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NOVÉ GOOD NEWS 
NOVÝM ČTENÁŘŮM 

Již v minulém čísle našeho dvouměsíční
ku GOOO NEWS. vydávaného Rotary 
distriktem 2240 pro Českou i Slovenskou 
republiku, jsme našim čtenářům slibovali, 
že se náš časopis brzy objeví v novém 
uspořádání a v rozšířeném rozsahu. 

S potěšením proto předkládáme dnes 
svým čtenářům 5. číslo již 4. ročníku rota
riánského magazínu, který je určen nejen 
pro členy všech 36 českých a 10 sloven
ských Rotary klubů, ale zejména pro naši 
širokou veřejnost. Proto jsme se také roz
hodli rozesílat jej napříště pravidelně i 
všem našim ústavním činitelům a význam
ným představitelům našeho veřejného 
života. Považujeme totiž za účelné. aby se 
jim dostávalo pravidelných a objektivních 
informací o tom, čím rotariáni přispívají 
k dalšímu pozitivnímu rozvoji společnosti 

v našich zemích. 
O tom, že se české a slovenské Rotary 

kluby staly za uplynulých 11 let nedílnou 
součástí celosvětového společenství Rota
ry lnternational, svědčí nejen výsledky 
jejich obětavých aktivit, ale i jejich častá 
spolupráce s mnoha zahraničními Rotary 
kluby i distrikty na projektech, zaměřených 
na sféru humanitární, sociální i vzdělávací. 

Závazkem pro nás je i začlenění (počína

jíc 1. červencem 2002) našeho dvoumě
síčníku jakožto oficiálního časopisu Rotary 
do rodiny 27 rotar iánských periodik, která 
ve všech světadílech přinášejí - ostatně 

stejně jako my, i když se tak přímo nejme
nují - skutečně jen dobré zprávy o tom, 
čím rotariáni pomáhají lidskému společen

ství. 
Je proto přáním členů redakční rady, 

aby si všichni naši čtenáři oblíbili naše 
GOOD NEWS, informující o tom, co pozi
tivního se podařilo vykonat jak českým a 
slovenským rotariánům. tak i všem, at žijí 
kdekoliv na světě, kteří se řídí ústředním 
heslem Rotary lnternational -
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Hurnanitární pornoc v praxi: 
rýžové srnetáky i vážná hudba 

Snad nikdy nernělo hnutí ROT ARY příležitost; 
naplnit; své poslání humanitární pornoci v takové 
rníře, jak tornu bylo po srpnových záplavách; při
nejrnenšírn v našich českých podmínkách. Roz
sah povodně a fakt;, že následná pornoc byla a je 
určena také zdravýrn, v jiné situaci soběstač
ným lidern, prověřil snad každého z nás. 
A necht;ěnýrn paradoxern se sta/o i t;o, že i rnnozí 
rotariáni se v jedinérn okarnžiku ocitli "na druhé 
straně", rnezi t;ěrni, které živel také zasáhl. 

Pří rodní síly jsou nevyzpytatelné 
a neustále nám připomínají, že je 
nelze ani za pomoci nejmodernější 
vědy a techniky nejen ovládnout, 
ale dokonce ani předvídat. O pří

rodních pohrom ách ve světě čteme 
každý týden a televize přináší 
k atastro fické záběry clo každé 
domácnosti téměř denně. Ale př i

znejme si , že pohromy ve vzdále
ných zem ích a světadílech nás již 
příliš nevzrušují. 
Před pěti lety zasáhla vlna povod

ní severní a s třední Moravu. yní 
za sebou za nechala velká voda 

spoušť ve velké čás ti Čech a na již
n ím okraj i Mo ravy. Všichni jsme 
s hrúzou a ustrnutím sledovali pl"í
valy, které zaplavovaly Český K rum
lov, české Budějov i ce, Plze 1"1 
a Prahu, přelil y se přes historický 
m ost v Písku a proměnily Mělnic

ko, Li tom ěř i cko a d alší oblasti 
v bezbřehá jezera. r ásleclky jsou 
nedozírné a jeji ch odstra ňová ní 

potrvá roky. 
Katastrofa přines l a nebývalou 

vlnu l idské solidarity. Přestože 

pomoc ro tariánú byla jen jednou 
z mnoha, měla a má svá specifika, 
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k terá značně rozš i řují okruh poten
ciálních dárct"1. Kromě toho, že 
každý rotari án poskytl do sbírky na 
pomoc postiženým povodněm i 

minimáln ě tisícikorunu a zcela jis tě 
i něco navíc, projevi la se také m ezi

národní sol idarita Rotar y klubtt 
i osobní přátelství s rotariány 
po celém světě. 

Ji ž v p rvních dnech obdržel 
guvern ér i jednotlivé distr ikty 
od p!·átel z mnoha zemí p roje
vy účasti a nabídky po moci. 
Guvernér je ve spojení také 
s prezidentem Rl Bhichaiem 
Rattakulem. Pro zasílání finanč
ních pl"íspěvkú z domova i ze 
zahraničí bylo otevřeno samo
statné povodi1ové konto. jako 
první přispěl Rota ry k lub 
Luxembourg-Diekirch částkou 
2500 Euro a další dva jej brzy 
následovaly. 
Kromě této pf·ímé fina nční 

pomoci jsme p f"ij ali také řadu 
humani tárních zásilek . Velmi si 
ce níme zás ilky 21 vysou šečú, 

které zaslal Rota ry clist r ikt 1600 



z N izozemí a na jejichž zakoupení 
přispě lo 12 holandských Rotary 
klub l'1. Chebský RC se zasloužil 
o rychlé celní odbavení a předá ní 

nejen této zásilky, ale díky obchod
n ím kontaktúm svého člena Stěpá-

na de Wolfa také o velmi rychlou 
dodávku čisticích prostředkl'1 

z N izozemí. Do rukou nej potřeb

něj š ích se tak dosta la zásilka 1480 
ks kvalitních gumových stěrek, 

rýžových košťat a smetákú . - Ro tary 

_____________________ rl/ na aktuální téma 

k lub Praha zajisti l u sv)rch sloven
ských p f·átel soubor obytných 
buněk, o jejichž umístěn í v postiže
ných oblastech je teprve rozhodo
vá no. Jis tě existuje i řada dalších 
projekttt přímo v zaplavených mís
tech, o jejichž real izaci č i přípravě 

ješ tě budeme rád i infor movat. 
V)rznamnou fo rmou pomoci 

oblastem zasaženým povodněmi je 
pomoc organ izačn í. 1 apříklacl část 

humanitární zás ilky, která nebyla 
využita v Pl zni, byla převezena na 
náklady rotariána Martina Timra d o 
českých Budějovic. V Chebu byly 
také využity prakt ické poznatky 
z Arménie, postižené v roce 1989 
zemětřesen ím. 

Svébytným příspěvkem povodně
mi zasažené obci Metly na Strako
nicku (viz fotografi e) byl benefičn í 

kon cert ve prospěch jejích obyva
tel, o rganizovaný jedním z člen l't 

Rotary klubu Praha. By la p rovede
na Ross in iho Slavnostní mše v tran
skripci p ro flétnu, klavír a smyčce 

dílo, které mělo v této úpravě svě

tovou premiéru. áklady na p ro ná
jem Smetanovy síně Obecního 
do mu v Praze by spolu s výdaji za 
tisk vstupenek, p lakátl'!, programu 
č i forografické monografie "Metly 
13. srpna 2002" převýš ily zisk ze 
vstupného a hradilo je proto Vyda-

vatelství Dúm, s.r.o., a umělci , kteří 

na koncertě vystoupili , se vzdali 
svých h onorářl'1. Jedním z hlavních 
p rotagonistú byl nový člen Rotary 
klubu Praha, fenomenMní klavírista 
Jan N iederle, ale umě leckou hvěz

dou večera se stala vynikající česká 
flétn istk a, nositelka mnoha zahra
ničních oceně ní, slečna Lenka Baa
rová. Rovněž členové smyčcového 

ansámblu a moderátor slavnostní
ho večera pan Petr Lesák vystoupili 
bez nároku na honorář. Akce byla 

neočekávaně poctěna 

návš těvou paní D agmar 
Havlové, která obci zni
če né záplavou před a la 

za nadaci Dagm ar a Vác
lava H avlových VI ZE 97 
šek na 500 000 korun 
a sklidil a tak obrovský 
aplaus. -Výtěžek ze 
vstupného a darú či n il 

30 000 korun a byl 
zaslán na povocl iíové 
konto obce. 

Mila n Roch, 
Petra Siegerová, 

Vladimír Kučerct, 

Mg1: Hana Langerová 
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Milf rotariánští p l"á telé, 

před rokem se náš svět v dúsledku 
útoktl z ll. záf'í navždy proměn il. 

Vyvolaly vlnu hrtiZY a nedt"1věry 

v celém mezinárodním společenství. 

Rotariáni na celém světě ihned odpo
věděli finančn ími prostředky, které 
poskytli obětem, dopisy plnými po
rozuměn í i jiným i zpúsoby pomoci 
a účasti. Kluby a cl istrikty znásobily 
své úsilí na podporu p rogramt"1, mezi
národního porozumění a míru. 

V současnosti je svět zachvácen t ř' 

ceti ozbrojenými konflikty,. V této neji
sté době cítí i rotar:iáni její aléhavost 
a svou odpovědnost. Rá1 y z 1 . září se 
nebudou moci ikdy-z o" av ak tato 
tragedie jen posiiila.naši rozhod ost 
k boj i prot i tero rismu nenávisti. 
Zakladatel Rotary Paul Harris kdysi 
řekl: "Láska je mocnějšrnež nenávist. 
Věnujeme-li její propagaci jen polovi
nu z toho, co je věnováno nenávisti, 
nebudou už nikdy žádné války." Sám 
jsem po mnoho let ptisobil v mé vlas
ti, Thajsku, jako politik a jako člen 
vlády. Ale stále věřím tomu, že organi
zace, jakou je Rotary, které nemá žád
nou tajnou agendu, múže dokázat při 

budování světového míru a porozu
mění víc, než kterákoliv vláda. 

Každý z nás mC1že rozsévat sémě 

lásky prostl'eclnictvím mnoha rotarián
ských mírových programt"1 nebo mezi
národních projekttl služby a pomoci. 
Chceme-li připomenout září jako rota-

riánský Měsíc nové generace, musíme 
podporovat programy, které zajistí 
lepší budoucnost pro naši mládež. 

Budoucí generace d rží v ruce kl íč 

k řešení problémC1 dneška. Rotariánští 
míroví stipendisté, nositelé vyslane
ckých stipendií, dobrovolníci Rotary, 
účastníci v)rměny mládeže, členové 
studijních výměnných týmů- u •šich
ni přispívaji mezinárodnímu poro
zumění. R ávě jejich osobní kontakt 
1 lá.největsí vliv na aždého z nás. 
Dosáhneme-li vými ezinárocl ími 
projekty luž y a pomoci spol prác 
přesahu)ící)i ranice a oceán-y, přemě
níme dhvější cizince v přátele. Svět 
plný pr·< tel se pak stane světem napl
něn)rm láskou a pochopením. 

Program r<ICiace Rotary poskytující 
vyslanecká stipendia, který byl vyhlá
šen v roce 1947, je v celosvětovém 
měřítku největším mezinárodním sti
pendijním programem, financovaným 
ze soukromých zclroj(I. Tito stipen
disté se tak stávají nástrojem upevňo
vání míru i vynikajícími osobnostmi 
ve svých vlastních zemích. Saclako 
Ogata, která studovala v roce 1951 ve 
Washingtonu, D.C., byla jedním z prv
ních vyslaneckých stipencl istú 
z Japonska. Později pt"1sobila v OSN 
jako Vysoká komisařka pro uprchlíky. 
Jiným vyslaneck)rm stipend istou byl 
americký novi nář Bill Moyers, kter)r se 
stal jedním z pl!vodních architek tl! 

Bhichai Rattakul 
RJI'rt~lOOl.QJ 

programu Mírových si l Spojených 
státLI. Pozděj i získal Pullitzerovu cenu 
jako vydavatel novin a cenu Emmy, 
udělovanou ~nikaj ícím televizním 
reportérC1 n. 

Jedno z na icl1\posl clních iniciativ 
je vyt oř ní programu financovaného 
rotarián a zaměřenéh6 na propago
vá111 svět vébo P.Orozumění. Prvních 
70 m!rový h sti endis práv zahaju
je své dvouleté tudiu na sedmi 
Centr ch otary pro mezinárodní stu
dia. jako reprezentanti svých 32 zemí 
budou studovat mezinárodní vztahy, 
jej ich zprostředkován í a řešen í kon
fl iktt"L j e naší nadějí, že ti to stipen
disté budou příští generací diplomatl! 
a budoucích světových říd ících osob
ností, sloužících k upevi'íování světo

vého míru. 
Paul Harris spatřoval v Rotary cestu 

k propojování r t"1zn)rch kul tur a zemí 
pocl deštníkem služby a pomoci. 
V roce 1945 poznamenal: "Cesta k vál
ce je dobře d lážděnou dálnicí, zatím
co cesta k míru je stále d ivoči nou." 
Rotariáni mají vizi i nástroje, jak tuto 
divočinu zmapovat. ll. září by proto 
měl b)rt nejen dnem vzpomínání, ale 
také dnem slibu. Společně budeme 
rozsévat sémě lásky, abychom splnili 
svl1j sen světa žijícího v míru. 

Bhichai Rauakul, 
President, Rl 

_, 
Ríjnová výzva prezidenta Rl 

Hlavní ti tulek listu Chicago Tribune 
ze d ne 28. července říká : "Skandály 
otřásaj í clt"1věrou ve velký business". 
V článku se pak uvád í, že více než 
polovina lidí z této oblasti při prlizku
mu veřejného mínění odpověděla, že 
má jen malou nebo v(Ibec žádnou 
cll'Ivě ru k finančním zprávám veřej
ných společností. Dvě třet i ny obyva
telstva se pak domnívají, že etika řídí
cích osobností v těchto společnostech 

v posledních desetiletích poklesla. Je 
pochopitelné, že již zahájené vyšetřo

vání trestn)rch p raktik některých 
vedoucích funkcionál'(! ml!že vyvolat 
na celém světě necll1věru k podnika
telským vrstvám, což múže zárovel1 
destabilizovat celostátní ekonomiky. 

Vezmeme-li v úvahu toto nedodržo
vání veřejné d(Ivě ryhoclnosti , musíme 
jako rotariáni více než kdy jindy usilo
vat u zlepšení vysokých nárokl! klade-

Dignitatis mem ores ad optima intenti 

n)rch na podnikatelskou sféru. Po 
téměř jedno celé století jsme obhajo
vali vysokou úrove1"1 čestné podnika
telské etiky. Již zakladatel Rotary Paul 
Harris zavedl v klubech klasifikační 

princip podle profesí, aby bylo možné 
dosáhnout rLIZnoroclé a vyvážené 
členské základny a zárovei'í odrazovat 
jejich členy od uplatňování neetic
kých a nečestných obchodních zájm li. 
Tento specifick)r dtmlz na profesionál-



I 
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ní úrovei'l odlišuje Rotary od jiných 
o rganizací, zaměřených na služby a 
pomoci. 

Po řadu let se profesní službě nedo
stávalo v klubech mezi ostatními 
oblastmi služeb a pomocí dostatečné 
pozornosti. Připomínáme-li říjen jako 
měsíc profesní služby, musíme se 
sami zabývat právě nyní touto dlouho 
zanedbávanou oblastí. Chceme-li být 
na úrovni doby, musíme využít všech 
svých odborných schopností ke zlep
šení vztahLt ve sféře podnikání, zajiš
ťovat výchovu a rLtst odbornosti mla
dých lidí a poskytovat práci handica
povaným. Právě tato druhá oblast 
rotariánských služeb a pomocí nabízí 
neomezené příleži tosti k tomu, jak 
prospět celosvětové komunitě. 

V roce 1932, v době velké deprese, 
fo rmuloval chicagský rotarián Herbert 
]. Taylor "Zkoušku pomocí čtyř otá
tek", aby tak napomohl své společnos
ti - Club Aluminium. Přispěl tak k 
posílení morálky nejen ve svém pod
niku, ale i v celé oblasti podnikání. 

Moji priate/ia rotariáni, 

štvrti na roku je za nami, a máme už 
iba tri štvrtiny roku na to, aby sme 
ukončili množstvo ušl'achtilých úloh, 
kto ré sme si stanovili. 

D ovol'te mi vám teraz navrhnúť, aby 
sme sa zastavili a spýtali sa: 

dali sme si svoje vlastné ciele na klu
bovom zhromaždení, na rokovat í 
\-ýboru, na inom Rotary fó r , 
spolu s guvernéra n "štri u, poR'af 
ideo: 

posilnenie n 1 kltbu o vanLro 
kvalifikO\·aných osó a y s~ u áln .. 
pridali a posilnil i naš ra y ,. n eb a
clených klasifikáciách 

posilnenie nášho klubu uclržaním 
súčasného členstva - osobným zapo
jením všetkých č lenov clo projektov 
služieb a pomocí t}rm, že sme im po
núkli informatívne a zaujímavé týž
denné programy, vytváraním dobrého 

.................................... ~~' prezident Rl 

Spotřebitelé nadšeně odpovídali na 
snahu této společnosti o vysokou kva
litu a o čestné poskytování jejích slu
žeb. Formulováním zásad této zkouš
ky zachránil H.Taylor svou společnost 

od bankrotu a přetvořil ji v mnohami
lionový organismus. Když pak v roce 
1954/ 55 vykonával funkci prezidenta 
Rl, propttjčil Rotary na uplatt1ování 
své "zkoušky" své autorské právo. 

Mnoho rotariánLt se dotazovalo, jak 
je závažnost této "Zkoušky pomocí 
čtyř otázek" u platňována v dnešním 
klimatu podnikatelských aktivit. Tyto 
čtyři prosté otázky odolaly zkoušce 
času, neboť po dlouhá desetiletí slou
žily rotariánům jako jejich morální 
kompas. Dnes více než kdy jindy je 
žádoucí, aby rotariáni pLtsobili jako 
model chování v podnikatelském i 
osobním životě. Nestačí však čtyři 

otázky této zkoušky pouze připomí
nat a opakovat. Musíme podle nich žít. 
Musíme ukazovat celému světu, že spo
lečenství Rotary je odpovědné, jeho 
členové jednají vždy čestně. 

Elmer R. ]ordan, býval}r ředitel Rl, 
napsal v polovině 80. let: " Právě 
v oblasti profesní služby, v jejímž 
rámci si musí každý z nás vydělávat · 
na sv(tj každodenní chléb, jsme posu
zováni jako rotariáni. Záleží právě na 
zp(tsobu, jakým vedeme své podnika
telské činnosti a jak vykonáváme svá 
povolání." jeho slova jsou pravdivá 
i nyní, kdy se blížíme ke 100. výročí 
založení Rotary. Bude posuzována 
naše schopnost, jak si jako rotariáni 
dokážeme udržet d(tvěru veřejnosti. 
Musíme pokračovat v rozdávání laska
vosti, v rozsévání sémě lásky tím, že 
splníme svůj závazek v oblasti profes
ní služby a v udržování těch nejvyš
ších standardLt podnikatelské etiky. 

Bhichai Ralfakul, 
President, Rl 
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priatel'st:va medzi členmi a zlepšením 
každotýždennej návštevnosti našich 
podujatí? 

Stanovili sme si svoje vlastné ciele 
na realizáciu projektov, či už rozsic ~ 
lych, alebo malých, prina·menš 
v podobe aspot1 jec · ·ty 
dej z na·ieh t o las s ž 

o rny tý , 
zí kaní I'QS • v pre túto kampat1 
a 1a kaž ročnom zozbieraní finanč

ích prostriedkov? Pre Rotary rok 
002-03 je ciel' 'adácie Rotary stano

vený na 80 miliónov US $. 
Stanovili sme si svoj vlastn}r ciel' 

zúčastniť sa konferencie dištriktu a 
kongresu RJ v Brisbane v roku 2003 ? 

Bol by som najspokojnejší, keby 
ocl povede na tieto otázky boli áno. 
Rotary svet teraz čaká, aby sa dozve-

del o výsledkoch ciel'ov, ktoré ste si 
dali. Láskavosť, ktorú ste zasial i, sa 
určite rozšíri po celom svete. 

<eby od poveď bola nie, 
1 m te y odradení. ra tomto svete 
j stále a robiť dobro. Pokračuj te 

brej práci a pokúste sa spra
ste dosiahli ciele, ktoré 

Prajem vám plný úspech v pokračo
vaní rozclávan ia láskavosti. 

"SOW THE SEEDS OF LOVE" 

Úprimne váš 

8.Q~'· 

Bhichai Ra/laku!, 
President, Rl 

Dignitatis memores ad optima intenti .r-; 
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Osobní pozvánka prezidenta Rl 
k účastí na Světovém kongre

·SU R l ve slunečném hlavním 
městě Queenslandu 

se svými hostiteli - rotariány (Home 
Hospitality), u nichž se dobře najíte a 
prožijete v přátelské atmosféře večer 
plný zábavy. 

Rotary International Convention 
1-4 june 2003 

rodinami v parku 
South Bank Parklancls, 
v němž bude instalo
vána řada zábavních 
atrakcí kulturních 
oslav v)rročí země -
"Dne Austrálie". Sou
částí volně přístupné-

ho pestrého p rogramu 
budou koncerty, diva
delní a filmová před

stavení, výstavy výtvar-

Účastníci kongresu a jejich rodiny 
budou chtít využít všech příležitostí 
k tomu, aby si sami prohlédli město 
Brisbane. Pokud milujete pobyt na 
čerstvém vzduchu, nebudete zklamáni 
tímto úchvatným městem ležícím na 
březích mořského zálivu. Ocl stále se 
rozrústající čtvrti Roma Street Park
lanci až k útesúm Kangaroo Point 
naleznete za každým rohem něco zají
mavého. Milovníci umění se budou 
chtít projít po galeriích ve Fortitucle 
Valley nebo prozkoumat stálé sbírky 
ve Queenslancl Art Gallery. Nepro
meškejte ani příležitost ochutnat čer
stvé plody moře přímo ze zálivu 
podél Eagle Street Pier výtvory řady 
queenlanclských šéfkuchařú v East 
Enclu nebo se naobědvat pocl šir)rm 
nebem v některém restaurantu na 
Queen Street Mall. 

] e mi potěšením pozvat vás, abyste 
se připojili clo řad svých přátel-rotariá
nú z celého světa, ktel'í přijedou clo 
Brisbane, Queenslancl, Austrálie na 
Světový kongres Rotary International 
ve dnech 1. až 4. června 2003. 

Toto každoroční nejvýznamnější 

setkání rotariántl poskytne všem 
účastníkúm opět příležitost k výměně 
jejich námětú a zkušeností z rotarián
ských služeb a pomocí. Každému 
z účastníktl nabídne kongres něco 
zajímavého: informativní a zajímavá 
plenární zasedání, pozoruhodné pro
jevy hostl!, dílny zaměřené na progra
my a projekty Rotary, skvělé zábavní 
programy a stále populární "House of 
Frienclship". 

Všechny akce budou probíhat 
v nedávno dokončeném Ko ngreso
vém a výstavním centru v Brisbane, 
v)rhoclně situovaném v blízkosti parku 
"South Bank Parklancls" a je n několik 
minut vzdáleném ocl hlavního 
obchodního centra města. 

Organizační výbor hosti telské země 

připravil množství speciálních akcí, 
při nichž se budou moci účastníci 

seznámit se vším, co Brisbane a Aust
rálie múže nabídnout. 31. května se 
potěšte ze setkání s rotariány a jejich 

ného umění, literatura, ovšem i boha
té kulinářské události a také atraktivní 
oht1ostroj nad řekou Brisbane. Jste 
zváni také na typickou "Australskou 
show" dne 3. června, na níž se sezná
míte s tradicemi této země: na večeru 
bude předvedeno stříhání ovcí, "show 
jumping" nebo další zajímavosti, 
typické pro australské vnitrozemí. 
Mezi další události bude patřit slav
nostní večer, který budete moci strávi t 

l.J'.L 
The Rotary C 

welco 
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Do výletú a zájezclú před kongre
sem nebo po něm múžete zařadit 
potápění na Velkém korálovém útesu 
(Great Barrier Reef) nebo strávit večer 
někde venku na velmi živém Golcl 
Coast. Jen pár hodin cesty ocl Bris
bane mt1žete zvednout plachty v tro
pických vodách, stáhnout se clo ústra
ní na venkovském ranči nebo se pustit 
clo dobrodružství v hornaté m vnitro
zemí. 

Těším se na setkání s vámi na bPe
zích J'eky Brisbcme, kde budeme spo
lečně "rozdávat svou laskavost'~ 

Bh'ichai Rctttakul 
President, Rotary Jnternational 
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..... au ca 
.- ....... na tvar 

Pozvánka 
na Světový kongres Rotary 2003 

liWrtlfJ,nBI1fnirl. ležlstrašně daleko, pro nás doslova na dru

o~r~~'""· kde právě konči zima. 

JJié.gJif:tJ se mi letos na konci srpna dostalo vzácné 

přfležitosti si na vlastni ků yi ~kou~B( co to z 

sedět v letadle téměř 27 hodl 1etfiJítéhtJ čBsu. 

Ale i přes tuto vzdálenost stoji tato cestovatelská 

.oJ!Já2~ .. za to, věřte mi. Brisbane, které bylo založeno 

•unnn• přistěhovalci teprve v roce 1820 B 

Do Brisbane jsem přiletěl na pozvá
ní od ústr·edí Rl jako pr·edstavi tel naše
ho rotariánského magazínu GOOD 
1 EWS, abych se zúčastn il semináře 
vedoucích redaktor(! všech 27 časopi
sú Rotary, vycházejících doslova na 
celém světě. Mně jako předsedovi 
redakční rady našeho dvouměsíčníku 

se letos dostalo této cti být mezi nimi 
poprvé pro to, že na začátku července 

byly naše GOOD t EWS mezi ně 
z rozhodnutí správní rady Rl zařazeny 
také (viz úvodník v GN č. 4/ 02). 

Tento p racovní seminář rotarián
sk)rch novinářtl se koná pravidelně 

každé tř i roky. Poprvé se sešli v roce 
1984 v Chicagu, v roce 1999 byly mís
tem jejich setkání belgické 13ruggy, 
letos by l seminář svo lán již posedmé. 
A pro tože se bude celosvětový kon
g res Ro tary v roce 2003 konat právě 
v Brisbane, rozhodla se svolávající 

Communications Comm 
pracovní setkání rotariánských 
torú letos uskutečnění právě v tomto 
australském velkoměstě . Všichni j 
účastn íci - a sešlo se nás tam na 
cet- tak měli příležitost seznámit 
s tím, co všechno a v jak 
prostřed í organizátoři kongresu již 
nyní připravují. V Brisbane současně 
probíhalo i zasedání organ izačního 
komitétu kongresu za účasti jak úřa
dujícího prezidenta Rl p. Bhichaie Rat
takula z Thajska, tak i jeho nástupce 
pro rok 2003/ 04 p. j onnathana Maji
yagbe z igérie. emusím jistě zd(t
razňovat, že osobní setkání s těmito 

dvěma významnými osobnostmi bylo 
pro všechny účastníky obohacující. 
Zejména náš letošní prezident Rl, 
mnohaletý místopředseda vlády 
Thajska a ministr zahraničních věcí, je 
vzácn)r člověk, zkušený a rozhodný 

iplomat, d(tstojný a přesvědčivý i ve 
typické asijské skromnosti. 

Dlouho by se dalo povídat o tom, 
zajímavé poznatky si mohli účast

ináře věnovaného časopisúm 

V'{:luntest - ty budou jistě velmi 
při koncipování 

me že i bohatší podoby 
NEWS pro všechna 
Chtěl bych v.<;ak pově

m především něco 
pr·edevším zajímalo 
místě konání kon-

Oignit atis m emores ad opt ima intenti Ia 
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pásmu jižní polokoule, teplé a příjem
né počasí, plné slunce, květtl a poho
dy. Ostatně i reklamní slogan z turis
tických prospekt(! i·íká: \XfEATHER? -
BEAUTIFUL ONE DAY- PERFECT THE NEXT! 
Léta tam ovšem b)rvají prý až příliš 
teplá s vysokým procentem vlhkosti. 
Toho se ovšem účastníci světového 
kongresu vllbec nemusejí obávat, pro
tože začátek června je prý nejvýhod
nějším obdobím pro ty, kteří chtějí 

pohody subtropll co nejlépe využít. 
Brisbane leží na stejnojmenné řece 

poblíž jejího listí do Pacifiku, takže se 
v ní projevuje dvakrát denně, naštěstí 

nepříliš výrazně, mořský příliv a odliv. 
Právě v centru města vytváří tato 
dtlstojná řeka velmi členi tý meandr, 
takže na její břehy narazíte při pro
cházce městem velmi často. a jejím 
pravém břehu leží v těsném soused
ství Griffith University skvěle vybave
né a rozsáhlé výstavní a kongresové 

centrum, kde také setkání ro tariántl 
z celého světa v příštím roce proběh
ne. Vyrostlo v polovině 80. let 20. sto
letí v místech bývalých dokll, aby po
sloužilo uspořádání Světové výstavy
EXPO BRISI3ANE ' 88. Při naší pro
hlídce tohoto areálu v něm právě pro
bíhala výstava motorových člunll a ja
chet- jeden exponát byl krásnější 
(a luxusnější) než druhý. Však jich 
také lze velmi dobře využít nejen na 
řece, ale i pi"i blízkém Pacifickém 
pobřeží kontinentu. K tomu stačí už 

jen maličkost: mít na to ... ale patrně si 
to mohou mnozí Australané skutečně 
dovolit. 

Vysoká ekonomická liroveií země je 
ostatně patrná na každém kroku. 
Město je mladé a S\"ěží, navíc mimo
řádně č isté, s dokonale řešeným pou
ličním provozem. Dynamický duch 
Australan(, je cítit na každém kroku. 
Všude rostou nové stavby, moderní 
jádro města- down-town -je plné 
výstavných mrakodrapú. Část centra 
je řešena jako pohodlná a stinná pěší 

Dignitatis memores ad optima intenti 

zóna s množstvím krásných obchodú, 
živých pasáží, heren, restaurant!\ a 
také plné mladých lidí, mezi nimiž je 
mnoho tváří typických pro "nedale
kou" jihovýchodní Asii. Ovšem i pti
vodní správní budovy většinou s pís
kovcovými obklady, postavené v ty
pickém viktoriánském nebo novoro
mantickém stylu, určitě ovlivněné 

anglickými architekty, jsou překvapivě 
čisté, v dokonalém technickém stavu. 
Mezi nimi zaujme zejména radnice 
s vysokou věží- kampanilou, b)rvalá 
"treasury", sloužící dnes jako luxusní 
kasino nebo Státní univerzita Queens
landu. Její kampus se navíc právě roz
ši řuje o nov)r objekt fakulty mikrobio
logie a genetiky v nákladu 150 milio
n(! dolar(!. 

Hušný je i kulturní život tohoto vel
koměsta s moderním divadlem, umě

leckou galerií a muzeem. lad řekou 
Brisbane se v pátek 30. srpna večer 

rozzářil mohutn)' ptllhodinov)r ohňo

stroj, jímž právě začínal každoroční 

kulturní "Riverfestival". 
V blízkosti města mllžete navštívit 

přírodní rezervace (sanctuaries), kde 
se potěšíte s typickými australsk)rmi 
vačnatci- například s roztomilými, po 
větvích euka lyptll líně se posunující
mi koala mi, ale samozi"ejmě i s kloka
ny, jejichž menší stáda žijí ve voln)rch 
výbězích, takže se mezi nimi múžete 
volně pohybovat, podrbat je za ušima 



a nakrmit je granulemi, které dostane
te v pytlíku při vstupu clo areálu. 
Vedle nejrúznějších clruhú pestroba
revných papouškú a jiných exotic
kých přeclstavi telú australské fauny 

i flóry si mttžete zblízka prohlédnout 
i proslulého "tasmánského" ďábla, 
z něhož však mnoho strachu nejde: 
vypadá jako statný, čipem)' malý ps ík 
černé barvy s bílým nákrčníkem a čer-

____________________ ."/ světový kongres Rl 

veným čenichem. 
Vypravíte-li se asi 100 km na jih ocl 

Brisbane, k hranicím státu New South 
Wales, jehož hlavním městem je Syd
ney (vzdálené ještě dalších 800 km), 

přijedete clo boul'livě rostoucího Gold 
Coast City: je to typické město turistic
kého ruchu s desítkami mrakodrapo
vých hotelú, s rozsáhlými lagunami, 
na jejichž klidných hladinách kotví 
tisíce mo torových člunú , s parky plný
mi palem a rozkvetlých bougainvilleí, 
ale především s nádhernými písečný

mi plážemi v délce pr)' 52 km. K nim 
stále přibíhají nekonečné vlny ohrom
ného Pacifiku: však se toto místo 

označuje na mapách také slovy "Sur
fe rs Paradise". 

Snad jsem naše čtená ře dostatečně 
naladil, kam by bylo jistě moc krásné 
se jet v příštím roce podívat, zejmé na 
bude-li se v Brisbane konat příští celo
světový kongres Rotary International. 
Velmi rád proto vyřizuji srdečné 

pozvání také od všech jeho organizá
torú, s nimiž jsme se setkali, i od pre
zidenta RI Bhichaie Rattakula. Jen 
kdyby nebylo toto město ocl nás tak 
strašně vzdálené! Ale pokud někdo 
bude ochote n tuto vzdálenost překo
nat (a bude také mít na tuto cestu a na 
pobyt na jižní polokouli potřebné 

finanční prostředky), mohu mu účast 
na kongresu jen a jen doporučit: setká 
se na něm s více než 20.000 očekáva
ných účastníkú, většinou samozřejmě 

z této australsko-pacifické oblasti -
"down under", jak Australané svou 
oblast rádi nazývají - kde rotariánské 
myšlenky před mnoha desítkami let 
pevně zakotvily a stále se úspěšně roz
víjejí. A určitě clo Brisbane přijedou i 
tisíce dalších i se svými rodinami 
z celého světa, tak jak je tomu každým 

rokem u příležitosti tohoto výročního 
setkání celosvětové rotariánské rodi
ny. Účastníkúm proto přeji již předem 
šťastnou cestu! 

Dob1·oslav Zeman, PDG, 
pl'edseda redakční rady 

GOOD NEWS, 
Rotary klub Plze1~ 

Dignit atis memores ad opt ima intenti ~ 
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O význarnu Rotary 
v dnešnírn světě 

[z projevu Micha ila S . Gorbačova v Barce loně] 

Pro mnohé účastníky Světového kongresu Rl 
2002 v Barceloně byl projev bývalého preziden
ta Sovětského svazu Michaila S. Gorbačova jed
ním z hlavních zážitků. M . Gorbačov je v součas
né době předsedou nové Sociálně demokratic
ké strany Ruska a prezidentem Mezinárodní 
nevládní nadace pro sociálně-ekonomická a poli
tická studia (tzv. Gorbačovova nadace). Jako 
nositel Nobelovy ceny míru v roce 1 990 byl 
hlavním činitelem konce studené války a položil 
základy pro rozšíření Rotary do Ruska a do dal
ších zemí střední a východní Evropy. Dnes půso
bí v Rusku 71 Rotary klubů, které pomáhají při 
obnově své země. 
Ze zářijového čísla časopisu THE ROTARIAN 
přejímáme výňatky z Gorbačovova projevu na 
Světovém kongresu Rotary v Barceloně na 
počátku června 2002. 

Rorary je jednou z nejdilležitějších a 
nejdi1věryhodnějších nevládních 
organizací světa. Vaše společenství má 
dnes velké poslání. Proto také je váš 
kongres d i dežitou událostí nejen pro 
vás. Je to událost s mezinárodním 
významem. Diskutujete problémy 
velké naléhavosti. Již mnohokrát jsem 
řekl , že samotní politici - pokud se 
opírat o občany a organizace jako je 
Rotary International - nebudou 
schopni vyrovnat se s problémy, s kte
rými se setkalo světové společenství 
a jednotlivé národy na konci 20. stole
tí a s nimiž se bude setkávat i ve stole
tí jednadvacátém. 

K posláni Rotary v oblasti služby 
a pomoci 

Mnozí z vašich členů jsou bohatí 
nebo mají dostatek potřebn)rch pro
stf·edkú a přitom nejsou uzavřeni 
jenom do svých vlastních starostí. 
Neuspokojují se jen sv)rm vlastním 

pohodlným životem. Naopak se zají
mají, co se děje kolem nich, vidí život 
tak, jak skutečně vypadá a berou si 
k srdci problémy a těžkosti jiných. 
Taro snaha přispět konstruktivně 

k řešení problém1\ na něž naráží svět 
- to je významný rys vaší organizace a 
chtěl bych vám všem za to poděkovat. 

O různorodosti Rotary 

Snad tou nejvýznamnější hodnotou, 
kterou bych chtěl zdl!raznit, je velká 
touha členl! vaší organizace přiblížit 

lid i k sobě navzájem, sjednotit obyva
tele ze všech zemí světa a ze všech 
společensk)rch vrstev. Stačí podívat se 
vám do vašich tváří, abych věděl , že 
jsou zde tváře celosvětového spole
čenství: jste dynamičtí a aktivní lidé, 
představitelé svých zemí a rúzn)rch 
kulturních sfér. Jste oddáni svým 
zemím, své kultuře, svým dějinám, ale 
současně chcete spolupracovat s jiný
mi, žít v přátelství a pomáhat si navzá-
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jem, aby byl život lepší. To je diJvěry
hodné, to lidé rádi slyší a doufám, že 
vám naslouchají jak vlády, tak i další 
nevládní organizace. 

O Rotary v Rusku 

Jsem rád, že před lety, kdy jsem byl 
představitelem Sovětského svazu, 
jsem se seznámil s vaším společen
stvím a s jeho posláním a že jsem uví
tal delegaci Rotary International. 
Pokud jsem mohl, podporoval jsem 
myšlenku založit takovouto organizaci 
v Sovětském svazu. Právě jste slyšeli 
ve zprávě vašeho prezidenta, že 
v Rusku již působí značný počet 

klubi 1, v nichž se soustřeďují dobří a 
aktivní lidé, opravdoví odborníci, 
kteří velmi konstruktivně přispívají 

k naší snaze vyvést naši zemi z nesná
zí a z krize, v níž se současné Rusko 
nalézá. Při m)rch návštěvách rúzných 
oblastí Ruska, setkávám se také 
s lidmi, kteří jsou představi teli Rotary. 
Členové vaší organizace dychtí po set
kání a rozhovoru se mnou a nachází
me tak mnoho společného. 

Jedno nás skutečně spojuje- náš 
společný ideál: po všem tom, k čemu 
v naší zemi došlo, bychom měli udělat 

něco, čím bychom našim lidem 
pomohli, abychom jim raději dřív než 
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později usnadnili jejich život; aby
chom pak nakonec v Rusku dosáhli 
svobodné, demokratické a otevřené 

společnosti. Doufám, že bude me 
s vašimi Rorary kluby spolupracovat 
ku prospěchu Ruska. 

O roli Ruska, Evropské unie 
a Spojených států 

Při zpúsobu, jakým se věci ve světě 
vyvíje jí, nesou národy jako Rusko, 
Evropa jako cele k a Spojené státy vel
kou ocl pověclnost. ] sem přesvědčen 
o tom, že společný projekt, clo které
ho budou zapojeny všechny evro pské 
země - včemě Ruska - a Spojené 
státy, propojené s Evropou historicky, 
kulturně i eticky, by měl hrát rozhodu
jící ro li, která bude zaměřená na zlep
šení situace v celém světě. Tyto země 
mají největší porenciál, histo rickou 
i politickou zkušenost, kulturní a také 
vědecké zázemí. Proto jsem přivíral 
prohlášení ruského prezidenta Vladi
míra Putina, který zaujal velmi pevné 
stanovisko k navázání spolupráce se 
Západem, zejmé na s Evropou a s USA. 
Navrhl jsem proto, aby byl Rusku při

znán statu t přidruženého člena Evrop
ské unie . 

Ke vzdělání 

Vědci a učenci dospěli k závěru, že 
lidstvo nebylo dosud nikdy konfron
továno s takovým pokrokem v oblasti 
techniky, informatiky, ve vzájemné 
provázanosti i v sociálně-politické 

--------------------.1/ hlas z Barcelony 

sféře. K celému 
cyklu těchto změn 

došlo v období 
pouhých dvou 
generací. Říkal i 
jsme, že se člověk 
musí stále učit, 

vzdělávat a přeško
lovat se, aby jej udá
losti nepředběhly. 
Řekli jsme, že 
každý z nás bude 
potřebovat absolvo
vat každých 5 - 10 
let něj aký nov)r 
kurs. Dnes je jasné, 
že chtějí-li lidé udr
žet krok se součas
ným živote m, musí 
se učit každý cle n. 
Vycházíme-li 

z to hoto faktu, má mimořádný 
význam právě rorariánská tradice, 
spočívající v pomoci lide m, aby 
zvládli nové techno logie. 

K chudobě a konfliktům 

Pokud nevytvoříme stabilnější svět 

založený na dialogu, na předcházení 
konfliktúm a na politických jedná
ních, le pšího světa nedosáhneme. 
Udržení světového míru je naší velkou 
mo rální povinností, 
naší velkou odpo-

Na druhé straně je I·acla lid í, kteří zau
jímaj í velmi destruktivní, extrémistic
ký postoj, protože žijí za jeden dolar 
na clen. ]sou zoufalí, pro tože jejich 
život není životem, je živořením. 

Mladí lidé chtějí velmi často uprch
nout z tohoto zptisobu života a sami 
by se zaprodali i čertu, jen aby učinili 

své chudobě, beznaději a ponižování 
konec. Chudoba tedy živí mezinárod
ní terorismus. Chceme-li proto, aby 
byl svět stabilní, musíme se realisticky 
a dúsleclně zabývat problémem chu
doby. 

K životnímu prostředí 

Pokud jde o živomí prostřed í, je glo
bální situace sku tečně hrozivá, velmi 
nebezpečná. Mnoho lidí si dokonce 
myslí, že jsme se už dostali do skuteč
né krize celosvětového životního pro
středí. Nadešel čas, kdy musíme něco 
vykonat, chceme-li překonat starý 
zpúsob života a normalizovat vztah 
mezi člověkem a ostatními složkami 
přírody. Spotřební společnost nás 
hnala k ekonomickému rústu za kaž
dou cenu, bez jakýchkoliv rozpakL! 
nebo omezování, aniž bychom brali 
zřetel na pl'írodu. Tato filozofie kon
zu mní společnosti nás žene clo slepé 
uličky. 

Potřebujeme dosáh-
nout změny. Není třeba, 

vědností k sobě 
samým i vúči dru
hým. Pokud si kdo
koliv myslí, že mtiže
me zachovat status 
quo ve světě, zatím
co p olovina lidstva, 
téměř tř i miliardy, 
přežívá za 1 až 2 
dolary na hlavu 

"Chudoba je živnou 
půdou terorismu. 

abych vám připomína l 

globální o teplování naší 
planety. Ti, kdo si myslí, 
že je to jen fantazie 
vědcú a několika ochrán
cú přírody, se mýlí. Tako
výto postoj je nebezpeč
ný pro celý svět. Oteplo
vání klimatu přináší další 

Chceme·li, aby byl svět 
stabilnější, musíme se 

zabývat problémem 
chudoby." 

denně, jestliže si 
někdo myslí, že mllže zle pšit život ve 
své vlastní zemi, aniž by se obrátil na 
zbytek světa s touto naléhavou 
výzvou, je to jen naivním omylem. 

Především potřebujeme zabývat se 
problémem chudoby. Mám obavu, že 
mnoho lidí mezi mocn)rmi, včetně 
přeclstavitelú obchodních kruhú, se 
tím ve skutečnosti nezabývají a nero
zumí tomu. Proto máme samozřejmě 
také obavu ze vzniku nových konflik
tú. Ano, jsou samozřejmě lidé, kteří 
mají sklon k extrémismu, který je 
považován za jakousi e lementární sílu 
přírody, ale těchto lidí je velmi málo. 

období sucha - a už ani 
dnes nemáme na celém 

světě dostatek pitné vody. Budeme-li 
ji používat na zavlažování a budou-li 
období sucha pokračovat, mnoho 
zemí nebude schopno vyprodukovat 
dostatek potravin. 

Vidíme tedy cel)r řetěz problémú. 
Začněme proto se skutečným bojem 
za zdravé životní prostředí. Začněme 

s ním v každé rodině, v každém 
městě, na celém světě. 

PJ'elož il: 
Dobroslav Zeman, PDG 

Dignitatis memores ad opt ima intenti ~ 
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VELKÁ PARDUBICKÁ 

Druhá říjnová neděle je tradičním terrnínern konání nejstaršího českého 
sportovního a společenského podniku, kterýrn je Velká pardubická steeple 
chase, v posledních letech pořádaná pod patronací České pojišťovny. 

Tradice dostihů je v Pardubicích 
opravdu letitá. česká a rakouská šlech
ta se v okolí Pardubic scházela k pořá
dání parforsních honů již od třicátých 
let devatenáctého století. Tyto hony 
byly štvanicí na jelena se smečkou 
psLI, následovanou jezdci a jezdkyně
mi na koních, kteří se hnali těžkým 
přírodním terénem. Zejména u dam, 
užívajících dámská sedla, to byl obdi
vuhodný sportovní výkon. 

Ocl těchto honů pak už nebylo dale
ko k clostihúm, které se na rozdíl ocl 
starších dostihli rovinných jezdily 
přes přírodní překážky nejprve na 
britských ostrovech, zejména v Ain
tree u Liverpoolu. Zřejmě na základě 

osobní přítomnosti některého z ra
kousko-uherských šlechticú pak vznik
la myšlenka pořádání dostihů na mí
stě populárních parforsních honL! 
v Pardubicích. První překážkové dosti
hy zde 14. října 1842 uspořádal Pardu
bický honební spolek pod patronací 
českého závodního spolku. 

Dne 7. října 1856 se pak konaly 

V ct1ové rovince (a k. malíř Jan Jung/ing] 

první překážkové dostihy v prostoru 
dnešního pardubického závodiště 
a tím vlastně došlo k jeho založení. 
Další myšlenka pak vedla k uspořádá
ní dostihu, který by byl rovnocenn)rm 
s Velkou národní v Aintree. Po mnoha 
diskusích, které se týkaly mimo jiné 
i Taxisova příkopu, ukončil rozpravu 
hrabě Thurn-Taxis památnou větou: 
"Konec konc1."t, pánové, my tuto pře
kážku skákat nebudeme!" A tak byla 
památného 5. l istopadu 1874 odstarto
vána první Velká pardubická. 

Období, ukončené první světovou 
válkou, charakterizoval ohromný 
zájem rakousko-uherské smetánky 
a také účast anglických profesionál
ních jezclcLL Toto období také mělo 
první hrdiny- trojnásobné vítěze Bri
gancla a Lacly Anne. Po přestávce, zavi
něné válkou, byl závod dík velkému 
zájmu veřejnosti obnoven, ale dvacá
tá léta se nevyznačovala přílišnou kva
litou dostihu. Tu mu zajistil teprve 
vynikající jezdec kpt. Rudolf Popler, 
dvojnásobný vítěz na koních All Right 

Dignitatis memores ad optima intenti 

II a Guyi lovam!, jenž se také zúčastnil 
Velké národní, ovšem bezúspěšně. 
Naneštěstí se také stal v roce 1932 
první jezdeckou obětí pardubického 
závodiště a jeho památku připomíná 
po něm pojmenova ná tribuna a kaž
doročně pořádaný memoriál. Třicátá 
léta potom probíhala ve znamení 
německých koní a také dvojnásobné
ho vítěze, italského jezdce Spana. O to 
větší bylo nadšení českého publika 
v roce 1937, kdy poprvé a zatím i na
posled zvítězila žena, Lata Branclisová 
s plavkou Normou z chovu koní Kin
ských. Tato hrdinka závodu startovala 
ještě po druhé válečné přestávce, 

komunistický režim ji však po celý 
zbytek života i s jejími sestrami poni
žoval. Zlomit charakter této oclivuhocl
né ženy se mu ale nepoclařilo. 

Po druhé světové válce se podařilo 
závod v roce 1946 obnovit díky obrov
skému úsilí místních patriotl'l v čele 
s primářem pardubické nemocn ice 
MUDr. Václavem Horáčkem. První 
poválečný ročník vyhrál další legen
dární jezdec, Parclubák mjr. Miloš Svo
boda. V roce 1947 to vypadalo na 
obrovský vzestup závodu. Th fran
couzští účastníci v čele s vítězem mjr. 
Buretem na koni Rayon cle Lune, 
šedesátitisícová návštěYa, to všechno 
věštilo skvělou budoucnost. Ta se 
však nekonala. Totalitní režim rušil 
chovy, zavíral a perzekuoval jezdce, 
ktef·í se z velké části rekrutovali z řad 
"buržoazní" armády. To všechno vedlo 
k velkému úpadku závodu. Paradoxně 

teprve zájem sovětské strany, zejména 
maršála Buďonného, vedl k opětnému 
vzestupu. Nastala éra mítinkú socialis
tických zemí, éra vítězství sovětských 

koní, která trvala ocl roku 1957 až clo 
roku 1963, kdy za velkého jásotu divá
kll zvítězil opět český klu'í Koran 
s jezdcem Vítkem. Nehleclě na politic
ké aspekty je však třeba říci, že Sověti 
měli skvělé koně, včetně trojnásobné
ho vítěze Epigrafa a držitele traťového 



rekordu Grifela, a také skvělé jezdce 
jako byl například Vlad imír Prachov, 
který se k nám dodnes rád vrací a my 
ho tady rádi vidíme. 

Přelom šedesátých a sedmdesátých 
let přinesl pohádkový příběh dalšího 
trojnásobného vítěze Koroka s mla
d ičkým jezdcem Václavem Chaloup
kou. Tento hřebec měl vybočenou 

pravou přední nohu a běhal tak prak
ticky po třech. Však také měl být 
pl!vodně utracen a pouze na přímlu
vu svého pozdějš ího jezdce byl pro 
dostihový sport zakoupen za cenu 
j atečn ího masa. Neb)' t toho, že se v 
roce 1968 kvti!i okupaci neběželo, 
protože nebylo možno zajistit bezpeč
nost sovětské \f)'pravy, mohl Korok 
b)' t prvním čtyřnásobným vítězem . 
Sedmdesátá léta přinesla jediné vítěz

ství bulharského koně - klisny Vezna 
II s v Pardubicích velmi populárním 
jezdcem 1edělko Milevem a také his
to rické vítězství britského koně Step
hen's Society s jezdcem Christophe
rem Collinsem v roce 1973 v novém 
traťovém rekordu. Kvalita závodu opět 
pozvolna vzrtlstala a začátek osmdesá
tých let přinesl dalšího trojnásobného 
vítěze - kladrubského valacha Sagara 
s jezdcem Liebichem. V této době 
došlo také ke startlim našich koní na 
Velké národní, slušovick)· hřebec 
Essex s Václavem Chaloupkou nedo
konči l , vítěz Velké pardubické Valen
cio s anglick)m1 jezdcem doběhl, ale 
daleko za umístěnými kol"uni. Tato éra 
vyvrcho lila neclostižným Železníkem, 
který s jezdcem Josefem Vái'iou zvítě
zil jako p rvní čtyři krát. V paměti 

zlistalo zejména jeho poslední vítěz

ství ve sté Velké pardubické, při které 
po pádu dokázal stáhnout ztrátu dvou 
set metr t.'1. 

Po roce 1989 pardub ická radnice 
vybojovala vítězný souboj se státní 
administrativou a privat i začními 

pok usy a restituovala areál závod iště 

v roce 1992. Tehdy však došlo k udá
losti, která tento dostih m álem pohřbi
la, k vystoupení anarchistl! proti jeho 
konání, kter)' vyvrcholil zásahem poli
cie a nesmyslnou mediální kampaní. 
Po této události se dala dohromady 
skupina pardubických a také králové
hradeckých naclšencli, kteří spolu 
s městem Pardub ice utvořili akciovou 
společnost Dostihový spolek, k terý ocl 
roku 1993 Velkou pardubickou a cel)' 
seriál dostihové sezóny včetně čtyř 

____________________ .,/ vítáme nový RC 

kvali fikací v jejím prliběhu pořádá . 

V prt.'1běhu těchto deseti let se zvedl 
obrat společnosti z ptlvodních šesti na 
čtyřicet milióntl korun. Město Pardu
bice se podílelo na investicích clo are
álu a tak se Velká pardubická postup
ně dostává zpět clo centra zájmu příz
nivcú dostihLI z celého světa . Zejména 
z b ri tských ostrovú přijíždí ročně 

kolem tisíce turisttl. Toto období při

neslo účast těch nejkvalitnějších koní, 
včetně účastníkú Velké národní a také 
po stu letech mnoha britsk),ch pro fesi
onálních žokejl!. Zárovei1 jsou naši 
koně zváni na dosti hy clo Mekky toho
to sportu, Cheltenhamu, kde docíl ili 
j iž řadu dobrých výsledkú a zpětně 

tím zvyšuj í kvalitu našeho dostihu. Za 
všechny bych uvedl posledního troj
násobného vítěze Velké Peruána, 
který je pro zajímavost vnukem 11ťd i
ny m inulosti Koroka. Pravidelné kon
takty má pardubické závodiště i s brit
ským Doncasterem, belgick)'m \Xfare
gemem, italsk)'m ~ l eranem a fran
couzským Pau. 

Mimo deseti až dvanácti dostiho
vých dní se na pardubickém závodišti 
pořádají sou těže v olympijském spor
tu - military, parkurové a westernové 
závody a třídenn í výstava Koně v akci. 
Je prostě koi'isk)'m srdcem republiky. 

S Rotary klubem Pardubice spojuje 
závod iště mnoho pout. Předsedou 
představenstva je první prezident 
obnoveného Rotary klubu Miroslav 
Petrál1, další bývalý prezident Pavel 
Čížek navrhl konstrukčn í systém nové 
tribuny. Významným sponzorem je 
b)rval)' dlouholetý člen klubu, synovec 
dvojnásobného vítěze Jan Svoboda. 
Mnoho člen t.'1 Rotary klubu je zároveň 

členy Dostihového klubu. V posled
ních letech se sralo tradicí setkávání 
RC Hradec Králové a Pardubice na 
závodišti v červnu u příležitost i druhé 
kvali fikace na Velkou pardubickou. 
Pardubick)' RC uvažuje o tom, že by se 
toto setkání mohlo stát tradicí i pro 
ostatní kluby našeho distriktu. ) ecli
nečné prostředí dostihového sportu 
by mohlo být takovému přátelskému 

setkání dtiStojným rámcem. 

Jllf iroslav Petrái1, 
RC Pardubice 

e-mail: bjJ@jJce.cz 

OVÝ K&:l:IB 
'WMORAVSKO
SLEZSKÉM KRA.JI 

V neděli 26. května guvernér 
distriktu Stanislav Novák slavnost
ě předal Chartu Rl novému Rota
y klubu v Kravařích. Po opětov-

ém založení ostravského klubu 
~ roce 1992 je klub v Kravařích 
teprve druhým Rotary klubem na 
území Moravskoslezského kraje. 

Slavnostní předání Charty se 
konalo v prostorách zaplněného 
rytířského sálu Kravařského 
ámku. Pozdravit a milé dárečky 
předat přišli zástupci klubů z Pie
šťan, Ostravy, Přerova, Olomouce, 
ale i z Karlových Varů. Součástí 

oslav byl i golfový turnaj a vystou
pení pěveckého souboru Calata 

ukázkou středověkých písní. 
RC Kravaře vyvíjí od samého 

počátku bohatou činnost. Usku
tečnily se zajímavé profesní před

nášky členů - jednou z prvých 
yla přednáška člena klubu prof. 
Zdeňka Jiráska, rektora Slezské 
univerzity v Opavě na téma "Slez
ká otázka". Mezi prvé zdařilé 

akce patřil společný projekt 
ostravskými rotariány - zajištění 

300 tisíc Kč jako daru na nákup 
d ravotnických přístrojů pro těles

ně postižené z Ústavu v llrabyni. 
Rotariáni -golfisté také zorganizo
vali golfov)r turnaj, při kterém byla 
vybrána částka 10 tisíc Kč, která 
byla v rámci služby obci předána 
radě města Kravaře jako příspěvek 

na dofinancování sociálních p ro
jektů. 

Antonín Laš, 
Charter p reziclent, 

RC Kravaře 

Oignitat is m emores ad opt ima intent i ,fu 
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Lékař a zákon 

MUDr. S!:efan \lltko, CSc. 

Pane přednosto, čím se zabývá IKEM 
a čim odborné centrum, které řídíte? 

Institut klinické a experimentální 
medicíny vznikl v roce 1971 slouče
ním šesti clo té doby samostatných 
výzkumných ústavú v areálu Tho ma
yerovy nemocnice v Praze- Krči. Byly 
to ústav klinické a experimentální chi
rurgie, Ústav pro choroby oběhu krev
ního, Ústav pro výzkum výživy lidu, 
Výzkumný ústav experimenrální tera
pie, Výzkumný ústav pro využití ra
dioizotopu v lékařství a Výzkumný 
ústav pro elektroniku a modelování 
v lékařství. Tyto ústavy dosahovaly 
významných výsleclkt'l, publikovaných 
a dosud citovaných v evropské i svě
tové medicínské literatuře. Podílely se 
na zavedení nových diagnostick}rch 
i léčebných metod, na pregraduální 
i postgraduální výuce a na vědecké 
výchově. Jejich integrací vznikl největ
ší věclecko výzkumný ústav v resortu 
Ministerstva zdravotnictví, jehož čin
nost byla orientovaná na problemati
ku kardiovaskulárních chorob, trans
plantací o rgántt, diabetu a poruch 
výživy. V těchto oblastech se kromě 

aplikovaného klinického a experimen
tálního výzkumu rozvíjela zejména 
specializovaná činnost preventivní, 
diagnostická a léčebná. Dnešní struk
turu IKEM tvoří tři odborná centra: 
Kardiocentrum, Transplantcentrum 
a Centrum diabetologie. Tato centra 

Tzv. "Ostravská kausa" rozvířila diskusi k Zákonu 
o ochraně veřejného zdraví, když nastolila právní 

problérny se získáváním dárců orgánů pro 
transplantace. Rotary klub Praha rněl právě 

nedávno rnožnost; vyslechnout; přednášku naše
ho předního nefrologa, přednosty Transplant
centra při IKEM a šéfa České transplantační 
společnosti MUOr. Štefana Vítka, CSc. Využili 

jsrne tohoto kontaktu a zeptali jsrne se na jeho 
názor na problérny spojené s transplantacerni. 

koordinují vzájemně propojenou čin
nost jim podřízených klinik a speciali
zovaných pracovišť. Specializací Trans
plantcentra jsou transplantace ledvin 
v kombinaci s transplantací slinivky 
břišní. utnost takového zákroku 
vyvstává především u diabetiktt, pro 
které představuje nejen zv)ršení kvali
ty života, ale záchranu života jako 
takového. Počet transplantací ledvin 
od živých clárctt stoupl v Česku za 
sedm let desetkrát. V roce 1995 tvoři ly 

2,4 procenta všech přenosú ledvin, 
loni 7,8 procenta a za prvních pět 
měsícú letošního roku 22 procent. 
I když je to stále méně než například 
v Torsku, kde podíl živých dárcú 
dosahuje 50 procent, je to úspěch. 
Díky transplantacím od živých dárctt 
se lékařttm daří zachránit více pacien
tú. V Česku je 4000 lidí na dialýze, na 
ledvinu čeká pětina. Orgántt od mrt
vých dárctt však je nedostatek a ubylo 
jich ještě po skandálu s údajným pro
dejem orgánL! v ostravském transplan
tačním centru. Prodej tehdy nebyl 
prokázán a ani nový transplantační 

zákon, který platí od 1. září, prodej 
orgántt nepovoluje. Transplantace od 
živých dárctt mají lepší výsledky, p ro
tože operace se dá dokonale připravi t 

a načasovat a doba přebývání orgánu 
mimo tělo je minimální. Při přenosu 
od mrtvého dárce je to clo 24 hodin, 
od živého dárce jsou to minuty. Pod
poruji další rozšiřování transplantací 
i z ekonomického hlediska. Zatímco 
pacient léčený dialýzou stojí zdravotní 
pojišťovnu 750 000 korun ročně a na
víc je vyřazen z běžného života nut
ností docházet na umělou ledvinu, 
náklady na transplantaci tohoto orgá
nu čin í 300 000 korun a v dalších 

letech klesnou na polovinu. Člověk se 
vrací do života a ve výsledku je péče 
o něj levnější. 

Jak vlastni transplantace ledviny 
probíhá? 

Chirurg voperuje novou ledvinu. 
ikoliv na místo, kde jsou uložené 

púvoclní ledviny, ale do levé nebo 
pravé jámy kyčelní- mezi břicho 
a břišní dutinu. Chirurg spojí tepnu 
a žílu nové ledviny k tepně a žíle paci
enta. Krev proudí novou ledvinou, 
která vytváří moč tak, jako pttvoclní 
ledviny v době, kdy byly ještě zdravé. 
Moč je odváděna do močového 
měchýře močovodem, který je součás
tí transplantované ledviny a který chi
rurg voperuje volným koncem do 
močového měchýře příjemce. Nová 
ledvina může začít pracovat ihned po 
transplantaci, ale múže to trvat i něko

lik týdntt, než začne tvol'it moč. 

Původní ledviny jsou ponechány na 
svém místě, pokud nejsou příčinou 
infekcí nebo vysokého krevního tlaku. 

Jak jsou získávány náhradní ledviny? 

'ejčastěji pochází transplantovaná 
ledvina od zemřelé osoby. Tento druh 
transplantace je nazýván kadaverózní 
transplantací. Dárce tak cle facto 
umožní transplantaci dvěma nemoc
ným. Protože jsou ledviny párov)rm 
orgánem s dostatečnou funkční rezer
vou, darovat mttže i zdravý žijící 
dárce. ]e přípustná transplantace ocl 
příbuzného dárce. Ledvinu mL!že 
darovat i manžel nebo manželka, 

Oignitat is memores ad optima intenti 



pokud se dárcova krev a tkáně shodly 
v m aximální možné míře s krví a tká
němi příjemce. Tato shoda brání imu
nitnímu systému, aby bojoval proti 
nové ledvině. Imunologická laboratoř 

provede speciální testy na krvinkách, 
aby vyloučila obrannou reakci. 

Jaké jsou ,.čekací lhůty"? 

Doba čekání na ledvinu trvá nhně 
dlouho. Není dostatek zemřelých 

clárcú pro každého, kdo potřebuje 
Lran:;plantaci. Proto musí být kandidát 
na transplantaci zařazen na čekací lis
tinu. česká republika se pohybuje na 
pl'edních místech v počtu transplanta
cí kaclaverózních ledvin na milion 
obyvatel. Současná prúměrná čekací 
doba se pohybuje kolem 1-2 let. Čeka
cí listina je vedena centrálně pro 
celou českou republiku v IKEM 
Praha. Výběr pl'i získání kaclaveróz
ních ledvin je prováděn automaticky 
počítačem podle někol ika kritérií 
(shoda v krevní skupině, co největší 
počet shod v HLA systému, procento 
protilátek v krvi a negativní cross
match, tj. reakce bílých krvinek dárce 
a séra pl'íjemce). 

Pokud ledvinu daruje pl'íbuzn}r, 
transplantace múže být provedena
po provedení doplr'íujících vyšetl'ení
dl'íve. 

Vlastní operace trvá od tří do šesti 
hodin. Běžná pooperační hospitaliza
ce trvá od 10 do 14 dntl. Následně je 
pacient ambulantně sledován v trans
plantačním centru nebo spádové 
nefrologické ambulanci. Pokud ledvi
nu daruje blízký pl'ítel nebo příbuzný, 
zdrží se v nemocnici asi týden nebo 
i méně. 

Možné sporné body transplantačniho 
zákona ohrožovaly ,.životnost" orgánů. 

Změnilo se něco přijetím novely? 

V roce 2000 jsme nemohli kv(Jii 
nejasnostem ve v}rldadu pl'íslušné 
ministerské vyhlášky odebrat potřeb
né orgány l idem, ktel'í byli nepochyb
ně mrtví. Mezitím zemřelo dvaadvacet 
pacientti , kteří čekali na dárce. Zákon, 
který nedávno vešel v platnost, obsa
hoval stále formální nedostatky. Léta 
usilujeme o zl'ízení registru. Člověk by 
do něj n ahlásil své jméno a léka ři by 
byli povinni do registru před odbě

rem nahlédnout. Zřízení registru bylo 

-----------------------------------'~' náš host 

hlavním bodem transplantačního 
zákona, který se clo sněmovny nedo
stal. Tovela byla iniciována lékaři , 

k tel'í upozorňovali na sporná místa 
v zákonu, a t}rká se právě konání 
pitvy. 
Předpisy jsou někde pl'íliš přísné 

například když clo detailu a bez ohledu 
na vývoj medicíny určují, jak mají lékaři 
stanovit mozkovou smrt. Jinde jsou 
naopak příliš vágní- uznávají například 
právo člověka nesouhlasit 
s odběrem orgánLI, už mu však nedá
vají možnost, jak tuto vúl i projevit. 
V obou případech se tak předpisy 
obracejí proti nemocným. Lidé dnes 
mají jen velmi malou možnost, jak 
ovlivnit odběr orgán ti k transplantacím. 

V tuzemsku platí princip předpoklá
daného souhlasu: pokud člověk 

během svého života nesdělí, že si 
nepřeje být dárcem, mohou lékaři po 
jeho smrti konat tak, jako by souhlasil. 
Princip, běžný v řadě jiných zemí, má 
však zádrhel: v republice není dostup
ný spolehlivý zpúsob, jak dát svtij 
nesouhlas na vědomí. 

Jaké šance mají transplantovaní pacienti? 

Po transplantaci je nutné trvale uží
vat takzvaná imunosupresiva, látky 
snižující obrannou reakci organismu, 
kter}r by mohl ledvinu odmítnout. 
Tyto látky bohužel snižují obrany
schopnost organismu všeobecně a 
mají i další vedlejší účinky (kupříkla

du poškozují samu transplantovanou 
ledvinu). Člověk po transplantaci tak 
je snáze náchylný k jakékoli nákaze, 
pl'ičemž každé takové onemocnění 
ohrožuje funkci transplantovaného 
štěpu. Transplantace neznamená vylé
čení. Vždy existuje riziko, že tělo 
novou ledvinu odmítne bez ohledu 
na to, jak vysoká byla shoda. Pravdě
podobnost pl'ijetí nové ledviny záleží 
na věku a zdravotním stavu pacienta. 
Statisticky až 80 procent kadaveróz
ních ledvin pracuje po roce ocl trans
plantace. Ledvina ocl příbuzných 
dárců pracuje většinou lépe než ledvi
na od zemřelých dárctl. Dúvodem 
bývá větší počet shod a lepší stav 
transplantované ledviny s vyloučením 
časové prodlevy, která se u ledvin od 
zeml'elých dárců pohybuje kolem 20 
hodin. 

I přes léčbu imunosupresivy dojde 
u části transplantovaných k pozvolné
mu úbytku funkce ledviny. Pokud se 

to stane, část pacientú se opět vrací 
zpět na některou z forem dialýzy. 
Opakované transplantace se rovněž 
provádějí a je nemálo pacientú, 
u nichž byla provedena druhá nebo 
třetí transplantace ledviny. Některé 
léky mohou také změnit vzhled paci
enta. Transplantovaný m(Iže přibrat 
na váze, mllže se objevit akné nebo 
mastné vlasy. Ne všichni transplanto
vaní mají tyto potíže. Dávky imuno
supresiv se časem snižují a vedlejší 
účinky jsou méně výrazné. Některé 
tyto léky mohou zpúsobi t komplika
ce, jako napl'. šedý zákal, překyselení 
žaludk u, onemocnění kyčel ního klou
bu. Vzácně mohou po dlouhé době 
užívání poškodit ledvinu nebo játra. 

Dieta po transplantaci je volnější 
než na dialýze a mění se tak, jak se 
mění medikace, krevní tlak, váha či 
laboratorní hodnoty. 

Transplantace tedy byly, jsou a budou? 

Myšlenka nahrazení nefunkčního 
orgánu jiným pamatuje samotné 
počátky medicíny jako takové. Trans
plantace prováděli už sta ří Indové, 
ktel'í nahrazovali usekané nosy. V 60. 
letech devatenáctého století si švýcar
ský chirurg Jacques-Louis Reverdin 
všiml, že popáleniny se začínaj í hojit 
vždy po kousku zdravé kúže upro
stl'ed. Zkusil tedy pl'i ložit na popálené 
maso kousek kůže odebrané z holeně 
pacienta. Ten se pl'ekvapivě dobře 
vhoj il a kolem něj se začala tvol'i t 
nová kůže. Roku 1902 vydal francouz
ský chirurg Alexis Carrel prtikopnic
kou práci, která se věnuje nejen tzv. 
cévnímu stehu, ale i samomým trans
plantacím. Dostal za ni Nobelovu 
cenu. 

První transplantace v novodobých 
dějinách proběhla roku 1936 a prove
dl j i ruský lékal' Sergej Voronov. Byla 
to právě ledvina, která však fungovala 
pouze jeden den. První úspěšná trans
plantace byla p rovedena až o osmnáct 
let později ve Spojených státech 
Josephem Murrayem a jeho kolegou 
Johnem Merrillem. Vývoj stále pokra
čuje a věl'ím, že právě transplantace 
budou stále ve vyšší míl'e zachra1'1ovat 
životy. Jsem rád, že naše Transplant
centrum se na tom podílí na vědec
kém i praktickém poli. 

pPiprcwila Mgr .Hana Langerová 
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partneri za zahraničia \, ____________________ _ 

Spolupráca 
s ~.--e_rn_e_c_k_y_;_rn_i_p_r_i_a_t_e_l~-rn-i--------, 

Jedným z výborov nášho dištriktu, 
ktorý pracuje pravidelne už niekol'ko 
rokov a ktorý má za sebou aj konkrét
ne výsledky, je výbor pre medzinárod
nú spoluprácu krajín Nemecko -
Česká republika - Slovensko. Jeho 
tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo 
(s uplatnením princípu rotácie) 13. -
15. septembra 2002 v Starom Smokov-

Wiifdemar Golze (f1P Mem1ngw · vravo, 
a Uwe Ri arosen. POG 1840 {RC Mumau . 
6/enovia nemecke sekc1e 

ci, známom turistickom stredisku vo 
Vysok ých Tatrách. 

V~ičšina členov sa na práci výboru 
podiel'a už viac rokov, preto možno 
bez p rikrášl'ovania povedať, že sa 
v Tatrách stretli skutočn í priatelia. 
Cenné je, že na stretnutia prichádzajú 
povačšine aj manželky členov výboru, 
takže stretnutia majú takmer rodinný 
charakter. Tohto roku boli hostitel'mi 
stretnutia naši priatelia z Rotary klubu 
Poprad. Pavel Jančík, Vlaclo Grunvald-

ský, Pavol Kubo a Ondrej Kollár vytvo
rili naozaj dobré organizačné zázemie 
pre celé strernutie, starostlivo zabez
pečili nielen vynikajúce podmienky 
pre pracon1é stretnutia, ale aj zaujíma
"'Í' poznávací program. Vzhl'adom na 
to, že počas vačšiny podujatia nám 
vyšlo aj počasie, tohtoročné stretnutie 
zanechá vo všetkých jeho účastníkoch 
nezabudnutel'né zážitky. 

Pokial' ide o vecný obsah rokovania, 
bol zameran)r jednak na stručné hod
notenie toho, čo sa dosiahlo, jednak 
sme sa snažili nájsť nové impulzy pre 
rozvoj spolupráce nemeckých, čes

kých a slovenských Rotary klubov, 
respektíve nemeckých dištriktov 
a česko-slovenského cl ištriktu. Výsled
ky rokovania potvrdili, že zrejme aj 
v budúcnosti budú mať najvačší 
význam aktivity založené na indiviclu
álnej iniciatíve jednotlivých rotariánov 
a jednotlivých Rotary klubov. Výbor 
pokladá za svoju úlohu ldubom neu
stále pripomínať, že vo všetkých troch 
kraj inách sa nájdu partneri, ktorí sú 
pripravení pozitívne reagovať na takú
to iniciatívu. Výbor, resp. jeho jednot
liví členovia sú pripravení iniciátorov 
a záujemcov o spoluprácu kontakto
vať. 

Výbor pokladá za vhodné podporo
vať najma realizáciu sociálnych projek
tov (napr. starostlivosť o deti, o sta
rých !'udí, aktuálna pomoc l'ucl'om 
postihnutým povodl''lami ap.). V tejto 
súvislosti bola nastolemí myšlienka 
vytvorenia spoločného tzv. "núdzové
ho fondu", ktorý by sa mohol postup
ne vytvoriť dobrovol'nými príspevka
mi klubov všetkých 14 nemeckých 
cl ištriktov aj clištriktu 2240 a ktorého 
prostriedky by mohli byť k dispozícii 
okamžite po vzniknutí núclzovej situá
cie bez toho, aby bolo potrebné 
najprv vyzývať kluby a ich jednotlivé 
členy na sústrecl'ovanie finančných 
prostriedkov až po jej vzniku. Výbor 
poklaclá za vhodné, aby sa táto myš
lienka rozdiskutovala na najbližšom 
zhromažclení nášho dištriktu 2240 
a násleclne v kluboch. 

Za významnú oblasť spolup ráce 

Dignitatis memores ad optima intenti 

poklaclá výbor cl'alší rozvoj výmeny 
mládeže. V tejto oblasti chýba closta
tok informácií najma na nemeckej 
strane, kde jednotlivé kluby často ani 
nedostanú informáciu o ponuke 
miest v Ietných táboroch, ktoré orga
nizuj li české a slovenské Rotary kluby. 
Konkrétnou ponukou z nemeckej 

OčBstnfci stretnutia pN návšteve 
Sp1 skáho múzea v Levoči 

strany, k torá vznikla priamo na stret
nutí, je ponuka 4-týžclňovej praxe pre 
štuclenta farmácie, ktorého móže 
vyslať niekto r )r český alebo slovensk)r 
Rotary k lub (móže ísť aj o rodinného 
príslušníka člena klubu) na prax do 
města Meiningen (Duryňsko) do jed
nej z najmodernejšie vybavených 
mestských lekární v remecku. 
remccká strana výboru bude skúmať 

aj možnosti poskytnutia dalších šti
penclijných pobytov. 

Kul túra je jednou z oblastí, kde sa 
ponúkajú tiež mnohé možnosti spolu
p ráce. Už minulý rok bolo dohodnu-



./ 

té, že sa nemecké dištrikty budú po
diel'ať na realizácii projektu s pracov
ným názvom "Šumava", o rientované
ho na záchranu historických kostolí
kov v tejro oblasti južných Čiech. Pro
jekt sa úspešne rozvíja. 1emeckí pria
telia so záujmom očakávajú aj ďalšie 
informácie o vel'kom projekte podielu 

______________________ "/ partneri zo zahraničia 

rotariánov na zriadenie múzea 
s názvom "Železná opona" na Kvilde 
na Šumave. 

Výbor konštatoval, že rozvojaschop
né sú aj vzájomné medzinárodné kon
takty členov klubov založené na pro
fesijnej báze. V tejto oblasti možno 
clobre využiť existujúce partnerské 

A w 

vzťahy našich Rotary klubov a na 
meclzinároclné profesionálne mítingy 
prizvať aj členov cl'alších klubov 
z našich, alebo aj tretích krajín. Okrem 
toho výbor je pripravený podporiť aj 
návrhy klubov v oblasti výmeny GSE 
tímov medzi našimi dištriktmi, resp. 
matching-grantové projekty, kroré by 
podpori li niekto ré z vyššie uvedených 
zámerov spolupráce. 

Ako vidieť aj z rohro stručného 
sumára výsledkov, dobrých nápadov 
na rozvoj vzájomnej spolupráce je 
dosť. Ak by ktorýkol'vek z k lubov 
nášho dištriktu chce! poznať bližšie 
informácie k niektorej z tém, móže sa 
obrátiť na nasledovných členov českej 
a slovenskej skupiny tohro medziná
rodného v)rboru, ktorí boli na tohro
ročnom stretnutí prítomní: Dobroslav 
Zeman, PDG, vedúci českej časti výbo
ru, RC Plzeň; Pavel Jančík, PP, vedúci 
slovenskej časti výboru, RC Poprad; 
I van Belan, PDG, RC Banská Bystrica; 
Vlado Gr linvaldský, RC Poprad; Julo 
Tomka, PP, RC Banská Bystrica. 

]u/o Tomka, 
RC Banská Bystrica 

Podělte se s 
, . 

narn1 D 

Paul Harris Fellow 

Koncem června 2002 navštívil i Rota
ry klub v Českém Krumlově jeho přá
telé z německého RC Altótting-Burg
hausen. Bylo to již několikáté vzájem
né setkání. Každý Rotary klub se snaží 
návštěvu svých přátel zpestřit něja

kým překvapením, aby bylo na co 
vzpomínat. 

Letos jsme naše přátele pozvali 
v době konání Slavností pětilisté růže, 

kdy městu vládne Vilém z Rožmberka 
a jeho poddaní zažívají velkolepé osla
vy. Ty začaly úchvatným prúvodem 
v dobových kostýmech. Němečtí 

hosté byli m ile překvapeni a nadšeni 
celou v)rpravou, bohatstvím kostýmtl 

i množstvím účastníkú. 
Večer 21. 6. jsme se setkali na spo

lečném mítinku, kde překvapení gra
dovalo. Za upevi'lování a rozvíjení 
mezinárodních konraktú a porozumě
ní mezi kluby udělila paní prezidenr
ka z RC Altótting-Burghausen zakláda
j ící a aktivní člence našeho Rotary 
klubu Janě Ci pí nové čestný odznak 
Paul-H arris-Fellow. Všichni přítomn í 
měli velkou radost, umocněnou doje
tím vyznamenané. 

Karel Světlý 
RC český Krumlov 
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komerční prezentace \, ___________________ _ 

BUDE RUS tepelná technika 

Praha, spol. s r.o. 

íce než stoletou tradici na topenářském trhu 
představuje firrna BUDERUS. V Česku j e podn ik 
astoupen firrnou BUDERUS tepelná t echnik a , 

spol. s r .o. V jejírn čele stojí Ing. Vlastirnil Havlíček, 

CSc., kterého jsrne pož ádali o rozh ovo r . 

Pane řediteli, co vlastně znamená 
zastoupeni firmy BUDERUS 
pro Českou republiku? 

Urč i tě představujeme výrazný 
kvanti tativní i kvalitativní posun 
v nabídce topenářských výrobkť1 

i se rvisu českým zákazníkúm. Samo
zřejmě, takový vztah púsobí i obrá
ceně - úspěchy v naší obchodn í čin
nosti znam enají úspěch obchodní 
poli tiky celé firmy. Prakticky se to 
projevi lo např. tím, že se naše 
mateřská f irma rozhodla investovat 
do vlastního výrobního areálu 
v Praze. Díky tomu mť1žeme pocl
statně rozšířit sortiment zboží, ve 
kterém budou standardní výrobky 
firmy Buclerus doplněny o komplet
ní nabídku velkoobchodního zboží. 

Co konkrétně může vaie firma 
zákaznfkovi nabfdnout? 

Naše spo lečn ost zajišťuje prodej, 
servis a techn ickou pomoc p ro 
správnou instalaci výrobkť1 Bude
rus. Firma BUDEHUS je mezi odbor
nou veřejností j iž dlouhou dobu 
známa jako výrobce velkých litino
vých kotiLI a příslušenství té nejvyš
ší kvality. Vyrábíme jak nástěnné, 
tak stacionárn í kotle ve výkonech 
ocl 5,5 kW p ro vytápění bytú v pa
nelových d omech až po 20 MW pro 
vytápěn í m enších městských částí. 
Standardní prťttokové kotle nabízí
me ve dvou řadách typú LOGAMAX. 
Kromě vlastních koti LI vyrábí firma 
BUDERUS i zásobníky p ro ohřev 
TUV, vlastní regulačn í systémy, kom-

pietní solární systémy, radiátor y 
a otopná tělesa i tepelná čerpadla. 
Součást í nabídky je samozřejmě 

i přísluše nstv í ke kotlúm, a to od 
mčclěných a ocelových trubek přes 
tepelné izolace potrubí, kompletní 
systémy podlahového vytápěn í, če r
padla, komín ové systémy a radiáto
ry až po systémy olejového hospo
d ářství dodávané ke kotlťtm na 
extra lehké topné oleje. 

BUDERUS není jen výrobce, ale 
reprezentuje cel)' systém tepelné 
techn iky, ve kterém jsou jednotlivé 
prvky optimálně navázány a regulo
vány. Cílem naší firmy je vyváže
nost, ucelenost, kompatibili ta a pře
devším úspornost. 

([lg. Vlastimil Havllta~ CSc. 
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Na které výrobky z vaif nabf_d_ky==;;; 
byste rád upozornil? 

Pro soukromé investory je určena 
řada našich li tinových kotiti s výko
ny ocl 9 kW, které dodáváme včetně 
zásobníkú p ro ohřev TUV v sadě 
s jednotným designem. Mezi zákaz
níky je oblíbena pro svou úspornost 
plochy potřebné k instalaci, p rotože 
kotel je umístěn přímo na zásobní
ku, a je zá roveň vhodná i p ro plyno
fikaci stávajících objektl!. 

V oblasti n ástěnných ko ti t! směřu
je zájem zákazníkť1 ke kotl ť1m kon
denzačním , které m ají oproti klasic
kým kotlť1m cca o 15 %vyšší účin
nost. Pr-itom první kondenzační 
kotel byl firmou BUDEHUS vyvinu t 
již v 80. letech a současně vyráběná 

třetí generace ani neml! že mít 
v rámci Evropy konkurenceschopný 
výrobek jak vysokou kvali tou, tak 
velice příznivými cenam i, což doka
zuje stále stoupající počet proda
n)rch výrobk tt. 

Další skupinou kondenzačních 
kotlú jsou výrobky BUDEHUS nabí
zené ve výkonech o cl ll clo 60 kW. 
Dodáváme také regulace ke k aská-



dovému zapojen í 4- 8 kotit\ což 
umožňuje další zvyšování jmenova
ného výkonu. Ani v systému kaská
dového zapojení není narušena 
modulace výkonu v rozsahu cca 
50- 100 %. 

Používáte speciální postupy 
na podporu prodeje? 

1 áš provozní areál v Praze byl 
přímo p rojektován tak, aby bylo 
možné výrazně zkvalitnit podporu 
našim obchodním partnerům. je 
zde před n áškový sál s tl'iceti místy, 
kde p robíhají školení nejen našich 
projektantú, ale také topenářských 
firem, které naše výrobky instalují. 
Ve vzorové kotelně lze v chodu 
předvést všechna zařízení i simulo
vat nejnhnější závady tak, aby 
konečný servis zákazníkl'un byl co 
nejdokonalejší. A konečně je zde 
také expediční velkoobchodní 
sklad, takže zákazník může přímo 
na mís tě odebrat při jediné návště
vě u nás veškerý potřebný materiál. 

l~ozšiřujeme také počet svých 
obchodních partnerl't i síť ser vis
ních organizací. Pokračuje vývoj 
nových technologií, jako jsou např. 
solární systémy č i kogenerační j ed
notky značky I3UDERUS. 

.......................................... .," komerční prezentace 

Kromě již zmíněného areálu se 
pravidelně účastníme významných 
oborových přehlídek a výstav. apř. 

účast na výstavě Aquatherm nám 
přinesla ocenění v podobě zlaté 
medaile za nejlepší exponát, a to za 
prútokový kotel LOGAMAX 
U002/ 004. Ocenění chápeme nejen 
jako uznání vysoké kvali ty, spolehli
vosti , rel ativně nízkých poř izova
cích i provozních n ákladú, ale také 
toho, že v provozních podmínkách 
spl ňují naše kotle t y nejpř ísnějš í 

emisní limity a požadavky na níz
kou hlučnost. BUDERUS včnujc vel
kou pozornost ochraně životního 
prostředí i během výroby a využívá 
v maximální možné míře jak recyk
lovatelné plasty ve výrobcích, tak 
kartony pro obaly. 

Můžete jmenovat významné objekty, 
ve kterých jsou instalovány vaie 
výrobky? 

Již zmíně né kogenerační jednotky 
pracují v plaveckém centru v Praze 
Podolí, kde spo lu s kotli BUDERUS 
tvoří jednotné energetické centrum. 
S našimi výrobky se lze setk at také 
ve Stavovském divadle, na Magistrá
tu hl.m. Prahy, v Obecním domě, 

budově ČNB či M inisterstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, na zámku 
Děten ice, v objektu Skody Praha 
v Praze 6 či v Tančícím domě. Stej
nou pozornost však věnujeme i ma
lým investorům: v přístupu k zákazní
kovi není z naší strany žádný rozdíl. 

V poslední době se jméno vaif firmy 
objevilo i v souvislosti se srpnovými 
povodněmi. 

Ano. j ako velká a poměrně úspěš

ná firma jsme mohli nabídnout obě

tem povodní pomoc prostřednic

tvím výhod a až dvacetiprocentních 
slev na zboží i služby. Těší nás, že se 
naše snaha setkala s úspěchem a že 
někteří takto získaní zák azníci již 
mohou užívat tepla i tep lé vody 
právě s výrobky naší f i rmy. Ostatně 
právě nastává to pná sezóna a my 
jsme připraveni poskytnout radu 
i kompletní servis všem, kteř í chtějí 
výrazně zkvalitnit a zefektivnit své 
byd lení. 

Děkuji za rozhovor. 

Mg 1: Hana Langerová 

BUDERUS 
tepelná technika Praha, spol. s r.o. 

Průmyslová 372/1 
108 00 Praha 10 · Štirboholy 
tel. 272 19 11 11, fax 272 70 OB 18 
e-mail: info@buderus.cz 
http:/ fwww.buderus.cz 
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SHROMÁŽDĚNÍ 

POD PATRONÁTEM SV.VÁCLAVA 

Snad bylo až symbolické, že pracov
ní distriktní shromáždění svolal guver
nér Milan Roch (RC Praha) právě na 
sobotu 28. zá ří, na de n svátku patrona 
Země České sv. Václava a státního 
svátku ČR. Na programu jednání byla 
některá zásadní opatření spojená 
s činností našeho distriktu. Při úpra
vách koncepce právní subjektivity 
distriktu Rl 2240 vycházela legislativní 
komise, vedená JUDr. Jiřím G. Schon-

bachem (RC Praha - Staré Město), 
z dosavadních zkušeností distriktních 
činiteltt , požadavkú jednotlivých 
klubtt i z úzkého propojení činnosti 

české a slovenské části distriktu z hle
diska legislativních podmínek obou 
zemí. V diskusi zaznělo několik detail
ních připomínek, kte ré budou zapra
covány do návrhu, aby nové právní 
postavení distriktu mohlo být realizo
váno s přelomem kalendářního roku. 

Generální tedttel AAA Auto Praha ptedává ~ek guvernérovi d1stnktu 2240 

Dignitatis memores ad opt ima intenti 

Další část programu byla věnována 
seznámení s auditem finančního hos
podařen í clistriktu v letech 2000-01, 
kdy byl guvernérem Ivan Belan (RC 
Banská Bystrica) a předběžné zprávě 
o hospodaření za období 2001-02, kdy 
d istrikt řídil guvernér Stanislav Novák 
(RC Hradec Králové). Současný guver
né r Milan Roch (RC Praha) pak pří
tomné seznámil se svým rozpočtem 

a předpokládaným určením jeclnotli
v)rch finančních částek. 

Patrně právě toto té mata přived lo 
clo budovy p ražského Autoklubu, 
mimo jiné místa konání schttzek RC 
Praha, potěšitelný počet zástupcú jed
notl ivých klubl! z obou našich repub
lik. Při dopoledním jednání byl kon
gresový sál naprosto plný. Otázku 
Public Relations našeho clistriktu a ze
jména nového obsahu a image maga
zínu GOOD NEWS, který byl přijat za 
jedno ze sedmadvaceti oficiálních 
periodik světového rotariánského 
společenství, diskutovanou na základě 
referátu PDG Dobroslava Zemana (RC 
Plzeň), zcela zastínilo svojí aktuálností 
i významem jednání o podmínkách 
pro poskytnutí po moci oblaste m 
postiženým srpnovými povodněmi. 

Své práce se pocl vedením Daniely 
Vondrové (RC český Krumlov) ujala 
šestič lenná clistriktní komise, kte rá 
zodpovídá za využití speciálního 
povocli1ového konta. Bylo připome

mtto, že jako první zorganizoval 
pomoc RC Cheb bezprostředně po 
opadnutí velké vody. Z clistriktních 
prostřeclkll tak byly zakoupeny v hod
notě několika set tisíc korun 4,5 tuny 
čisticích a desinfekčních prostředkll 
a jiného potřebného materiálu. Sou
časně RC Cheb zorganizoval převoz 
a procli l 21 vysoušečll, které věnoval 

holandský d istrikt Rl 1600. Tato 
pomoc byla rozdělena pro využití 
v českých Budějovicích prostředn ic
tvím tamního Rotary klubu a prostřed
nictvím Červeného kříže v oblasti 
Terezína. RCJindřichl!v Hradec vybral 
15 000 korun, kte ré předal zástupcl!m 
postižené obce Lužnice. Z vystoupení 
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zástupců jednotlivých Rotary klubti 
bylo zřejmé, že pomoc je organizová
na r(Iznými prostředky prakticky ve 
všech klubech, ozývají se i rotariáni 
z partnerských zahran ičn ích klubú 
a distriktti - ze Svýcarska, ěmecka, 
Rakouska, Lucemburska i z Kalifornie. 
O jednotlivých aktivitách budeme 
podrobněj i prúběžně informovat 
v dalších číslech našeho časopisu . 

Překvapením, které mile přerušilo 
jednání distriktního shromáždění, 

byla návštěva zástupcti společnosti 
AAA Auto Praha, kteří ve prospěch 
povodi'íového konta díky zprostředko

vání RC Prague International předali 

distriktu šek na 100 000 Kč. Rovněž 

přátelé ze slovenského RC Liptovský 
Mikuláš vybrali ve svém klubu částku 
30 000 Kč, a symbolický šek předali 

RC Praha-City. 

Úkolem distriktní povodňové komi
se je podchycení projektti na pomoc 
povodněmi postiženým oblastem z je
dnotlivých klub(I, případně vytipování 
dalších potřebných aktivit v tomto 
směru s termínem do 20. října. Po 
tomto datu pak komise shromážděné 

návrhy posoudí, určí jej ich prio rity 
a o \f)'sledku bude informovat všech
ny kluby tak, aby v prvních dnech 
listopadu mohla začít realizace kon
krétní pomoci. 

Příznivé zprávy z ústředí Rotary 
International tlumočil Viktor Príkaz
ský, DGN pro 2004/ 05 (RC Poprad), 
který je kontaktní osobou distriktu 
v projektu PolioPlus. Je velmi pravdě

podobné, že se podaří naplnit snahu 
rotariánského společenství k tomu, 
aby ve stém, jubilejním roce jeho exi
stence (2005) se na žádném místě 
naší planety nevyskytoval tento druh 
těžké dětské nemoci. Také každý člen 
našeho distriktu každoročně přispívá 

finančními prostředky clo tohoto pro
jektu. 

Jak vyplynulo z jednotliv)rch zprá,· 
i diskusních příspěvkú, patří mezi nej
výraznější a nejpopul árnější aktivity 
našeho clistriktu služba mládeži. Vede
ní cl istriktní komise pro mládež, páno
vé Libor Kičmer ( RC české Budějovi
ce), VítJakšič (RC Tábor), Pavel 
Toman ( RC Jihlava) a Pavel Svítil (RC 
Jihlava) za českou republiku a Ján 
Kriška a Ján Korecký (oba RC Bratisla
va) za Slovensko odvádějí společně se 

_____________________ ,/ výročn í shromáždění 

svými kolegy při organizaci student
ských v)m1ěnných pobytú velmi 
dobrý kus práce, který by bylo možné 
přirovnat k výkon(Im malé pro fesio
nální cestovní kanceláře zaměřené na 
individuální klientelu. 

V odpolední části se účastníci 

clistriktního shromáždění rozděl il i clo 
dvou pracovních skupin. Na semináři 
věnovaném činnosti 1 adace Rotary, 
kter}' vedla Daniela Vondrová (RC 
český Krumlov) vystoupil jako host 
pan Safak Alpay, PDG z Turecka, který 
je koordinátorem za Rotary Founcla
tion pro zónu 14 - distrikty střední 
Evropy. Druhá pracovní skupina se 
věnovala pocl vedením distriktového 
webmastera Vladimíra Skalského (RC 

Praha-City) využití a dalšímu rozvoji 
o ficiálních webových stránek našeho 
clistriktu, známých pocl adresou 
www.rotary.cz a www.rotary.sk. 

Zářijová konference potvrdila, že 
pracovní setkání na úrovni clistriktu 
v prúběhu rotariánského roku jsou 
velmi potřebná. Vždyť bohaté aktivity 
člen(I v jednotlivých klubech si 
zaslouží odpovídající pomoc při koor
dinaci jednotlivých projektú i platfor
mu pro jejich popularizaci. 

SucttojJluk K ]edliG'ka 
RC Praha Classic 

Dignit atis memores ad optima intenti ~ 
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Začiatkom júla tohto roku som pre
žila tie najkrajšie chvíle mójho života. 
Vcl'aka RC Banská Bystrica som mala 
možnosť stráviť dva týždne vo Fran
cúzsku v okolí rieky Lo ire a mestečka 
Blois, kde sa pocl záštitou RC Blois 
konal meclzinároclný tábor Rotary 
s názvom "Hrady a zámky na rieke 
Loire". 

V dei'l jeho oficiálneho začiatku 
9. jula sa v Blo is stretla skupinka mla
dých !'udí z 12-tich štátov celej Europy, 
medzi kterými som mohla práve ja 
reprezentovat naše krásne Slovensko. 
Takže týmto cli'lom sa začalo aj inten
zívne spoznávanie náclhernej krajiny, 
zaujímav}rch !'udí, čaro histórie a pa
miatok, ako aj zdokonal'ovanie cudzie
ho jazyka a vytváranie nových priatel'
stiev. 

Samozrejme naše vzclelávanie obo
hacovala všacle prítomná raclosť, 

dobroclružstvo a zábava. Či to bola 
príjemná bicyklová tura proti prúclu 
rieky Lo ire a po pikniku jej divoké 
splavovanie v kanoe za dažďa, či 

romantická jazda v kočiari, návšteva 
ZOO parku, akvária, ako aj nádherný 
cle11 meclzi tropickými palmami, kvet-

Dignitatis memores ad optima intenti 

mi, extrémne blázniv)rmi toboganmi 
a v bazéne s obrovskými vlnami, kde 
sme sa cítili ako v raji. 

Meclzi krásne zážitky pan·ili aj práve 
prebiehajúce oslavy francúzskeho 
nároclného sviatku s bohatým p rogra
mem, tanečnou veselicou a vel'kole
pým ohi'lostrojom. Doslova bolo všet
ko ča rovné a za to všetko, čo obohati
lo moju osobnost a naplnilo moje 
srdce šťastím a nádhernou láskou, 
budem vždy vcl'ačná t)rm, ktorí mi to 
všetko umožnili zaž iť. 

Tatiana Gráfová, 
vyslaná RC Banská Bystrica 
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V rárnci krátkodobých výměnných pobytů jsern 
se díky Rotary klubu v Českých Budějovicích 
zúčastnila v první polovině srpna letního tábora 
HUNGARIAN BRIDGE 2002. Šlo o devítidenní 
okružní jízdu po severnírn Maďarsku, která začí
nala i končila v Budapešti. 

Na programu prvního večera bylo 
setkání s hostitelským Rotary klubem, 
kdy jsme měli možnost ochutnat tra
diční maďarský gulá·, posle hnout si 
lidové písně , po ukázce si ro něž 
vyzkoušet č rdáš (v tu chvíli i mé 
taneční neby y moc platné). N ~ 

cí clen jsme si rohléd i Bud~ 
Měli jsme na~mren clo lázní, 
tože začalo neuveřitelně pršet, 
vili jsme trojdimenzionální film o 
cl'arsku a pak jsme se vydali na pro
hlídku Budapešti z paluby výletního 
parníku. To byl opr, ělý 
nápad! Po večeř· j me se roz šli do 
rodin člen tl mí tnfho Rotary klubu 
Dunakeszi. 

Do našeho rogramu byla zařazena 
prohlídka vě nice v iVác. její 
návštěva byl jedn z nejv tších 
zážitkt\ kte · asi nejen m ě vryl 
hluboko pocl kůži. Z 1000 tr ktncu 
bylo 40% vrahů a ačkoli clo míst, kde 
byli uvězněni, jsme se nedostali, 
z pouhého pohledu clo oken cel, kam 
jsme viděl i, když jsme procházeli přes 
clvtlr do vězeňské kaple, nám běhal 
mráz po zádech. 

Z města Szolnok jsme podnikali 
řadu výlettl do blízkého i vzdáleného 
okolí. jedním z nich byla návštěva 
Ópusztasér, kde je umístěn jeden 
z mála dochovaných velkoplošných 
obrazú, připomínající příchod a sjed
nocení maďarských kmen(!. Obraz je 
128 m dlouhý a 15 m vysoký a je insta
lován v kruhové místnosti o průměru 
38 m. a další den byla naplánována 
večeře se zástupci Rotary k lubu Szol
nok a s jej ich rodinami. Dopoledne 
jsme se vydali na nákup surovin 
potřebných k přípravě jídel typických 
pro kuchyně zemí nás účastníkt'1. 
Večer jsme jimi chtěli ostatní pohostit, 
ale nemyslela jsem si, že to bude tako-

vý problém. Maďaři mají kuchyií. sice 
podobnou té naší, jistě víc než třeba 
Italové. Ale když jsem po pt'll hodině 
stále nemohla vysvětlit prodavačce, co 
je to Q.ramborov)"- škrQb, ačkoliv mi 

rysvčtlováním pomáli Ia i maďarská 
kamarádka Bogi, zrněni a jsem názor. 
Nakonec jsem ho však řeci jen 
sehnal 

jsme navečer uspo
řádali přehlídku 
národních kouzelní
kLl, šamant'1 a věšt
cll. Po návratu do 
Budapešti jsme si 
prohlédli budmry 
parlamentu. (Nikdy 
by mě nenapacllo, 
že se dostanu do 

budovy parlamentu v Mad'arsku dříve 
než v České republice.) Ačkol i v té 
době záplavy v Čechách již končily, 
rozlití Dunaje se teprve očekávalo. 
Když jsem viděla silnici, po které jsme 
týden předtím jeli, pod vodou, měla 
jsem opravdu strach, jak se dostanu 
dom(L 

Na večer byla uspořádána pány na 
rozloučenou. Měla to být naše posled
ní příležitost ochutnat typický maďar
ský guláš. Ilcliko (naše vedoucí) a Mik
lós nás celý den přesvědčoval i , že 
nemáme nic jíst, abychom si guláš 
náležitě vychutnali. V okamžiku, kdy 
už všichni doslova šilhali hlady, hosti
telé konečně oznámili, že jídlo je 
hotové a múže se podávat. Chabě 
sestavená konstrukce nad ohněm však 
nevydržela a celý kotel se rozlil na 
zem. Paní, která měla přípravu jídla na 
starost, se téměř zhroutila, a tak jsme 
se dohodli, že objednáme pizzu ... 

Když jsem se v neděli louči la s hos
titelskou rodinou, bylo mi líto, že 
odjíždím, protože jsem si právě začala 
zvykat na zdejší lidi i na angličtinu, 
kterou běžně moc nemluvím. 

Myslím, že krátkodobé výměnné 
pobyty mládeže jsou úžasný nápad, 
který umožií.uje mladým lidem pozná
vat rt'1zné země, lidi i jejich Z\')'ky. Na 
Mad'arsko i na čas tam strávený budu 
dlouho vzpomínat a jsem nesmírně 
ráda, že nově navázaná přátelství 
mohu udržovat alespo i't prostřednic
tvím e-mailt'l. 

Hana Andrášová, 16let, 
vyslaná RC České Budějovice 

Dignitatis memores ad optima intenti ./';;; 
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A "ferik a pohledern teenagera 

Byla zirna 200 1 a společně s rnýrni rodiči jsrne 
začali uvažovat; o rné rnožnosti jet; studovat na 
rok do USA. Zprvu jsern tuto příležitost; zavrho
val, protože tady byla rnoje sportovní škola a 
velké závody, které rnne strašně inspirovaly. Ale 
postupern času jsern si začal uvědornovat;, že 
sport; v rnérn životě nebude vše! Rodiče rni začali 
vysvětlovat, že rni toto studiurn pornůže v další 
etapě života a nernárn prornarnit; tuto příleži
tost;, která se už nernusí opakovat. 

Takže jsem se rozhodl, že clo USA 
pojedu, ale pořád jsem uvažoval, jestli 
dokáži opustit rodiče, bratra s jeho 
rodinou a kamarády, s nimiž jsem 
vyriistal v tom nejlepším věku života. 
Ale už tu byl 23. červenec: odjížděl 

jsem clo Ameriky s pocitem, že se stej
ně na Vánoce vrátím domll, protože 
to prostě nevydržím. 

Mým prvním dojmem v Americe 
bylo: "Kde to jsem, kam se všechno 
podělo?" U nás v Česku takové vzdále
nosti bez jediného domu nejsou. Jeli 
jsme hodinu, dvě a všude kolem jen 
samá pole a louky! Prvním pocitem 
byla tedy obrovská prázdnota kolem 
dokola. 

Mezitím se přiblížil začátek školy. 
Všichni mě hezky přivítali, ale to bylo 
jen první den. Na druhý clen jsem si 
už měl vzít věci na učen í! Musím při
znat, ze jsem nerozuměl vL!bec niče
mu. Přišlo i další překvapení- vyučo

vací hodina trvala 90 minut. Teprve 
postupem času jsem začína l rozumět 

víc a víc. Brzy jsem zjistil, že učitelé 
vi1bec neberou zřetel na to, že neu
mím dostatečně anglicky, že jim ne
rozumím, ale brali mě jako kteréhoko
liv amerického žáka. Takže jsem taky 
přišel brzy na to, že se opravdu 
musím začít učit. A učit se v Americe 
znamená učit se clo deseti nebo i do 
jedenácti večer, což jsem v Česku 
nikdy nezažil. Vidí-li však američtí uči
telé, že se snažíte, začínají vám pomá
hat, v čem chcete. Jejich přístup ke 
stuclcntiun je zcela jin)r než u nás 
doma. Ale to jsem pochopil až po 
tl"ech měsících velkých problémi1. 
Naštěstí se mi podařilo brzy je zvlá

dat, a tak jsem se začínal zajímat 
o sport, abych vyplnil volný čas. Začal 

jsem hrát americký fotbal, pak košíko
vou. Mou parketou je atletika, na kte
rou jsem se začal připravovat. Již na 
začátku sezóny jsem skočil clo výšky 
5'9 stop (179 cm), při dalším tréninku 
jsem si však něco udělal s kotníkem 
a nemohl jsem se vrátit do normální 
formy, protože kotník stále bolel. Atle
tiku jsem pro tuto sezónu musel 
ukončit. Opět jsem se kontaktoval 
s fotbalovým koučem a ten mě s potě
šením pl"ijal do svého týmu. 
Závěrem shrnuji: po sportovní 

stránce jsou 
školy v Ame
rice o mnoho 
náročnější 

než u nás v 
Česku! Asi 75-
80 procent 
stuclentú na
vštěvuje spor
tovní mimo
školní aktivity 
v prúběhu 
celého roku. 
Během roku, 
co jsem 
v Americe, 
jsem také zj is
til, že mnoho 
stuclentL! po 
školním vyu
čování pracu
je. Vydělávají 
si tak na své 
koníčky a 
zájmy. Ame
rické rodiny 
fungují běžně 
podle zásady 
"o co se kdo 
postará, to 

Pacofic Oc~an 

Dignitatis memores ad optima intenti 

má". Takovým zpi1sobem jsem doma 
vychováván nebyl, takže mi zpočátku 
dělalo potíže, že si mě nikdo nevšímá 
a byl jsem z toho trochu smutný. Ale 
dokázal jsem se tomu postavi t, proto
že jsem slyšel před odjezdem názor, 
že to tam stejně nevydržím. Dnes 
jsem rád, že jsem těm, kteří mi nevěři

li, dokázal, že takový nejsem, že vše 
dokáži vydržet. 

Poznal jsem spoustu ri1zných ame
rických rodin, spoustu nových stylú 
života a nové kulturní prostl"edí. Když 
tento příspěvek píši, mám přesně 
měsíc pl"ecl odjezdem domi1. Ohlížím 
se zpět na ten rok života a říkám si, co 
jsem dokázal sobě a ne druhým. ]sem 
moc pyšný na svou rodinu: když jsem 
měl nesnáze, stáli vždy za mnou a 
podrželi mě. A jsem pyšný i na sebe, 
že jsem se naučil pochopit americkou 
kulturu a naučit se nový jazyk, který 
v životě j istě využiji. 

Hynek Plášek, 
vyslanJí RC Ostrava 
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Rotary Handicarnp 
Březejc 2002 

Dá se už parna/u hovořit; o tradici našeho Rot;ary 
klubu Brno. Od roku 1 991 nejdříve každý rok, od 
konce 90. let; pak každý druhý rok pořádárne ve 
spolupráci s Ostavern sociální péče v Brně na 
Kociánce letní ll Ra tary Handicarnp ll pro tělesně 
i rnent;á/ně postižené děti a rnládež. 

Za více jak desetiletí se v romanric
ké krajině v okolí Křižanova na Česko
moravské vysočině vystřídalo více než 
300 mladých lid í z celé Evropy, pár 
jich přijelo i z Izraele. Pro řadu z nich 
to byl vůbec první pobyt v přírodě 

v celém jejich dosavadním životě. 

Nádhernou atmosféru jim při pravuje 
asi patnáctičlenný kolektiv asistentll 
vedený zkušeným pracovníkem soci
ální služby Bc. Jil"ím Geierem. 

Pro letošní běh, který se uskutečn il 

od 15. do 28. července 2002, vymysleli 
strhující program - celý pobyt byl 
koncipován jako činnost konkuren
čních televizních studií. Malé kolekti
vy dětí připravovaly televizní relace, 
zábavní programy, reklamy, zpravo
dajství, portovní přenosy .. . Moc se při 
to m bavily a na tábor jen tak nezapo
menou. Bylo jich tam celkem 27, 
z toho 16 vozíčkář(!. Nebyl to však pro 
ně žácln)· velký handicap - tábor 
v Březej ci je uzpúsoben k pobytu 
právě takových k lientú. Má např. zaří
zení na spouštění vozíčkáh.t pl"ímo clo 
bazénu - a v ostatním jim pomohl i 
zdatní asistenti. Děti dokonce absolvo
valy dva autokarové výlety. Jeden clo 
Moravského krasu, kde si za velkého 
zájmu brněnských novinářtt prohlédly 
Sloupsko-šošúvskou jeskyni, k terá je 
už dva ro ky řešena jako bezbariérová. 
Ten d ruhý vedl clo lednicko-valtického 
areálu. Zde kromě klasické prohlídky 
zámku a proj ížďky úchvatným zámec
kým parkem sledovaly i v)rcvik clra
v)rch ptákú. 

V letošním ročn íku handicampu 
byly pouze dě ti z našeho distriktu (16 
čechtt , ll Slováktt) . Nebyl to však 
zámysl - spíš jakési nouzové řešení. 
Pt tvocl ním úmyslem našeho k lubu a 
Ústavu sociální péče na Kociánce 
bylo pozvat clo Březejce postižené 

děti z oblasti Černobylu. Postupem 
času jsme však zjistili, že ukrajinské 
děti mají spíš než tělesné postižení 
potíže sociálního rázu, a tak jsme 
doslova na poslední chvíl i vyzvali 
české a slovenské kluby k pomoci. 
Podařilo se a náš dík patří zejména 
severomoravským a slovenským klu
btun , které vydatnou měrou přispěly 
k naplnění tábora. 

Opomenuta však nezústala ani 
ukrajinská mládež. áš člen J iří Pocl
lucký, ředi tel ÚSP na Kociánce, doho
dl s Magistrátem města Brna a pocl 
záštitou primátora RNDr. Petra Ducho
ně pobyt černobylských dětí u nich 
v ústavu. V srpnu tedy přijelo clo Brna 
17 mladých ukrajinských dětí se čtyř
mi prttvoclci, aby tu strávily své pr<ízd
niny. Ro tary klub Brno pro ně zorga
nizoval a plně uhrad il dva autokarové 
výlety, obdobné jako pro děti z Bře-

zejce. V Moravském krasu zažijí navíc 
plavbu po podzemní řece Punkvě, 
v Lednici zase plavbu po zámeckých 
rybnících. To vše doplněné typickým 
moravským obědem v místních stylo
vých restauracích. 

Na závěr snad jen to, že se snažíme 
i o rozšířen í našich aktivit v oblasti 
péče o tělesně postiženou mládež. 
Díky našemu příteli Pavlu Tomanovi 
z Jihlavy se nám podařilo vyslat clo 
obdobného hancl icampu, který letos 
organizoval turecký RC Istinye v Istan
bulu, mladíka Martina Bartoše právě 
z ÚSP na Kociánce. V prúběhu pobytu 
posílal nadšené "esemesky" - tábor se 
mu velmi líbil. 

Do budoucna bychom chtěli vysílat 
clo zahraničních hanclicamptt stále 
více našich mladých tělesně postiže
ných spoluobčan ll. Je to pro ně někdy 
jediná možnost, jak se za hranice naší 
vlasti vttbec podívat. 

Miroslav Řepa, 
RC Brno, služba mládeži 

Dignitatis memor es ad optima intenti .!':; 
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Príkladná aktivita rnladých 
J 

7. septembra 2002 sa 15 zástupcov 
slovenských i českých Rotaract klubov 
clištriktu 2240 (Banská Bystrica, Hra
dec Králové, Košice, Liptovský Miku
láš, Ni tra a Žilina, svoju neúčasť ospra
vedlnili kluby v Plzni a Prahe) stretli v 
Demanovskej doline- v penzióne 
LIMBA. Stretnutie zorganizovala Kata
rína Kupcová, prezidentka RTC Lip
tovský Mikuláš. 

Ciel'om stretnutia mladých J'udí bolo 
zintenzívnenie komunikácie medzi 
jednotlivými RTC klubmi dištriktu, 
p rehfbenie priatel'ských vzťahov a 
zá roveň prezentácia spoločného pro
jektu. Myšlienka vytvorenia spoločné

ho p rojektu bola po prvý krát prezen
tovaná na Chartri RTC Košice, v rámci 
prezidentskej konferencie. Hlavnou 
úlohou je vytvorenie tradície organi
zovania podujatí tohto druhu, pričom 

organizačnú záštitu nad projektom by 
každý rok prevzal iný RTC klub a 

ostatné kluby v dištrikte by boli tomu
to nápomocné (tým sa naplní ciel' 
"rotovania" ). 

1. ročník benefičného stretnutia 
RTC klubov dištriktu 2240 a ich priate
J'ov sa uskutoční v termíne 14.- 15. 
decembra 2002, v hoteli Permon -
Pod banské, Vysoké Tatry. Záštitu nad 
projektom prevzal tento rok RTC Lip
tovský Mikuláš v spolupráci s RTC 
Košice. Ostatné kluby- Banská Bystri
ca, Bratislava, Žilina, itra, Praha, 
Plze11, Hradec Králové sú tým to nápo
mocné. 
Výťažok podujatia bude venovaný 

Záklaclnej škole internátnej pre zrako
vo a sluchovo postihnutých v Levoči. 
V tomto centre je v súčasnom období 
umiestnených približne 120 detí vo 
vekovej kategórií ocl 3- 17-tich rokov, 
nielen s uvedeným zrakovým a slu
chovým postihom, ale aj s mentálnou 
retardáciou. Internátna škola v nedáv-

nom období oslávila svoje 80. výročie 
založenia. 

Aktívne zariadenie podporuje aj 
Zclruženie priatel'ov Záklaclnej školy 
internátnej pre nevicliacich a slabozra
kých v Levoči. Meclzi aktivity spomí
naného občianskeho zclruženia patrí 
vyclávanie časopisov pre deti v braillo
vom písme - Naše ráno, Za svetlom, 
zvukový časopis pre žiakov so zrako
vým postihom s názvom Kazeta. Ďalej 
toto združenie podporuje kultúrne a 
športové podujatia pre zrakovo 
postihnuté cleti, pomáha pri aktivitách 
zameraných na socializáciu a integrá
ciu nevicl iacich cletí clo bežného živo
ta - výcvik správania sa v róznych inšti
túciách, prekonávanie bežných preká
žok. 

] ana SJÍko1'0vá, sekretár, 
RTC Košice 

[ Slavnostní příjezd do Olo~ouce 
RC Olomouc tradičně hostí středo

ško lské studenty v rámci mezinárodní 
výměny. V letošním školním roce strá
ví jeden rok v Olomouci Cheryl 
Cameron z Austrálie a Christine Ciol fi 
z Kanady. Až v září dorazila po mnoha 
problémech se získáním českého víza 
konečně také Katie Cryan z USA. Aby 
byl alespo1'l trochu odčiněn námi 
nezaviněný pozdní příjezd clo ČR, 
bylo d íky první hostitelské rodině Kla
petkových připraveno překvapivé a 
stylové uvítání Katie. Při příjezdu do 
Olomouce přisedla ke svým anglicky 
hovořícím kamarádkám do originální
ho jeepu U.S.Army olomouckého sbě

ratele p. Orsága. Poté absolvovala 
netradiční prohlídku města v tomto 
voze, clo kterého za RC Olomouc při
sedl i autor této fotografie ADG 
Roman Gronský. 

Vízová problematika je stále bola
vým místem a traumatem hostitel
ských RC, protože hnutí Rotary u nás 
zatím nemá stejný nebo podobný sta
tut začlenění mezi dobročinné organi
zace, jako např. YMCA apod. Všichni 

tak čekáme na změnu, která snad 
nastane nejpozděj i ocl r. 2003. Pak již 
české orgány budou na studenty pi"i
jížclěj fcí k nám nahlížet jinak a studen
ti ze zahraničí dorazí včas, aby se 
mohli zúčastnit úvodního jazykového 

Dignitatis memores ad optima intenti 

kurzu češtiny, který každoročně obě
tavě zaj išťuje d istriktní komise mlá
deže. 

Roman Gronský, ADG, 
RC Olomouc 
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RC České Budějovice + jazyky 
+ žáci ZŠ a gymnázií =11Jara a já" 

Touto rovnicí lze vyjádřit zajímavou 
a zatím ojedinělou aktivitu, kterou je 
možné zařadit k úspěšným počinům 
v rámci výchovy k životu v jednotné 
Evropě. Název ,Jaro a já"- "Der Fruh-

!ing unci ich" - "Spring and Me"- dosta
la totiž jazyková literární soutěž pro 
žáky a studenty ve věku od 9 do 15 
let, kteří se rozhodli napsat poezi i či 
prózu na téma jaro, a to v mateřském, 

anglickém nebo německém jazyce. 
Rotary k lub byl ideálním vyhlašova

telem. Vždyť právě tato celosvětová 

organizace, k terá nezná hranice zemí, 
světadíltl či jazykové bariéry, podpo
ruje a uskuteči'tuje vzdělávací projekty 
a napomáhá porozumění a míru ve 
světě. A když se budějovický Rotary 
klub spoji l se svými klubovými členy
s j ihočeským hejtmanem RNDr. 
Janem Zahradníkem, Jihočeskou uni
verzitou v čele s rektorem prof. ing. 
Františkem Střelečkem CSc. a s před
sedou Svazu jihočeských měst a obcí 
ing. Tomášem Jirsou, bylo vytvořeno 
dokonalé zázemí pro organizaci celé 
soutěže. 

K potřebné spolupráci se přihlásilo 
Středisko služeb školám č. Budějovi
ce, česko-anglické gymnázium a 
pomoc neodmítl ani řed itel Alšovy 
j ihočeské galerie PhDr. Hynek Rulí
šek. A tak v lednu 2002 spatřila světlo 
světa soutěž, která si kladla za cíl při
mět co největší počet žáků základních 
škol a víceletých gymnázií využít své 
jazykové znalosti k napsání drobného 
literárního útvaru. Možnost volného 
výběru jazyka se ukázala velmi přitaž

livou. V podtextu měla další cíl - zvýšit 
zájem žáků o jazyky a jejich výuku 
prostřednictvím kladného hodnocení. 
Děhem 4 měsíců se sešlo přes 600 

prací z 50 základních škol a 10 vícele
tých gymnázií. Jejich autoři už nebyli 
pouze z jihočeského regionu, ale 
podařilo se zaujmout i děti v Praze, na 
severu Čech i na Moravě. V průběhu 
měsíce května usilovně pracovaly tři 
odborné poroty složené z uči te l tl 
všech stup1'lů škol a současně probí
hala příprava slavnostního vyhlášení 
v)rsledk1.'1. Hlavním sponzorem byl 
budějovický Rotary klub, který byl 
dárcem hlavních cen pro 54 soutěží
cích. Symbolem soutěže i právě vrcho
lícího jara se staly skleněné květy, 

nesoucí značku Bohemia Glass. Ke 
sponzorství se ochotně přihlási la i 
nakladatelství Max Hueber Verlag a 
Scientia, stranou nezllstalo ani Evrop
ské informační 
centrum Jihočes
ké univerzity, 
Britská rada, 
Goethe-I nsti tu t 
Inter Nationes 
Prag a Oxford 
University Press. 
Díky jim všem 
mohli vyhodno
cení soutěžící ve 
čtvrtek 30. května 
zasednout do 
nádherného sálu 
Alšovy jihočeské 
galerie v prosto
rách státního 
zámku Hluboká 

... 

nad Vltavou a přijmout z rukou prezi
denta Rotary k lubu MU Dr. Jana Reba
na, Ing. Tomáše Jirsy, zástupce hejtma
na Jihočeského kraje Mgr. Karla Vach
ty, dalších představiteltl kraje, sponzo
rL! a porotcti nejen diplomy, ale i 
bohaté věcné ocenění. Překvapení 
dětí i rodičů nejen z dárkll, ale i z cel
kové slavnostní a neopakovatelné 
atmosféry potvrdilo, že se vyplatí dát 
dětem možnost zažít úspěch. A jde-li 
o úspěch při zvládání jazyka mateř
ského nebo cizího, a to už dokonce 
během prvních dvou let výuky, vyplatí 
se jakákoliv investice dvojnásobně. 
úspěšní soutěžící jsou živou rekla

mou a příkladem, povzbuzením pro 
ty, které se ještě nepodařilo oslovit a 
vyburcovat k aktivitě. Celá soutěž je 
pak ukázkou toho, jak se při promyš
lené spolupráci podaří i časově a 
organizačně náročný projekt, který už 
není záleži tostí jednoho regionu, 
jedné školy či organizace. 

Rotary k lub české Budějovice na
značil jednu z možností, jak připravo
vat tu nejmladší generaci na aktivní, 
hodnotný a důstojn)r život a práci 
v Evropě bez hranic a bez jazykových 
bariér. Podařilo se mu na chvíli obrátit 
pozornost i širší veřejnosti na otázku 
vzdělanosti, jazykov)rch znalostí a kul
tivovaného vyjadřování. Bylo by ideál
ní, kdyby se tento úspěch odrazil co 
nejvíce v běžném každodenním živo
tě, ve škole i v mezil iclsk)rch vztazích. 
Jestl i myšlenky té letošní soutěže 
zapustily své kořeny, to se ukáže za 
rok, kdy bude probíhat III. ročník sou
těže s názvem, který ještě nelze pro
zradit. 

Mgr: Alena Podepl'elová, 
organizáto1·kct soutěže 

mm 
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Komerční prezentace \.._ ___________ _ 

Jak úspěšně řešit pohledávky? 

Fin Debl® 
Váš partner v oblasti řešení pohledávek 

Brno 

telefon: +420 543 427 611 
fax: +420 543 427 614 
čechyňská 18, 602 00 Brno 

- poradenství 
- nákup a prodej 

- on-line aukce na internetu 

e-mail: infO@findebt.cz 

www.findebt.cz 

Čo nového v programe PolioPius: 

Praha 

telefon: +420 261 218 261 
fax: +420 261 218 119 
Pobočná 1, 141 00 Praha 

R<>Liry lntvnuti<>tul p<>ctil klú.:·,,,.ydllidrt>\ l. ~. kt>n~H:'u \\zn.tnwnantm h<>J<>\11tk~tn p<,Ji , , t:r~tdiktliu. 
1~ 1 it"h pod poru ~lohalnvho u~ilia odstr~lllit polio. \ . roku 2< 111 2 Knn~rt:s ,·ydt:nil ' 12<J.<J mil i< >11"'. dobr"'. pre polio 
t:Ltdi k1ciu. J tmt·s Llťy. p~t~t Rl p rvzidt·nt ~~ 'iťt' prt·zidvnt I'< >li< • Er~tdicl!i< m :\ lh< >LilY Tt'k F< lfll'. pri udd< '' an1 
'yztUlllt' IUni~l apd< n·~tl na hdn n k< >n~rt·,u. ~Jh\· n·dri:tli d< • k< Jil Cl' p< >dp< •re k< >tll'( lll'mu u'iliu ,. n:tjt;ti~c >lll 
:~ tuizl< >iitl'is< •m , •hd, •h1. 
.. \ nH lllWntt·. k cd· je svn < > s\l'll' hvz p< >li<>' d< >hbdl·. p< "lni nt· n:tilk>kiitvi'-il' u'ilie il· 'u k t:'-te pred n;uJll. 
\l•duclul<>h;t 1· ~ . ' tvi !t > ~tkti\·itc k r<>Zh<>dujuct prv prl·krt>(enie pr;1hu \ll:tz,tYa.· 

- I{<>UrY l ntcn uti<>tul d<>tl'U/ p<>~k,·t<> l prl· pc>li<• l·udik;tliU \i;tcvj nvi ',c~'J5 mili<>l1<>\ d<>brt>\. :1 YLllt:i nvi I mil i<ll1 
rouri;tno\ · dohro\ornv posknlo s\·oj c1' ~~ < "ohnv pn "trinlk\·. ;1hy p"mohlo imutliz"'·;lt 'i:1n:j nt:i Lht: miliardy dvti 
' 122 k r;tjin:tdl S\·l ·U. l ;Ioh:dtu Polio Fr~1dik:1(·na lniti~ltl\.~1 iv \nlena Hotary lntt:rnati"n:tl. \\ .H O . l·.s. C:vntrom 
prl · kontrolu~~ p rt'\l'l1ťiU odJorcnt I CI>C I ;1 l"'\ICEF 

- \ Burkin.l Ltso ,~1 lll'<Ll\ 11<> zistil pnp~td poliomyl·litt<h·. kr"n· h"lz;l\ k(·l·ny z '\i~l·ru. Roury pom;tkt pri org;ulizo,·ant 
< >t:·k, n·:~n i~l ,. p< >st ihnut\·dJ hLmil·ny< h < >hLJ,ri;~,·h . R< >!.ln· llllt·rn;tti< •na! z:tti~d· pn,pei< • IU kamp;uí t.•r:tdik;tcil- p< >lic ,_ 
m~·dittth·' Burkitu L1'" ,·i:tl·d lll'i 1.') milion;! dobro\ 
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----------------------------------'~' PolioPius 

Proč a ni SS procent nestačí v úsilí o vymýcení polio 

JEDNEJME IHNED! 
Chceme-li polio skutečně vymýtit, 

musí si každý Rotary klub stanovit, jakou částkou k eradikaci přispěje. 

Celosvětová iniciativa Rotary lnternational zaměřená na vymýcení dětské obrny polia stojí na prahu 
svého vítězství. Naše nová kampaň na získání dosud nezbytných 80 milionů dolarů. může být znásobena 

velkorysými příspěvky Světové banky a Nadace Billa a Belindy Gatesových. Přispěj proto i ty! I když 
výskyt dětské obrny poklesl od roku 1988 o 99 procent, je překonání posledního jednoho procenta úko-

lem nejtěžším. Pokud neposkytneme vakcínu poslednímu dítěti , nikdy se nezbavíme tohoto ut rpení. 
Nemůžeme proto teď přestat. 

Splňme svůj slib: zbavme svět dětské obrny. ~ 1~;;:1 
www.rota ry.o r g ~ ~ 
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záujmové aktivity 
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Súčasný svet žije potrebou získavat 
info rmácie. Existuje množstvo pro
striedkov, kto ré sa na šírenie informá
cií používajú. Sú to stále dokonalejšie, 
rýchlejšie minimalizujúce sa vo svo
jom objeme a maximalizujúce rozsah 
prenesených in formácií. Všetko sú to 
však technologicky náročné systémy a 
v ich zajatí sa akosi stráca ten najstarší 
a najzákladnejší prostrieclok komuni
kácie- osobný kontakt. A práve v ob
lasti osobného kontaktu existuje stále 
jedno významné komun ikačně médi
um - poštová známka. Aj jej existencia 
je však rozvojem technológií a auto
matizácie ohrazená a v niektorých 
situáciách už dnes pine nahraditel'ná 
inými poštovými symbolmi. 

Peštová známka je však stále obl'ú
bený miniatúrny zdroj vel'kého množ
stva najróznejších informácií o krajine 
svojho póvodu, k to rý je možno vhod
ne aktualizovat. Jednou z hlavných 
výhod tejto formy komunikácie je jej 
maximálne široká dostupnost a nízka 
finančná náročnost. Peštová známka 
preto oslovuje mnohých užívatel'ov
či už pasívne, alebo aktívne - ako 
zdroj nov)rch informácií z oblasti kul
túr y, šponu, vedy, prírocly, ekonómie 
aj politiky, alebo svojimi námetmi je 
zdrojem poznania príležitostných či 
výročných udalostí clomáccho, alebo 

u u 
~ a o .. lf! 
I l l 

I 
ll . ... 

meclzinároclného v)rznamu. 
Je vel'mi tažko nájsť tému, kto rej by 

sa známková tvorba nedotkla. Bez 
ohl'aclu na to, či je to pre užívatel'a 
tejto formy komunikácie "iba" znám
ka, alebo zaujímavý zberatel'ský- tecla 
filatelistický objekt, móžeme o pošto
vých známkach aj poveclať, že každá 
z nich je vlastne malé umelecké cl ielo 
- umelecký originál. 

Pre nedostatek priesto ru nemóžem 
vymenovat všetky poslania a úlohy 
poštovej známky. emóžem však 
nespomenút jednu z ďalšej širokej 
škály možností využitia filatelie
vel'mi významný zásah vo vzcleláva
com procese človeka, aplikovatel'ný 
vo všetkých vekových kategóriách. 
A šírit informovanost a vzclelanostnú 
úrove1"1 celej společnosti možno takto 
v clennej osobnej aj pracovnej činnos
ti. Ideálnou príležitosťou na to sú však 
aj výstavy poštových známok. 

Aj "SLOVE SKO 2002" bola takáto 
medzinároclná f ilatelistická výstava 
poštových známok, kto rá sa konala 
v I3ratislave v dl"lOch 4.- 10. júl'a 2002. 
Vel'ký meclzinároclný ohlas a úspech 
tejto výstavy bol p rínosom k propagá
cii Slovenskej republi ky. Hoci bol 
v)rber exponátov vel'mi prísny, som 
vel'mi rád, že výberovým sitom meclzi
nároclnej poroty prešla námetová 

zbierka a prvýkrát na 
území našich republik 
(SR a ČR) bola vysta
vená zbierka rotarián
skych známok. 

Autor výstavného 
exponátu "Rotary on 
Stamps" PDG Ivan Kal
dor, RC Auerbach (D), 
vystavil na 5 výstav
ných panelech znám
ky mnohých k rajín 
sveta s rotariánskym 
námetom. V rámci 
v)rstavy sa uskutečnilo 
aj pracovně stretnutie 
zclruženia rotariánov 
filatelistov ( RoS Fel-

2'feve: Michael Adler {RC Forchhetm O). riedttef MedzmárodneJ fileteltstíckeJ 
[eder~ PDG Ivan Ke/dor {RC Auerbecl]. QJ...!Iutor výstavného BJ!fJOnátu 

lowship), na k torom 
som zreferoval aj 

e PDG /ven Belan ne výstave po~tových známok,Siovensko 2002" 

Dignitatis mem or es ad opt ima intenti 
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ll'78čqW hst Slove1'1§!5m zná.!J:Wt~Pozdrevné b/ehažele-
rue• hodno 6 e blémom Rl ne kupónoch 

snahu za radiť clo známkových eclič
ných plánov v SR a ČR známky s rota
riánskym motívom a naše republiky 
tak pri racl iť k 130 kraj inám sveta s 
rakouto známkovou tvorbou. 

Prvým vel'kým úspechom na tejto 
ceste je skutočnosť, že som spolu 
s autorem vystaveného exponátu 
PDG I. Kalclorom zabezpečil vyclanie 
niekol'k)rch kusov príležitostného 
známkového listu slovenskej známky 
"Pozclravné blahoželanie" s kupónmi, 
na ktorých je znázornený emblém Rl. 
Po niekol'kých zobrazeniach emblé
mu Rl na príležitostných pečiatkach 

Slovenskej pošty je to vóbec prvé zvi
ditel'nenie emblému Rl v spojení so 
slovenskou známkou. Verím, že v prie
behu budúceho roku sa podarí zara
cl it clo ecličných plánov aj vydanie 
"rotar iánskych" známok v našom clišt
rikte a tým zabezpečit d'alšiu výraznú 
propagáciu nášho společenstva a jeho 
ciel'ov nielen na clomácej, ale najma 
celosvetovej úrovni. 

I van Belan, PDG, 
RC Banská Bystrica 



Za prvé: výborný projekt; za d ruhé: 
výborné Rotary kluby - RC Ostrava 
v české republice a RC Galleria Area 
v Houstonu, Texas; a konečně za tl"etí: 
výborné přátelské vztahy. 

Přál jsem si setkat se se svými part
nery zúčastněnými na rotariánském 
projektu z let 1998/ 2000 - Dr. Karlem 
Paigerem, Dr. Ondřejem Urbanem 
a panem Janem Kášem i s dalšími 
členy jejich klubu a dozvědět se, jak 
pokročil program, zaměřený na p re
venci karcinomu tlustého střeva. Pro 
mne tento projekt sice skonči l j iž před 
dvěma roky dodáním kolonoskopu 
a dalších zařízení pro nemocnici ve 
Frýdku-Místku, ale teprve letos v čer

vnu jsem měl příležitost navštívit tuto 
oblast a také RC Ostrava, abych se 
z první ruky dozvěděl ocl dr. Paigera 
dr. Urbana o přínosech projektu. Se 
svými partnery jsem se tedy setkal -
a dozvěděl jsem se mnohem víc! 

Přátelé 

pro mne při-

pravili bohatý 
program, takže 
mC1j pobyt u nich 
proběh l až příliš 
rychle. Jeli jsme clo 
nemocnice ve Frýdku-
Místku, kde nás dr. 
Urban podrobně infor
moval za přítomnosti ředi-
tele nemocnice dr. Ševčíka a dr. 
Paigera o současném stavu projek-
tu. Jeho výsledky jsou velmi úspěšné, 
neboť se v cltlsledku včasné diagnózy 
karcinomu počet úmrtí snížil. Pak 
následovala velmi zajímavá prohlídka 
nemocnice, kde jsem se mohl sezná
mit se zařízením, které věnovali rotari
áni, přímo v provozu. Když jsem pak 
byl v Praze, zmii'loval se o tomto pro
jektu ve svém bulletinu i váš prezident 
Havel. 

Jaká je to čest být rotariánem! Vyjacl
l"uji proto svC1j obdiv práci dr. Karla 
Paigera a dr. Ondr-eje Urbana. 

Bylo pro mne poctou, že mne přij al 
starosta a jeho náměstek ve Frýdku
Místku. Při tomto setkání jsem měl 

pr-íležitost hovořit s nimi nejen o 
našem projektu, ale i o společenství 

_____________________ .,/ ze světa Rotary 

Rotary a jeho aktivitách. Byli jsme 
informováni i rozvoj i celé této oblasti, 
zejména pak samotného Frýdku-Míst
ku. Slíbil jsem, že budu tuto oblast 
propagovat kdekoliv a kdykoliv budu 
moci. 

Dostali jsme také upomínkové 
dárky a propagační materiál o městě. 
V Houstonu jsem pak četl v časopisu 
THE ROTARIA I článek o panu Vladi
míru Kášovi, který založi l Rotary klub 

Ostrava již tř i

krát! Bylo proto 
p ro mne vel
kou radostí 
i ctí setkat se 
s panem Vladi

mírem 

ská předala medaili města. Informoval 
jsem svC1j klub o své návštěvě i o dal
ších současných projektech RC Ostra
va. Zejména jsem se zmínil o letním 
táboru pro handicapované děti , které 
tančily a zpívaly tak krásně, že se ten 
večer stal pro nás nezapomenutel
ným. 

Přestože pršelo, potěšili jsme se při 
výletu clo okolí Fr)rclku-Místku krásou 
hor i výborným obědem. Beskydské 
muzeum, které jsme mohli navštívi t, 
přestože bylo právě pondělí, by měl 
vidět každý, kdo clo této oblasti přice

stuje. 

av~ízané přátelství je pro mne 
velmi cenné. Všechno sice uteklo pří

liš r ychle, ale naštěstí jsem si přivezl 

řadu knih s fotografiem i 
vaší krásné kraj iny a 

va-šich měst. 
S velkou radostí 

si svou návštěvu 

u vás phpomínám. 
Oba naše k luby 

zkoumají nyní 

Texas nejen možnost, 
jak své přátel

ství prohloubit, 
ale 

S velk)rm 
potěšením 

jsem se 
zúčastnil mítin-
ku Rotary klubu 
Ostrava a sezná
mil se se všemi 
jeho členy. Vždy je 
zajímavé navštívit 
některý Rotary klub v jiném 
městě či zemi. Ostravští rotariáni byl i 
ke mně velmi milí. Velmi jim děkuji za 
jejich dárky na upomínku - ale připo
mínám, že děláme jen to, co se od nás 
jako od rotariánC1 také očekává. 

Bylo proto pro mne velkým pr·ekva
pením a ctí, když mi náměstkyně sta
rosty města Třince paní Věra Palkov-

i možnost spo
lupráce lékařC1 

z Houstonu a 
z Fr)rclku-Místku. 

Pokusme se přetvo
řit náš svět tak, aby byl 

lepším místem pro každého 
z nás a to právě prostřednictvím 

rotariánských aktivit. Z plného srdce 
Vám i jménem svých bratrů děkuji. 
Jste velmi milí lidé, žijící v krásné 
zemi. 

Pieter de Buck, 
komise pro mezinárodní vztahy, 

RC Galleria Area, Houston, Texas 
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ze světa Rotary \,. _____________________ _ 

Rotary v číslech 

Počet člení•: 1 243 431 *) 
I Počet Rotary klubtt: 31 256 v5 30 distriktech a ve 163 zemích *) 
E..očet členů Rotaract klubů: 169. 119. 
Počet Rotaract klubů: 7 353 ve 153 zemích 
Počet Interact.klubů· 8617 
Počet členů Interact klubů: 128 191 ve 110 zemích 

*) Tato čísla se opírají o oficiální údaje o členské základně, včetně pololetních pl"ehledů za období 1. 1. až 30. 6. 2002 a čtvrt-
letní výkazy za 1. 4. až 30. 6. 2001 

Světové kongresy Rotary lnternational: 

Novýrn rotariánůrn na přivítanou 

Osmistránková čtyr-barevná vložka pod názvem ,.CO VÍME O ROT ARY", která byla připojena k poslednímu č. 4/ 02 našeho 
magazínu GOOD NEWS, je výborným informačním materiálem především pro nové členy našich Rotary klubú. Umožní jim, 
aby správně pochopili cíle a ideály Rotary a orientovali se v jeho programech. j e vhodná i p ro kohokoliv, kdo má o aktivity 
rotariánú na celém světě opravdový zájem. 

Další výtisky této tiskoviny přeložené z angličtiny do češtiny a částečně přizpúsobené našim podmínkám byly proto předá
ny všem klubúm u příležitosti distriktového shromáždění, které proběhlo v Praze dne 28. září t. r. Rotary Inte rnational vyda
lo tuto tiskovinu pocl názvem ROT ARY BASICS ve všech oficiálních jazycích Rl. V anglické verzi je možné si ji objednat na 
ústředí (Rl Orcler Department) pocl č. 595-EN v balíčku po 20 výtiscích za cenu 10 US$. 

Dignitatis memores ad optima intenti 
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Čtvrté a poslední zasedání Správní rady Rl [Rl Board} 11 roce 2001/02 se uskutečnilo ve dnech 
15. až 29. čert1na na Mallorce, Španělsko. Byla přijata tato rozhodnutí: 

Správní záležitosti: Správní rada přivítala výběr Dr. Normana E. Borlanga k převzetí Ceny Rotary za mezinárodní porozumě
ní a mír za rok 2002 a podpořila jeho záměr využít 100.000 US S, které jsou s tímto oceněním spojeny, pro vzdělávací pro
jekty. Norman Borlang je nositelem Nobe lovy ceny míru z roku 1970, kterou získal za své úsilí v boji proti hladu ve světě. 

Správní rada schválila návrhy prezidenta Rl, aby bylo ocenění "Rl Award of Ho nor" uděleno těmto osobnostem: Tony Blair, 
ministerský předseda Velké Británie; Jerry Lewis, televizní moderátor, USA;Juan Carlos, španělský král; Ronald Reagan, býva
lý p rezident USA a Chen Shui-bian, prezident Tajvanu. 

Pokud se některému d istriktu nepodaří vybrat kandidáta na funkci guvernéra v důsledku nerozhodného výsledku při hlaso
vání, ať proběhlo na distriktové konferenci nebo písemným hlasováním, bude za oficiálního kandidáta na guvernéra pova
žován Správní radou ten, koho vybrala nominační ko mise distriktu. 

Správní rada souhlasila, aby byla smlouva s Edwinem H. Futou, gene rálním sekretářem Rl, prodloužena o další tř í roky 
s platností od 1. července 2003. 

Členská základna a její rozšiřování: Pilotní projekt nazvaný "Cybe r Rotary Clubs", jehož cílem je ověřit alte rnativní model 
fungování Rotary klubu za použití elektronických technologií jakožto hlavního nástroje komunikace mezi jeho členy, začne 
platit v roce 2002. '03 v co největším počtu všech 34 zón Rotary a bude do něho zapojeno až 75 cyber-klubů. 

Aby se podpořilo přijímání mladších členů, vyslovila Správní rada souhlas, aby kluby mo hly upustit od nástupn ích a člen

ských klubov)rch příspěvků u členů ve věku nižším než 35 let. Kluby mohou také upravit výši d istriktních příspěvků p ro své 
členy v této věkové skupině; distrikty mohou buď na distriktním shromáždění nebo konferenci snížit d istriktní příspěvky na 
člena v této věkové skupině. Kluby jsou však povinny vybírat příspěvky všech členů do Rl, poplatky na jednání Zákonodár
né rady Rl a předplatné na rotariánské oficiální časopisy. 

Finančnt záležitosti: Správní rada přijala rozpočet Rl na rok 2002-03, který počítá s příjmy ve výši 63,306,600 US S a s výdaji 
ve výši 62,876,800 US $, což představuje růst čistých aktiv ve výši 429,800 US S. 

Správní rada vyslovila svůj souhlas k proplacení částky 115 000 US $ prezidentovi Rl pro rok 2002/ 03, 80 000 US S preziden
tovi-elect a 25 000 US $ prezidentovi-nominee a to jako výraz je jich ocenění ("expressio n of appreciation"). 

Pokud generální sekretář označil kteréhokoliv rotariána(ku), že má vůči Rl finančn í závazek převyšující částku 100 US $, 
kte rá nebyla splacena po dobu delší než 90 dnů, nebude možné, aby byl zvolen(a) do budoucí rotariánské funkce, pro niž 
je požadován souhlas Správní rady, a to až do doby, než bude dlužn)r obnos zaplacen a odsouhlasen auditorskou komisí 
Správní rady. 

Prt1ní zasedání Správní rady Rl pro rok 2002/03 proběhlo ve švýcarském městě Lausanne ve 
dnech 28. června až 1. července 2002. Byla přijata tato rozhodnutí: 

Správní záležitosti; Správní rada přivítala, že James R. Shamblin (USA) byl jmenován vice-prezidentem Rl a Dong-Kurn-Lee 
(Ko rea) hlavním pokladníkem Rl. Zvolila ředitele Rl Geralda A. Meigse (USA) předsedou výkonného výboru Správní rady, 
J eho členy budou řed itelé Rl Peter Kró n a Alceu A.Vezozzo. 

Frank ]. Devlyn, Ray E. Klinginsmith a Fumio Tamamura byli pověřeni funkcí zmocněnců Nadace Rotary. 

Správní rada vyslovila svůj souhlas, aby zóny 1, 6, 9. 14, 19, 23, 27, a 29 jmenovaly p ro rok 2002/ 03 komise, které budou 
no minovat ředitele Rl na zvolení do této funkce pro ro k 2003/ 04 na Světovém kongresu Rl v Osace (2004). 

Členská základna a jejt rozšiřování: Jelikož byla ve Východním Timoru demokraticky zvolena vláda tohoto nového nezávislé
ho státu, požádala Správní rada Rl svého gene rálního sekretáře, aby sledoval rozšiřování Rotary do této země. 

Správní rad a odsouhlasila směrnice a doporučila termíny ko nání distriktních seminářt't věnovaných rozvoj i členské základ
ny. Bude vydána brožura s názvem .. The District Membership Seminar Leaders' Guide". 

Program a komunikace: Počínaje rokem 2002/ 03 bude zajišťovat vydávání časopisu THE ROTARIAN poradní sbor, složen)' 
ze tří řed itelů Rl, z jedno ho zmocněnce Nadace Rotary, z předsedy komitétu Rl pro komunikace a odpovědných pracovníků 
ústředí Rl. Do tohoto poradního sboru jmenovala Správní rada tyto ředitele: Frank C. Collins Jr., Gerald A. Meigs a Floyd P. 
Olson. 

Mezinárodní setkánt: Správní rada rozhodla, že se budou v roce 2003 konat dva Mezinárodní Instituty Rotary, a to první 
z nich ve d nech 27.-29. ledna v Anaheimu, Kalifornie, d ruh)' pak ve d nech 30.-31. května v Brisbane, Austrálie. 

Finance- Správní rada vyslovila svůj souhlas s rozpočtem Nadace Rotary pro rok 2002/ 03 ve výši 59,2 mil. US $. Současně byl 
schválen rozpočet na rok 2002 '03. Celkové výdaje Rl, rozpočtované na rok 2002/03, dosahují částky 62,9 mil. US $. 



Když je něco dokonalé, je těžké se bez toho obejít. 
Mattoni má styl, který svádí, je potěšením , které chutná. 

Obsahuje přírodní komplex mikro a makroprvků Vitactive , který 
pomáhá správnému fungování lidského těla . Kdo má žízeň , pije 

vodu. Kdo volí Mattoni, musí mít pouze Mattoni. 
Mattoni- vybraná značka české barmanské asociace.(!) 

Kde to žije, tam je Mattoni. 


