za
čátkem by bylo téma prezidenta Rl 
Carla Ravizzy pro letošní rok: zásado
vost, důvěryhodnost a soustavnost. 

Založení distriktu 2240 je v pravém 
slova smyslu pokračováním distriktu 66, 
který byl před II. světovou válkou jed
ním z vedoucích distriktů na světě a se
stával ze 47 klubů. Dva bývalí guvernéři 
distriktu 66 působil i v ředitelské radě 
Rotary International: Josef Šulc v roce 
1928 až 1929 a Karel Neuwirt v roce 
1936 až 1937. Když jsem se trochu za
hloubal do pramenů, zjistil jsem, že bý
valý guvernér Jan Hyka, předposlední 
guvernér distriktu 66, před rozpuštěním 
Rotary za protektorátu, byl později čle
nem klubu v Ženevě a působil v ředitel
ské radě Rotary International v roce 
1948 až 1949. Vidíte tedy, že tři z vašich 
bývalých guvernérů byli řediteli Rotary 
a jsem přesvědčen, že ti budoucí guver
néři také budou sloužit v mezinárodní 
ředitelské radě. Je také zajímavé, že před
posledním prezidentem pražského klu
bu byl inženýr Václav Havel. Jsem pře
svědčen, že by mu polichotilo, kdyby 
věděl, že cena "World Understanding 
Award", nejvyšší ocenění, jaké Rotary 
může udělit, byla v roce 1991 udělena 

v Portlandu jeho synovi, prezidentu 
Václavu Havlovi. 

Cítíme tedy stále onu kontinuitu, 
pokračování Rotary i přesto, že po dobu 
50 let se tu nic nemohlo dít. Nejenže te
dy existuje kontinuita Rotary v České 
a Slovenské republice, ale také bohatá 
tradice, na kterou je třeba navázat. 

Rotarián Martin Petiška z klubu 
Brandýs-Boleslav ve své výborné eseji 
"Umění být Rotariánem" skvěle vyjádřil, 
proč se lidé stávají rotariány. Není to jen 
služba nad vlastním já, ale také záležitost 
vnitřního rozpoložení. To mohu plně 
dosvědči t. 

V době, kdy jsem studoval 
v Londýně, odsouhlasil anglický minis
terský předseda Chamberlain Hitlerovy 

požadavky a podepsal Mnichovskou smlouvu. Přes 

noc se ze mě, ze studenta, stal uprchlík bez jakékoliv 
naděje na další finanční pomoc a na podporu z do
mova potřebných k pokračování ve studiích, protože 
tenkrát v Anglii stipendia pro cizince neexistovala. 
Rotariáni z klubu ve Watfordu se doslechli o mém 
problému, pozvali mě, řekli mi, že s Chamberlainem 
nesouhlasí, a zeptali se, jestli mi móhou nějakým způ
sobem pomoci. Našli mi práci ve strojařské dílně, ob
starali mi pracovní povolení, což nebylo právě snadné, 
a tak bylo o mě postaráno až do doby, kdy jsem na za
čátku války nastoupil do Československé armády. Než 
jsem odešel do armády, rozhodl jsem se, že se stanu 
rotariánem, abych splatil všechnu tu laskavost, které se 
mi dostalo. 

Když jsem se vrátil do Anglie v roce 1949, na
skytla se mi příležitost stát se zakládajícím členem 
Rotary klubu Millom v severní Anglii. Tak se mi po
dařilo po posledních padesát let plnit rozhodnutí, kte
ré jsem udělal v roce 1939. 

Za uplynulých padesát let mnozí z vás toužili po 
obrození lidské důstojnosti, po možnosti rozhodovat 
o své rodině, o své komunitě a o své zemi. Abyste pře
žili, museli jste tato přání potlačovat, museli jste se na
učit lhát, abyste mohli přežít, museli jste dělat hodně 
věcí, které jsou cizí člověku, který respektuje práva 
svých spoluobčanů. Konečně tato noční můra skonči
la a vám byla dána příležitost být zase svobodní. 
Mnozí z vás viděli v Rotary cestu k sebenápravě. 

Když jsem od guvernéra Dobry dostal několik 
Dopisů guvernéra a časopis GOOD NEWS, překva
pilo mě, jak rychle členové klubů z České a Slovenské 
republiky splynuli s duchem Rotary a přijali za své je
ho cíle a programy. Většina z toho; co mohu říci 

o Rotary, je uvedené ve vašich časopisech a poučných 
publikacích. Doporučuji, abyste je pozorně četl i. 
Rotary neustále klade důraz na růst členské základny 
v existujících klubech a na organizaci klubů v nových 
oblastech. To ovšem není snadný úkol. Rád bych vám 
především doporučil aktivnější styk s veřejností, 
tj. především zveřejňování všech vašich projektů 

a vaší spolupráce s jinými organizacemi, jako je napří
klad společný projekt klubu Poprad a Červeného kří
že. Příklady táhnou! 

Důraz na projekty ve vašich obcích, spolupráce 
s kluby v zahraničí a pomoc formou účelových dotací 
od Nadace Rotary Internacionál přesvědčí vaše spolu
občany o tom, jak dobře může Rotary sloužit společ
nosti, obci. Požádejte také bývalé i budoucí účastníky 
výměny mládeže, aby seznámili se svými zážitky 
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z cizích zemí děti ve školách, skautských 
organizacích, atd. Uskutečněte stejnou 
propagaci se členy výměnných studij
ních skupin. Pokud můžete, inzerujte 
velvyslanecká stipendia na univerzitách 
a v jiných výchovných institucích. 
Netajte se tím, co Rotary dělá. Buďte hr- · 
dí na to, kolik jste toho už dosáhli za 
první desetiletí své existence! Veřejnost 
by o tom měla vědět. 

Máte už zkušenost s tím, jak důleži
tá je Nadace Rotary v pomoci při hu
manitárních a vzdělávacích projektech 
ve vašich zemích. Jsem přesvědčen, že 
nechcete jen dostávat, ale také dávat. 
Navrhuji proto, aby každý klub a každý 
rotarián podpořil Nadaci Rotary ročním 
darem do programového fondu. Můžete 
se také rozhodnout pro podporu stálého 
programu a stálého fondu a stát se tak 
"benefaktorem". Můžete to udělat třeba 
tak, že odkážete tisíc dolarťt ve své 
poslední vůli. Jde o tzv. testamentární, 
odkazovaný dar. 

Letos Nadace Rotary utratí přes še
desát milionů dolarů z příspěvků od ro
tariánů ve světě. Jak je vám známo, na
cházíme se v poslední fázi programu za 
vymýcení dětské obrny. Tomuto pro
gramu říkáme PolioPlus a doufáme, že 
ke stému výročí Rotary v roce 2005 bu
de moci Světová zdravotnická organizace 
potvrdit vymýcení dětské obrny na ce
lém světě . 

Stejně, jak jste štědře podpořili obě
ti zemětřesení v Turecku, podpořte stej
ně štědře program PolioPlus na vyhlaze
ní dětské obrny. 

Tibor P. Gregor, Kanada, 
r(pr(zmtant pr(zidmta Rl 
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Světový kongres Rl 2000 v Buenos Aires 
V pořadí již 91. světový kongres 

Rotary byl zahájen v neděli 4. června 
pestrobarevnou ceremonií, proslovy 
a zábavným programem. Všechny hlavní 
události probíhaly v hlavním městě 

Argentiny v budově Sociedad Rural 
Argentina. 

V dvouhodinovém zahajovacím ple
nárním zasedání přivítal hosty argentin
ský prezident Fernando De La Rua, 
uvedený past prezidentem Rl Luisem 
Vicentem Giayem. Na zahájeni rovněž pro
mluvil současný prezident Rl Carlo Ravizza 
a předseda kongresu Francisco Creo. 

Součástí uvítací ceremonie bylo roz
vinucí vlajky Rl současně s vlajkami 
Itálie a Mexika jako domovských zemí 
současného a příštího prezidenta Rl, a to 
za doprovodu národních hymen těchto 
zemí. Poprvé rovněž zazněla oficiální 

hymna Rl. Celou tuto část zakončila 
představení argentinských folklórních 
hudebních a tanečních souborů. 

Plenární zasedání v pondělí 5. červ
na bylo zal1ájeno přivítáním všech účast
níků předsedou městské rady Buenos 
Aires. Pracovní část zalunovala řeč přc;d
sedy Nadace Rotary Billa Huntleye, pre
zentaci Středisek Rotary pro mezinárodní 
studia, programu PolioPlus a služby roca
riánů v Latinské Americe. Bylo rovněž 
vzpomenuto past-prezidenta Rl Paulo 
V:C. Costy, který zemřel v dubnu t.r. 

V úterý odpoledne podepisovali mi
nulí i současní prezidenti Rl knížku 

"Budoucnost Rotary: 1 O let důslednost i , důvěryhod
nosti a sousravnosti", která obsahuje inspirativní slova 
prezidentů Rl, pronesená během posledních I O let. 

Od pondělí do středy 7. června probíhala různá 
pracovní zasedání s různorodými náměty, jako např. 
Nová koncepce v Rotary, Rozvoj a výchova členské zá
kladny, Střediska Rotary pro mezinárodní studia a ko
nečně i o Nadaci Rotary. 

Ve středu odpoledne se konal veletrh mezinárod
ních projektů. V jeho rámci byl uspořádán seminář 
o charakteristikách efektivních mezinárodních projek
tů a nabldkový trh klubových a d istriktních projektů. 
Večerní závěrečné zasedání bylo doprovázeno vystou
pením divadelního orchestru města Colón pod taktov
kou Josého Carlí. 

Vlastnímu kongresu bezprostředně 

předcházely jiné důležité akce, mezi nimi 
např. Mezinárodní institut, na jehož 

programu byly přednášky s takovými 
přitažlivými náměty, jako "Důvěryhod
nost Rotary v roce 2000", "Práce pro mír 
v novém tisíciletí" a "Efektivní partner
srv( s nerotariánskými organizacemi". 
Mezi řečníky a moderátory byli současný 
prezident Rl Carlo Ravizza z Itálie, jeho 
nástupce ve funkci prezidenta Frank 
Devlyn z Mexika, bývalý prezident Rl 
Luis Vicente Giay z Argentiny a prezident 
pro rok 2001102 Richard O. King z USA. 
Nechyběl ani současný předseda Sboru 
důvěrníků Nadace Rotary Bill Huntley 
z Anglie. 

Ve dnech 1. a 2. června se jednalo 
o zlepšení programu výměny mládeže. 
Ve stejné době se setkali členové 

Rotaract klubů k d iskusi o námětech, 

které zajímají především rotariánský 
dorost. 

Dne 3. června se konal seminář 

Nadace Rotary za účasti všech, kdo s ní 
úzce spolupracují. Na jeho závěr obdr
želi oficiální uznání Snaford J. Ungar, ře
ditel Hlasu Ameriky a dlouholetý 
novinář a Beryl Nashar, angažovaná 
v australské organizaci žen podni
katelek. 

Z "Rotary NtwsBasket" 
přeložil Augustin Čermdk, 

RC Hradtc Krdlcvé 

"THE ROTARIAN" CHVÁLÍ NAŠI PUBLIKACI 
Tibor P. Gregor, Kanadan českého 

původu a bývalý ředitel a pokladník Rl, 
který zastupoval prezidenta Rl na naší di
striktové konferenci, velmi ocenil brožuru 

"UMĚNÍ BÝT ROTARIÁNEM" s pod
titulem "INSPIRACE SRDCEM", která 
obsahuje šest esejí Martina Petišky, člena 
RC Brandýs-Boleslav. Vydal ji náš distrikt 
u příležitosti konference jako svůj distrik
tový projekt v oblasti Public Relations. 
Tibor Gregor ji proto poslal hlavnímu re

daktorovi ústředního časopisu Rl "THE 
ROTARIAN" p . Charlesi W. Prattovi 

a informoval jej současně o naší konferenci v Olomouci. 
Ten mu pak odpověděl: 

"S potěšením jsem vzal na vědomí, že jsi zastupoval 
prezidenta Rl na první konferenci distriktu 2240. Jaká je 
to pro Tebe čest a současně i zkušenost! Jak jsi sám uve
dl, účastníci konference jistě ocenili, že jsi je jako oficiál
nl reprezentant Rl mohl oslovit jejich jazykem. Velmi 
mě těší, Tibore, že jsi tuto příležitost měl. 

Děkuji také za publikaci, jejímž autorem je Martin 
Petiška. Je skutečně velmi působivá. Češtině sice nerozu
mím, ale i překlad do angličtiny je velmi výmluvný. 
Rotarián Petiška je skutečně básníkem. Můj kompliment 
patří také překladatelce paní Notah Hronkové. 
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Jako správce archivů Rotary a spolu
pracovník Výboru pro vydání publikace ke 
stému výročí Rotary mě velmi zajímají 
informace o dějinách Rotary v bývalém 
Československu. Uvítal by je jistě i autor 
této publikace David Forward. Dozvíš-li se 
něco o této historii, dej mi o tom vědět." 

1ěší nás, že naše publikace nachází vel
mi pozitivní ohlas a ocenění i u nejvyšších 
míst Rotary lnternational. 

Dobroslav Ztman, PDG, 
člm RCPiuň 
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RC Jihlava byl oficiálně založen 
v r. 1993 a v den přijecl C harty Rl měl 

31 členů. Tento počet se během následu
jících let prakticky nezměnil. V součas
né době má klub 30 řádných členů. 

Založení klubu inicioval RC Purmerend 
(Holandsko) . Mezinárodní kontakty 
jsou navázány předev~{m na současné 
partnerské kluby v C hemnitz a Kitzingen 
(Německo) a v rakouském Traunu. 

Uvedené informace, ale i mnoho 
dalších, se lze dozvědět na internetových 
stránkách našeho RC. Jejich vytvoření 
bylo vedeno potřebou sdělovat v~em zá
jemcům údaje o složení našeho klubu, 
o všech jeho významněj~kh aktivitách 
a p rojektech. V blízké budoucnosti vyu
žijeme ryto stránky i k pravidelnému 
informování o významných osobnostech 
a jejich přednáškách na klubových setká
nfch. Almanach klubu, který je těsně 
před dokončením, bude dalším zdrojem 
poznání o našich členech, tentokrát však 
v tištěné podobě. V neposlednf řadě 

chceme nadále využívat i regionální tisk, 
který má možnost oslovit nej~iršf okruh 
čtenářů. 

Významnou oblascl naší činnosti 

je služba obci. Zcela určitě je stěžejní 

i z hlediska posuzování a hodnocení klu
bu veřejností. Z tohoto pohledu považu
jeme za nejzdařilejší tradiční adventní 
koncert v prostředí chrámu sv. Ignáce 
v Jihlavě. Nečekaný zájem veřejnosti byl 
nejen odměnou účinkujícím, ale i příno
sem pro ZUS Jihlava, které byl předán 
čistý výtěžek tohoto koncertu ( 1 O tisk Kč) . 

•-o1o~i' 

Rotary Club Jihlava 

Advmtnf koncm, na kt~rbn s~ přtdsktvila jihlavskd plv
kynl KAtmna H~b~/kovd rA doprovodu Dani~ly Kosinové. 

Dlouholetá spolupráce jihlavského RC s touto školou 
se odehrává i v jiných rovinách. RC Jihlava přispívá 
pravidelně na absolventské koncerty žáků. Na konci 
minulého roku jsme z vybraných grafických prací těch 
nejlepšfch této ~koly real izovali tisk několika set repre
zentativnfch kalendářtl s motivy významných jihlav
ských památek. Zmíněný náklad byl z menší části na
bídnut k volnému prodeji, z vět~( části zakoupen členy 

klubu a významný díl byl předán veden{ i žákům ZUS. 

Vjt!Uk z auku předali jihlavštl rotaridni do rukou P. Šand~ry, ř~ditek Zdkladnf umlkcké školy 
v Jihlav! (druhý zprava). 
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V souvislosti s naší pomocí ZUS 
nelze zapomenout na podzimní setkání 
se zahraničními partnerskými kluby 
v Jihlavě, při kterém jsme ve spolupráci 
s na~imi přáteli z Rakouska a Německa 

získali aukcí uměleckých předmětů i ně
kterých grafik jejích žáků pro rozpočet 
školy 14 tisk Kč. V neposlednf řadě je 
možno zmínit i nedávné otevření stálé 
expozice k 750. výročí udělení horního 
práva v jihlavském museu Vysočiny, kde 
exponát středověkého domu byl finan
cován z prostředků členů RC Jihlava. 

Neméně důležitou oblastí je pro nás 
služba mládd i, která nachází již od zalo
žení klubu naši jednoznačnou podporu. 
Během loňských letnfch prázdnin jsme 
zajistili dvanácti dětem z rotariánských 
i nerotariánských rodin účast na Rotary 
kempech nejen v Evropě, ale např. 

i v Kanadě. Jejich dojmům z mnoha za
jímavých zemí i zážitkttm z řady neopa
kovatelných setkání dáváme prostor na 
jedné z na~ich pravidelných schůzek po 
prázdninách. Počátkem května nav~tfvi
lo pět mladých lidí ve věku 14-18 let RC 
Purmerend. Týdenní pobyt, který je za
měřen na poznávání holandské kultury 
a historie, nám byl nabídnut bývalým 
partnerským klubem v Holandsku a roz
šiřuje paletu různých tradičních mláde
žnických projektů. Jedním z nich je 
i středoškolská roční výměna naše
ho studenta s americkým, jehož pobyt 
v Jih lavě budeme zaji~ťovat v příštím škol
ním roce. 

V oblasti mezinárodnfch scyktt se 
opíráme o na~e partnerské kluby (Traun, 
Kitzingen a C hemnitz) . Pravidelná set
kání v jednotlivých zemích (naposledy 
na podzim1999 v Jihlavě), k nimž patří 
vzájemné informace o nejdlllditějších 
klubových aktivi tách a projektech, zapo
jení do MG a mnohé dal~{ - to v~e patří 
už po řadu let k obvyklým a zaběhnutým 
formám spolupráce. V poslední době se 
nabízí i možnost navázání kontaktů 

směrem na východ s ukrajinským RC 
Užhorod. 

Z h lediska leto~ního roku se nám 
však jako nejdůlditěj~í jev{ projekt na~e
ho RC s rakouským RC Traun podpoře
ný Matching Grantem a určený na po
moc handicapovaným dětem ze speciál
nf MS v Jihlavě. Získané finanční pro
středky budou sloužit na vybavení toho
to zařízení rehabilitačními pomůckami 

pro nejrůzněji postižené děti. Zařízen{ 

v současné době poskytuje služby vfce 



než 500 dětem z celé oblasti Vysočiny. 
Hodnota projektu činí přibližně 200 ti~ 
síc Kč a jeho dokončen! předpokládáme. 

Klub klade i značný dlaaz na v7.á~ 
jemné poznávání členú a jejich rodin 
pořádáním nejnhnějšlch společných ak~ 

tivit, např. návštěv koncenťl, zajímavých 
firem (jihlavsk)' pivovar, firma Kappa 
s prohlídkou výroby ultralehkých letadel 
či unikátní návštěva jihlavského podze~ 
mí), sportovních aktivit (lyLařské běžec~ 
ké závody, cyldistické \')'lety, kuželkářská 
utkání s RC Znojmo), ale i .přípra~ 

vou zajímavých přednášek V)~znamných 
osobností (přednáška RNDr. Šebely, 
pracovníka zemského muzea v Brně, 

známého zoologa a cestovatele). 

Rotariánský rok 1999/2000 se již 
završil, a proco i naše krátké ohlédnutí 
zpět je vhodnou přfležítostí naše aktivity 
hodnotit. Doufáme, že toto číslo 

GOOD NEWS, které představuje vý~ 
sledky činnosti mnoha českých a sloven
ských Rotary, Rotaract, lnteract a Rotex 
ldubú, přinese řadu zajímavých informa
cí o schopnostech českých a slovenských 
RC být rovnocenným a prospěšným 

článkem v soustavě celosvětového spoJe~ 
čenství Rotary International. Nezbývá 
nám tedy nd si přát, abychom se svými 
předlo7..cnými výsledky mohli i my meú 
úspěšné a aktivní !duby počírat. 

Alexrmder Noselt, 
prezident RC}ihlttM 

RC LIBEREC - JABLONEC 
V období rotariánského roku 

1999/2000, v němž začal pltsobit náš 
nov)' distrikt 2240, byla činnost našeho 
RC řízena výborem, v jehož čele stál pre~ 
zidenddubu Jan Blecha. 

Počet člen li klubu se sice v prltběhu 
roku snížil o rři členy, přesro však byla 
činnost klubu zajímavá a pestrá. Mezi 
přednášejícími na našich mfrindch byli 
i dva zahraniční přárelé- rotariáni, 

RC Liberce-Jablonce se již po něko
'lik let orientuje na pomoc "Nadaci 
TÁBOR" v Nové Vsi nad Popelkou. 
Tato Nadace byla založena v r. 199 5 
společn)''m přispěním. Rotary ldubú 
z Čech i ze zahraničí - RC Oberthurgau 
a RC Wangen-Isny~Leurkirch .. Na náš 
společný projekt zaměřený na vybavení 
domu Nadacc TÁBOR byla uděle
na účelová dotace (Matching Grant) 
pod číslctn 5466, takže díky pří~ 

spěvku Nadacc Rotary bylo k dispozici 
- 64.000,~ US $. Od roku 1996 slouží 

dúm Nadace TÁBOR jako centrum pro 
speciální pedagogiku a sociální terapii. 
Po dobrých zkušenostech s jeho provo
zem bylo přistoupeno k dostavbě chrá~ 
něné dílny, jejíž vybavení bylo umožně
no přiznáním další účelové dotace 
(MG) pod č. 12.149. Na tomto projek
tu s celkovou hodnotou 12.360,- US $ 
jsme spolupracovali s přáteli z RC 
Hanau, RC Freital, RC Vitry-le
Fran~ois a RC Edgbaston-Convemion. 

Současně připravujeme společně s RC Alsfeld 
a Freiral (SRN) další MG-projdu, zaměřený na vyba
vení oddělení zrakově postižených a slabozrak)rch ná~ 
vštčvnfklt ve Stárni vědecké Í):nihovnč v Liberci. 

V tomto roce jsme uspořádali již. III. ročník cyk
loturistického výletu v Jizerských horách za účasti přá~ 
tel z německých Rotary ldubt"t Freital a Alsfcld. 
Podílelo se na něm 43 účastníků. 

Jiným projektem bylo usi:10řádánf divadelního 
představení v Naivním divadle v Liberci. Výtěžek z ně
ho bude použit na další činnosti RC Liberec-Jablonec. 

Ve spolupráci s přáteli z RC Freital jsme opatřili 
a předali panu Jindřichu Jiskrovi jako dar invalidní vo
zík s elektrickým pohonem. Tento pacient je již deset 
let postižen. roztroušenou skleróz.ou. 

Také v oblasti práce s mládeží se podařilo usku
tečnit řadu projektlt: 
- v rámci meziklubové spolupráce a za sponzorování 
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RC Hana u a Frei tal byl vyslán jeden stu
dent na TU v Dráždanech; 
- v rámci meziklubové spolupráce a za 
sponzorování RC Wiener Ncustadt byla 
vyslána jedna studentka na čtyřleté eko
nomické studium do Vídně; 
- jedné studentce bylo uděleno stipen
dium Victora Strabergera, které je 
sponzorováno RC Wels; stipendisrka 
studuje na univerzitě v Salcburku 
(Rakousko); 
- jedna studentka byla vyslána na uni
verliru v 'fiibingcnu (Německo); toto 
stipendium bylo nabídnuro našemu 
disrrikru díky iniciativě mezidistri
ktového Výboru pro mezinárodní spo
lupráci rnezi Českem, Slovenskem 
a Německem; 
- americká studentka Kanin Youngs trá
ví v Liberci svltj jednoroční výmčnn)' 

pobyt; 
~ve dnech 15.5.-26.5.2000 se uskuteč
nila v denním stacionáři ALVALIDA 
v Liberci stáž tří .studentů gymnázia ve 
Freitalu (SRN). 

Svou pozornost věnujeme také vzta
húm našeho Rotary klubu k veřejnosti. 
Uspořádali jsme tiskovou konferenci, na 
níž jsme prezenrovali nejen výsledky na~ 
šich činností, ale i zřfzer~f našeho samo~ 
statného distriktu 2240. 

Jan Blecha, 
prezident RC Liberec 
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Mladí z Banskej Bystrice 
Počas uplynulého roka sa v Rotaract 

klube Banská Bystrica prežilo vela udalos
ú, ktoré ovplyvnili n ielen dhlšiu existenciu 
a vývoj nášho klubu, ale aj osobný rozvoj 
nás - jeho skalných členov. 

Zorganizovali sme mnoho podujaú, 
srrecli sme množstvo nových priatelov, 
prediskutovali nekonečne vela tém, po
skytli sme iným možnosť, aby si spolu 
s nami rozšírili obzor vedomostf. Na svo
jich pleciach sme pocítili, kolko námahy 
a zodpovednosti sa skrýva za organizáciou 
takýchto akcií. Všetci sme sa však zhodli 
na tom, že výsledky našej práce sú hodné 
vynaloženého úsilia. Či vari existuje krajší 
pocit, ako je ten, ktorý sa vás zmocní, keď 
sa vám podací vyvolať úsmev na tvári člo
veka, ktorému ste pomohli? Keď vidíte 
ten úsmev symbolizujúci šťastie v jeho du
ši, aj vy zrazu pod rite akési chvenie a p rí
lev energie, čo vás utvrdí v tom, že to, čo 
ste urobili, bolo správne. Tento pocit je 
ešte intenzívnejší, keď urobíte šťastným 
niekoho, ku komu osud nebol velini žičli
vý- ten dokáže šťastie oceniť dvojnásobne, 
pretože sa s ním nesrretáva každý deň. 
My sa snažíme orientovať našu činnosť aj 
na tie skupiny v našej spoločnosti, ktoré 
priam čakajú na chvíl'u, kecly sa dokážu 
aspoň chvíťu zabudnúť na úskalia, ktoré 
im život prináša. Či sa nám to darí, to po
súďtesami. 

Najvýznamnejšou udalosťou RTC 
Banská Bystrica bola naša "charterovf' 
slávnosť, ktorá sa konala v marci minulé
ho roka v Hoteli Junior v Krpáčove. Po 
dvoch rokoch činnosti, ktorú sme od náš
ho založenia vyvíjali, sa nám podarilo do
kázať, že Rotaract klub v Banskej Bystrici 
má vypracovanú koncepci u existencie, zfs
kal podporu a najma veci oddanných mla
dých l'udí. Konečne tu bol "deň D", na 
ktorý sme sa tak dlho pripravovali, kecly 
sme spolu s člen mi Rorary klubov dištrik
tov 1910 a 1920 v prekrásnom prostredí 
hotela Junior v Krpáčove dostojne oslá
vili oficiálne potvrderúe členstva klubu 
v medzinárodnej štruktúre Rotaract klubov. 

Charterová slávnosť sa pre nás stala 
výzvou, pretože sme sa stali zodpovedný
mi za udržanie vytvorenej inštitúcie a za 
rozvinutie jej p rogramov a vypracovanie 
nových projektov. Na tomto mieste je 
potrebné vysloviť vdaku Rotary klubu 
v Banskej Bystrici, ktorý je naším sponzor
ským klubom a koordinuje naše aktivity. 

MUDr. Ivan Belan je nielen našim garantom z Rotary 
klubu, ale stal sa aj akýmsi duchovným otcom našej čin
nosti. Veríme, že naša dobre rozbehnutá spolupráca 
s materským klubom sa bude pozitfvne rozvíjať aj v dhl
šom období. V uplynulom roku sme sa zúčastnili 

niekolkých podujaú organizovaných Rotary klubom 
Banská Bystrica. Spomeniem aspoň stretnutie s ]. E. 
Ralphom Johnsonom, vtedajším velryslancom USA 
v Slovenskej republike, v januári 1999, či nedávno orga
nizovaný benefičný koncert na podporu nevidiacich 
a slabozrakých. Spolupracujeme aj s ostatnýnú Rotaract 
klubnú v rámci nášho dištriktu i s Rotaract klubnú v za
hranič[, naši členovia parricipujú aj na zakladaní nových 
Rotaract klubov v Nitre a v Liptovskom Mikuláši. 

v úvode mojho prfspevku som spomenula, že aj náš 
klub sústreďuje pozornosť na šírenie porozumenia s luď
mi, ktorí nie sú postavení v centre spoločenského diania. 
Už sa stalo tradlciou, že sa každoročne podielame na hu
manitnej akcii Smdemská kvapka krvi, krorá sa koná 
vždy začiatkom novembra. M inulý rok sme participova-

. li aj na prlprave Studentských dní, organizovaných pri 
prlležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Podarilo sa 
nám presvedčiť našich spolužiakov a spolu s ninú sme 
prekonali bariéru, ktorá nás delila od humánneho činu 
darovať časť svojej životodarnej tekutiny neznámym 
l'uďom. Tentoraz sme nevideli ich úsmev, odmenou pre 
nás bola večerná zábava, kde sme vel'nú rýchlo načerpali 
stratenú energiu a oslávili sviatok všetkých študentov. 

Vlani v aprlli sme pripravili dobrovol'nú klubovú ak
ciu, ktorú sme nazvali Pomoc pri rekonštrukcii Čierno
horskej železničky. V Čiernom Balogu sme strávili vyda
rený víkend, kecly sme spojili užitočnú prácu s príjem
ným pobytom v prlrode. Aj napriek tomu, že počasie 
nám velini neprialo, sme stihli upratať vagóny známej 
turistickej železnice a mt'rzea. Večer sme metly a vedrá 
vymenili za gitaru a pokračovali sme spevom pri tábo
ráku. Budúci mesiac navštfvime Domov dochodcov 
v Banskej Bystrici. Pre našich najstaršlch spoluobčanov, 
na ktorých ich prlbuzní zabúdajú, pripravujeme kultúr
ny program a materiálnu pomoc. 

Pomoc pri upratovanl Cim10honk9 iúkzničky, aprll 1999 
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Projekty nášho klubu sú zamerané aj 
na zvyšovanie verejnej informovanosti 
o aktuálnych p roblémoch s akcentom na 
hladanie miesta Slovenska v európskom 
priestore. Na naše stretnutia, ktoré sa 
konajú každý druhý týždeň v utorok, si 
pravidelne pozývarne hostí. O svoje vedo
mosti a skúsenosti sa s nami podelili mno
hé významné domáce i zahraničné osob
nosti - Magda Vášáryová, prezidentka 
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku, Christopher Donelly, poradca 
generálneho tajomnfka NATO, Shawn 
Landers - vedecký pracovník Inštitútu so
ciálnych a kultúrnych štúdií a dhlší. Tieto 
podujatia vl.dy spropagujeme aj na verej
nosti, najma medzi mladými l'uďmi. Tl, 
ktorl sa zúčastnia, sú vždy informovaní aj 
o poslaní a činnosti nášho klubu a o mož
nosriach participovať na jeho činnosti . 

Toto je jeden zo sposobov, ako rozširuje
me našu členskú základňu. 

Organizačne najnáročnejšími projek
rami, ktoré sme počas uplynulého roka 
zorganizovali, boJi konferencie Európske 
dni '99 a EUROSEC, ktorých predme
tom boJi otázky integrácie krajin strednej 
a východnej Európy a otázky zabezpeče
nia mieru a bezpečnosti v euroaclantic
kom priestore. Na pode Fakulty politic
kých vied a medzinárodných vzťahov sa 
strecli viacerl renomovaní odborníci z do
mova i zo zahraničia, ktorí si vymenili ná
zory s účastníkmi konferencie. Pomocnú 
ruku pri organizovaní týchto významných 
akcií nám podala už spomínaná Fakulta 
politických vied a medzinárodných vzťa
hov Univerzity Matej a Bela ako aj nevlád
ne organizácie zaoberajúce sa zahraničnou 
politikou a informovaním verejnosti -
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú poli
tiku (SFPA) a Centrum pre európsku po
litiku (CEP). Konferencie mali poziúvny 
ohlas, najma medzi mladými l'uďmi a od
borníkmi na danú problematiku, ktorl 
ocenili ponúknutú možnosť osobne pre
diskutovať svoje názory s prednášajúcinú. 
Uznanie, ktoré sme ako organizátori zís
kali, sa stalo podnetom pre to, aby sme aj 
v budúcnosri pripravili akcie podobného 
zamerania. V pláne máme zaujímavé pro
jekty, o realizácii ktorých vás budeme 
informovať v dhlšlch číslach. 

Jana Hudecovd, 
RTC Banskd Bystrica 



MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 
Vyjdeme-li z předpokladu, že obě na

še země, a to jak Slovensko, tak i Česká rc
publika dovdily první dekádu svobodné
ho života a směřují tam, kam patří - do 
Evropy, musíme se zamyslet nad tím, do 
jaké míry jsme na vscup do EU připrave
ni. Jednou z. důležitých podmínek je nový 
přístup ke vzdělání, které je numo chápat 
jako velmi v)'Znamný majetek, jako něco, 
co člověku urbožní plně se uplarnir veslo
žitém světě vyspělých ekonomik. 

Současn)t sociální a ekonomický vý
voj vyžaduje odborníky, kteří budou 
schopni řešit složité problémy rozvíjející se 
společnosti příštího tisíciletí. Současný 

vzdělávací systém takové lidi nevychovává. 
Tento problém je možné .řešit několika 

zpúsoby: 
l. uansformací srátního systému vzdělá

vání, což je dlouhodobý úkol 
2. otevíráním soukromých unive17;it zalo-
7..ených na pragmatickém systému západ
ního školství · 
3. umožněním většímu mno7..ství našich 
studentl0

l studovat na prestižních zahra
ničních univerútách. 

V réro oblasti mají tedy české i slo
venské Rotary kluby široké pole piisob
nosti a jde jen o to, zda se budeme snažit 
možnosti, které Rotary lnternalional a 7..C

jména Nadace Rotary dáv:í, využívat 
a zda také sami k těmto možnostem·nčco 
přidáme. 

1. Nadace Rotary uděluje každým rokem 
kolem 1600 tzv. velvyslaneck)rch stipendií 
(Ambassadorial Scholarships v dalším jen 
AS), z nich·l pouze ll %je určeno do ze
mí s ni'l.šími příjmy (HOP do 10.000 US 
$).Mezi ně patří i naše země. Ka7flé roto 
stipendium m<Í. hodnotu 25 000 dolart1. 
(~asto je poskytuje jeden dimikt disrrikru 
druhému. (Pokud má kteJ)ílwliv disrrikt 
dostatek finančních prosrředktt z vlastních 
zdrojú, mlrlc toto slipcndium udělit pří
mo svému kandidárovi). 

Většinou tedy jde o stipendia určená 
ke studiu na univerzitách sponzorujícího 
distriktu; tyto disrrikty proto mohou sta
novit určité podmínky při výběru studen
tlL Jednou z obecných velmi dúkžitých 
podmínek udělení stipendia je, 7-e kandi
dát nesmí b)rt v příbuzenském vzrahu sro
tariánem .. 
2. Zvláštním typem stipendia je Georgia 
RotaJy Scholarship, kreré je financová~ 

no z prostředkt1 soustředěných několika 

~J]J,~_J;ili;i/kZíJ)~;)j'i0f:;~;-;yi;;;;;;;;;)kib~?,,~;t/-~~~~~%r1;~<ij,;::-
někka tl Sieny Leon;: jnko :;tipmdisrJ nnlmcmiuR lmr:nuuionnl 

hi1glish Pmgrnm litl UniiYI'Sity ofCa/ifomit;, Dam's, USA 

Rorary distrikty ve státě Georgia v USA. 1Cchto stipen
dií je zhruba 80 mčnč a jsou určena pro 1 ... 1.hraniční stu
denty ke studiu na univerzitách ve státě Georgia. Protože 
nejsou financována z prosrředkú Nadace Rotary, je jejich 
předností, že se o ně mohou ucházet kandidáti, kteří 

jsou v příbuzenském vztahu k rorariánlun. 
Do této skupiny patří také stipendia, která mohou 

být udělována jiným disrrikrem mimo rámec Nadace 
Rotary a mohou mít velmi specifické podmínky uděle
ní. Je to např. stipendium Viktora Strabergera, udělova
né ka?.doročně disnikrem 1920 kandidáttun z Česka ne
bo Slovenska. 
3. V tomto roce rozhodlo kuratorium Nadace Rotary 
o iiúciativě, kted by mohla umožnit udělení zhruba dal
ších 20 AS studentt"un ze zemí s nízkým HDE Proto by
ly všechny Rorary distrikty vyzvány, aby dle sv)rch mož
ností přispěly k sousrředění porřebný.ch 500 000 US $. 
Aby se pak disrrikt mohl ucházet o získání takovéhoto 
sripendi:l, musí do fondu s:im přispět jakoukoliv část~ 
kou, nejlépe v rámci tzv. SHARE Fonds, resp. DDF 
(tzn. z prosrředkú, jež již dříve vložil do Nadace Rotary). 
N<íš distrikt 2240 se proto rozhodl podpořit tento fond 
pro rok 2001/02 z vlastních prostředkt1 DDF částkou 
1 000 US $. Pokud se podaří soustředit v Nadaci Rotary 
dosratečné finanční prostředky, mohli bychom se uchá
zet ještě o jedno AS na rok 200 I/2002, ovšem o výbčru 
vhodných kandidátt"l rozhodne samo úsrředl Nadace 
Rorary. 
4. Distriktový projekt "Milión na vzdělání", kteqí navr
hl RC České Budějovice, je další možností, jak získat 
prostředky pro studium v zahraničí. K účasti na něm by
ly vyzvány všechny RC v České republice i na Slovensku. 
Z těchto prostředkú by se podpořili nadaní studenti, 
ovšem na studijnlch náldadech by participovaly i zahra
niční univet·Lity, student sám nebo jeho rodina a případ
ně i Rotary klub příspěvkem dle SVJ'ch možností. 

Náš distrikr zřídil v)rběrovou komisi pro udělování 
stipendií ke studiu na zahraničnlch univerzitách. Taro 

ll 
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komise se ? ... 'HÍm sešla třikrát, poprvé k udě
lení AS ke studiu na univerLitě ve -státě 
lowa v USA, kreré našemu distriktu udělil 
distrikt 6000. Z pěti kandidátů byla vybrá
na jedna studentka. 

Podruhé se výběrové řÍ7..ení konalo ke 
studiu na univerútě v Izraeli. Na záldadě 
výzvy izraelského distriktu adresované vice 
zemím byly do soutě-'le odeslány žádosti tří 
našich smdentů s nadějí na volbu jednoho 
z nich. Nadace Moshe Grcidingera v Izraeli 
však vybrala pro akademický rok 2000/01 
kandidáty z Turecka a Indie. 

České a slovenské RC odeslaly přímo 
přihlášky svých kandidátli na stipendium 
Viktora Strabergera i na stipendium do 
Tiibingenu (SRN). V)rsledky konkursu 
však dosud nejsou známy. 

Bohužel se nepodařilo sehnat vhodné
ho zájemce o studium. na univerzitě 

v Turecku, ani na púlroční kurs farmaceu
tického managementu do francou7..ského 
Dijonu. 

Třetí výběrové řízení se konalo v polo
vině června. Na školní rok 2001/2002 by
la našemu disrrikru nabídnuta dvě velvy
slanecká stipendia - jedno na univerziru 
v Minnesotě (dimikt 5960), druhé na 
univerútu v Kalifornii (dimih 5160). Na 
každé z těchto AS byli vybráni dva kan
didáti, definitivní volba vždy jednoho 
z nich nyní dtvisí na výběru pořádajÍcího 
distriktu. 

Zúvčrem lze konstarovar, že o stipen
dia pro naše srudenty do zahraničí, která 
jsou nám nabídnuta, je zájem, 7..c však čas
to chybí na úrovni klubú dostatečná inici
ativa při vyhledávání vhodných kandidát tl. 
Také snaha získat prostředky v rámci na
šeho disrrikmvého projektu "Milión na 
vzděhí.ní" nezískala zatím dostatečnou pod
poru. 

Bylo by vhodné diskutovat možné ná
měry na změny v udělování zejména AS, 
které by byly určeny zemím s niL<ím I-1DP 
Změny by se mohly týkat příbuzenského 
vztahu kandidátú k Rl, možná finanční 

participace studenta a školy, požadavek na 
vrácení určité části poskytnutého stipendia 
po dokončení studia apod. 

Jan Rebttn, RC České Budějovice, 
predsedn dútriktového podvýboru 

pro udělovdnl stipendii 
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MATCHING GRANT PRO ARP IDU 
Dne 2. června 2000 byl slavnostně 

uveden do provozu osobní výtah 
v Dětském centru Arpida v Českých 
Budějovicích. Díky velkorysé spolupráci 
s rakouským distriktem 1920 a kaliforn
ským distriktem 5220 se tak podařilo 

realiwvat projekt, podpořenÝ. účelovou 

dotací (Matching Grantem) v celkové 
hodnotě 38 000 US $. 

Osobní výtah, určený zejména posti
ženým dětem, je důležitým prvním kro
kem k rozšíření činností v Dětském cent
ru Arpida také v nyněj!fch půdních pro
storech, kde budou zřízeny speciální třídy 
a terapeutické místnosti pro handicapova
né d~ti. Dětské centrum nyní poskytuje 
ucelenou rehabilitaci (tj. sociální, zdravot
ní a výchovně-vzdělávacO téměř osmi de
sítkám postižených dětí. Tyto děti navště
vují centrum denně. Mimoto je poskyto
vána ambulantní péče stovkám dal!fch dě
ti nejen z Českých Budějovic, ale i z jejich 
okolí i z dal!fch míst České republiky. Je 
třeba připomenout, že u zrodu tohoto re
habilitačního zařízení stál rotarián, nositel 
čestného odznaku Paul Harris FeUow, pan 
Miroslav Ciboch. 

Guvn7~mký tjm • zkva: RudlJ/f Bt~dn~isn; WiUibald Egger, dr. jiff jankovský, ftditel Arpidy. ThonuJS Watunbock, 
Fmrw-Xa"" Ot/() a Dobroslav Zmzan 

Slavnostnlho předání výtahu se zúčastnili čtyři býva
lí guvernéři na!eho původního rakouského disrr.ikru 
1920 a to Willibald Egger (1995/96), Rudolf 
Buchmeiser (1996/97), Franz-Xaver Otto (1997/98) 
a Thomas Watzenbock (1998/99), kteří se všichni za

sloužili o prosazení tohoto · projektu. 
Přítomen byl rovněž první guver9ér na!e
ho d istriktu 2240 pro rok 1999/2000 
Dobroslav Zeman, dále představitelé měs
ta a regionu. U přflditosri uvedení výtahu 
do provozu byla uspořádána vernisáž vý
tvarných prací děd a uskutečnilo se hudeb
nf vystoupení dětí Dětského centra. 

Jak nám oznámil PDG Thomas 
Watzenbock, jsou nejlep!f předpoklady 
k tomu, aby se ve spolupráci s kaliforn
ským distriktem 5220 a jeho PDG Van 
Sweetem uskutečnila i druhá etapa to
hoto projektu, zaměřená tentokrát na 
medicínské vybavení centra, .takže se 
předpokládá, že celková hodnota této 
rotariánské pomoci dosáhne částky až 
80 000 US$. 

Vladimfr Peřina, 
sekretdř RC České Budějovice 

Novj vjtab b11de vjboml siiJidít bandícapovanjm dltem 
Ntřtlrani Sdlrdnl pfrá amllmt AJpidy. VladimiT Ptfů111, dlt1ký 11ntro/og a llen RC Ceské &Jljovía a spedálnl 

wtitht, krmnt mjístil RC G:ský Knonlov pro hiúiodmtú pftpmvttlwiimpowtrých dltl z j4ich okrr:stt do Arpidy 
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Mezinárodní tenisový turnaj v Českém Krumlově 
Význam této mezinárodní rotarián

ské sportovní akce svou účasti podpořili 
guvernér distriktu 2240 Dobroslav 
Zeman a past-guvernér distriktu 1920 
Rudolf Buchmeiser, kteřf nešetřili slovy 
uznánr' a chvály. 

"Nejde pouze o sportovní akci, ale rov
něž o společenské setkání s výměnou cen
ných zkušenosd a v neJ?Oslednf řadě rovněž 
o dalšf prohloubení spolupráce mezi český
mi a rakouskými rotariány," vysvětlil hlav
nf myšlenku turnaje Otakar Veselý. 

P. Sdtralovi a R. Húzvsovi z RC Klatovy předali pobdry vltlzů Otakar Vmlj a DobroJÚiv Znnnn 

Finanční výtěžek ze startovného na te
nisovém turnaji ve výši 7 500,- Kč předal 
past-prezident Otakar Veselý spolu s past
guvernérem Rudolfem Buchmeiserem na 
slavnostním mítinku u příležitosti oslav ro
tariánského "Silvestra" dne 23. 6. 2000 do 
rukou preúdenta RC Český Krumlov 
Ludka Keisra jako základ pro jeden z při-

V ned~li 18. června 2000 se v nově 
otevřeném tenisovém areálu společnosti 
Teniscentrum s.r.o. v Českém Krumlově 
uskutečnil prestižní mezinárodní Rotary 
Inter Country Tenis Cúp pod zášr.itou di
striktní Komise pro mezinárodní spolu
práci s Rakouskem. 

Do turnaje se zapojilo celkem šest pá
rů reprezentujídch Rotary kluby našeho 
distriktu 2240 - RC české Budějovice, 
RC Český Krumlov, RC Jindřichův 
Hradec, RC Klatovy, RC Praha Classic 
a RC Tábor a čtyři páry jako reprezentan
ti distriktu 1920 z Rakouska, zastupujfd 
RC Grieskirchen, RC Freist~dt a RC 
Rohrbach. 

Turnaj, ktetý probíhal souběžně na 
třech venkovních kurtech a na třech kur
tech v tenisové hale, měl vysokou herní 
úroveň, Po urputných bojích, kterých se 
zúčastnily i tři hráčky ženy, si vítězsrvf od
nesli členové RC Klatovy Richard Hlavsa 
a Petr Sátral, kteří ve finále zvítězili nad· 
dvojicí z RC Grieskirchen Klausem 
Holterem (prezidentem klubu a Dieterem 
Praxmasterem(jehop nástupcem). 

Celkové ttmlstěnl: 
1. mfsto - Richard Hlavsa a Petr Sátral -
RC Klatovy 
2. mfsto - Klaus Holter a Diter Praxmaster 
- RC Grieskirchen 
3. mfsto - Hans Parzer a Rudolf 
Himmelbauer - ~C Freistadt 
4. mfsto - Tomáš Jirsa a Jan Trsek 
- RC české Budějovice 

5. místo- Paul Neudlinger s manželkou- RC Rohrbach 
6. mfsto - Kurt Kneidinger s manželkou - RC Rohrbach 
7. mfsto - Jiří Chovftek a Vratislav Schneider - RC 
Jindřichův Hradec 
8. místo - Otakar Veselý a Bohumil Marek - RC Český 
Krumlov 
9. mfsto - Renáta Figerová a Petr Nidoba - RC Praha 
Classic 
1 O.rnfsto- Stanislav Hroch a Stanislav Kotrčka- RC Tábor 

Organizátoři, z nichž největší poděkován( patří past
prezidentovi Otakaru Veselému z RC český Krumlov 
a řediteli turnaje Pavlu Fučíkovi z firmy Kámen a písek 
s.r.o., se postarali nejen o hladký prttběh celého turnaje, 
·o zázemí a občersrvenf pro hráče i dalšf hosty, ale i o po
háry pro vítěze a další pozornosti pro všechny zúčastněné 
a dokonce i o krásné počasí. 

pravovaných sociálních projektů. · 
Komise pro mezinárodní spolupráci 

s Rakouskem, která je velice aktivní, tak 
rozšířila řadu svých aktivit o dalšf (tspěšné 
setkání. Na záři letošního roku již plánu
je dalšf akci - společné setkání zástupců 
českých, rakouských a ně~eckých Rotary 
klubů na lřfstoličnfku. 

Past-prezident Otakar Veselý byl za 
svou aktivní činnost v distriktnf Komisi 
pro mezinárodni spolupráci s Rakouskem 
i za obětavou činnost v humanitární obla
sti RC český Krumlov oceněn na distrikt
nf konferenci v Olomouci dne 27.5.2000 
čestným uznáním distriktu-2240. 

Daniela Vondrovd, . 
RC Českj Kmmlov 

LoJovdnf přtd findlovým mtzindrodnlm utkdnfm drubttv RC Kúzrovy a RC GrieJkirr:htn 
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Rotary Club v Poprade bol prvýkrát 
založený v roku 1935 a mal 19 členov. 
20. apríla 1936 bol zaslaný list od RI 
pri príležitosti I. výročia založenia klu
bu. Na základe politických okolnost( 
v štáte Rotary Club Poprad ~ Vysoké 
Tatry zastavil svoju činnosť na neurči
to v októbri 1938. Činnosť klubu bo
la obnovená v roku 1996. V rokoch 
1999~2000 má klub 24 regisrrovan)'ch 
členov. 

Naše pomoc poti'0bným 

V rokoch 1999-2000 sme úspeš~ 

ne ukončili projekt podporený Marching 
Grantom v rozsahu približne I 000 
000,- Sk, ktorým sme pomohli pano~ 
nátnemu zariadeniu Slovenského Červe~ 
ného Kríža v Poprade, konkrétne domu 
SČK v Poprade. Matching Grant sa rea~ 
lizoval v spolupráci s RC Hoogeveen 
Holandsko. (Jen RC Hoogeveen Ger~ 
hart Popema prispd výrazne pri realizá
cii Matching Gramu, ale aj svojimi 
osobnými danni - vybavenia pre tclesne 
postihnutých. Jednalo sa prevaine o in
validné vozíky, barle, z.dvíhacie zariade
nia a materiál pre stomikov v cclkovej 
hodnote cca 250 000,~ Sk. Tieco pred~ 
mety sú súčasťou vybavenia po:ncovne 
pomócok SČK pre telesne postihnu
tých. 

RCPOPRAD 
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Na základe osobnej návštevy sloven
ského rodáka J. Tkacha sa pokračovalo 
v kontakte a spolupráci s RC Hamilton 
Canada a načrtli sa perspektivy spolu
práce na nasledujúce roky, najma pri vý~ 
mene mladých !'udí aj nerotariánov. 
V jeseni 1999 nás navštívili členovia RC 
Nord-Ost Wien, s ktorými sme absolvo
vali návštevu hiswrického králOvského 
mesta Levoča. 

V priebehu roka nás navštívilo via
cero hostí z róznych RC, takisto člena~ 
via RC Poprad navštívili viacero RC 
v Európe, ale aj vo svete. 

RC Poprad bol spoluorganizá~ 

torom !ctného tábora, ktorý sme poria
dali so šiestimi RC na Slovensku. 
Vyvrcholením tábora bol pobyt mla~ 

dých vo Vysokých Tatrách. V marci 
2000 sme poriadali zimn)' r<lbor pre 
študentov z róznych krajín, ktorí sú 
na študijnom pobyte na Slovensku 
a v Čechách. 

Náš klub, krorý sa pravidelne 
schádza v pondelok o 19,30 hod. v ho~ 

teli Poprad v Poprade, spolupracu
je, resp. usmen'iuje založenie nové
ho Romry klubu v Košiciach. Viac si 
móžete o nás prečítať na internete 
na adrese: 

http://www.rorary~poprad.sk 
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Praha v ,,Zahradě devíti urozených'' 
Z podnětu řecké herečky a ministry

ně kultury Meliny Mercouri se rada mi
nistrů kultury zemí Evropské unie do
hodla v roce 1985 udělovat každým ro
kem jednomu evropskému městu titul 
"EVROPSKÉ MĚSTO KULTURY'. Pro 
jubilejní rok 2000 však poprvé místo 
jednoho města získalo tento čestný titul 
hned devět měst, a to Avignon, Bergen, 

Bologna, Brusel, Helsinki, Krakov, Praha, Reykjavik 
a Santiago de Compostela. 

Koncem loňského roku obdržel Rotary klub Praha 
dopis od rotariánů z malého francouzského města 
Vaison-la-Romaine nedaleko Avignonu s velmi originál
ním návrhem: 

Vaison-la-Romaine, ležící v předhůří francouzských 
Alp, se pyšní historií delší než je náš letopočet a na ploše 
dvanácti hektarů nabízí návštěvníkům prohlídku vyko

pávek antického města včetně 
amfiteátru pro 4000 diváků. 

Noture et cvlture 
IJII:ll'l'll3 
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Art,lravoil,loisir 
mmmJ 

1 

Conoaissonce, technologie et avenir 
mmm:IJ 

8 
lll2:lml:l mmmJ r:zmm:D 

Nolvre ond Cullvre Art, Work ond leisure Knowledge, Tochno/ogy 
oncl 1M Fulvre 

La vliJe le potrimoine, les cultures Pemée, $pirituolité, créotivité 
I!D!ElmD IEiili!D rnmr.m 

7 5 I 3 
I!D!ElmD I'DE!ll ~ 

The City Heritoge oncl Cullvre Thooght, Spirilvolity 
oncl Creotivity 

l'Europe et le foAonde Art et créotivité lnformotion et (ommunicotion 
"lf,tC.!i!JJ•iiCet§liZ.LjiUU mi!Im.m 1Em!1m 

2 9 ' 4 ) 

Europe oncl the Workl Art ond Creotivity lnformotioo ond Communicotioo 

V roce 1992 postihla město 
ničivá povodeň, která kromě 
velkých materiálních škod při
nesla smrt 41 lidem. Do obno
vy města se aktivně zapojil také 
místní Rotary•klub, který sbír
kami od francouzských a zahra
ničních klubů shromáždil znač
né finanční prostředky, použité 
k provedení nejnaléhavějších· 

prací. 
Na přání některých dárců 

a po dohodě s místní samosprá
vou pak část získaných pro
středků použili tamní rotariáni 
k založení parku, původně jako 
bambusové zahrady, dnes čítají
cí na 4000 stromů. V další fázi 
pak v parku založili poetický 
prostor, jehož střed tvoří devět 

balvanů, symbolizujících devět evrop
ských měst kultury roku 2000. Tento 
prostor nazvali "ZAHRADOU DEVÍTI 
UROZENÝCH". 

Rotariáni z Vaison-la-Romaine se na 
nás obrátili s prosbou, abychom ve spolu
práci s organizátory projektu "Praha 2000" 
vybrali verš českého básníka, který hodlali 
vytesat do kamene, symbolizujícího Prahu. 
Prostřednictvím Michala Prokopa jsme 
pak kontaktovali prezidenta českého cent
ra PEN klubu Jiřího Stránského, který vy
bral verš Jaroslava Seiferta: 

Ostrov~ Msky, ještě nlkdo r~ptd o tvé 
zvadli trdvl. 
Tojsemjd! 
Tento verš jsme včetně jeho překladu 

do francouzštiny odeslali do Vaison-la
Romaine, kde byl vytesán do kamene, 
symbolizujícího Prahu a umfstěného na 
nejčestnějším centrálním místě kamenné 
zahrady. 

"Zahrada devíti urozených" byla 
slavnostně otevřena dne 21. června 2000 
jako symbol kulturní jednoty evropských 
států při vstupu do třetího tisíciletí a jako 
příspěvek rotariánů k naplnění této myš
lenky. 

Milan Roch, 
RC Praha 

RC Brandýs-Boleslav 
Náš Rotary klub patří k těm ma

lým a mladým klubům novodobého 
rotariánského společenství v České 
a Slovenské republice. Blížíme se k třetí
mu - kritickému - roku našeho působe
ní v souměsti na Labi. Bude velmi obtíž
né vytvořit z našich čtvrtečních mítinků 
tradici tak, aby si naši členové, ale nejen 
oni, ve čtvrtek řekli : "Co bude dnes zají
mavého na Rotary?" . 

Velkým handicapem je nízký počet 
členů, který by měl logicky předurčit 

i omezenost našich aktivit. Snad si však 
můžeme dovolit tvrdit pravý opak. Dí
ky přátelům z RC Bielefeld-Waldhof 
(Německo) a s přispěním dvou zahranič
ních klubů - RC Boulogne-Billancourt 
(Francie) a RC Aalsmeer-Uithoorn 

(Nizozemí) se podařilo zajistit částku 375.000,- Kč na 
výstavbu servisního výtahu pro rozvoz jídla a lůžkovin, 

jakož i případnou přepravu osob pro Domov odpočin
ku ve stáří v Krabčicích. S využitím Matching Grantu 
se tato částka zdvojnásobila na potřebných 750.000,
Kč . Po několika technických konzultacích, složité žá
dosti o přiznání účelové dotace a po další bohaté ko
respondenci však můžeme s potěšením konstatovat, že 
výtah byl v září roku 1,999 zkolaudován a slouží 
Domovu odpočinku ve stáří. Byli jsme všichni rádi, že 
se jeho uvedení do provozu podařilo ještě v roce 1999 
- v Mezinárodním roce seniorů. 

Dále jsme se v uplynulém rotariánském roce podí
leli na organizaci již VIII. Mezinárodního festivalu 
dětských pěveckých sborů. Festival probíhá již tradič
ně v červnu a v letošním roce se jej zúčastní vedle čtyř 
místních sborů i hosté z Rychnova nad Kněžnou, 

Vídně a Odijku (Nizozemí). Festival je vhodnou přlle-
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žitosti nejen k porovnání kvalit zúčastně
ných sborů, ale i k navázání nových přá
telství a mezinárodních kontaktů, záro
veň slouží i k propagaci města a jeho uni
kátních památek - Brandýského zámku 
a církevních staveb ve Staré Boleslavi. 
Právě tam totiž probíhají všechny tři fes
tivalové koncerty. 

Závěrem nezbývá než vyslovit přání: 
"Kéž by se rozrostla naše členská základna!" 
K přilákání nových členů by měly poslou
žit zejména zajímavé přednášky a progra
my mítinků. Klubová soudržnost a vzá
jemné přátelství nechť je našim hlavním 
mottem v příštím rotariánském roce! 

Hyn~k Homolka 
stkretdř RC Brandjs-Bol~slav 



RC JINDŘICHŮV HRADEC 
RC Jindřichúv 1-lradec se i v uply

nulém rotariánském roce potýkal - přes 

určitou obměnu členů ~ s problémem 
ťizké členské základny, která se neustá
le pohybuje kolem 15 řádných člem'L 
K rozvoji přátelské atmosféry v !dubu 
sloužily klubové mítinky pořádané 

v historickém prostředí Galerie U tkad
len, jejichž pn'iběh jsme zpestřovali ítčas
tí hostlt, z nichž k nejzajímavějším patři
la návštěva známého právníka a publi
cisty M}lana Bulíka. Rozvíjení přátel

ských vztahi't mezi členy klubu jsou vě
novány i již tradiční letní a podzimní 
turnaje v tenisu, vánoční turnaj ve stol
ním tenisu, společná návštěva bowlingu 
a některé další podobné akce. Několik 
členú RC Jindřidn\v Hradec se v březnu 
2000 zúčastnilo společnč s členy RC 
Wds~Burg ski-weekendu v rakouských 
Alpách. 

V oblasti vztahů k veřejnosti klub 
soustavně spolupracuje s redakci Listlr 
Jindřichohradecka, kterou infonnuje 
o významnějších !dubových aktivitách 
a doručuje jf vždy aktuální výtisk 
GOOD NEWS. Listy Jindřichohradecka 
tak např. informovaly o návštěvě velvy
slance Litvy Vygintase Grinise v našem 
klubu, nebo o oficiální n<í.vštěvě našeho 
!dubu guvernéra distriktu Dobroslava 

Zemana, s nímž byla uspořádána tisková konference. 
V nejbližší době poskytnou veřejnosti informace 
o bilanci činnosti našeho klubu v uplynulém rotaríán
ském roce. 

V oblasti služeb obcí se pozornost RC Jindřícln"iv 
Hradec soustředila především na získání Matchíng 
Grantu z Nadace Rl na projekt Zooterapie v Ústavu 
sociální péče v Pístině, na kterém se podílí RC 
Lamorinda z Kalifornie, USA. Za velký ťtspěch poklá
dáme, že se nám podařilo splnit veškeré formální i ma
teriální podmínky spojené s řízením o udělení grantu. 
Ten jsme také na počátku letošního roku získali a pro-

jekr v ceně téměř 20.000 USD 
budeme v nejbližších měsících 

realizovat. V rámci cdodistrikto~ 
vého projektu protidrogových 
diagnostických karet jsme uspo
řádali na mítinku klubu besedu 
s okresní protidrogovou koOI·di
nátorkou, jíž jsme předali karty 
k další distribuci. Udržovali jsme 
kontakt s představiteli města 

i okresu a našich mítinkú se zú~ 
častnil jak přednosta okresního 
úřadu, tak i starosta města. 

Značné úsilí jsme v uplynu~ 
lém roce věnovali oblasci služby 
mládeže. V USA a Kanadě tráví 
v rámci dlouhodobé výměny le
tošní školní rok tři mladí lidé vy
slaní RC a současně tři mladí li-
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dé z USA jej tráví v našem RC. Klub se 
snaží pomáhat hostitelským rodinám 
v péči o mladé hosty, kteří se nejméně 
jednou za měsíc zúčastilujf mítinků klu
bu, informují nás o prúběhu svého po
byru a o pokroku ve svých jazykových 
znalostech. Mladí hosté uspořádali pro 
klub i prezentaci svých měst a svého do
savadního způsobu života v USA. Klub 
navštívili rovněž rodiče jedné z americ
kých studentek a besedovali s námi o ži
votě v USA a v ČR. RC Jin9řichův 

Hradec zajišú1je i pro další rok dlouho
dobou výměnu rří českých studeml1 za 
tři studenÍy americké. Navíc ve spolu~ 
práci s RC Naples, Florida jsme zajistili 
podmínky pro roční studijní pobyt 
v USA tělesně handicapované středo

školské studentky z našeho města. 
V záři 1999 RC Jindřicht'JV Hradec 

uspořádal celodenní konferenci ROTEXu 
<> .. a. účasti zhruba třiceti mladých lidí z řa
dy zemí světa, která byla spojena mimo ji
né i s besedou s litevským velvyslancem 
Vyginrasem Grinisem. 

]ii'l Mach, prezident 
RC jindNcht1v Hradec 



.,:~{';< . -- z našich Rotary klubů 
} ~:~~;!. .".. . 

ROTARY KLUB PRAHA-STARÉ MĚSTO 
Již od svého založení v roce 1992 se 

Rotary klub Praha-Staré Město snaží 
v duchu základních rotariánských idejí 
poskytovat pomoc těm, kterým je jí nej
více zapotřebí a zejména pak zdravotně 
postiženým dětem. 

V uplynulém rotariánském roce 
klub v rámci svého sociálního programu 
připravil a realizoval několik projektů, 
z nichž nejvýznamnější byla účast na 
znovuotevření Denního stacionáře pro 
mládež při Psychiatrické klinice 1. l ékař

ské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Ve spolupráci se zahraničními Rorary 
kluby a za pomoci t'tčelové dotace, po
skytnuté Nadací Rotary, byla na ten
to projekt věnována prostřednicrvím 

Vondráčkovy nadace částka 12.200,
USD. Nemalý přínos znamenal i výtě
žek z golfového turnaje, proběhnuvšího 
v loňském roce na Karlštejně. 

Po zprovoznění Denního stacionáře 
pro mládež klub nyní podporuje jak fi
nančně, tak formou organizační pomoci 
Středisko rané péče Praha, které nabízí 
profesionální pomoc rodinám dětí 

s postižením zraku. V souvislosti s tímto 
projektem byla na vánočním večírku 

klubu v loňském prosinci uspořádána 

finanční sbírka, při níž bylo vybráno 100.000,- Kč. 

Díky tomuto příspěvku mohlo Středisko i v počáteč
ních měsících letošního roku, z hlediska finančního 
zajištění jeho služeb velmi náročných, poskytovat kon
zultační návštěvy v rodinách, ambulantní konzultace 
i ostatní služby klientům v plném rozsahu. Dalším 
příspěvkem na provoz Střediska se stane výtěžek 

z golfového turnaje, který proběhl v červnu letošního 
roku v Karlových Varech. 

Charitativní aktivity klubu se však nesoustřeďují 
pouze na tuzemské subjekty. V minulém měsíci obdr
žel klub žádost tureckého Rotary klubu Gemlik 
o pomoc při získávání peněžních prostředků na obno
vu nemocnice ve městě Izmiru, zničené nedávným 
zemětřesením. Na základě této žádosti se člen Rotary 
klubu Praha-Staré Město, ing. arch. Zdeněk Šindlar, 
rozhodl zdarma poskytnout tureckým přátelům 

copyright k šestnácti výrvarným dílům s motivy 
Istanbulu, která vytvořil při svém loi1ském pobytu 
v Turecku. Za finanční podpory holandského Rotary 
klubu Utrecht bude na základě těchto obrazů vyrobe
no 160.000 pohlednic, jejichž prodej vyrvoří alespoň 
část finančních prostředků, v Turecku tolik potřeb
ných. 

V rámci svých zahraničních aktivit udržuje Rotary 
klub Praha - Staré Město kontakty s francouzským RC 
Paris Sud-Est, německým RC Jena, japonským RC 
Sakai-South a s několika dalšími kluby. Zvláště s fran
couzskými a německými přáteli byly navázány úzké 

Cleno vl klubu při nd!tlvl Dmnlho staciondk pro mlddd při Psychiatrickl k/in i u v Prau 
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osobní vazby, které jsou prohlubovány 
oboustrannými častými návštěvami . 

Mimo činnost, směřující vně klubu, 
se jeho členové též zabývají otázkami 
zkvalitnění interní klubové práce. S cí
lem zlepšení celkové informovanosti jed
notlivých členů o dění v rotariánském 
společensrví bylo zavedeno vydávání tý
denního bulletinu s názvem "Informace 
pro členy Rotary klubu Praha-Staré 
Město" a ve spolupráci s odborníky na 
daňovou problematiku byla vypracována 
studie řešení daňových problémů, spoje
ných s činností Rotary klubu. 

Ve snaze o rozšiřování rotariánských 
myšlenek mezi obecnou veřejnost spolu
pracuje Rotary klub Praha - Staré Město 
s médii i s představiteli státní správy. 
Média jsou pravidelně informována 
o sociálních projektech klubu, přitom
na byla zejména při předání peněžní část
ky zástupcům Vondráčkovy nadace 
a při uspořádání golfového turnaje na 
Karlštejně. Členové Rotary klubu Praha
Staré Město jsou v přímém kontaktu 
s představiteli správních orgánů hlavního 
města Prahy, kteří o klub a jeho aktivity 
projevují trvalý zájem, jehož dokladem 
jsou kromě účasti pražského primátora 
na projektu podpory Střediska pro vý
cvik slepeckých psů i přednášky, předne
sené v klubu některými z pražských 
radních. 

Kromě pravidelných schůzek se čle
nové klubu setkávají i na neformálních 
akcích, na které jsou zváni rotariáni 
z partnerských klubů i přátelé, stojící za
tím mimo rotariánské řady. Díky umístě

ní sídla klubu v pražském hotelu Paříž se 
na schůzkách klubu pravidelně objevují 
rotariáni z celého světa . Jimi přivezené 
suvenýry daly vzniknout rozsáhlé sbírce 
klubových vlajek, která je ozdobou 
klubu. 



Japonští rotariáni pomáhají Vietnamu 
Členové japonských Rotary klubů 

Kyoto~Rakusai a Kyoto-Sagano navštívili 
v únoru Vietnam, aby předali peníze a vy
bavení jako pomoc studentlun na základ
ní škole a na střední škole pro seniory. 

Na žádost vietnamského konzulátu 
v Ósace navštívilo osm členů těchto 
dvou Rotary klubl'1 Vietnam ve dnech 
19.-23. února. Ve městě Hue ve střed
ním Vietnamu navštívili základní školu 

Pho Ninh, která byla zatopena povodněmi v loi1ském 
listopadu a prosinci. 

Členové těchto dvou klubt"1 p{edali 200.000 jenů 
(cca 1.844 USD), sebraných na schlhJch klubu, spolu 
se sešity a tužkami. Přivezli rovněž 40 kreseb, nakresle
ných žáky základní školy v Kyoto, v naději na zaháje
ní výměnného programu s vietnamskými dětmi. 

Členové Rorary klubu Kyoto~Sagano navštívili 
rovněž střední školu Nguyen Bienh Khiem ve městě 
Haiphong v severním Vietnamu a předali dalšfch 

200.000 jenli, shromážděných oběma 
kluby. Rotary klub Kyoto~Sagano pod~ 
poroval tuto st1~ední školu po tři roky. 
Díky tomuto úsilf byla školní knihovna 
a počítačové vybavení zmodemizovány. 
Poslední dar bude použit na zlepšení fy~ 
zikální a chemické laboratoře. 

Z "Rotaty NewsBasket"ple/ožíl 
Augu.stín C'irmdk, RC Hmdec Krdfm,é 

ROTARIÁNI U PAPEŽE 
Na konci března a začátku dub~ 

na jsem se zúčastnil nádherné české ná~ 
rodní pouti v i'Umě a získal tam vatikán~ 
ské noviny I! Giornale del Pelegrino 
z 22. března 2000 s dominantním člán~ 
kem "Giubileo de! Rotary ~ da tutta 
Europa in Piana San Pietro". Uvádí se 
v něm mj.: 

"15 000 členů Rotary lnternational 
z celé Evropy se letos 11. března shro
máždilo ve Vatikánu. V před večer setká~ 
ní s papežem se rotariáni zúčastnili 

večerní bohoslužby v Bazilice sv. Jana 
v Lateránu a Via Crucis. Den nato se 
všichni sešli na náměstí sv. Petra při 

eucharistické bohoslužbě, kterou sloužil 

kardinál Paul Poupard s šestnácti dalšími kněUmi, čle~ 
ny rotariánského společenství. 

Po bohoslužbě přivítal kardinál Paul Poupard pa
peže Jana Pavla II., který se obrátil k věřícím s tímto 
poselstvím: "Bylo by zajímavé položit si otázku, co by 
Paul Percy Harris, váš zakladatel, udělal dnes po téměř 
stu letech a jak by orientoval společnost, jejíž službě 
jste se zasvětili. Zakladatel Rorary přišel s myšlenkou 
uvést v život společnost, jež by čelila samotě, která ob
klopuje člověka ve velkoměstech a vytvořil prostřed
nictvím Rotary stále se rozšiřující sít' osobních vztah ll, 
založených na slušnosd a vzájemné úctě.· 

V době, kdy překračujeme práh dsíciletí, přináší 
církev všem lidem starobylé, avšak stále nové poselství 
evangelia. Snažte se také vy~ rotariáni, kteří chcete být 
ušlechtilými hlasateli a ncohroženými svědky Krista, 

dát dnešnímu člověku naději, aby překo~ 
na! samotu, lhostejnost, egoismus a zlo." 

Rotariáni byli vedeni prezidentem 
Rotary Inremational Carlem Ravizzou, 
zástupci mnoha rl1zných ldubú a guver~ 
néry deseti italských disniktli. 

Z 15 000 přítomných evropských 
rotariánl1 však muselo být na náměstí 
sv. Petra alespoil to statistické plil pro
mile, tj. 7,5 českého rotariána. Ozve se 
někdo z účastníkú s autentickou zprá
vou, kdyi tato je jen zprostředkovaná 
a opožděná? 

Mojmlr Kyselka, 
prezident' RC Brno 

ROTARY PROTI OBRNĚ 
Sněmovna reprezentantů a Senát 

státu Kenrucky vyslovil nedávno uznání, 
oceilující Rotary lnternational a Rotary 
klub ve Francfortu, Kentucky, USA, za 
práci, kterou jejich členové přispěli při 
potfrání obrny. 

Bylo tO již podruhé, při níž tyto dvě 
státní zákonodárné komory ocenily Rl 
a jeho partnery za celosvětové ltsilí 
o vymýcení dětské obrny. V roce 1998 
přijaly Sněmovna a Senát podobné 
uznání při ocenění pmgramu PolioPius, 
j~dnoho z nejnáročnějších humanitár
ních programl1, které kdy v dčjinách re~ 
alizoval v boji proti nemoci soukromý 
subjekt, a to ve spolupráci soukromého 
a veřejného sektoru. 

"Toto výjimečné společenství si za~ 
slouží naši nejhlubší vděčnost za své 
nesmírně cenné zásluhy při rozvoji 

a podpoře programu PolioPlus," praví sc v uznání, lne~ 
ré podepsali Jody Richards, mluvčí Sněmovny, 

a Gippy Graham, reprezentant státu a iniciátor uděle
ní tohoto uznání. Úspěch programu PolioPlus spočívá 
v tom, že se každým rokem dosáhne prevence obrny ve 
více než 500.000 případech. 

Senátní verLe uznání nese podpis předsedy Senátu 
Davida L. Williamse a senátora Marshalla Langa, kte
rý inicioval uznání v horní komoře. Rotariány, kteří 
byli pozvání ke slyšení před oběma komorami, b)'li 
Len Shirrell a Barry K. Holder, b)Svalí guvernéři di~ 
striktu 6710, a Pally Jo Green, prezidemka Rotary 
klubu ve Francfortu. 

"Ti z nás, kteří se zasedání zúčastnili, byli hluboce 
dojati tím, že se uznání dostalo rotariánl1m od našich 
zákonodárcú," řekla paní Greenová. "Uznání je poc
tou, která patří všem rotariánlun, nikoliv jenom naše~ 
mu klubu." Dodala, že bez ohledu na to, komu je 
uznání uděleno, by práce, kterou vykonává Rotary, 
měla inspirovat kterékoli rotariány, aby se stále více vě~ 
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novali službě jak ve svich obcích, tak 
i ve světě, a prokázali tak, že nejsou 
členy tohoto společenství jen podle 
jména. 

Podle Donalda L. Armstronga, před
sedy výboru ]dubu pro scyk s veřejno
stí, zvýšilo toto uznání prestiž Roraty 
a programu PolioPius v Kemucky. Řekl, 
7.e ro nejsou nyní jenom zákonodárci 
tohoto státu, kteří jsou informováni 
o tom, čím Rotary pomáhá, ale jeho voli~ 
či, kteří celou událost sledovali v živém 
přenosu laskavostÍ Výchovné televize 
státu Kemucky, a kteří nyní vědí, čím 

rotariáni přispívají ve svých obcích kdeko
liv na světč. 

Z "Rotary NewsBasket"pi'eložil 
Augustin C'irmdk, 

RC Hmdec Krdlové 



Passport pre rotariánske mestá 
Jedným z nových dištrikrorych pro~ 

jektov, ktorý chcem rozbehmíť a pod po~ 
rovať vo svojom začínajúcom období 
ako DG, je aj projekt Passport pre rota
riánske mestá. 

&lícia PASSPORT vznikla už roku 
1996, keď ako prvý vydal RC Olomouc 
v tejto edícii pre svoje mesto exkluzívny, 
kvalitný a praktický suvenír- sprievodcu 
históriou a prftomnosťou mesta, orien
tačnú pomócku a zdroj určitých výhod 
pre návštevníka mesta a držitel'a passpor
tu - OLOMOUC PASSPORT. Velkou 
výhodou je formát tohto sprievodcu, 
ktorý vel'kosťou pripomína bežný ce
stavný pas. 

Jednotlivé subjekty pósobiace 
v meste móžu darovať tohoto sprievod
cu ako prezent významným hosťom 
a návštevám VIP. Pre tento účel je mož
né personifikovať udelenie passpor
tu vpísaním mena držirela passportu. 

'Majitel' passportu získava určité výhody 
pri návšreve mesta ~ zlavy na ubytovaní, 
v reštauračných z.ariadeniach vybratých 
vydavatel'om passportu, ako aj v niekto~ 
rých obchodných jednotkách zlavy pri 
nákupe tovaru, alebo zl'avy na vsrupnom 
do vybratých galérií a múzeí: V passpor
te sú uvedené relefónne čísla a adresy 
najdóležitejšfch inštitúcií v meste (ne~ 

mocnica, polfcía, informačné strediská). 
Všetko to spesrruje bohatá obrazová 
ilusrrácia rradičných aj neznámych po~ 
hl'adov na rózne pamiitíhodnosti v mes
te. Využitím ďalšej možnosti - "mutač~ 

ných" strán, sa passport móže vel'mi jed
noducho stať aj firemným materiálom, 
čo rozširuje jeho možnosti i v propagač
nom a reklamnom použítf. 

V tom istom roku vyšiel ako druhý 
titul tejto edície PRAHA PASSPORT 
s reprezentačnou úpravou a kvalitou. 
Publikácia zaujala zahraníčných ná
vštcvníkov Prahy a zakrátko izraelská le
tecká spoločnos{EL AL si objednala pre 
svojich pasažierov na linkách ,z Prahy do 
lzraela JERUSALEM PASSPORT, kto
r)' vyšiel v roku 1998. 

Nezvyčajný cestovatel'ský suvenfr 
ma od prvej chvíle stretnutia sa s nfm 
narolko zaujal, že som sa rozhodol vydať 
rakýto dóstojný dokument aj o mojom 
rodnom meste. lnšpirácia vydavatel'a 
- využiť skutočnosť, že aj v Banskej 
Bystrici existuje Rotary klub~ - bola 

vel'mi sl'ubná a dnes móžem s radosťou predstaviť naj
novší titul edície: BANSKA BYSTRICA PASSPORT. 

Tento titul pripravil RC Banská Bystrica pri prfle
žitosti osláv 65. výročia založenia.prvého RC v Banskej 
Bystrici k oslavám 745.výročia získania král'ovských 
mestských práv mesta Banská Bystrica. Privítanie šrvr
tého titulu tejto edfcie sa uskutečnilo pri PASSPORT 
Scotch Whisky na tlačovej konferencii v sídle RC za 
účasti celoslovenských aj regionálnych médií, reporté
rov krajského televfzncho a rozhlasového štúdia. 
Mesto Banská Bystrica tcda ako prvé na Slovensku má 
svoj PASSPORT a už vefmi úspešne propaguje perlu 
Horehronia - sídlo RC Banská Bystrica. 

Záujem o najnovší titul edície PASSPORT a potre
ba reprezentatfvnej propagácie našich miesc ma presved-
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čila o jednej z dhlšfch možností záslužnej 
pomoci komunite a zároveň zviditelbenia 
sa RC v sídlach Rorary klubov. BANSKA 
BYSTRICA PASSPORT by mal byť prero 
prvý titul v rámci pripraveného diš
trikrového projektu PASSPOBT PRE 
ROTARIÁNSKE MESTÁ, ktorý pri mo
jich návštevách v jednotlivých klubech 
budcm ďalej konkretizovat. 

Ivan Belan, DG 2240, 
RC Banskd Bystrica 
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VYMENNA STAZ ENOLOGU S KALIFORN/1 

Cllem stáže, k niž jsem byl navržen 
Rotary klubem Plzeň a která se uskuteč
nila díky spolupráci Rotary distriktu 
2240 s disrriktem 5160, Kalifornie, bylo 
pozpánl a studium kalifornského vino
hradnictví a vinařství, v celém světě pro
slaveného a známého především díky 
oblastem Napa Valley a Sonoma Valley. 

Hlavni náplni mého studijního po
bytu, který se uskutečnil v dubnu 2000, 
byla návštěva několika vinařských a vi
nohradnických firem ve vyhlášených vi
nařských oblastech a účast na přednáš
kách Kalifornské univerzity v Davisu. 
Samozřejmosti byla také pravidelná 
účast na setkánich mlstnlch Rotary klu
bů, konkrétně pak RC Davis Sunrise, 
RC Winters a RC St. Helene, v jejichž 
péči jsem byl po celou dobu mého po
bytu v Kalifornii. Na podzim by měl být 
vyslán distriktem 5160 na obdobnou 
stáž do České republiky vinařský specia
lista z Kalifornie. U nás bude v péči vi
nařských závodů Bohemia Sekt ve 
Starém Plzenci. 

Svlho hoita přivftali hn~d po přfktu do KJJlifo"'!i~ mfsmf rotaridni vjbornjm kalifornskjm vln= 

Kalifornská univerzita v Davisu byla 
založena roku 1880 a navštěvuje ji 
27 000 studentů. Je. na ni zastoupena 
většina vědnich oborů jako lékařství, vý
početní technika, matematika, zeměděl-

stvl atd., ovšem i fakulta vinohradnictví a vinařství. 

Samozřejmou součásti univerzity je knihovna, která je 
místními odborníky označovaná v dané~ oboru za 
nejlepší na světě. 

Roi.hodujlci úlohu ve výzkumu vinohradnictví 
a jeho rozčleněni podle klimatických podmínek sehrá
la právě Univerzita v Davisu. Pro své zeměpisné a kli

matické podmínky je 
Kalifornie přirovnávána 
k Itálii, zatím co Česká 
republika a její vinohrad
nictví je jednou z nejse
vernějšlch pěstitelských 
oblastí v Evropě. 

Při srovnáváni naše
ho a kalifornského vino
hradnictví jsou rozdíl
né klimatické podmín
ky významným fakto
rem rozhodujlcim o vý
sledné kvalitě vyráběné
ho vlna. 

]dna z plnlclch /in~k ltvrtého ntjvlt!fho vjrobce kalifonultjch vln 
vSumrhom~ 

Hrozny jsou v Kali
fornii sklízeny v průmě

ru při 23-25 o/o cukerna
tosti, hotová vína pak 
mají na naše podmínky 
nezvykle vysoký obsah 
alkoholu 13- 14 obj. o/o. 
Naopak v našich pod
mínkách jsme nuceni 
v méně příznivých roční-
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cich zvyšovat cukernatost moštu získa
ného z hroznů přidáváním řepného 
cukru. 

Nejteplejší a největší oblasti je 
Centrální údolí. 95 o/o produkce větši
nou stolnich vln je sklizeno mechanizo
vaně, pomoci kombajntl. Naopak oblas
ti Napa Valley, Sonoma Valley a Russian 
River, jež byly hlavním cilem mé stáže, 
patři k nejkvalitnějším pěstitelským ob
lastem, kde je 95 o/o produkce sklízeno 
ručně. Jedná se o oblasti ležlci v členitěj
ším terénu (většinou údolí a úpatí hor) 
v blízkosti pobřeží pod vlivem oceánské
ho klimatu s velkými rozdíly dennlch ' 
a nočních teplot, které mají pozitivní 
vliv na tvorbu kyselin, barviva a aroma
tických látek. Tyto oblasti poskytuji 
vhodné podmínky především pro dosaže
ní nejvyšší kvality u odrůd Chardonnay, 
Pinot Noir a Merlot. Dále do vnitrozemí 
se pěstuji odrůdy náročnější na teplo, 
např. Cabernet Sauvignon. 

Většina vinic (90 o/o daných oblastí) 
je pod kap.kovou závlahou, která je také 
využívána k přihnojování a aplikaci prv
ků potřebných pro zvýšenl odolnosti ré
vy vůči chorobám. Ochrana proti po
škození mrazem je prováděna pomoci 
obrovských ventilátorů nebo rosením 
vodou, což by mohl být zajímavý námět 

pro řešení tohoto problému i v našich 



Na vinici firmy Baclmoffor Vinyards byla 
vinná riva tři týdny po utlátku veg~tac~ již 

dosratdnl vyvinutá 

podmínkách, ovšem z ekonomických 
důvodů je zatím nedostupný. Oproti 
České republice je zde na první pohled 
zřejmá vyš!í míra rentability tohoto od
větví, což se promítá ve stavu a uprave
nosti vinic, které nezapomenutelným 
způsobem dokreslují charakter krajiny. 
Dalším důkazem je obrovský rozmach 
vinohradnictví v posledních letech, kdy 
farmáři upouštějí od chovu dobytka 
a vysazují vinice. 

Kalifornské vinohradnictví má 
ovšem i své stinné stránky: od roku 

· --·:_ ..; - _ zlmšenosti ze světa 
.. • ...... 

1985 se totiž pěstitelé potýkají s poškozením velkých 
ploch vinic novým druhem již dlouho známého škůd
ce fyloxery. Ten je příčinou nutnosti obnovy velkých 
ploch vinic a používání odolnějších typů podnožL 

V technologii výroby vína jsou uplatňovány dva 
směry v různých obměnách. Jeden je zaměřen na vý
robu vína v nejvyšší kvalitě, kdy jsou hrozny ručně 
přebírány a zpracovávány co nejšetrněj i_ Tento trend 
výrazně čerpá z tradičního francouzského stylu. Tyto 
velice pracné a náročné postupy se ovšem zákonitě 

· musí projevit v ceně vlna. To však nenl překážkou pro 
tamní solventní konzumenty, vyhledávajld kvalitu. 

Druhý směr je velkovýrobní, což ovšem nijak ne
snižuje kvalitu vyráběných vln. I zde je totiž využí
váno nejmodernějUch 

technologií. Veškeré za
řízení je navfc vyrobeno 
z nerezové oceli, což jen 
přispívá k čistotě, tolik 
potřebné v tomto po
travinářském odvětvL 

Nás snad může těšit, že 
většina používaných za
řízení je vyrobena a do
vezena z vyspělých vi
nařských zemí Evropy, 
jako je Francie a Itálie. 

gie je v našich podmínkách teprve 
v plenkách. Pak už je výsledek závislý na 
umění vinaře, který je velice důležitou 
a váženou osobou. Ten se snaží zvolit nej
vhodnější kombinaci při mísení a sesta
vování daného druhu vlna. Výsledkem 
jeho snažení by mělo být zachován! ob
vyklého charakteru daného druhu vlna. 
V některýc;h případech je však používáno 
batikových sudů až přfliš plošně. Sám 
bych někdy upřednostnil zachován! nád
herných ovocných tónů vlastních hroznů 
před uniformním dotekem dubového su
du. Ale snad je to jen otázka rozdflného 

Velmi módní a ne
odmyslitelnou součástí 
technologie výroby vln 
vyšší kvality je zrání 
v tzv. "barikových" (du
bových) sudech, v rúchž 
vlno - podle druhu - Je
žl od šesti měsíců až do 
třl roků. Tato technolo-· 

Motkmlttchnowgické zařiunl pro zpracováni hroznů v Si/vn- Oak, ktk st 

vyrábl vlno !pilkové kvality 

vkusu a přizpt1sobenf se světovému tren
du. 

Vinařství v Kalifornii je nejen umě
ním a prosperujldm obchodem, ale také 
velkou turistickou atrakd. Nejen z celých 
Spojených státí'1, ale z celého světa se sem 
sjíždějí turisté, aby na vlastní oči viděli 
věhlasné Napa Valley. A místní vinaři 
jsou na tento nebývalý zájem řádně při
praveni a vybaveni. V rzv. degustačních 
místnostech, jež slouží k propagaci v kaž
dé z mnoha desítek firem, mohou ná
vštěvníci získat nejen propagační mate
riály a informace z historie i ze součas
nosti kalifornského vinařství, ale sou
časně si zakoupit jak suvenýry, tak 
i ochutnat a zakoupit lal10dná kaliforn
ská vlna. 

S~ tkáni na konf=nci Rot ary distriktu 5160 v &rk~ky s Cecikm Padii/Qu, llm~m RC Winten 

FmntiJfk Dmhonský, 
stdžista, vyslaný RC Plzfň 
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Zarmouceni oznamujeme všem rotariánským přátelům smutnou zprávu, 
že dne 21. června zemřel náš přlte4 prezident Rotary klubu PRAGA CAPUT REGNI 

Karel Koch stál při obnově rorarián
ského hnuti u nás po roce 1990 a v Praze 
se podllel na VLniku tří klubů. Jeho život
ním krédem bylo -pomáhat sociálně slab
ším a postiženým, inicioval celou řadu 
projektů pomoci bližním. Nemalou část
kou přispěl i k nápravě škod, způsobených 
katastrofálními povodněmi na Moravě. 
Při své velkorysosti a schopnosti vcítění 
dokázal pomáhat druhým, aniž by o to žá
dali. Poslední projekt, totiž výstavba re
kondičního střediska pro tělesně postiže
nou mládež, již zůstane jen torzem. 

Karel Koch byl vzácným člověkem, 
nabitým nezměrnou energii, kterou čerpal 

• . ·· I -
Dňa 25. mája 2000 wmrel v Bra

tislave JUDr. Aristid Jamnický, čestný 

člen Rotary Clubu Bratislava, nositef 
čestného odznaku Paui-Harris-Fellows. 
Aj keď mal takmer devaťdesiat rokov, 
do poslednej chvíle bol aktívny, vtipný, 
s priam geniálnou pamaťou. Akási živá 
encyklopédia a kronika skoro celého minu
lého pohnutého a dramatického storočia. 

Aristid Jamnický bol synom mestské
ho advokáta Dr. Otokara Jamnického, 
zakladatela bratislavského Rotary Clubu 
a jeho prezidenta v rokoch 1933-34. V ro-

PhDr. Karel KOCH 

Odišiel čestný člen RC Bratislava 

JUDr. A. Jamnický 
ku 1937 absolvoval sudcovskú a advokátsku skúšku 
v Bratislave. Stal sa advokátom 'i dmočnikom z jazyka 
anglického, francúzskeho, nemeckého, madarského, čes
kého, ba aj z jazyka latinského, talianskeho, španielske
ho, pofského a chorvátskeho. 

Bol aktívnyrn účastníkom protinacistického odboja 
v skupine dr. Kocha orientovanej na československý de
mokratický odboj v Londýne. V období fašizmu pomá
hal slovenským, českým, madarským a pofským obča
nom židovskej národnosti pred odvlečením do koncent
račných táborov, niektorých ukrýval v čase vojny u svo
jich starých rodičov v Pezinku. Vypočúvalo ho Gestapo 
v Bratislave, neskor však aj komunistická StB. 

, Perzekuovala ho aj komunistická moc, vysťahovali ho 
z Bratislavy v rámci akcie B. Pracoval na róznych mies
tach ako robotník a v roznych výrobných podnikoch ako 
administradvna sila. 

ze své sounáležitosti s rodinou a s celým 
lidským společenstvím. Překypoval ne
konvenčními nápady, které nám ostat
ním občas připadaly ztřeštěné, ale které 
k našemu překvapení dokázal úspěšně 
realizovat. Se svým typickým humorem 
se přitom nebál postavit se všem těžkým 
chvílím, které před nás všechny život 
staví. 

Odchod Karla Kocha je velkou ztrá
tou pro náš klub i pro celé rorariánské 
hnutí. Připomeňme si však, že vše dobré 
a krásné, co učinil, tady zůstává s námi. 

Děkujeme všem přátelům, kteří se 
s Karlem Kochem přišli rozloučit. 

V roku 1990 bol znovuzakladajúcim 
členom Rotary Clubu v Bratislave. V ro
ku 1991 bol rehabilitovaný za krívdy, spá
chané na ňom komunistickým režimom. 

Spoločensrvo Rotary a jeho idey rvo
rili neodlučitefnú súčasť jeho života a či
nov už v čase prvej ČSR. "RC Bratislava 
udržiaval velini dobré priatelské styky 
s inými klubmi," píše vo svojich spornien
kach. "Osobitné priatefstvo sme udržiava
li s RC Brno, z ktorého k nám často cho
dievali priatelia spolu s prezidentom, zná
mym lekárom Karlom Neuwirthom. 
Vefrni srdečné styky boJi s RC Roudnice 
nad Labem a RC Plzeň." 

Bude chýbať nielen nám, jeho. klubo
vým priateťom, ale celému nášmu dištrik
tu. Ostane však súčasťou našich spomie
nok i činov súčasnosti a budúcnosti. 

Juraj ~reš, 
RC Bratislava 
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Jeden z pmcovnlcb umind>'ti (rvorkshopti) pro letošní tým gtweméni vedl pm
covník Rl z oblasflll centt·dly v Curyclm Ramón 1-Wca, jehož otec je Bolivijec, . 

':~ ~ ještě k Anaheimu 

PRÁVĚ TADY MOHLA BÝT VAŠE 



KDE TO Ž IJ E, TAM JE MATTONI . SVÝM STYLE M . SVOU VÝJIMEČNOU CHU T Í. KTERÁ 

H ASÍ Ž Í ZEŇ . SVÝM BOHATÝM SOUBOREM MIKRO A MAKROPRVKŮ VI TAC T IVE ®, 

NEZBYTNÝM PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA. ŽÍ T LÉPE JE VĚC I V ÝBĚRU. 

K DO CHCE MAX I MUM, VOLÍ MATTONI . MATTONI • VYBRANÁ ZNA Č KA ČE SK É 

BARMANSKÉ ASOCIACE . 0 .., 
KDE TO ZIJE, TAM JE 


