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Obraz Karla Gotta „Loučení v přístavu“ se v letošní společenské
sezóně našich Rotary klubů stal nejlépe vydraženým uměleckým
předmětem. Při druhém benefičním plesu RC Ostrava Internatio-
nal dosáhla výsledná částka dražby 120 tisíc korun. Celkový výtě-
žek plesu byl více než dvojnásobný a klub jej věnoval na
humanitární pomoc několika subjektů. I když v jiných místech
nebyl výsledný efekt tak výrazný, i zde měly benefiční akce svůj ne-
sporný význam. Mnohdy je významnou podporou potřebným už
jen projevený zájem a morální podpora. Reportáže z několika be-
nefičních plesů a společenských akcí pořádaných našimi Rotary
kluby přinášíme na str. 28 – 29 v českém jazyce a na str. 19 v krat-
ší anglické verzi.

Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,

jsem rád, že do naší redakce přichází stále
více zpráv o zajímavých a prospěšných aktivi-
tách klubů i jednotlivých členů. Čím více ma-
teriálů, tím obtížnější a pracnější je jejich
zpracování. Vzhledem k omezenému počtu
stránek musíme bohužel většinu materiálů
upravovat a krátit. Nechceme však žádný
z nich opomenout. Naší snahou je, aby časo-
pis odrážel skutečně pestrou škálu rotarián-
ských aktivit a proto to děláme trpělivě a rádi.

První tři měsíce letošního roku jsme v našem
rotariánském světě prožili ve znamení řady
významných společenských akcí. V průběhu
tohoto období byl také „nastartován“ dlou-
hodobý společný projekt našeho distriktu
a Velvyslanectví USA v ČR pro středoškolá-
ky s názvem „Junior Ambassador“. Také
u toho byla naše redakce.

Ve shodě s našimi zahraničními partnerský-
mi časopisy si v tomto čísle všímáme ve větší
míře ochrany životního prostředí a otázek
spojených s gramotností. Jsou to témata,
která se nás, žijících ve středoevropském re-
gionu, zdánlivě nedotýkají tak palčivě, jako
obyvatel jiných míst naší planety. Jsou to
však témata, která jistě vedou k zamyšlení
i nás.

Na přelomu února a března budoucí guver-
nér Petr Pajas sestavil svůj tým pro vedení
distriktu v nadcházejícím rotariánském
roce. Následovala řada individuálních kon-
zultací, jednání guvernérské rady i poradní-
ho sboru guvernéra, při nichž jeho náměty
a návrhy krystalizovaly do konečné podoby.
S jejich nejdůležitějšími momenty vás sezná-
míme v tomto a příštím čísle RGN.

Věřím, že jarní měsíce přinesou oživení do
našich rotariánských řad a že z klubových
místností a společenských sálů opět vyrazí-
me do přírody a na cesty. Již te� se my v re-
dakci, i naši čtenáři, těšíme na vaše zajímavé
zážitky.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS
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dobré zprávy dobrým lidem
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ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je společenství s celosvětovou působností, které
sdružuje na základě předem daných zásad erudované odborníky a odbornice nejrozmanitějších
profesí. Rotariánské společenství je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje
rozvoj země (státu), v němž působí. Svým členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle je-
jich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY pozitivně
ovlivňuje své okolí nezištným poskytováním tzv. „služeb“ (programy určené mládeži, stipendia,
pracovní stáže, pomoc handicapovaným, humanitární projekty apod.).
O uspořádání ROTARY v ČR a SR více na str. 38.
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V únoru jsme zaokrouhlili počet Rotary klubů v našem distriktu na rovných
60. Tím jubilejním klubem se stal RC Praga Ekumena, ale v době, kdy čtete
tyto řádky, byly již další kluby v našem distriktu přijaty do mezinárodní rotari-
ánské rodiny - RC Bratislava Danube a RC Košice-Country. Sounáležitost
s novými rotariány řada z nás vyjádřila nejen osobní účastí na slavnostním
předání charterovací listiny, ale také osobními kontakty i účastí na jejich
schůzkách již před jejich oficielním přijetím do RI. Účastí na slavnostním
předání Charty RI anebo na Inter-City Meetingu či jiné benefiční akci je
obohacením každého účastníka této výjimečné a neopakovatelné události. Je
to také příležitost, jak nejlépe navázat nejužší kontakt s novým klubem a poz-
nat nové rotariány v jejich prostředí.

Ačkoliv žijeme ve střední Evropě, kde se nám zdá myšlenka boje za vymýcení
negramotnosti velmi vzdálená, přece jen díky naší světové rotariánské souná-
ležitosti i v této oblasti působíme díky svým finančním příspěvkům do RI.
Nicméně se ukazuje, že tato problematika se netýká jen vzdálených afrických
či jiných zemí, kam směřují dobrovolníci i finance Rotary, ale že i v současné
době jsou i v našem distriktu etnika, která mají problémy se zařazením svých
dětí do řádných škol. Jako rotariáni nemůžeme nahradit ani rodinnou výcho-
vu, ani suplovat v některých směrech nedostatečnou legislativu, ale můžeme
alespoň spolupůsobit tak, abychom alespoň některým pomohli ve smyslu le-
tošního motto prezidenta RI W. Boyda „Ukazuj cestu“ a navíc svou činností
prohloubili naše letošní distriktní motta „Pomáhat je naše poslání“. V širším
slova smyslu musíme stále působit i ve směru posílení vědomí našich spolu-
občanů o tom, co je a čím se zabývají Rotary kluby v našem distriktu. Publici-
ta projektů ve prospěch obce nebo jiných občanů, ale také informace o naší
práci s mládeží se musí stát nedílnou součástí naší činnosti podobně, jak to
většina z nás velmi dobře zná a praktikuje ve svém profesním životě.

V březnu jsme se sešli na semináři s budoucími prezidenty, sekretáři (PETS)
i s dalšími zástupci našich Rotary klubů na bezprostředně navazujícím dis-
triktním shromáždění v Praze, které již předložilo koncepci naší další práce
v r. 2007/08. Účastníci měli možnost nejen získat nové poznatky a impulsy
pro další činnost, ale zejména měli vynikající příležitost k neformální diskusi,
navázání nových a k prohloubení dosavadních přátelství. Jsem rád, že právě
při této příležitosti mohl být ohlášen úspěšný start nového distriktního pro-
jektu pro starší středoškoláky „Junior Ambassador“, který je připravován ve
spolupráci s velvyslanectvím USA v ČR (viz str. 15).

Z poznatků získaných při mých návštěvách klubů i řady primátorů a starostů
měst v našem distriktu mám velmi dobrý pocit z česko-slovenské rotariánské
rodiny, která se úspěšně rozrůstá a ve značné míře úzce spolupracuje se svý-
mi obcemi. Tato skutečnost přispívá ke stále šířícímu se obecnějšímu pově-
domí o pozitivní úloze a prospěšnosti působení Rotary klubů. V našem
distriktu je činnost rotariánů spíše prováděna ve větším počtu klubů s men-
ším počtem členů, ale právě tato naše distriktní specifika má své opodstatně-
ní, protože všichni chceme mít k sobě osobně blíže. Není proto důležité,
kolik má klub členů, ale jaké je schopen realizovat projekty. Samozřejmě klu-
by s početnějším lidským potenciálem mají zdánlivě výhodu, ale právě entuzi-
asmus menších klubů tento zdánlivý handicap hravě vyrovnává. Pro naši další
veřejně prospěšnou činnost si lze přát nejen dále neutuchající zájem pomá-
hat a ukazovat cestu ostatním, ale také příchod nových, pro naši věc zapále-
ných lidí. �

Roman Gronský,
guvernér distriktu 2240 pro období 2006/2007

Během návštěvy guvernéra distriktu v Českých Budějovicích byla delegace členů klubu
přijata primátorem města Mgr. Jurajem Thomou (vpravo) a navštívila dvě organizace,
které jejich klub dlouhodobě podporuje - První centrum zdravotně postižených Jihoče-
ského kraje a Dětské centrum ARPIDA. Foto: skj

Prezident RC Poděbrady Jozef Ďurčanský (vpravo) předal guvernérovi distriktu nejen
dvoudílnou publikaci o historii města, ale i podrobně zpracovanou dokumentaci o čin-
nosti a projektech klubu od jeho nového založení v roce 1993. S přínosem dvou klubo-
vých projektů se mohl guvernér seznámit přímo na místě při návštěvě Domova pro
mentálně postiženou mládež v Chotěšicích a chráněných dílen Handicap centra Srdce
v Poděbradech. Foto: Karel Kronus

V Brandýse-Staré Boleslavi panovala při návštěvě guvernéra a jeho manželky přátelská,
až rodinná pohoda. Členky klubu připravily k pohoštění vlastní, velmi chutné speciality.
Prohlídka zámku, místa klubových schůzek, přinesla osvěžení na duchu.
Foto: archiv klubu
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Ing. Petr Jan Pajas (*1938) je členem Rotary klubu Pra-
ha City od roku 1998, v rotariánském roce 2001-02 byl
jeho prezidentem. Od poloviny roku 2002 působí jako
asistent guvernéra našeho distriktu pro kluby v Praze
a Brandýse-St. Boleslavi. V loňském roce byl Petru Paja-
sovi propůjčen čestný odznak Paul Harris Fellow za ak-
tivní organizační činnost a finanční podporu projektů
klubu.

Petr Jan Pajas se narodil do rodiny konstruktéra vyso-
kých pecí v Třinci. Dětství prožil v Králově Dvoře u Be-
rouna, kam se rodina uchýlila během 2. světové války
(1939 - 1945). V současné době žije s rodinou v Praze, má
tři dospělé děti, dceru a dva syny.

Pro profesní profil Petra Jana Pajase jsou charakteristic-
ké tři oblasti - jaderná fyzika (pracoval v Ústavu jaderné
fyziky ČSAV, v Mezinárodním ústavu teoretické fyziky
v Terstu a v Rutherfordově laboratoři vysokých energií
v Anglii), informační technologie (podílel se na zavádění
výpočetní techniky do řízení dopravy a na rozvoji měst-
ských informačních systémů v Praze, Brně, Bratislavě
a dalších městech) a neziskový sektor (ředitel Českoslo-
venské nadace Charty 77, zmocněnec předsedy vlády pro
založení Středoevropské univerzity financované Geor-
gem Sorosem, místní manažer projektu PHARE „Škole-
ní státních úředníků ve věcech Evropské unie“, člen
správní rady pražské Anglo-American College a později
její prorektor pro administrativu).

Od července 2005 pracuje Petr Pajas na zkrácený úvazek
jako programový manažer pražského sekretariátu mezi-
národního Sdružení pro podporu otevřené společnosti -
PASOS. Na mezinárodní úrovni působí i jako externí
spolupracovník Mezinárodního centra pro právo nezis-
kových organizací (ICNL) v USA. Stal se koordinátorem
jeho rady pro Střední Evropu a členem redakční rady
elektronického časopisu International Journal for
Not-for-Profit Law. Působí také jako organizační porad-
ce pro otázky občanské společnosti a jako školitel ve vě-
cech Evropské unie. Spolupracuje rovněž na návrhu
zákona upravujícího status veřejné prospěšnosti v souvis-
losti s novým občanským zákoníkem. �

Každoročním vyvrcholením rotariánského roku je slavnostní distriktní konference. I přes
fakt, že guvernér distriktu 2240 Roman Gronský je „domovsky příslušný“ k Olomouci, roz-
hodl, že letošní konference se bude konat v Ostravě. Organizátoři konference, oba ostrav-
ské kluby, jsou tímto poctěni a mají i velkou radost, protože budou mít možnost dokázat, že
Ostrava je velmi zajímavé město, které má své neopakovatelné kouzlo.

V pátek budou mít rotariáni-golfisté možnost navštívit golfový turnaj v Kravařích. Večer si
účastníci konference mohou vybrat z několika představení v ostravských divadlech nebo
mohou navštívit tzv. Dolní oblasti Vítkovic. Jedná se o areál bývalých vysokých pecí, který
čeká na zápis mezi technické památky UNESCO. Večerní prohlídka „Ocelového města“
patří mezi nezapomenutelné zážitky. Vedení distriktu čeká návštěva u primátora statutární-
ho města Ostravy, ing. Petra Kajnara, a prohlídka pivovaru Radegast v Nošovicích spojená
s večeří v jeho věži.

Samotná konference se uskuteční během soboty v Nové aule Vysoké školy báňské - Tech-
nické univerzity Ostrava, která je důstojným prostředím pro rotariánské myšlenky. Konfe-
renci bude přítomný hejtman Moravskoslezského kraje ing. Evžen Tošenovský a účast při-
slíbili už i někteří velvyslanci. Pro doprovod rotariánů je připravena např. návštěva
památkové rezervace ve Štramberku a ostravské radniční věže.

Sobotní večer bude ve znamení pohodového setkání rotariánů a jejich doprovodu, naplně-
ného ostravskou kulturou. Odehraje se v nádherném prostředí hornického muzea na Lan-
deku. Věříme, že večer v sále Kompresorovny za znění „ostravskeho nařeči“ vyvolá úsměv
na tváři přítomných. A komu nebude zábava stačit, může pokračovat v rezervovaném jazzo-
vém klubu ve Stodolní ulici.

Budete mile překvapeni při poznání, že Ostravě už dávno nepatří přídomky „černá“ nebo
„šedá“. Těšíme se na vás.

Za organizátory Jaromír Krišica a  Martin Pešat

Foto: František Řezníček

Upozorňujeme na termíny aktualizace
nových Členských seznamů pro rotari-
ánský rok 2007/08

02. 04. 2007 - uzávěrka pro podklady
25. 04. 2007 - závěrečná korektura

Vytištěné seznamy budou k dispozici na
Distriktní konferenci v Ostravě.
Tisk zajiš	uje RC Jihlava
Libor Ferda
Mobil: +420 736 506 435
e-mail: liborferda@ji.cz
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Text: Petr Jan Pajas, DGE 2007-2008
Foto: autor textu a archiv

Rotary International pojímá přípravu guvernérů
distriktů velmi vážně a systematicky. Vše začalo
sérií dopisů, které mi na domácí adresu začaly do-
cházet hned začátkem července 2006. Teprve teh-
dy jsem si plně uvědomil, že ten rok v pozici, které
říkáme tak napůl po anglicku „guvernér-elect“
(správně District Governor Elect, aneb „dí-dží-í“
- DGE - což jsem kolem sebe slyšel v cizině stále),
je rokem náročným a naplněným povinnostmi.
Nejedná se jen o přípravu na domácí půdě, ale
i v zahraničí.

Vyvrcholením těchto příprav je International As-
sembly, neboli Celosvětové shromáždění všech
pěti set dvaceti devíti DGE, svolané každoročně
na konci ledna do kalifornského San Diega. Před-
chází mu několikadenní poznávací pobyt nazýva-
ný Home Stay. S manželkou a dalšími čtyřmi
desítkami DGE jsme byli hosty rotariánů ze Sara-
tosy na Floridě. Těžko popsat všechny zážitky
z mítinků, výletů do okouzlující přírody, setkání
s aligátory, návštěvy místního muzea cirkusu a vý-
zkumného ústavu mořské fauny či besedy se stře-
doškoláky a jejich učiteli. Jak jsem později
pochopil, Home Stay je čas, kdy máte nastřádat
co nejvíce energie, kterou z vás o několik dnů
později vysaje náročný program guvernérského
sněmování.

Do místa konání International Assembly, San Di-
ega, jsme se ze Saratosy dostali po šesti hodinách

letu. Hned po příletu, ještě večer, jsme vpadli do
kongresového kolotoče účastí na uvítacím veče-
ru. V programu žádného z následujících pěti dnů
se nenašla ani alespoň dvouhodinová pauza na
prohlídku města. Když jsem se ještě v Praze ptal
svých předchůdců, Romana Gronského a Otaka-
ra Veselého, co nás čeká, odpovídali s pobave-
ným úsměvem, že se hlavně musím připravit na
to, že potkám stovky přátel a že si budeme vymě-
ňovat nejen vizitky, ale i drobné dárečky. Vezli
jsme těch maličkostí a letáků poměrně dost.
Zpátky jsme přivezli kufr také plný.

Na prvním zasedání nás všechny uvítal Prezident
RI William B. Boyd svým novozélanským dialek-
tem a pak vlajkonoši postupně na pódium přinesli
vlajky všech zastoupených zemí, včetně našich
dvou. Na zasedáních pléna se u řečniště na pódiu
a na dvou velkých obrazovkách střídali současný
prezident RI, zvolený prezident RI pro rok
2007-8 Wilfrid J. Wilkinson, generální sekretář
RI Ed Futa, předseda správní rady Nadace Rota-
ry Luís Giay a její příští předseda a bývalý prezi-
dent RI Bhichai Ratattakul se zásadními projevy
doplněnými vystoupeními rotariánů a účastníků
projektů Rotary, kteří nám postupně na konkrét-

ních příkladech připomínali, jak významná a po-
třebná byla a je pomoc nás, rotariánů.

Will Wilkinson svou měkkou kanadskou angličti-
nou vzpomínal na svoji 44 let dlouhou rotarián-
skou životní zkušenost, a tím uvedl své hlavní
téma: ROTARY SHARES - SDÍLEJME
HODNOTY ROTARY. Připomněl nám, že díky
Rotary můžeme konat nevšední věci, že Rotary
nám umožňuje sdílet naši lásku a úctu k ostatním
- prostřednictvím naší služby obci, prostřednic-
tvím dobrovolné práce, prostřednictvím projektů
určených obci i lidem v dalekém zahraničí, pro-
střednictvím péče o mládež, a	 již díky dlouhodo-
bým a krátkodobým výměnám, nebo přispíváním
na stipendijní a další programy Nadace Rotary.
Jeho prioritami zůstává i nadále snaha zajistit
dostatek čisté vody, bránit hladu, ochraňovat
zdraví a dbát o šíření gramotnosti. A když se nás
na závěr ptal, zda máme Rotary rádi, zda chceme

Atmosféra setkání je nepopsatelná a neopakovatelná

Vidět v přístavu kotvící legendární letadlovou loď Midway je nezapomenutelný zážitek, i když třeba jen
z okna hotelového pokoje

Hotel Manchester Grand Hyatt



7

Text a foto: Mgr. Svatopluk K. Jedlička

V průběhu uplynulých tří měsíců probíhala intenzivní příprava nového rotariánského roku. Nastu-
pující guvernér distriktu Petr Jan Pajas se v lednu zúčastnil celosvětového shromáždění guvernérů v
San Diegu. Odtud přivezl poselství budoucího prezidenta RI a nového předsedy Správní rady Na-
dace Rotary (viz str. 4). Jejich vizi předal v březnu nově nastupujícím činovníkům našeho distriktu
na semináři PETS (Prezident Elect Training Seminar) a distriktním shromáždění, uskutečněných v
Praze. Obě pracovní setkání, která organizačně perfektně zajistil tým RC Praha City a RTC Praha
pod vedením naší distriktní školitelky Jany Přikrylové-Nagyové, se letos konala v jednom termínu,
v bezprostřední vzájemné návaznosti. Posílilo to intenzitu i efektivnost příprav nového rotariánské-
ho roku, který začne 1. července.
V průběhu distriktního shromáždění bylo 9 klubů v ČR, 2 kluby v SR a minulý guvernér distriktu
Otakar Veselý odměněni Čestným uznáním RI za rozvoj a rozšiřování členské základny, a to a	 už
ve svém klubu, nebo formou pomoci při zakládání klubů nových.
Z jednání vyplynulo, že v příštím rotariánském roce prožijeme řadu zajímavých aktivit, které doplní
ty současné. Čekají nás oslavy 80. výročí vzniku prvního Rotary klubu na Slovensku, v Bratislavě a čes-
koslovenského Rotary distriktu. V moravské Břeclavi se uskuteční mezinárodní setkání rotariánů
z distriktů působících v Ma�arsku, Ukrajině, Bělorusku, Moldavii, Rumunsku, Rakousku a Němec-
ku. Setkání by mimo jiné mělo založit tradici prestižní soutěže „Rotary víno roku“. S novým rotarián-
ským rokem také začne rozvíjet svoji činnost nový výbor pro mezinárodní spolupráci našeho distriktu
(CZ/SK) s distrikty v USA, bude pokračovat distriktní projekt Junior Ambassador pro starší středo-
školáky, připravovaný ve spolupráci s velvyslanectvím USA v ČR. Naší snahou také bude, aby Rotary
kluby vznikaly intenzivněji i v těch místech, kde existovaly v období před 2. světovou válkou, a kde ješ-
tě stále svoji činnost neobnovily. Aktuální je otázka výraznější a účinnější prezentace rotariánské čin-
nosti na veřejnosti. �

Účastníkům se představi-
la čtveřice mladých absol-
ventů vysokých škol
z USA, kteří byli vysláni
Nadací Rotary na Univer-
zitu Karlovu k ročnímu
studijnímu pobytu. Každý
z nich je v péči jednoho
pražského Rotary klubu.

Téměř tři dny hostil delegáty hotel DUO v Praze na Proseku

Rotary sloužit, zda jsme připraveni sdílet hodno-
ty Rotary, ozvalo se sálem z tisíce hrdel vždy troj-
násobné a mohutné „Yes, Yes, Yes“. Jsem si jist,
že moje „yes, hej, ano“ zaznělo i za všechny rota-
riány z distriktu 2240, z České republiky a Sloven-
ské republiky.

Příští předseda správní rady Nadace Rotary Bhi-
chai Rattakul se pak vyznal ze své touhy, aby se ke
sklonku dlouhého života dočkal naplnění svých
čtyř snů: první z nich je, aby po celý příští rok
Slunce nezapadalo nad místy, kde je vidět blaho-
dárnou činnost rotariánů v rámci projektů Nada-
ce, zejména aby se svět konečně zbavil hrozby
obrny vyvolávané virem polio ve smyslu těžko
z angličtiny přeložitelného „because Rotary
shares and The Rotary Foundation cares“. Dru-
hým jeho snem je, aby se každý rotarián každý rok
těšil z toho, že přispěl na činnost Nadace Rotary
a tím k naplnění cílů rotary. Ve svém třetím snu
Bhichai Rattakul vidí všechny ty, kdo se kdy
účastnili programů Rotary, jak spolupracují s ro-
tariány a přejímají jejich poslání jako noví členo-
vé klubů nebo jako přispěvatelé Nadaci Rotary či
jinak Rotary podporující osobnosti. A jako občan
a bývalý ministr zahraničí Thajska, který se podí-
lel na uzavření míru po válce ve Vietnamu, má
svůj čtvrtý sen a upřímné přání - aby se svět zbavil
nepřátelství a válek a aby se všude lidé mohli za
přispění Rotary těšit z trvalého míru.

To jsou hlavní poselství, která přináším ze San
Diega! Postupně jsme se k nim vraceli v diskusích
ve skupinách, v jednáních o spolupráci i při deba-
tách u stolů a na chodbách u vody, čaje a kávy.
Věřím, že v duchu mého hesla „Společně dokáže-
me více“ se nám bude v rotariánském roce
2007-2008 dařit, že ke své spokojenosti a s hrdostí
přispějeme k naplnění společných cílů Rotary,
a že nám v tom bude pomáhat i Nadace Rotary
uskutečňováním snů svého bývalého předsedy. �
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preklad ib

Ke�že patríme do rodiny milovníkov kníh, gramotnos	 pre nás vždy predsta-
vovala tú najvyššiu prioritu v živote. Doma máme ve
mi ve
a kníh a Lorna a ja
sa nikdy nevydáme na cesty bez toho, aby sme si do batožiny nepribalili aspoň
dve či tri knihy. Čítanie nám obom pôsobí ve
kú rados	 a túto rados	 zdie
ame
spolu s našimi de	mi a vnúčatami. Žia
, pre mnohých 
udí v rôznych častiach
sveta je na míle vzdialené prosté potešenie z čítania.
Pre negramotných 
udí sú všetky texty, s ktorými sa možno stretnú	 v každo-
dennom živote - a to nielen v knihách a novinách, ale aj na mapách, etiketách,
smerovníkoch či informačných tabuliach - úplnou záhadou a predstavujú zá-
važnú prekážku pri ich plnej integrácii do spoločnosti. Nauči	 niekoho číta	
predstavuje pre mňa tú najprospešnejšiu službu, akú si možno predstavi	.
Všetko, čo je na to potrebné, je trpezlivos	 a čas. Výsledok, ktorý toto úsilie
prináša, sa nedá zmera	 ani vyčísli	.
Gramotnos	 je bezpochyby tým najlepším odrazovým mostíkom, ako sa vy-
mani	 z chudoby. Je to dar samostatnosti, ktorý si možno odovzdáva	 z gene-
rácie na generáciu. Ak sa gramotnos	 raz v rodine udomácni, takmer vždy
v takejto rodine pretrváva, pretože gramotní rodičia vychovávajú gramotné
deti. U gramotných rodičov existuje dokonca väčšia pravdepodobnos	, že vy-
chovajú zdravšie deti, ktoré si raz rozšíria svoje obzory a prekročia tak hrani-
ce svojich vlastných domovov a dedín. Gramotnos	 doslova otvára dvere do
nového sveta.
Spolu s Lornou sme boli svedkami toho, ako sa negramotná žena v Ugande
iba za nieko
ko dní naučila číta	 a videli sme deti v Južnej Amerike, ktoré pr-
výkrát listovali v knihách a dozvedeli sa o novom svete, o ktorom ani netušili,
že existuje. Na vlastné oči sme videli rotariánov v Indii, Nigérii a Turecku,
ako učia tisícky žien, detí a mužov číta	. Nadobudnutie gramotnosti nie je zá-
ležitos	ou inteligencie, ale príležitosti. Musíme si uvedomi	, že negramot-
nos	 z�aleka nie je problémom iba rozvojového sveta. Dokonca aj
v najbohatších krajinách poskytujúcich univerzálne vzdelanie je stále ve
a ta-
kých 
udí, ktorých možno považova	 za funkčne negramotných. Vo vyspelých
gramotných spoločnostiach je totiž schopnos	 písa	 a číta	 nevyhnutná tak-
mer pre výkon  všetkých povolaní.
Problematika gramotnosti mnoho rokov patrí k prioritným oblastiam, kto-
rým Rotary v rámci svojej služby venuje náležitú pozornos	 a mala by rezono-
va	 medzi projektmi každého Rotary klubu. Kluby sa môžu zamera	 na
darovanie kníh, zabezpečovanie špeciálnych kurzov orientovaných na pod-
poru gramotnosti, poskytnutie slovníkov a encyklopédií do škôl, alebo prosto
pomáha	 de	om so zvládaním ich školských povinností. Projekty zamerané
na podporu gramotnosti prinášajú ohromné výsledky pri vynaložení často za-
nedbate
ných finančných nákladov. Ako človek, ktorý mnoho hodín presedel
na malých detských stoličkách a načúval, ako deti čítajú rôzne texty, môžem
zodpovedne vyhlási	, že to stuhnuté svalstvo bolo len nepatrným vkladom do
investície zvanej gramotnos	, ktorá 
u�om prináša výhody po celý život.

překlad mr

Pojem životní prostředí si mohou různí lidé vykládat různým způsobem. Pro
někoho znamená lesy, oceány a hory, pro jiného zelené pláně a živočišnou
říši. Hovoříme-li o ochraně životního prostředí, můžeme mít na mysli recyk-
laci průmyslových odpadů, zachování energie nebo změny klimatu. Často
přitom myslíme na problémy, které přesahují možnosti jednotlivce a mohou
nám proto připadat velmi abstraktní.
Pro každého z nás je životním prostředím to, co nás bezprostředně obklopu-
je: vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme, země, po které chodíme. Na-
ším životním prostředím je náš dům, náš dvůr, naše ulice. Je jím naše

komunita, naše země a naše planeta. Čistotu vody ve vzdálenosti mnoha set
kilometrů může ovlivnit voda, tekoucí z našeho kohoutku. Čistota vzduchu
ve vzdáleném městě má vliv na vzduch, který dýcháme. A zplodiny, které vy-
pouští naše auto, náš komín či místní elektrárna, má vliv nejen na naše rodi-
ny, ale i na příští generace rodin na celém světě.
Péče o životní prostředí je stejně nutná v lokálním i globálním měřítku. Voda,
zamořená odpady, má vliv na ty, kteří jsou na ní závislí jako na zdroji pitné
vody, současně však ničí celý ekosystém. Zamořené ovzduší města ovlivňuje
zdraví jeho obyvatel, ale také zdraví lidí, bydlících stovky kilometrů daleko ve
směru větru. Čím více se učíme rozumět změnám počasí, tím více zjiš	ujeme,
že neexistuje žádné místní řešení. A	 děláme cokoliv, vždy se to týká i druhých.
Kdykoliv se rozhodujeme, že budeme řešit určitý problém, týkající se životní-
ho prostředí, musíme si být vědomi, že řešení se netýká pouze nás samých.
Jedním z rotariánských poučení je, že i jednotlivec může ovlivnit mnohé. Vi-
díme to v našich klubech i distriktech, ale zejména v projektu PolioPlus. Když
uskutečňujeme malé projekty, pomáhající jen malému množství lidí, je často
obtížné uvědomit si, že měníme svět. Může být obtížné vidět, že třídíme-li
odpad, když jdeme-li pěšky místo jízdy autem nebo šetříme-li vodou, může-
me pomoci k lepší a zdravější budoucnosti. Avšak i drobné změny, vykonáva-
né mnoha lidmi, mohou znamenat velký rozdíl pro naše děti a vnuky.
Jako rotariáni víme velmi dobře, že tyto malé změny mohou přinášet velký vý-
sledek. Naše činy nejsou tak malé, jak se na první pohled mohou zdát. Prosím
vás všechny, abyste si toho byli vědomi, protože jste vůdčí silou ve svých komu-
nitách a rozhodli jste se POMÁHAT UKAZOVAT CESTU (Lead the Way)
k lepší budoucnosti. V otázkách zodpovědnosti za životní prostředí, tak jako
všude jinde, musíme ukazovat cestu, která vede ke zdravější budoucnosti.

William B.(Bill) Boyd
prezident Rotary International

Projevy a zprávy prezidenta RI Billa Boyda na www.rotary.org/jum/boyd

Britská královna Alžběta II. nedávno udělila prezidentu Rotary Interna-
tional Williamu B. Boydovi titul člena Řádu královské služby. Toto vy-
znamenání uděluje ročně třiceti obyvatelům Nového Zélandu za
hodnotné dobrovolné služby ve volených nebo veřejných funkcích. Krá-
lovna poctila Boyda za jeho činnost v novozélandském společenství, kte-
rému jako rotarián slouží od roku 1971. Ve své komunitě také působil
jako člen rady starších a organizátor mládeže v presbyteriánské církvi,
skautský vůdce, tajemník několika školních výborů a po třicet let rovněž
jako ragbyový rozhodčí. „Moje cho	 Lorna a já jsme poctěni udělením to-
hoto vyznamenání mně osobně a považujeme je současně za vyzdvižení
úlohy rotariánů v našem společenství,“ dodává William B. Boyd.
(Lisa Baker, Rotary International News, překlad LT)



ZVEME VÁS NA SVĚTOVÝ KONGRES RI
SALT LAKE CITY - UTAH, USA
17. - 20. června 2007
podrobnosti včetně formulářů na
www.rotary.org/events/conventions/2007/index.html
www.rihost2007slc.org

Letošní program slibuje senzační zábavu, ohnivé projevy a inspirující zahajo-
vací a závěrečné ceremoniály včetně vystoupení věhlasné operní pěvkyně
z Nového Zélandu, Malviny Majorové.

Setkáte se například s těmito osobnostmi:

Donny Osmond
Zpěvák Donny Osmond bude hlavní hvězdou uvítacího ceremoniálu, který při zahajovací plenár-
ní schůzi představí talentované lidi z Utahu.

William H. Gates, Sr.
Pan Gates, spolupředseda Nadace Billa a Melindy Gatesových, je hlavním řečníkem na tomto
plenárním zasedání, jehož téma je „Den ustanovení Rotary“.

Hyrum W. Smith
Hyrum W. Smith z poradenské firmy Franklina Coveye pomáhá lidem lépe ovládat jejich osobní
a profesní život na základě řízení času a života podle hodnot. Jeho komunikační talent ve spojení
s vtipem a nadšením pomáhá posluchačům zjistit, co je pro ně opravdu důležité.

Jenny Hortonová
Jako účastnice výměnného programu v oklahomském Fredericku Jenny Hortonová z Austrálie
pobývala v šesti rodinách a má mnoho zážitků. Stala se rotariánkou a projekt PolioPlus ji inspiro-
val natolik, že se stala poradkyní Světové zdravotnické organizace a dnes působí v pákistánském
Karáčí.

Francis Moloi
Francis Moloi, Vysoký komisař Jihoafrické republiky pro Indii a někdejší stipendista velvyslanec-
kého programu Nadace Rotary bude přednášet na hlavní téma zasedání, „Rotariáni v akci“.

Thomas T. Ristimaki
Tom Ristimaki se stále více angažuje jako rotarián díky svým svazkům s RC Kimberley v kanadské
provincii Britská Kolumbie. Začínal jako účastník studentského výměnného programu, poté pů-
sobil v RYLA a dnes je stipendistou rotariánského projektu mladých velvyslanců.

Předpokládaná místa dalších Světových kongresů RI
2008 - Los Angeles, USA 2010 - Montreal, Kanada
2009 - Seoul, Korea 2011 - New Orleans, USA

Při návštěvě Prahy Bill Boyd diskutoval s distriktní školitelkou
Janou Přikrylovou-Nagyovou (RC Praha City).

Bill Boyd (vľavo) si pred dvoma rokmi z Bratislavy odviezol malý zvonček šťastia.
Na snimke s Lubomírom Ochotnickým, prezidentom RC Bratislava International.

Prezident RI so členmi RC Nitra Harmony Robertom Bečicom, Štefanom Mihinom
a Mariánom Hranaiom pri stretnutí v Bratislave pred dvoma rokmi.

Foto: Eric Schramm
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Když byla Marta malé děvčátko, přivázali ji ke
staré pneumatice na skladišti odpadků, aby tam
zemřela. Jiné děvče zase zdrogovali a nutili
k prostituci. Obě patřily mezi ty, které našly úto-
čiště v mexickém sirotčinci Reynosa, ležícím jen
přes hranici, naproti texaskému městu MacAllen.
Dostaly se tam jako nalezenci, toulající se v uli-
cích mexických příhraničních měst po tisících.
V tomto útulku pro ženy, zvaném „Casa Amparo
a la Mujer“, bydlí dnes na 60 děvčat ve věku od
5 do 22 let. Ještě před 15 roky byla negramotná.
Jako sirotkům se jim vůbec nedostávalo vzdělání,
byla ohrožena vysokou dětskou úmrtností, nemo-
cí AIDS, mimořádnou chudobou a prostitucí. Ni-
kdo z nich se nedostal na střední školu, byla
svázána bludným kruhem nevyužitého potenciá-
lu. Tento kruh však prolomil svou láskou jeden
muž, který na sirotčinec narazil náhodou při své
cestě za pohodlným důchodem. Využil kapacity
rotariánů na obou březích řeky Rio Grande.
Místní děvčata dnes navštěvují střední školy
a hlásí se k dalšímu vzdělání.

Neobvyklý sen
Bill Parker odcházel do důchodu v roce 1991
jako vice-prezident pro marketing americké

společnosti Eaton Corporation, sídlící poblíž
města Kalamazoo v Michiganu. Cestoval smě-
rem na západ a hledal místo, kde by mohl v kli-
du trávit důchod. Jeho snem bylo mít vlastní
člun. Při zastávce v Texasu se doslechl o skupi-
ně jeptišek, které prodávaly vlastní pečivo, aby
získaly peníze pro sirotčinec, umístěný těsně za
hranicí s Mexikem. Protože chtěl v Texasu strá-
vit pár dní, nabídl jeptiškám, že jim pomůže pro
sirotčinec sehnat postele. Přitom na něho mi-
mořádně zapůsobila odvaha a duch jak sirotků,
tak i jeptišek, členek řádu, který byl založen už
před 400 lety, aby pomáhal snadno zranitelným
ženám.
Billovi se dny pobytu v Texasu prodloužily ze dnů
na týdny, když vynakládal své peníze na pořízení
sítí proti krysám či na další potřebné věci. Když se
pak po týdnech vrátil do Michiganu, vyprávěl Ro-
tary klubům, církvím i svým přátelům o „magic-
kém“ sirotčinci „Casa Amparo“ a jeho dětech,
z nichž mnohé byly zneužívány nebo jejichž mat-
ky se živily prostitucí.

„Když sirotci přijdou do sirotčince poprvé, jsou
jejich tváře bledé a plné strachu. Za několik týd-
nů však oživnou, jejich vlasy se rozsvítí, láska se-
ster a ostatních děvčat jim přináší důvěru,“ vyprá-
věl Bill Parker při promítání diapozitivů v RC Ka-
lamazoo v roce 1993. Tragické příběhy každé
z děvčat členy klubu natolik dojaly, že se po skon-
čení jeho přednášky rozhostilo místo obvyklého
potlesku jen dojaté ticho.
Brzy nato se místní rotariáni pustili do práce: ak-
tivizovali další Rotary kluby nejen v Michiganu,
ale také RC Delton Area, Gull Lake Area, Kala-
mazoo Sunrise, Oshtemo či Portage. Nejdřív se
zaměřili na věcné potřeby: na vymýcení krys či na
získání pece pro jeptišky k pečení pečiva, které
prodávaly. V roce 1994 přicestovala do Reynosy
skupina rotariánů z distriktu 6360, aby u sirotčin-
ce vybudovali hřiště. Účelovou dotací jim přispěl
také nadační fond D. 6360, pomohli i mexičtí ro-
tariáni z RC Reynosa 76.

Poskytnutí opravdové potřeby
Nedospělý sirotek Inez, která trpěla vážnou sr-
deční chorobou, vyžadující rychlý odborný zá-
krok, upozornila rotariány na nejvážnější
překážku - nedostatek vzdělání. Pomohli jí členo-
vé RC Kalamazoo - lékaři ve spolupráci s nezis-
kovou organizací „Healing the Children“
(Léčíme děti). Při léčbě v Michiganu zjistili její
opatrovatelé, že neumí číst a psát, ani že nezná
hodiny. „Byla tím nejzanedbanějším dítětem
mezi stovkami jiných, s nimiž jsme se tam setka-
li,“ říká Parker. Současně zjistil, že i mnoho dal-
ších obyvatelek Casa Amparo je negramotných.
Toto zjištění také uhodilo na strunu v srdcích ro-
tariánů. Rozhodli se proto zaměřit se na příčiny
chudoby a bídy, nejenom na její důsledky. Jejich
klub si vyžádal rady bývalého prezidenta RI Car-
los Canseca z Mexika. Když za nimi přijel do
Monterrey, zdůraznil, že největší potřebou mla-
dých mexických žen je, aby se naučily být sobě-
stačné a prohlásil: „Myslete co nejvýše - naší
hranicí je jen obloha.“ Už v roce 1994 vyslali rota-
riáni na vlastní náklady do Casa Amparo jako uči-
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tele Oscara Cortineze, profesora místní
univerzity. Učí tam po celý rok pět dní v týdnu
a dívkám věnuje i mnoho svého volného času. Ve
třídě je jich třicet, ve věku 11 let a výše. Cortinez
je učí všemu: dějinám, humanitním a technickým
předmětům, od abecedy až po vyšší matematiku.
„Musí se však také naučit milovat se navzájem.“
To, co bylo před 12 lety nemyslitelné, je dnes sku-
tečností: některé dívky již získaly stipendia a navště-
vují univerzity. Jedna z nich, Carmen, kterou
donesli do sirotčince jen jeden měsíc starou, absol-
vovala místní univerzitu v roce 2005. V dopisu rota-
riánům v Kalamazoo napsala: „Děkuji Bohu za
velkomyslné lidi, kteří pomáhají druhým. Te� jsem
dokončila univerzitu, brzy opustím Casa Amparo,
avšak nikdo nezapomenu, co jste udělali pro mne
i pro ostatní.“ Obdobných příkladů je celá řada.

Vzdělání se stává hnací silou
Orientace na vzdělání v Casa Amparo nakazila
i ostatní. Sestra Guadalupe Hernandez Oliva učí

starší děvčata práci s počítači, které jim obstarali
rotariáni za pomoci Nadace Whirlpool. Arnold
Macias, další profesor na univerzitě v Reynose,
městě s téměř milionem obyvatel, učí děvčata
angličtině. Mexičtí rotariáni zase hrají klíčovou
úlohu při umís	ování absolventek střední školy
u místních zaměstnavatelů. Mariza Gutierrez,
členka RC Reynosa Nuevo Millenio, se společně
s dalšími členkami tohoto klubu řídí názorem
UNICEF, že výchova dívek je velmi účinnou ces-
tou k podpoře rozvoje společnosti, protože vzdě-
lané ženy a jejich děti budou mít větší schopnost
stát se samostatnými a podporovat další příslušní-
ky společnosti.

Jak do budoucnosti?
V roce 2004 vyhlásil RC Kalamazoo zřízení na-
dačního fondu, který umožní financovat učitele
v Casa Amparo na neomezenou dobu. Také
místní nadace nyní zřizuje fond nesoucí jméno
Giselda Torres: také ona byla chovankou sirot-

čince Casa Amparo, avšak přišla o život při do-
pravní nehodě, když se vracela z práce jen něko-
lik týdnů před tím, než měla získat absolventský
diplom s vyznamenáním. Její fotografie nyní vé-
vodí Stěně slávy, kterou rotariáni z Michiganu
zřizují v Casa Amparo. Bude sloužit ke cti nejen
těm, které už dobře pokročily ve svém vzdělává-
ní, ale i inspirovat další dívky v sirotčinci: negra-
motnost v něm je již stejnou minulostí, jakou
byly kdysi i krysy. �
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Autorka tohoto příspěvku Barbara E. Walter,
členka RC Kalamazoo, odešla do důchodu po
26 letech působení jako novinářka a dopisova-
telka. Členkou klubu se stala v roce 1993 a po
dobu více než 10 let cestovala každoročně do
Casa Amparo. Je možné ji kontaktovat na adre-
se jbwalters@comcast.net, další informace jsou
k dispozici na adresách www.casaamparo.com
nebo www.kalamazoorotary.org
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Text: Stanislav Berkovec
Foto: Josef Nekvasil a Tomáš Kaucký

Měl jsem možnost navštívit nádhernou zemi na jihu Afriky -
Zambii. Naše mise měla za cíl natočit televizní dokument
o pozoruhodném projektu, který vzbudil pozornost už i na
půdě Evropského parlamentu. Vznikl díky podpoře naší vlá-
dy, zambijských úřadů a dalších institucí a organizací včetně
několika spřátelených Rotary klubů. Vznikl však hlavně díky
entuziasmu jednoho jediného člověka. Člověka, který doká-
že ostatní doslova zapálit. Nadchnout příkladem i osobním
nasazením. V Zambii to rozhodně není nasazení zbytečné.

Zapomeňte na všechno, na co jste zvyklí z naší pohodlné
severní polokoule. Zapomeňte na to, že jste nikdy neměli
hlad, že jste měli vždycky svou postel a že vám maminka
s tatínkem dávali k narozeninám dort. Zapomeňte na lé-
kařskou pohotovost, sanitky a návštěvy u libovolného
doktora - specialisty. Nic z toho v této části Afriky chudí
lidé neznají. A když, tak jen část těchto vymožeností,
v jiné kvalitě a souvislostech.

Ale od začátku... Doktor Standa Kusý je rotarián. Je to
ryzí muž, který se patrně pro poslání lékaře narodil
a v kombinaci s toulavými botami ho snaha pomáhat zcela
neomylně přivedla do Afriky. Pracoval několik let jako
primář - pediatr v měděných dolech. A protože žije podle
rotariánského hesla: „Kamkoliv jdeš, jdi s celým srdcem“,
přinesl postupně svoje srdce právě sem. S pomocí českých
ministerstev zdravotnictví a zahraničí, programů pro roz-
vojovou spolupráci a za podpory Rotary klubu Praha vy-
budoval před šesti lety v hlavním městě Lusace zambij-
sko-českou kliniku. Moc dobře ví, že tohle je jediná
opravdu účinná forma pomoci. Inu, nedávej hladovějící-
mu rybu, ale dej mu udici a nauč ho lovit!

Jen tak mezi námi - je prokázáno, že v případě posílání fi-
nančních prostředků nebo beden s materiální pomocí se
dostane k těm potřebným zhruba jedno procento. Mám
bohužel stejnou zkušenost s humanitární pomocí v době
jugoslávské války v devadesátých letech minulého století.
Kombinace kšeft a úředníci - to je mor všude na světě.

A jak vypadá klinika? Na klinice pracují české sestry a stu-
dentky z Jihočeské univerzity, čeští doktoři a také zam-
bijské sestry. A taky pes Alan, kterého jako štěně
zachránila Standova dcera na křižovatce před smrtí hla-
dem. Odvděčuje se i tím, že zahání hady a krysy. Klinika
ošetří ročně kolem 7000 pacientů zdarma, ovšem na svoji
činnost si také částečně opatřuje prostředky vlastní prací -
léčením těch movitějších.

S klinikou souvisí celé spektrum sociálních, medicín-
ských, kulturních a společenských projektů. Klinika pravi-
delně školí zdravotní sestry a porodní sestry. Opatřila pro

RC Praha

Zambijsko-česká klinika si za dobu své existence získala velmi dobrou pověst jak po stránce profesionální, tak
i po stránce lidské. Za rok tu ošetří kolem 7000 pacientů zdarma.

Vlaky na nádraží v Lusace jsou ostře sledované zejména v době konání trhu. Není to trh pro turisty, ale koupí-
te tu vše potřebné ke skromnému životu v chudých čtvrtích města.

Pořádné jídlo, přednášky, hry, zpěv, osvětová práce a nakonec balíček s hygienickými potřebami. To všechno
patří do projektu „Street children“. Pracovní den Veroniky z naší kliniky bude dnes velmí dlouhý.
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ně dokonce české mopedy tak, aby byly mobilní. Za pa-
cienty je třeba jezdit, protože lékařů - zejména těch od-
borných - je v Zambii málo. Jen pro ilustraci - na jednoho
očního specialistu připadá jeden milion obyvatel! Klinika
také vybudovala truhlářskou dílnu, ve které český odbor-
ník učí mladé Zambijce řemeslu. O všednodenní práci kli-
niky a úskalích s tím spojených ani nemluvě...

Dalším projektem je adopce zambijských dětí na dálku.
Když zaplatíte 7600 českých korun, pořídíte pro jednoho
školáka uniformu, rok docházky ve škole, učebnice a také
sociální a zdravotní péči. Po internetu jste pak informová-
ní o jeho studijních výsledcích. Klinika žije také velmi či-
lým společenským a kulturním životem - na dobročinném
trhu prodává české pečivo a dárkové předměty, které vy-
robí sestřičky. Pořádá výtvarné výstavy českých a zam-
bijských dětí - my jsme byli na úžasné vernisáži prací dětí
ze ZŠ v Hluboké nad Vltavou a české výtvarnice Radky
Tesaru, která v Zambii žije. Kromě několika velvyslanců
tam přišel i jejich neoficiální šéf - papežský nuncius! Práce
kliniky si v Lusace opravdu váží, několikrát ji ocenila do-
konce první dáma - manželka prezidenta Mwanawasy.

Klinika vytvořila také projekt Street children, protože na
ulici je spousta sirotků po rodičích zemřelých na následky
AIDS. Učí děti základním hygienickým návykům, cvičí
s nimi, pořádá hudební vystoupení, krmí je a dává jim ba-
líčky se základními hygienickými potřebami. Součástí to-
hoto projektu jsou také výukové workshopy - například
přednáška o malárii, jejím původu a prevenci proti ní.
(Ročně umírá na celém světě na následky malárie kolem
4 miliónů lidí. Zejména jedna ze čtyř variant - M. Falcipa-
rum - způsobuje z 99% smrtelnou mozkovou malárii).

Doktor Kusý se svým týmem vyjíždí pravidelně s mobilní
klinikou do oblasti Kalingalinga a dalších odlehlých ob-
lastí. Je běžné, že za jeden den prohlédnou a ošetří
150-200 lidí. Velké procento těchto pacientů je HIV po-
zitivních. Říkám-li velké procento, mám tím na mysli i 60
až 80%! Zažil jsem takový výjezd. O tom, že přijede český
doktor, se tady ví předem. Ještě večer přivážejí na kole
paní s velkými horečkami a Standa s kolegy okamžitě začí-
ná pracovat. Druhý den ráno přijíždí nákla�ák a na něm
celá vesnice. Paní doktorka Zina, která přijela s námi jako
návštěvník, se s naprostou samozřejmostí zapojuje do od-
borné práce. Prohlídky trvají celý den, čekárna je plná pa-
cientů. A protože se Standou pracuje ještě druhý doktor
Ivoš, chvíli trvalo, než si všimli, že někteří pacienti se ne-
chali prohlédnout od obou doktorů. A víte proč? Líbila se
jim růžová barva ibuprofenů. Tak si řekli příznaky a druhý
doktor růžováky naordinoval! Ale jinak zdravotní stav
chudých Zambijců není nijak růžový...

Jednou týdně jezdí tým kliniky také na prohlídky a ošetře-
ní dětí v sirotčinci s hospicem v Kasisi. Až 80% dětí je tam
HIV pozitivních. Sirotčinec vedou ctihodné sestry z pol-
ského řádu služebnic nejsvětější Panny Marie z Řešova
u Krakova. Ústav založil v roce 1926 otec Edmund. Na tu-
hle návštěvu nikdy nezapomenu. Potkal jsem se tam
s úžasnou ženou - matkou představenou Mariolou. Je to
nejstatečnější žena, kterou jsem zatím potkal. Pracuje tu
už 17 let a domů jezdí jednou za čtyři roky.

Víte, byl jsem na frontě, několikrát ve válce... ale tohle
bylo to nejdrsnější, co jsem kdy zažil. Ve válce stojí proti
sobě dva magoři, mají samopaly a střílejí po sobě, proto-

Sestra představená Mariola a přítel Standa Kusý mají společné zájmy, bez ohledu na náboženství. V sirotčinci
a hospicu otce Edmunda v Kasisi právě konzultují průběh jedné z pravidelných prohlídek dětí.

Zambijci mají k českým doktorům absolutní důvěru. Takovou, která boří i tradiční mýty a ostych budoucí matky.

Téměř 80% dětí v sirotčinci s hospicem v Kasisi je HIV pozitivních.

Na vernisáž výtvarných prací zambijských a českých dětí spolu s obrazy Radky Tesaru ve francouzském kultur-
ním centru přišli diplomaté i další významní představitelé veřejného života Zambie. Navštívil ji dokonce i pa-
pežský nuncius.



1414

že... inu proto. Ale tady jen stojíte a s vámi obludná bez-
moc a vy máte pocit obrovských prázdných rukou.

Standa prohlížel malou holčičku. Měla tenké nožky a ruce
a na citlivých dlaničkách měla legračně natažené bílé po-
nožky, protože ji všechno zraňovalo. Ty ruce a nohy byly
tenké, jako prst mého mistra kováře. Matka představená
Mariola držela opatrně tu malou dlaničku tak, jako mě
držela maminka při první injekci u doktora. Jako by říkala
to, co tehdy moje máma: „Neboj se, jsem tady s tebou.“
Holčička měla obrovské krásné oči a těma očima se na
mne dívala. Ptal jsem se Standy, jak je na tom. A jakoby
z dálky jsem slyšel, že tady může lékař už jen zmírnit smrt.
„Víš, ta vydrží tak dva dny. Tělíčko je tak slabé, že už ne-
dokáže přijmout žádné léky“. Propadl jsem se do těch vel-
kých očí, které občas obráceny v sloup jako by vyhlížely,
jestli už jede Cháron, co ji odveze na druhý břeh za má-
mou.

Musel jsem na chvíli odejít do malé kaple. Její stěny jsou
pomalované pestrobarevnými impalami, žirafami a hro-
chy. Ležícími, spícími, pádícími v pestré směsici barev
k Panně Marii na skromném oltáři. A oči lovce byly najed-
nou očima štvané zvěře a já jsem viděl, že tady je fronta
války s bídou a utrpením. A že sestra Mariola a doktor
Standa jsou v první linii a čerta starého te� myslí na své
náboženství nebo ateismus. �

Rád bych poděkoval MUDr. Zině Kaucké, Tomášovi Kaucké-
mu a Pepovi Nekvasilovi za radost z profesionální spolupráce
i pohodu na expedici. A příteli Standovi Kusému za nevšední
skromnost, obětavost a pokoru k lidským bytostem, která je ja-
kýmsi způsobem jeho života a kterou kolem sebe šíří s úsmě-
vem i v situacích, kdy ti, co ještě neutekli, pláčí.

Jedním z projektů kliniky je i „Street children“. To ovšem v praxi znamená střihnout si s kluky na ulici i malý
fotbálek. Proto je mezi dětmi tak oblíben.

„Tady je pekař, truhlář, sklenář - a všichni dohromady jsou na ulici.“ Na ulicích hlavního města Lusaky se ode-
hrává všechno, co si jen dokážete představit. Včetně provozování tradičních i novodobých řemesel.

Mnoho dětí vyrůstá doslova na ulici, bez rodičů. Možná právě tyhle děti potkáte za několik let na křižovatce,
jak žebrají o peníze na fet - polystyren rozpuštěný v acetonu nebo trichloretylenu.

Autor příspěvku o české nemocnici v Zambii Stanislav
Berkovec, je členem RC Praha od roku 2003. Patří
mezi elitní české novináře a moderátory společen-
ských událostí. Můžete obdivovat i jeho výtvarná díla
nebo zajít na divadelní představení, v němž hraje. Jeho
vášní jsou motorky, je členem H.O.G. Praha Chapter.
V závěru loňského roku oslavil kulaté životní jubile-
um, padesátku, a letos v únoru si k mnoha dřívějším
oceněním mohl přidat prestižní titul Motoristický no-
vinář roku 2006. K oběma životním událostem doda-
tečně blahopřejeme!

Na zdravotní prohlídku do Kalingalingy přijela za doktorem celá vesnice. Nejpraktičtější to bylo jedním autem
dohromady, tak přijeli náklaďákem.
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: Svatopluk K. Jedlička a Brian Coats

Poslední únorové pondělí byli pracovníci velvy-
slanectví USA v Praze aktéry neobvyklé události.
V tento den otevřeli deseti starším středoškolá-
kům v doprovodu stejného počtu zástupců Rota-
ry klubů z Prahy a blízkého okolí své pracovny.
Myšlenka na uskutečnění projektu Junior Am-
bassador se zrodila zhruba před rokem v průběhu
distriktní konference v Českém Krumlově při set-
kání vedoucích představitelů našeho Rotary dis-
triktu s tehdejším velvyslancem USA v ČR
panem Williamem Cabanissem. Záměr uvedl do
života na přelomu kalendářního roku současný
velvyslanec USA v ČR pan Richard Graber.

Smysl celého projektu je velmi prostý - má umož-
nit velvyslanci USA, pracovníkům diplomatické
mise i zástupcům Americké obchodní komory
poznat na základě doporučení Rotary klubů
z jednotlivých míst ČR mladé, talentované
a schopné středoškoláky s dobrými studijními vý-
sledky, kteří se aktivně účastní veřejně prospěš-
ných aktivit v místě svého bydliště a je u nich
předpoklad, že se stanou vůdčími osobnostmi
v určitém oboru. Jim má projekt otevřít přístup
k co nejširšímu spektru informací o vzájemných
vztazích mezi ČR a USA. Z tohoto vzájemného

poznání se pak mohou utvářet podmínky
pro další dlouhodobější spolupráci.

Pro účast na únorovém pilotním setká-
ní byly vyzvány Rotary kluby z Prahy
a jejího okolí, tedy kluby působící nej-
blíže velvyslanectví USA, aby nebylo
třeba organizovat dopravu a ubyto-
vání účastníků. Podle získaných
zkušeností bude upřesněno zamě-
ření i organizační zajištění dalších
setkání, na něž budou zvány další
skupiny mladých velvyslanců
z regionů podle působnosti jed-
notlivých asistentů guvernéra
našeho distriktu. V průběhu
nadcházejícího rotariánského
roku 2007/2008 se tak po-

stupně utvoří skupina 46 mladých ambasadorů,
odpovídající co do velikosti počtu Rotary klubů
působících v ČR.

Můžeme předpokládat, že na základě získaných
zkušeností snad brzy jiskra přeskočí i na Sloven-
sko, do působnosti tamního velvyslance USA
pana Rodolphe „Skip“ Vallee. Další zhruba de-
setičlenná skupina středoškoláků v doprovodu
rotariánů navštíví velvyslanectví USA v Praze už
17. dubna. Přijedou ze západních a jižních Čech.
Podzimní termín je připravován pro moravské
kluby.

Každý z mladých účastníků setkání obdržel z rukou velvyslance USA čestný titul Junior Ambassador

Živá diskuse s pracovníky jednotlivých sekcí velvyslanectví USA pokračovala po prohlídce residence v její knihovně (his-
toricky cenný objekt v pražských Dejvicích známý jako Petschkova vila)
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Mladí jsou budoucností této
země
S odstupem několika dnů po uskutečnění prvního pi-
lotního setkání jsme si dovolili položit velvyslanci
USA v ČR, panu Richardu Graberovi, tři otázky:

Od vašeho nástupu do funkce je patrné, že při-
kládáte velkou váhu spolupráci s mladými lidmi,
že kladete důraz na prohlubování vzdělání. Máte
v tomto směru i jiné konkrétní záměry, než je náš
rotariánský projekt Junior Ambassador?
Zajímám se o vytváření pevných vztahů s mladý-
mi lidmi, protože oni jsou budoucností této
země. A proto jsem inicioval program „Mladý
velvyslanec“, abych se mohl seznámit s nejlepší-
mi a nejnadanějšími mladými lidmi v České re-
publice. V dnešním rychle se měnícím, globa-
lizovaném světě jsou výměnné programy a zna-
losti nesmírně důležité. Proto doufám, že mladí
lidé budou mít také zájem o program Fulbrigh-
tovy komise při velvyslanectví USA, který umož-
ňuje vzdělávací výměnné pobyty nadaných vyso-
koškolských studentů ve Spojených státech
a České republice.

Bylo setkání v rámci projektu Junior Ambassa-
dor vaším prvním setkáním s mladými lidmi
v ČR nebo jste je už měl možnost poznat i při ji-
ných příležitostech?
Setkal jsem se s mnoha mladými lidmi na svých
besedách se studenty gymnázií a vysokých škol
v České republice, například v Brně a Českých
Budějovicích. Moje zkušenost s mladými Čechy
je obohacena také prostřednictvím činnosti školy,
kterou navštěvuje můj dospívající syn Erik, a akti-
vitami mé ženy Alex ve zdravotnickém sektoru.
Pro velvyslanectví je důležitá výměna názorů
a setkávání se s budoucími lídry vaší společnosti.
Máme na velvyslanectví program pro přednášejí-
cí, kde si mohou školy pozvat pracovníky velvysla-
nectví na diskusi se svými studenty na různá
témata. Pracovníci škol se mohou více o tomto
programu dozvědět na webových stránkách vel-
vyslanectví USA: czech.prague.usembassy.gov.

Uvítáme i pozvání k diskusím při různých
příležitostech pořádaných rotariánskými kluby.

Jakým dojmem na vás zapůsobila skupinka mla-
dých lidí vybraných do projektu Junior Ambas-
sador - jaký ohlas vzbudila u vašich spolupra-
covníků, kteří se s nimi setkali?
Skupina mladých lidí udělala na mne i mé kolegy
ohromný dojem. Všichni mladí velvyslanci byli na-
danými, hotovými osobnostmi a uměli se vyjadřo-
vat. Byl jsem ve skutečnosti tak potěšen formátem

těchto mladých lidí, že jsem řekl svým kolegům,
aby okamžitě zahájili přípravu návštěvy dalších
mladých velvyslanců. Velký dojem udělali tito
mladí lidé rovněž na představitele Mezinárodní
školy v Praze a Americké obchodní komory.
Rád bych poděkoval pánům Romanu Gronské-
mu a Petrovi Pajasovi a rotariánským klubům
v Praze za pomoc při vyhledání těchto skvělých
mladých lidí. Myslím, že partnerství s rotariánský-
mi kluby je hlavním důvodem úspěchu této první
návštěvy. A já se těším na spolupráci s rotarián-
skými kluby v Plzni a okolí při přípravě další ná-
vštěvy mladých velvyslanců z jejich regionu.

Ohlasy účastníků
Jiří Peterka (RC Prague International): Bylo velmi
zajímavé poznat zblízka prostředí ambasády i jed-
notlivé její sekce, pochopit, co dělají a jak fungují,
seznámit se s americkými diplomaty a dozvědět
se něco o americké zahraniční službě. Meziná-
rodní vztahy a diplomacie mě velmi zajímají a rád
bych studoval mezinárodní obchod, takže jsem se
rozhodně dozvěděl spoustu užitečných a zajíma-
vých informací. A v neposlední řadě jsem se na
akci seznámil s mnoha zajímavými mladými lid-
mi. Doufám, že budeme udržovat kontakt a třeba
některé z nich budu moci zapojit do projektů,
které dělám.

Daniel Lajda (vyslaný RC Praga Ecumena): Zauja-
la mě iniciativa k zlepšení a aktivnímu propojení
vztahů mezi USA a ČR. Přínos z tohoto setkání
byl ohromný, mnohostranný a patrně ho zhodno-
tíme až později.

Josef Justián (člen Rotaract klubu Praha vyslaný RC
Praha Classic): Kromě pestrosti a perfektního
rozpracování programu mě zejména zaujaly dis-
kusní části dne a návštěvy prostorů americké am-
basády. Diplomacie a poznávání lidí na této
úrovni mi připadají velice zajímavé už delší dobu
a předpokládám, že bych v budoucnu rád zkusil
něco podobného na vlastní kůži.

Tereza Cihelková (vyslaná RC Praha): Jedinečná
byla možnost dozvědět se něco o tom, jak funguje
velvyslanectví, jaké jsou podmínky cestování doMezi všemi účastníky začala živá diskuse bezprostředně při ranním sekání v Americkém středisku

Zatím co rotariáni besedovali se zástupci Americké obchodní komory, mladí velvyslanci se účastnili výuky na pražské
Mezinárodní škole v Nebušicích.

Po zdařilém dnu vyjádřili velvyslanec USA v ČR Richard
Graber (vlevo) i současný guvernér našeho Rotary dis-
triktu Roman Gronský podporu dalším setkáním v rámci
projektu Junior Ambassador.
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USA a proč jsou takové, jaké jsou, o akcích, které
ambasáda (popřípadě Americké centrum) pořá-
dá a jaké možnosti z toho pro nás plynou. Přeci
jen ne každý den máme možnost účastnit se po-
dobných setkání, dozvědět se něco o politice od
těch nejpovolanějších a navázat nové kontakty.
Velmi zajímavá byla také příležitost podívat se,
jak probíhá výuka na mezinárodní škole, protože
přístup českých škol k žákům se v mnohém liší
a v důsledku je tedy i jiný přístup žáků ke škole.
Celá tato akce byla jednou velkou zkušeností.

Tomáš Jungwirth (vyslaný RC Praha City): Musím
se přiznat, že jsem do projektu šel od začátku s jis-
tou nedůvěrou a táhla mě především zvědavost.
K mému příjemnému překvapení se jednalo o ne-
příliš formální akci se zajímavým programem.
V průběhu dne mi trochu chyběl větší časový
prostor vyhrazený otevřené diskusi, která by mož-
ná byla více bezprostřední a do které bychom se
my více zapojili. Přijde mi logické, aby takovéto
akce nebyly „jednorázovými“ a aby se následně
jednalo o konkrétních možnostech vzájemné spo-
lupráce absolventů programu Junior Ambassa-
dor a Amerických center v ČR nebo na úrovni
velvyslanectví USA.

Eduard Petiška (vyslaný RC Brandýs-Boleslav): In-
formací bylo nepřeberně mnoho, skoro lituji, že
jsem si nevzal diktafon. Celý den mě motivoval
k dalšímu studiu angličtiny, mám co zlepšovat.
Také poznání ostatních mladých ambassadorů
bylo velkým přínosem - jednalo se o velmi chytré
lidi, kteří mají velký potencionál být v budoucnos-
ti úspěšní a	 už v byznysu nebo kultuře. Vzali jsme
si na sebe kontakty a doufám, že se budeme i na-
dále vídat.

Esther Täumer (vyslaná RC Praha Staré Město):
Poznání různých oddělení ambasády, náhled do
funkce jednotlivých oddělení a vstřícné, přátelské
chování amerických úředníků bylo velkým zážit-
kem. Certifikáty o účasti, které nám byly předány,
mohou patrně pozitivně ovlivnit naši budoucnost
a příjemně nás překvapily. Jsem velice vděčná za

možnost účasti na tomto podniku a doufám, že
v budoucích účastnících zanechá Junior Ambas-
sador Program stejně hluboký dojem, jako ve
mně.

Nové výzvy, nové příležitosti
Význam pilotního setkání pro další rozvoj programu
Junior Ambassador zhodnotil guvernér distriktu pro
období 2007/2008 Petr Jan Pajas v hlavních rysech
takto:
Svým způsobem se tímto projektem otevřel nový
typ partnerství a vazeb, rotariáni jsou vystaveni

nové výzvě a novým příležitostem. Pro výběr „vy-
slanců“, studentů středních škol, se musí praktic-
ky každý klub blíže seznámit s tím, jaké školy
v jeho obci působí, jak jsou kvalitní a jací jsou sa-
motní studenti jimi připravovaní. Výběrem stu-
dentů a jejich pozváním na schůzky klubů vzniká
nová vazba mezi rotariány a mládeží v daném
místě.

Bude také třeba, abychom při předběžných set-
káních klubů a sponzorů mladé vyslance po-
vzbuzovali k tomu, aby se zbavili ostychu
a zapojili se odvážněji do diskuse a výměny ná-
zorů. Je třeba důsledněji předem připravit jak
sponzory klubů, tak zejména mladé vyslance na
diskusi o ekonomických a politických souvislos-
tech, o možnostech, výhodách a podmínkách
studia a výměnných programů mezi ČR a USA
jak na úrovni mezistátní, tak v rámci meziná-
rodních aktivit Rotary International. Věřím, že
tím přispějeme k ještě lepšímu průběhu příštích
setkání.

Důležité je, že při pilotním projektu se vytvořila
první malá, desetičlenná skupinka středoškoláků,
kteří mohou svým spolužákům sdělovat své dojmy
a poznatky z návštěvy velvyslanectví. To je zvláš	
důležité v této době, kdy probíhá stále intenzivněji
diskuse o tom, jakým způsobem a jak konkrétně se
má Česká republika podílet na bezpečnostní poli-
tice našich spojenců. Tak, jak se projekt mladých
vyslanců bude šířit oblastmi Čech, Moravy a Slez-
ska, bude tato skupina narůstat jak do počtu, tak
do významu. Věřím, že se pak budeme nejen rado-
vat z úspěšného výběru studentů, ale že se po le-
tech od řady z nich dočkáme činů a jednání
odpovídajících hodnotám Rotary a zájmům pev-
ného a vzájemně výhodného přátelství mezi naší
zemí a Spojenými státy americkými.

Rád bych i touto cestou upřímně poděkoval panu
velvyslanci Richardu W. Graberovi a jeho spolu-
pracovnicím, paní Sarah Peck a paní Heleně
Markusové a dalším nejen za pohostinnost
a opravdu výjimečnou otevřenost a přívětivost,
s jakou proběhlo setkání s mladými vyslanci
a sponzory z pražských klubů, ale také za to, že již
oznámili a zahájili přípravu dalšího kola tohoto
projektu. �

Hlavní strůjci projektu, velvyslanec USA v ČR Richard Graber (vlevo) a Petr Jan Pajas, DGE, hned na místě promýšleli vy-
lepšení pro další setkání. Nápomocen jim byl Josef Lébl z RC Praha (vpravo).

K vrcholným zážitkům patřilo přijetí účastníků v pracovně velvyslance USA v Schönbornském paláci na Malé Straně

K nejzajímavějším patřila prezentace generálního konzula
Stuarta M. Hatchera. Zaujalo i jeho představení nových
cestovních pasů, které budou vydávány občanům USA.
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Text a foto: Mgr. Svatopluk K. Jedlička

V letošním roce si připomíná světové skautské hnutí 100. výročí svého vzniku.
Zjevně největší událostí proto bude XXI. Světové jamboree, které proběhne
od 27. července do 8. srpna 2007 v Hyllands Parku, hrabství Essex v Anglii.
Předpokládá se účast více než 40 000 skautů, skautek, jejich vedoucích a dob-
rovolníků z mezinárodního servisního týmu ze 155 zemí celého světa. Bude se
jednat o největší skautské setkání, které kdy proběhlo. Jamboree se účastní
i několik stovek účastníků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, tedy z celého
našeho Rotary distriktu. Na vlastní kůži budou moci pochopit smysl interkul-
turní výchovy, výchovy k toleranci a proti předsudkům a stereotypům, či vý-
znam učení se cizím jazykům. Čeští skauti se na jamboree představí především
podsadovým táborem a expozičním stanem na hlavním „náměstí“. V expozič-
ním centru bude formou interaktivní expozice představena Česká republika,
Junák, česká filmová a hudební produkce, ale i významné české produkty či vy-
nálezy. Obdobně představí svoji zemi i slovenští skauti a skautky. Na XXI. svě-
tové jamboree se ti nejmladší zájemci mohou dostat jako členové některé
z výprav, tzv. „jamoddílů“. Pro rovery a rangers je určena účast v International
Service Teamu, tedy skupině dobrovolníků zajiš	ujících hladký průběh celého
jamboree. Ten, kdo není přímo aktivně zapojen ve skautském hnutí, může vy-
užít statut „výletníka“ a přijet na jamboree na jednodenní návštěvu. Pro mno-
ho skautů, skautek, roverů a rangers je účast na jamboree splněním jejich snu,
neopakovatelným a silným zážitkem na celý život.
V duchu tradice úzkého sepjetí mezi Rotary kluby a skautskými oddíly (pod-
pora jejich činnosti i členství mnoha rotariánů ve skautském hnutí) vydal gu-
vernér našeho distriktu výzvu k podpoře účastníků XXI. Světového

jamboree. Jedná se zejména o to, abychom umožnili celkovým nebo
částečným příspěvkem účast těch nejmladších ve věku 14-17 let, kteří by se
z finančních důvodů poměrně nákladné cesty a dvoutýdenního pobytu mohli
zúčastnit jen těžko (celkem až 25 tisíc Kč). Ostatně i pro nejznámějšího
skautského spisovatele, Jaroslava Foglara, byla v roce 1920 účast na prvním
světovém jamboree velkou motivací. Právě kvůli finanční náročnosti mu však
účast tenkrát zůstala odepřena. Podporu je možné uskutečnit přímo příspěv-
kem konkrétnímu skautovi či skautce, kteří prošli náročným výběrem v místě
jejich bydliště (uzávěrky přihlášek byly do konce března) nebo se stát „adop-
tivním“ vysilatelem, tedy poskytnout pomoc prostřednictvím grantového
programu Skautské nadace Jaroslava Foglara. Pomozme tedy dle našich sil
splnit životní sen alespoň několika skautským teenegerům.
Bližší podrobnosti jsou k dispozici v elektronické podobě v naší redakci, na we-
bových stránkách www.skaut.cz/jamboree2007 nebo je ochotně poskytne nejak-
tivnější skaut našeho Rotary distriktu Zdeněk Michálek - Šakal, tel. 606 760 130,
zmichalek@hmpartners.cz. ��

V letošním rotariánském roce od nás vyjíždí už druhý GSE tým. Jeho cílem je
Rotary distrikt 1950 v Německu (viz mapka na str. 38). Mezi 10. květnem
a 6. červnem navštíví čtveřice mladých odborníků pod vedením zkušeného
rotariána Petra Fencla (RC České Budějovice) a v péči deseti partnerských
Rotary klubů celkem deset měst. Zpět na svá domácí pracoviště přivezou
zkušenosti z oblasti výuky na vysokých školách, sociální geografie, matemati-
ky, oblasti cestovního ruchu a medicíny. Vedoucí týmu, který je stálým sekre-
tářem našeho distriktu, jistě přiveze i nové poznatky související se zajištěním
chodu distriktního organismu. Celý tým se na závěr pobytu zúčastní konfe-
rence distriktu 1950 ve Weimaru. Reciproční GSE tým z distriktu 1950 na-
vštíví Čechy, Moravu a Slovensko už od 14. dubna do 15. května.
-skj-

Od poloviny dubna do poloviny května bude v našem distriktu získávat pro-
fesní zkušenosti trojice mladých odborníků z USA (Jižní Kolorado,
D. 5470) vedená rotariánem Stevem Bergem (RC La Junta). Steve je rotari-
ánem 25 let a od roku 2002 zastává funkci asistenta guvernéra. S ženou Ma-
rií v uplynulých letech sami hostili mnoho členů studijních týmů
a výměnných studentů. Před odchodem do důchodu vedl ve třetí generaci
rodinnou firmu na výrobu školního nábytku a jiných produktů. Jedna z čle-

nek GSE týmu, Claudine Bogart, se chtěla původně stát novinářkou, ale
dnes vede firmu na rámování obrazů, kterou před třiceti roky založil její
otec. Druhá z členek týmu, Patty LaTaille, se věnuje práci s rizikovou mlá-
deží a je aktivní novinářkou. Andrease Tischhausera zajímá vše týkající se
hudby, je pedagogem i aktivním hráčem na flétnu a hudebním režisérem.
O hostující GSE tým se budou starat Rotary kluby v Praze (RC Praha Clas-
sic), Plzni (RC Plzeň), Českém Krumlově, Třebíči, Zlíně, Liptovském Mi-
kuláši a Popradu. Ten, kdo bude mít zájem, může se s jeho členy setkat i na
distriktní konferenci v Ostravě.
(skj)

Guvernér distriktu Roman Gronský (vlevo) a Zdeněk Michálek dali základ novodobé spo-
lupráci našeho Rotary distriktu se skautským hnutím v mezinárodním měřítku na loň-
ském Světovém kongresu RI v Kodani.

GSE tým odjíždějící od nás do distriktu 1950 (zleva):
Pavel Švec a Renata Klufová (oba vysílá RC Č. Budějovice), Petr Fencl, vedoucí týmu
(RC Č. Budějovice), Spyridon Gkalpakiotis (vysílá RC Praha-Staré Město),
Peter Melník (vysílá RC Košice).



The painting "Farewell in Port" by Karel Gott was
auctioned for a record price of 120,000 CZK during
this year's Rotary Club Community season. The
painting was auctioned at RC Ostrava International's
Second Benefit Ball in the city's Hotel Imperial,
attended by Rotary guests from Austria, Germany, the
Netherlands and Slovakia. Another 11 Czech and
Slovak artists donated valuable artifacts to the
auction. Together with sponsorship donations, the
organizing Rotary Club distributed a total of 410,000
CZK among seven humanitarian projects. Staged in
conjunction with LR Health & Beauty Systems in the
capacity of General Partner, the Ostrava ball greatly
profited from the appearance of three Czech pop stars
- Věra Špinarová, Leona Machálková and Josef
Laufer. Some other Rotary Clubs of our District also
organized balls of traditionally high standard. RGN
received invitations from Český Krumlov, České
Budějovice and Žilina. The proceeds from RC
Znojmo's benefit ball went to a matching grant project
organized in cooperation with RC clubs in Austria,
Germany and Switzerland. In mid-April they will
present a specially adapted bus to the Břežany Social
Care Institute. Although rather less spectacular, some
other benefit projects were also worth the effort.
Expressing interest and moral support is often quite
helpful to people in need.
(Story and reproduced photo by Svatopluk K. Jedlička)

RC Praha

Stanislav Kusý, a doctor, Rotarian and a man of sterling character, obviously
must have been born for his medical profession. Globetrotting ways and the
desire to help the others have brought him to Zambia, in Africa. Six years ago,
he opened a Czech clinic in Zambia's capital, Lusaka, with the help of the
Czech foreign and health ministries, development cooperation programs, and
Rotary Club Praha. This clinic is staffed by Czech nurses and students of the
South Bohemian University, Czech doctors and Zambian nurses. Every year
they provide free healthcare treatment to around 7,000 patients. The more
affluent patients receive paid treatment, which helps fund the clinic's
operation. The clinic runs nurse and midwife training courses and trainees
even use Czech-made mopeds for the sake of mobility, because there are too
many patients in Zambia and specialist doctors are hard to find. Suffice it to
know that there is one eye doctor for every million of patients! A mobile clinic
regularly visits outlaying areas. Its staff routinely sees 150-200 patients, most of
them HIV-positive. The clinic runs a wide range of welfare, healthcare,
cultural and social projects. Thus, the Street Children project assists orphans
whose parents died of AIDS. Young Zambians acquire carpentry skills in a

workshop taught by a Czech professional instructor. Remote adoption of
Zambian children to help them pay school fees is also a successful project.
Lusaka truly appreciates what the clinic has been doing and letters of praise
have been sent in by Zambia's First Lady, the wife of President Mwanawasa.
(Story by Stanislav Berkovec / Photo by Josef Nekvasil)
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RI HEADQUARTER - Great Britain’s
Queen Elizabeth II recently bestowed
Rotary International President William B.
Boyd with the Companion of the Queen’s
Service Order Award. The award is given to
New Zealand residents who have served as a
valuable volunteer to the community,
whether in elected or public office. The
queen appoints 30 people each year. The
queen honored Boyd for his work in the New
Zealand community, which he’s served as a
Rotarian since 1971. He’s also served in his
community as an elder and youth leader in
the Presbyterian church, scout master,
secretary of several school committees, and
30 years as a rugby referee with the rugby
union. “While Lorna [Boyd’s wife] and I are
honored for me to receive the QSO, we
recognize that this is recognition of the
standing of Rotary in our community,” says
Boyd. (Lisa Baker, RI News)

UN - A new United Nations Secretary-Ge- ne-
ral had started his five-year term of office as of
2007. Mr. Ban Ki-moon, 62, a seasoned diplo-
mat, is a former Minister of Foreign Affairs
and Trade of the Republic of Korea (South
Korea). Mr. Ban received a bachelor’s degree
in international relations from Seoul National
University and a master’s degree in public ad-
ministration from the Kennedy School of Go-
vernment at Harvard University. He and his
wife, Madam Yoo (Ban) Soon-taek, whom he
met at school in 1962, have one son and two
daughters. He briefly visited the Czech Re-
public in June 2006 as the Chef-de-Cabinet of
the President of the UN General Assembly.
His ties to the United Nations date back to
1975. (skj)

ROTARY PEACE AND CONFLICT
STUDIES PROGRAM. Chulalongkorn
University in Bangkok, Thailand, is home to
the Rotary Peace and Conflict Studies
program, a key element of The Rotary
Foundation’s efforts to build peace around the
world. Participants in the intensive
three-month certificate program for
professionals learn conflict-resolution and
mediation skills. The program accepts
applications year-round, with deadlines falling
around July (for the January-April session) and
December (for the July-September session).
Learn more at www.rotary.org/foundation.

Ing. Petr Jan Pajas (*1938) has been a member
of RC Praha City since 1998, and was its Presi-

dent in Rotary 2001-2. An assistant to the Gover-
nor since mid-2008, he is a Paul Harris Fellow.
Petr Pajas with his family lives in Prague and has
three grown-up children - a daughter and two
sons. He divides his professional life among three
fields - nuclear physics, information technologies
and nonprofit sector (having served as Director
of the Czechoslovak Charter 77 Foundation, Go-
vernment Commissioner for the Establishment
of a Central European University funded by Ge-
orge Soros, local manager of the PHARE project
"Training Civil Servants in EU Affairs", member
of the Board of Trustees and later Vice President
for Administration of Prague's Anglo-American
College). Since July 2005, Petr Pajas has been a
part-time employee of the Prague Secretariat of
the international Public Association in Support
of Open Society - PASOS. On an international le-
vel, he has been an outside employee of the
U.S.-based International Center for Nonprofit
Law (ICNL). He has also shared in the drafting of
legislation regulating the public benefit status in
connection with a new Civil Code.
(Story and photo by Svatopluk K. Jedlička)

Intensive preparations for a new Rotary Year
have been underway in the past three months. In
January, the new District Governor, Petr Jan Pa-
jas, attended a World Assembly of Governors in
San Diego. He has brought back messages by RI's
Future President Wilfrid J. Wilkinson and the
new Chairman of the Rotary Foundation Admi-
nistrative Board, Bhichai Rattakul. In March he
conveyed their vision to newly elected officials of
our District at a PETS Seminar and District Mee-
ting in Prague. According to both working
get-togethers, the next Rotary Year will brim
over with activities. We will mark the 80th anni-
versary of Slovakia's first Rotary Club in Bratisla-
va. The Moravian town of Břeclav, in one of the

most picturesque scenic spots of our District, will
host an international meeting of Rotarians from
Austria, Belarus, Germany, Hungary, Moldova,
Romania and Ukraine. They plan to establish a
prestigious contest - "Rotary Wine of the Year".
The start of the new Rotary Year will coincide
with the commencement of activities of a new
committee on international cooperation between
our District (CZ/SK) and districts in the United
States. We want Rotary Clubs to be
re-established where they were before World
War II but have not yet been restored. Some food
for thought at this year's District Conference
scheduled to take place in Ostrava on 12 May!
(Story and photo by Svatopluk k. Jedlička)

The District Assembly was introduced to four U.S. university graduates sent by the Rotary foundation to Prague's Char-
les University for a year-long internship program. Each of them is hosted by a Prague Rotary Club.
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GSE Team from the United States. A trio of
young U.S. experts (South Colorado,
D. 5470) will gather professional experience
in our District at the turn of April and May.
One member of the GSE Team manages a
picture-framing business, another one works
with teenage risk groups and is a journalist. A
third teammate is a music aficionado, flautist
and music producer. The team is led by a
veteran Rotarian that managed a family
school-furniture business before retirement.
The team will be available for meetings in
Prague, Pilsen, Třebíč, Zlín, Liptovský
Mikuláš and Poprad, as well as at the District
Conference in Ostrava (skj)

RC Karlovy Vary. The Karlovy Vary Rotary
Club will mark 15 years of its renewed
activity by a weekend-long Inter-City
Meeting. In addition to social meetings there
will be a guided tour of the town, a golf
tournament, and access to the Imperial Hotel
Wellness Program. The ICM is scheduled to
take place on May 25-28 (applications should
be sent by April 15). Contact Stanislav Srnka,
tel: +420 355 320 468
or rotary.kvary@seznam.cz.

RC Praha. Mrs. Hilda Čiháková-Hojerová,
Honorary Member of RC Praha and
laureate of the TGM Order - the supreme
Czech state distinction, died in late January
at the age of 97. It was moving to hear her
speak at the recent encounters about the
Rotary ideals that helped her, and two wives
of former Rotarians, to survive the horrors
of Communist jails in the 1950s. She will be
fondly remembered.

RC Hradec Králové. Reports from RC
Hradec Králové frequently mentioned the
Professor of the University of Manchester,
Tony Červenka. He was an Honorary
Member of this Club and a regular member
of the Frodsham and Helsby Rotary Clubs C
in the United Kingdom. He was instrumental
to many joint projects of both these Clubs.
He passed away in late January, at the age of
67. He will be fondly remembered.

RC Pieš	any. The Slovak Ministry of Labour,
Social and Family Affairs has awarded RC
Pieš	any with a “Social Contribution 2006”
prize in recognition of its quick, immediate
and spontaneous assistance to the Danišovič
family of the village of Veselá. Their modest
house was damaged by a massive mudslide
one afternoon after torrential rains. The
Pieš	any Rotarians provided essential
household equipment to the family. This,
together with help from relatives and
neighbours, enabled the family to return
home in just two days’ time.
(Karol Ambra)

Story by Svatopluk K. Jedlička
Photos by Svatopluk K. Jedlička and Brian Coats

The U.S. Embassy in Prague marked a unique
event on the last Monday of February. It opened
its offices to ten senior high school students and
as many Rotary Club officials from Prague and
areas close to the city. The Junior Ambassador
Project was conceived about six months ago at the
District Conference in Český Krumlov, where
senior officials of our Rotary District met with

the then U.S. Ambassador to the Czech
Republic, Mr. William Cabaniss. The present
U.S. Ambassador, Mr. Richard Graber went
practical on this idea in late 2006. The idea is
quite simple - to introduce the Ambassador of the
United States and embassy officials, as well as the
representatives of the U.S. Chamber of

Commerce, on the recommendation of various
Czech Rotary Clubs, to talented and achieving
Czech high school students engaged in public profit
activities and displaying a leadership potential in
their respective areas of endeavour. Getting to
know each other could foster conditions for the

long-term further cooper-
ation. Rotary Year 2007/2008
will see the forming of a group
of 46 Young Ambassadors,
reflecting the number of
Rotary Clubs active in the
Czech Republic. It is assumed that, with the
experience gathered in this way, the spark will skip
across to Slovakia, and to America's ambassador
there, Rodolphe "Skip" Vallee.

Ambassador Graber summed up his impressions
from the initial pilot meeting by saying:

"Exchange and knowledge are so important in
today's rapidly changing, globalized world. I was
very impressed by the group, and so were my
colleagues. All of the Junior Ambassadors were
accomplished, articulate, and poised. In fact, I was
so pleased by the caliber of the Junior
Ambassadors that I directed my staff to begin

preparations for the next visit immediately. The
officials from the International School [of Prague]
and the American Chamber of Commerce were
also impressed. I'd like to thank Roman Gronský,
Petr Pajas and the Rotary Clubs of Prague for
helping us find these wonderful young people."

U.S. Ambassador Richard Graber received the delegates in his office.

The Junior Ambassadors consider their visit to the International School of Prague a valuable experience.



ENVIRONMENT. The April issue of The Rotarian focuses on
environmental and drinking water projects. It quotes the example of a
joint project by RC La Belle (Florida, U.S.A., D 6960), RC Dushanbe
(Tajikistan - D 2430) and The Rotary Foundation, concerning the
reconstruction of water supply systems destroyed by a six-year civil war
in Tajikistan and the provision of new water mains. Last year alone,
another 15,000 residents of this country, huddling in the snows of the
Pamirs, gained access to sources of drinking water. Nineteen Rotary
Clubs in Florida and Indiana, The Rotary Foundation, and CARE had
pooled resources to raise almost 95,000 USD to fund the project.
Czech-born Michal Fidler, of Cheb, has long been involved in the
project. Having settled in Dushanbe, he joined Tajikistan's first Rotary
Club in 2005. (Bettina Kozlowski/ edited by skj)

Late in February, Libor Friedel (RC Ostrava) flew to
Canada's Hamilton, Ontario, to attend the 28th
McMaster World Congress, specifically a world
conference on intellectual capital and innovations,
which was part of the congress. Libor carries out
research in this field as part of his doctoral thesis at
Tomáš Ba�a University in Zlín. We asked him what
precisely his field involves and how it is connected to
the Rotary Community.

According to one definition, intellectual capital
includes "any intangible resource, acquired

through experience and learning, that can be
used in the creation of further riches". The
Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD), of which both Countries
of our District are members, defines intellectual
capital as an "economic value of two categories of
intangible assets - organizing (structural) capital,
and human capital". What does this mean
specifically for the Rotary? According to its

2005-06 Annual Report, The Rotary Foundation
had and worked with 709.2 million USD (more
than 15 billion CZK). However, there is also the
"intangible part" the value of which it is not easy
to express in sheer numbers. In the case of
Rotary's organizing and structural capital we talk
about a century-old tradition projected into the
organization structure of the RI Headquarters,
Districts and Clubs, the ability to organize and
implement global projects such as PolioPlus,
exchanges of young people and young experts,
thousands of pages of documentation,
instructions, guidelines and descriptions;
partnership and contact networks that span the

world, etc. In Rotary, human capital is the sum of
private and shared knowledge, skills, experience,
ideas and know-how contributed by more than
1,200,000 Rotarians worldwide, together with
thousands of Rotaract Club members and other
cooperating loyalists. We are a part of this untold
economic value of intellectual capital, for we
share in its creation. These are also the Rotary
riches. (www.intelektualnikapital.cz)

21ST WORLD JAMBOREE. This year, the Wo-
rld Scout Movement celebrates its Centennial.
A Jamboree will take place on July 27-August 8,
2007 in Hyllands Park, Essex, England. True to
the tradition of close interaction between Rota-
ry Clubs and Boy and Girl Scouts' units (support
and involvement of many Rotarians in the
Scout Movement), the Governor of our District
issued an appeal for supporting the participants
of the Jamboree. We should donate contributi-
ons (up to CZK 25,000) for the youngest (14-17)
age category of participants to be able to attend.
Contributions can be made on behalf of indivi-
dual Boy or Girl Scouts who have undergone ri-
gorous select procedures where they live
(application deadline expired at the end of
March) or by way of becoming "adoptive" dis-
patcher by sending contributions to the Grant
Program of the Jaroslav Foglar Scout Foundati-
on. For more details please contact Zdeněk Mi-
chálek - Šakal, tel. 606 760 130,
zmichalek@hmpartners.cz.

GSE with Germany (D 1950) - A GSE Team from
Germany's District 1950 will pay a visit to our
District on April 14-May 15. Reciprocally, our
Team will visit Germany on May 10 - June 6. They
will come back furnished with new findings in the
fields of university teaching, social geography,
mathematics, tourism and medicine. The team
leader, the standing Secretary of our District, will
certainly come back with new findings concerning
the organization of District Clubs. The GSE project
is jointly conducted by RC České Budějovice, RC
Praha Staré Město and RC Košice. (-skj-)

These four pages contain
English-language highlights of the
content of the Czech and Slovak

magazine ROTARY GOOD NEWS 2/2007.
Translation: Libor Trejdl

Editorial Board: +420 602 432 751
e-mail: goodnews@rotary.cz

Learn more about ROTARY INTERNATIONAL on www.rotary.org

Libor Friedel (left) with Leif Edvinsson, 1998 Brain of the year and historically the first professor of intellectual capital
(Lund University, 2000)
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Hoci od založenia Nadácie Rotary uplynulo už
devä	desiat rokov, mnohí rotariáni stále dosta-
točne nedoceňujú jej ohromný význam. Horšia je

však skutočnos	, že mnohé kluby sa nijakým
spôsobom nepodie
ajú na uskutočňovaní cie
ov
našej Nadácie, no neváhajú zdie
a	 jej úspechy.

Naša Nadácia Rotary bola charakterizovaná ako
„najrozsiahlejší a najúspešnejší samostatný pro-
gram, aký sa kedy realizoval v rámci rotariánske-
ho sveta“. Nadácia - to je ove
a viac ako iba peni-
aze, pocty, či lichotivé tituly. Potvrdilo sa, že
nadácia svojou podstatou spočívajúcou v pretavo-
vaní praktických myšlienok do reality pozitívne
zasiahla do života miliónov 
udí. Prostredníc-
tvom našej nadácie môžem ja aj vy dosiahnu	 také
ciele, aké by sme ako jednotlivci nikdy dosiahnu	
nemohli. Pre našu nadáciu nie sú prekážkou štát-
ne hranice a my môžeme vytvára	 lepší svet tým,
že budeme patri	 k väčšiemu celku, a nie iba
k niektorej z častí tohto sveta. Niekto múdry raz

povedal: „To, čo robíme pre
seba, odíde s nami. To, čo robí-
me pre druhých a pre svet, pretr-
vá a stane sa nesmrte
ným.“

Počas môjho funkčného obdo-
bia v pozícii prezidenta RI v ro-
koch 1996-97 som navštívil Belo
Horizonte v Brazílii, aby som
tam slávnostne uviedol do života
projekt sponzorovaný Nadáciou
Rotary, v rámci ktorého sa ško-
lám pre nevidiace deti poskytli
tlačiarne na tlač textov v Braillo-
vom písme. Deti v škole ma ob-
stali a ja som napísal zopár viet
do počítača. Potom som jedno z
detí vzal za ruku a položil jeho
prst na klávesu, ktorou sa spúš-
	ala tlač. Na špeciálnej tlačiarni
sa vytlačila prvá strana. Chla-
pec, ktorý zadal príkaz na tlač,
rýchlo vzal papier a hne� začal
prstami číta	. Ke� zdvihol hla-
vu, na jeho tvári zažiaril úsmev.
Chlapec mi povedal: „Teraz sa
naozaj budem môc	 sta	 spiso-
vate
om!“

Tento chlapec stratil zrak, ne-
prišiel však o víziu. A práve

Nadácia Rotary dala jemu a mnohým �alším
miliónom 
udí šancu, aby svoj sen o lepšej budúc-
nosti naplnili. �
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Časopis The Rotarian poskytoval v průběhu let
neocenitelnou pomoc Nadaci Rotary. Dosažení
každého úspěchu, každá významná příležitost či
výročí byly vždy velmi zasvěceně rozebírány
a publikovány. Jeden z článků, uveřejněný u pří-
ležitosti 50 výročí založení Nadace, přinesl zásad-
ní obrat v naší historii. Článek past prezidenta RI
A. Z. Bakera s názvem Zaměřme se na budouc-
nost (Let’s Face the Future), uveřejněný v listo-
padu 1967, otevřel cestu k zahájení dalších
dlouhodobých programů.

V roce 1991-92 The Rotarian připomněl 75. výro-
čí Nadace Rotary 75 svíčkami, symbolizujícími
světlo, které Nadace poskytla tolika lidem. Jiný
článek popsal historickou výměnu studijních sku-
pin (Group Study Exchange) mezi distrikty v Ar-
gentině a ve Velké Britanii po válce o Falk-
landské ostrovy v roce 1982. Další článek připo-
mněl zahájení programu 3H (Health, Hunger,
and Humanity). Jiný článek popsal cestu guver-
néra distriktu 6380 z let 1984-85 Richarda Pearce
a jeho manželky, kteří pěšky přešli za 260 dní ce-
lou Kanadu od západu k východu pochodem
o délce 6063 kilometrů, aby upozornili na činnost
Nadace Rotary.

Každá ze 75 svíček připomíná soucit, hrdinství, po-
rozumění, službu, úspěch, vášeň, moudrost a lás-
ku. V letošním roce oslavuje naše Nadace Rotary
své devadesáté narozeniny. A zahájili jsme již pří-
pravu knihy, která oslaví naše sté výročí v roce
2017. Naše Nadace kráčí dál, pevně a neochvějně.

Luís Vicente Giay,
předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary

Foto: Minoka Lozinska Lee

Odpově� na tyto čtyři otázky pomáhá ověřit,
zda naše úmysly a činy skutečně přispívají
k naplnění rotariánských zásad, k zachová-
ní a rozvíjení etických hodnot v mezilidských
vztazích.

1. Je to PRAVDA?
2. Je to ČESTNÉ vůči všem,

jichž se to týká?
3. Podpoří to PŘÁTELSTVÍ

a vzájemnou DŮVĚRU?
4. Přinese to PROSPĚCH

všem zúčastněným?

Poslání Nadace Rotary se promítá nejen do
dlouhodobých programů s celosvětovou pů-
sobností dotýkajících se především rozvoje
zemí třetího světa (PolioPlus, 3-H apod.) nebo
udržení míru na naší planetě, ale i do projektů
realizovaných na úrovni našeho distriktu
a v jednotlivých klubech. Nejviditelnější je po-
díl na MG projektech v oblasti pomoci handi-
capovaným či sociálně slabším. S podporou
Nadace Rotary se uskutečňují výměny mla-
dých odborníků různých profesí v GSE týmech,

výměny středoškolských studentů a letní
kempy pro mládež. Nadace poskytuje řadu sti-
pendií a vytváří podmínky pro stáže a studijní
pobyty. Podpora Nadace Rotary prolíná prak-
ticky do všech oblastí našeho snažení. Mějme
proto na vědomí, že pravidelný příspěvek, kte-
rý každý z nás rotariánů do fondů Nadace Ro-
tary vkládá, je prostřednictvím nadačního
systému a sdružováním finančních prostředků
mnohonásobně zhodnocen a efektivně využit.
(skj)



Text : Bettina  Kozlowski
Foto: Michal Fidler
Preklad a redakčná úprava: Ivan Belan, PDG
Prevzaté z časopisu The Rotarián 2007/ 4

Viac ako 900 rokov stará dedina Sayod, ležiaca v jedných z najvyšších ve
hôr
sveta, je obklopená obrovskými 
adovcami. Z 
adovcov sa roztápajúce masy
snehu tečú do potokov a riek. Táto oblas	 - v súčasnosti známa ako Tadžiki-
stan - je na tre	om mieste na svete v štatistike vodných zdrojov na obyvate
a.

Ešte pred pár rokmi sa Sayod rozprestieral na mí
ach neúrodnej pôdy. Asi
640 obyvate
ov tejto dediny, ako aj tisíce �alších Tadžikov žijúcich vo vysoko
položených údoliach, nemali prístup k čistej vode potrebnej v domácnostiach,
ako aj na chovate
ské a po
nohospodárske účely. Ženy samé, či s pomocou
somárov, museli dennodenne zdoláva	 horské priesmyky, aby naplnili vedrá
vodou z nekontrolovaných vodných tokov, ktoré často v lete vyschli a v zime
zamŕzali. Daž�ovú vodu zachytávali v priekopách vykopaných okolo dedín.
Takáto voda však obsahovala umelé hnojivá z pri
ahlých polí a prírodný hnoj
od dobytka. Bola teda potencionálnym zdrojom baktérií spôsobujúcich váž-
ne brušné komplikácie, týfus a hepatitídu.

V Sayode a ostatných oblastiach krajiny nebola vždy takáto situácia. Tadži-
kistan ako bývalá sovietska republika v rokoch 1929 - 1991 bola cie
om ob-
rovských investícií Sovietskeho zväzu do hydroenergetiky. Výsledkom bolo
vybudovanie jednej z najvyšších priehrad na svete - skoro 300 m vysokej Nu-
reckej priehrady, nachádzajúcej sa v blízkosti hraníc s Afganistanom. Po zís-
kaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu v roku 1991 zúrila v Tadžikistane
devastujúca občianska vojna, ktorá trvala šes	 rokov. Zničili sa a schátrali aj
vodné elektrárne z éry  ZSSR a vodovodné potrubia skorodovali.

Pod
a rozvojového programu Spojených národov malo na začiatku nového
tisícročia prístup k dodávkam zdravotne neškodnej pitnej vody potrubným
rozvodom menej ako 20% vidieckej populácie Tadžikistanu. Asi dve tretiny
zo siedmich miliónov Tadžikov sa živia pestovaním plodín a chovom dobyt-
ka. Vodná kríza takto spôsobila, že väčšina obyvate
ov krajiny sa ocitla na
hranici biedy.

Rotarián John Capece (RC La Belle, Florida, USA) sa dozvedel, že desiatky
tisíc dedinčanov, žijúcich v horských oblastiach republík bývalého Sovietske-

ho zväzu, nemajú možnos	 zachytáva	 vodu z topiaceho sa snehu. Capece,
ktorý pôvodne pracoval ako hydrologický inžinier v Afrike, upriamil svoju
pozornos	 na Tadžikistan. Dvaja vyslaní experti (jeden pôvodom z Českej re-
publiky - víz tiež RGN 2006/1 str. 16 a 17)) odcestovali do hlavného mesta
Dušanbe a vytvorili elektronickú databázu o existujúcej vodnej infraštruktú-
re a navrhli plán jej modernizácie.

Najväčší prínos pre manažérov projektu však bola pomoc expertov aj pri zalo-
žení prvého Rotary klubu v krajine. Hne� ako bol chartrovaný RC Dušanbe
v apríli 2005, mohli sa v spolupráci s neziskovými organizáciami CARE
a USAID vybudova	 a zrenovova	 potrubia, ktoré dnes privádzajú vodu z hor-
ských bystrín do verejných vodovodov pre 3 500 
udí žijúcich v Sayode a okolí.
Americké kluby a dištrikty prispeli sumou 5 600 USD, Nadácia Rotary 4 900
USD, CARE 12 300 USD a zdroje v Tadžikistane sumou 10 300 USD.

V apríli 2006 už Capece so svojimi spolupracovníkmi realizoval �alší projekt
v Tadžikistane - zabezpečenie prístupu k čistej vode pre 15 000 
udí, na ktorý
zadovážili finančné prostriedky od 19 Rotary klubov a dištriktov na Floride
a v Indiane, od Nadácie Rotary a CARE v celkovej výške 94 900 USD. John
Capece pritom do Tadžikistanu nikdy nevycestoval.

Projekt sprístupnenia
pitnej vody priniesol 
u-
�om omnoho viac ako
len čistú vodu. Ukázal
dedinčanom, že takýto
projekt má ove
a �ale-
kosiahlejš í zmysel
a efekt. Prístup k čistej
vode znížil výskyt
chorôb spôsobených ne-
kvalitnou vodou najmä
medzi školopovinnými
de	mi, ktoré sa v�aka
lepšej hygiene môžu
vyvarova	 bolestivým
brušným ochoreniam.
Rozvoj po
nohospodár-
stva, dopestovanie úro-
dy nad vlastnú potrebu
a chov domácich zvierat
vytvára aj nové ekono-
mické vz	ahy. Dedinča-
nia už obchodujú so
svojimi produktmi na tr-
hoch v Dušanbe. Život
s čistou vodou sa tak stal
podstatne jednoduchší,
plnohodnotnejší a zaru-
čuje �alší rast životnej
úrovne jej konzumen-
tom. �
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Iniciátor projekta John Capece
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Text : Joseph Derr,  Vanessa N.Glavinskas,  Maureen Vaught  a  Tonya Weger.
Foto: archív RWMP
Preklad a redakčná úprava: Ivan Belan, PDG
Prevzaté z časopisu The Rotarian 2007/4

V oblasti životného prostredia sú už dlhú dobu ve
mi výrazné globálne prob-
lémy. Denne nás rôzne médiá bombardujú alarmujúcimi titulkami: „EÚ va-
ruje pred globálnym klimatickým chaosom“, „Znečis	ovanie v Číne sa
vymklo kontrole“ a správami: . . . v rokoch 2001-2020 zomrie 1,8 mil. 
udí
každý rok na následky znečistenia ovzdušia . . . v USA posledných devä	 ro-
kov patrilo k 25 najteplejším rokom v histórii . . .

Rotariáni však nepatria k tým, ktorí nečinne sedia a sledujú aj takéto sk
uču-
júce informácie. Berú ich skôr ako výzvu k aktivite. Poznajú totiž jednu sku-
točnos	: tak ako hodenie malého kamienka vyvolá zvlnenie hladiny na celom
jazierku, aj ten najmenší projekt môže ma	 �alekosiahly globálny dosah.
Dobré nápady sú totiž nákazlivé. Obzvláš	 ak ste súčas	ou celosvetovej part-
nerskej siete. Aby sa aj váš klub mohol nakazi	 zelenými myšlienkami a pri-
pravi	 ekologický projekt, uvedieme aspoň pár najúspešnejších príkladov.

Paul Harris, zakladate
 Rotary
International:
Zasadil mnoho stromov priate
-
stva počas svojich ciest, ktoré
podnikol na vybudovanie kon-
taktov medzi rotariánmi na ce-
lom svete. Mnohí rotariáni sa
inšpirovali jeho príkladom a vy-
sadili ve
ké parky a celé lesy
stromov. Výsadba stromov pri-
náša lepšiu kvalitu pôdy, regulá-
ciu cirkulácie vody, zníži jej
odtok a zmenší eróziu. �

Wahington, USA :
Morská pláž Bay Street v Port Orchard bola znečistená úlomkami betónu
a asfaltu.
Rotarián Wayne Wright, výskumník v oblasti morských a bažinatých eko-
systémov, člen RC Orchard, vedel, že betónové a asfaltové skládky uvo
ňu-
júce uh
ovodíky a chemikálie ve
mi škodia prírodným ekosystémom pozdĺž
pobrežia, najmä krabom a lastúrnikom. RC Port Orchard získal od štátu
Washington grant vo výške 20 000 USD a 20-členná skupina rotariánov
a skautov odstránila 25 ton betónovej a asfaltovej sutiny do miestneho recyk-
lačného strediska. �

Južná Kórea - Mongolsko:
„Kto iní, ke� nie rotariáni by sa mali pokúsi	 o husársky kúsok: o premenu
púšte Gobi na oázu zelene?“ povedal si PDG Sangkoo Yun z dištriktu 3650
(Južná Kórea). A presne o to sa teraz kórejskí rotariáni pokúšajú v rámci ko-
munitného projektu „Udržte zeleň v Mongolsku“. Na zabránenie erózie
pôdy vysadili rotariáni zo všetkých 17 kórejských dištriktov viac ako 100 000
stromov, čím vytvorili vetrolamový les, založili lesné škôlky, vyhĺbili a opravili
studne. Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Rotary v rámci

Matching Grantu (150 000 USD), z prostriedkov poskytnutých každým kó-
rejským dištriktom (á 10 000 USD), príspevkom 50 000 USD venovaných
mongolskou vládou a tiež individuálnymi príspevkami a pomocou mongol-
ských rotariánov. Projekt sa teraz predlžuje na �alších 10 rokov. �

Mexiko a Texas, USA:
Rotary kluby Juárez Integra (Mexiko) a West El Paso (Texas, USA), pomo-
cou Matching Grantu vo výške 17 000 USD zabezpečili nákup 125 počítačov,
na ktorých sú nainštalované interaktívne programy o dôležitosti ochrany ži-
votného prostredia spočívajúcej napr. v zachovaní zdrojov pitnej vody, čisto-
ty ovzdušia, at�. Inšpiráciou vybudovania tohoto počítačového laboratória
a vzdelávacieho programu v zoologickej záhrade El Paso bola oslava Dňa
Zeme a podpora rôznych úsilí zameraných na ochranu ohrozených druhov
živočíchov. �

Kalifornia, USA:
Počas pobytu v Nigérii prišiel Wilfred Pimentel, člen RC Fresno, so svojou
manželkou na nápad využíva	 slnko na prípravu teplých jedál - zužitkova	 čis-
tú a účinnú solárnu energiu na varenie. Videli, že používané sporáky na dre-
vo v rozvojových krajinách majú nepriaznivý dopad na životné prostredie

a životné podmienky. Riešením sa stali od roku 1994 alternatívne rúry na pe-
čenie využívajúce solárnu energiu. Najjednoduchšie solárne sporáky sú vyro-
bené z recyklovaného kartónu potiahnutého hliníkovou fóliou. Ve
kou
výhodou je, že solárny sporák sa dá použi	 aj na prípravu nezávadnej vody
a preto RC Fresno teraz distribuuje s nimi aj indikátor čistoty vody. �

Nový Zéland:
V roku 1991 RC Pakuranga - domovský klub prezidenta RI Billa Boyda - za-
ložil národný charitatívny spolok „Stromy na záchranu“. Cie
om týchto spol-
kov je vies	 školopovinné deti k sadeniu sadeníc stromov vo svojich
učebniach a ich výsadbe do vopred určených lokalít, kde sú stromy potrebné
na predchádzanie a zabránenie pôdnej erózie, zlepšenie kvality pôdy, či zvý-
šenie biodiverzity. Lokálne Rotary kluby a sponzori poskytujú školám nádo-
by a materiál potrebný na sadenie a sadenice. Deti po zasadení sadeníc do
kontajnerov sa o ne starajú asi rok a potom ich vysádzajú v exteriéroch na
miestach s výskytom pôdnej erózie. �



Text: Eva Stýskalová a Svatopluk K. Jedlička
Foto: S.K. Jedlička a archiv klubu

Všechny sály ostravského hotelu Imperial byly v sobotu 24. února
k dispozici hostům již druhého benefičního reprezentačního ple-
su RC Ostrava International. Jeho smyslem bylo získat finanční
prostředky pro sedm klubových projektů s charitativním zaměře-
ním. Záštitu nad touto významnou společenskou akcí převzal
primátor města Ostravy Petr Kajnar a guvernér našeho
česko-slovenského distriktu Roman Gronský. Mezi mediálními
partnery nechyběl ani časopis „Rotary Good News“.

V úvodu oslovil hosty této významné benefiční akce rektor
VŠB-TU a čestný člen RC Ostrava International Tomáš Čermák
a bývalý prezident Rotary klubu Bratislava, významný slovenský
houslový virtuóz a hudební pedagog Peter Michalica. Mezi pří-
tomnými byli zástupci akademické obce z Ostravské Univerzity
a Slezské University v Opavě. Přijeli také rotariáni z partner-
ských klubů z Holandska, Rakouska, Německa a Slovenska.
O dobrou zábavu více než 350 hostů, přátel a příznivců
ROTARY hnutí se po celý večer staraly tři hudební skupiny. Vy-
vrcholením večera byla dražba výtvarných děl, které věnovalo je-
denáct renomovaných českých a slovenských umělců. Kdo měl
zájem, ten si mohl na památku odnést svůj portrét, na místě vy-
tvořený zručným výtvarníkem.

Poděkování za příjemně strávený večer i pomoc při získání spon-
zorských prostředků patří jak organizátorům plesu z RC Ostrava
International, tak těm, za jejichž přispění se večer podařilo uspo-
řádat v tak exkluzivní podobě - generálnímu partnerovi, společ-
nosti LR - Buksa Partner, dvěma hlavním partnerům,
společnostem Geofin, a.s. a TCHAS, spol. s r.o. i dalším význam-
ným podnikatelským subjektům ostravského regionu, jakými je
například Letiště Ostrava, a.s., Citibank, a.s., Kooperativa, a.s.,
Dalkia Česká republika, a.s. a další. �

RC Ostrava International

Trochu nervozity a posledních pokynů pořadatelů. Čestný člen klubu Tomáš Čermák, rektor  VŠB-TU
Ostrava (vlevo), za chvíli vystoupí na pódium a oficiálně ples zahájí.

Na plese strávili příjemný večer i vozíčkáři z Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni.

Výtěžek benefičního plesu 410 000 Kč
byl rozdělen těmto subjektům:

100 000 Kč Nadace „Umělá ledvina pro děti“ při
FN s poliklinikou v Ostravě - Porubě

100 000 Kč
HAIMA Ostrava - občanské sdružení
pro pomoc dětem s poruchou
krvetvorby

100 000 Kč středisko hypoterapie - Dětský ranč
v Hlučíně

50 000 Kč Ústav sociální péče pro tělesně
postižené v Hrabyni

30 000 Kč Občanské sdružení „Zdravotní
klaun“

25 000 Kč příspěvek pro vyslání rotariánského
zástupce na skautské Jamboree 2007

5 000 Kč DYS-centrum při 4. ZŠ Komenského
ve Frýdku-Místku

Ostravský ples se stal výjimečný také účastí hned tří hvězd naší populární hudby - Věry Špinarové,
Leony Machálkové a Josefa Laufera.

Dvě certifikované reprodukce obrazů
Karla Gotta byly pro benefiční dražbu
získány prostřednictvím společnosti

GOTTLAND - MUZEUM KARLA GOTTA.
www.gottland.cz
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Inspiraci přítomným přineslo vystoupení tanečního páru Marek Swětík a Renata Dohnan-
ská z klubu AKCENT OSTRAVA, letošních mistrů ČR v kategorii latinsko-amerických tanců.

Nejen přítomné dámy zaujala velká módní přehlídka společenských a svatebních šatů.

Zpestřením večera byly i ukázky z práce členů občanského sdružení „Zdravotní klaun“,
kteří pomáhají malým pacientům překonávat jejich léčebný pobyt v nemocnicích.

Prezident RC Ostrava International Vítězslav Mačuda (vlevo) předal v průběhu večera
prezidentovi klubu RC Ostrava Janu Ženatému příspěvek pro vyslání ostravského zástup-
ce na Jamboree 2007, pořádané v Anglii u příležitosti 100. výročí vzniku skautingu.

Do dražby věnovalo svá umělecká díla 11 předních českých a slovenských výtvarníků
(např. ak. malíř Antonín Kroča, ak. malířka Eva Václavková, ak.malířka Věra Tošenovská,
ak. sochař Igor Kitzberger, ak. sochař Evžen Scholler a další).

Čtvrtina z výtěžku benefičního plesu byla určena občanskému sdružení pro pomoc dětem
nemocným poruchou krvetvorby HAIMA Ostrava. Symbolický šek předal jeho zástupkyni
představitel generálního partnera plesu, ředitel společnosti LR - Health & Beauty System’s
Ing. Aleš Buksa (vlevo).
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Českobudějovičtí rotariáni, jejich synové a dcery i zahraniční studenti překvapili společ-
ným předtančením, nastudovaným ve vlastní choreografii.

Lekci v latinskoamerických tancích dala hostům českobudějovického plesu jedna ze za-
hraničních studentek, účastnící se dlouhodobého výměnného pobytu.

Lesk většině událostí letošní rotariánské společenské sezóny dodávala Radka Gronská, manželka guvernéra distriktu.

Se zatajeným dechem přihlíželi hosté českokrumlovského plesu téměř čtvrthodinové bar-
manské show.

Taneční páry při společném plesu Rotary klubu a Okresní hospodářské komory v Českém
Krumlově roztáčela tradičně Hudba hradní stráže.

RC Český Krumlov

RC České Budějovice
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Text: Juraj Sabaka, president-elect RC Žilina
Foto: Cyril Kralik

Šiesty benefičný ples Rotary klubu Žilina bol
opä	 vrcholom plesovej sezóny. V novom hoteli
Holiday Inn sa poslednú fašiangovú sobotu zabá-
valo viac ako 400 rotariánov a ich hostí, medzi
ktorými nechýbali guvernér česko-slovenského
rotariánskeho dištriktu Roman Gronský, župan
Juraj Blanár, primátor Ivan Harman a �alšie vý-
znamné osobnosti nielen zo Žiliny, Slovenska, ale
aj Česka a Rakúska. Ples už tradične uvádzal he-
rec a rotarián Michal Dočolomanský. Do tanca
spieval Berco Balogh. Výborná zábava so živou
hudbou, diskotékou a 
udovou hudbou končila až
v ranných hodinách.Všetci účastníci plesu pri-
speli na benefíciu a tak mohol Milan Dado, prezi-
dent Rotary klubu odovzda	 symbolické šeky
v hodnote 300 tisíc korún pre handicapované deti
a projekty Jašidielňa, Stružielka a Regionálne
centrum autistov.

Atmosféru podujatia velmi pekno vystihla vo svo-
jom po�akovaní jedna z tých, ktorým je pomoc ži-
linského Roatry klubu určená, predsedníčka
správnej rady Nadácie Krajina harmónie, Soňa
Holúbková:

Nepatrím medzi �udí, ktorí sa radi prezentujú
v parádnych šatoch určených na výnimočné pod-
ujatia a moje vlasy sa nedajú učesa� inak než do
vrkoča. Napriek týmto svojim nedostatkom som
sa vychystala na ples, ktorý organizoval Rotary
klub Žilina.

Jedným z dôvodov je to, že tam môžem stretnú�
mnoho šikovných �udí, ktorí podporujú rozvoj čin-
ností pre zdravotne postihnuté deti a mládež a za-
slúžia si našu v	aku. Druhým dôvodom bolo aj to,
že vý�ažok plesu bol určený pre podporu aktivít
medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Ja-

šidielňa, pre umeleckú tvorbu zdravotne postihnu-
tých detí v Stružielke a pre vzdelávanie detí s autiz-
mom v súkromnej škole. Osobne prevzia�
príspevok a po	akova� všetkým za povzbudenie

považujem za ve�mi dôležité. Zároveň ma to na-
pĺňa energiou, aby som pokračovala v začatých
aktivitách a posilňuje ma to v tom, že zmysel našej

činnosti vnímajú aj iní ako dôležitý. Mys-
lím, že moje kolegyne, ktoré spolu so mnou
preberali príspevok na činnos�, to vnímali
podobne.

Februárový ples Rotary klubu v Žiline sa
konal v novom hoteli, ktorý poskytoval
ve
kolepé priestory i výbornú kuchyňu.
Program bol tiež zaujímavý, ale najdôleži-
tejší boli 
udia, príjemné stretnutia, nápa-
dy na budúce projekty, úsmevy a tanec.

Nezabudnute
né zážitky získali aj dvaja
mladí 
udia s postihnutím, ktorí by sa bez

podpory Rotary klubu na podobné podujatie
	ažko dostali. Prvý krát v živote zažili atmosféru
ve
kého plesu, sedeli na významných miestach
v susedstve prezidenta klubu, primátora mesta,

župana samosprávneho
kraja. Podali si ruky
s moderátorom plesu
Michalom Dočoloman-
ským, skúsili nové deli-
katesy, zatancovali si na
pesničky Berca Balogha.
Zážitok na celý život. Je
dôležité, ak sa 
udia do-
kážu podeli	 nielen o pe-
niaze, ale aj o pozornos	.

V�aka príspevkom
z úspešnej aukcie obráz-
kov, ktoré nakreslili deti
a mladí 
udia s postihnu-
tím, budeme môc	 na-
�alej organizova	 podu-
jatia vedúce k osobnost-
nému rastu tých, ktorým
život nadelil 	ažší osud.
Nadácia Krajina harmó-

nie už pripravuje 18. ročník festivalu Jašidielňa,
kde príde znovu vyše 200 mladých 
udí s mentál-
nym postihnutím, stretnú sa s vyše 200 dobrovo
-
níkmi zo Žiliny a budú tvori	, poznáva	 sa
a radova	 sa zo vzájomnej výnimočnosti. Pripra-
vuje sa �alší letný tábor Stružielky, kde deti s po-
stihnutím spoznajú nové techniky a vytvoria nové
diela. A deti s autizmom sa budú môc	 vzdeláva	
primerane svojim schopnostiam. Nie je to ve
a,
ale ani málo.

Nie každý dostane vo svojom živote príležitos	
by	 úspešný, zdravý a bohatý. Každý však dostáva
v živote šancu podeli	 sa s inými, pomôc	 inému
človeku. Všetci, ktorí ples Rotary klubu v Žiline
navštívili, túto šancu využili. Za všetkých, ktorým
vytvorili nové príležitosti, �akujeme. �

Prezident RC Žilina Milan Dado zahájil ples úderem na klubový zvon.

Plesovú náladu navodili mažoretky zo súboru Diana

Soňa Holúbková (vľavo) a Katarína Šulganová (vpravo) prevzali z rúk prezidenta
RC Žilina symbolické šeky na podporu projektov.

RC Žilina
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Text: Ivan Belan, PDG
Foto: E. Genserek

Charitatívneho večera, ktorý sa konal pod názvom „Objavte tajomstvo tmy“
dňa 1. februára 2007 v priestoroch firmy Motor-Car Banská Bystrica, sa
zúčastnili aj všetci členovia RC Banská Bystrica. Organizátor Peter Kunkela
(člen RC BB) v spolupráci s MSJ World pripravil spoločenský večer s viace-
rými programovými vyvrcholeniami. Ke�že benefičný vý	ažok tohto večera
bol určený opä	 (štvrtýkrát v RC BB) zrakovo postihnutým spoluobčanom,
večer sa niesol v tradícii dištriktného projektu „Tmavomodrý večer“.
Atmosféra tmy bola pre účastníkov večera navodená už príchodom do tma-
vej miestnosti. Na stoloch žiarili len fosforeskujúce tyčinky v pohároch so
sektom. Moderátor ešte požiadal prítomných, aby si pri jeho úvodných slo-

vách zavreli oči a tak sa snažili precíti	 a pochopi	 „tajomstvo“ - podstatu
a bezperspektívnu nekonečnos	 tmy.
Úvodný program sa odohrával taktiež v tme, ke�že išlo o laserovú tanečnú
show. A prvú skladbu svojho koncertu zahral Janek Ledecký so svojou skupi-
nou taktiež po tme. Ako neskoršie povedal tento populárny umelec, jeho
skupina hrala na verejnom koncerte takto prvýkrát a to sústredenie na hru
bolo mimoriadne 	ažké.
Okrem týchto kultúrnych vystúpení bolo na programe večera predstavenie
nového typu osobného automobilu Mercedes - triedy C. Zatia
 však len vo
videoprojekcii, lebo v predaji sa tento model na Slovensku objaví až v jarných
mesiacoch tohto roku. Nasledovala aukcia umeleckých diel, kde boli v ponu-
ke obrazy významných slovenských autorov, umelecké sklo a keramika.

Celkový výnos z aukcie a záverečnej tomboly v hodnote 180 000 Sk bol pri-
družený k Nadácii Silvie Gašparovičovej, určenej na pomoc zrakovo postih-
nutým spoluobčanom, ktorá bola osobne prítomná na tomto ve
mi vydare-
nom podujatí.
RC Banská Bystrica a organizátori �akujú všetkým, ktorí našli v sebe kus em-
patie a filantropie a svojou mierou prispeli k úspešnému večeru. Potencio-
nálnym prispievate
om umeleckých diel do aukcie a záujemcom o účas	 na
podujatí, ktoré zamerané na humánne cítenie, môžeme už teraz oznámi	, že
RC Banská Bystrica a firma Motor-Car Banská Bystrica bude pokračova	
v tradícii takýchto večerov a to vždy prvý štvrtok v mesiaci február. �

RC Banská Bystrica

Text: Anna Putnová, prezidentka klubu
Foto: Archiv klubu

Nad tím, jak vyhledávat a rozpoznat mezi mladý-
mi lidmi ty talentované, i nad tím, jak podporovat
rozvoj jejich schopností, se zamýšleli o prvním
jarním víkendu účastníci odborného semináře,
který ve formě Inter-City Meetingu uspořádal
RC Brno City jak pro rotariány, tak pro další zá-
jemce o tuto problematiku. Odborná část semi-
náře byla příjemně rámována úvodním
posezením ve vinárně U královny Elišky a závě-
rečnou návštěvou romantického baletu Korzár.
Přítomnost 33 účastníků, především rotariánů, ze

sedmi klubů svědčí o tom, že „investice do
talentů“ je zajímavým a v současnosti vysoce ak-
tuálním tématem. Přednáškovou část moderovali
přítel Ryneš z RC Třebíč a Martina Jankovská
RC Praha City. Vystoupení pozvaných hostů
měla excelentní a inspirativní úroveň. Přítel Mi-

chálek z Rotary klubu Ostrava, který vedl diskus-
ní kulatý stůl, přispěl především svými dlouhole-
tými zkušenostmi v oblasti přípravy vrcholových
manažerů a práce s mladými lidmi. Diskuse pos-
kytla nové náměty k přemýšlení a motivovala
účastníky k dalším setkáním. �

RC Brno City

Prvá dáma Slovenskej republiky, Silvia Gašparovičová, preberá šek v hodnote 180 000
Sk do jej nadácie pre zrakovo postihnutých občanov z rúk organizátora podujatia Petra
Kunkelu

Licitátor Boris Kršňák vydražil diela v celkovej hodnote temer 1 milóna korún.
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Text: Oldřich Krejbich, Dobra Zeman, PDG
Foto: Petr Štembera

Je středa, ve společenské místnosti jednoho ze tří
plzeňských ústavů sociální péče pro seniory sle-
duje 44 jeho klientů s plným zaujetím přednášku
MUDr. Petra Mikoláše, zkušeného a zároveň
i velmi oblíbeného gastroenterologa. Čas vyhra-
zený na toto setkání však nestačí, posluchače by
zajímala ještě celá řada doplňujících informací:
vždy	 právě tato problematika je jim - s přihléd-
nutím k jejich věku - velmi blízká.

Na tom by nic tak mimořádného nebylo, řeknete
si - ale přece jen: Petr Mikoláš je velmi aktiním
členem Rotary klubu Plzeň. Jeho přednášku
v tomto sociálním zařízení uvedl prezident tohoto
klubu Oldřich Krejbich, jehož uvítali klienti Do-
mova jako svého „starého známého“: vždy	 v led-
nu mezi ně přivedl již počtvrté některého
z přednášejících: tentokrát to byl odborník na
vnitřní lékařství; o měsíc dříve, v prosinci 2006 jim
povídal o svých dojmech z krátké pracovní cesty
do Číny Dobra Zeman a přednášku doprovodil
zajímavou PP-prezentací svých fotografií. V listo-
padu to byl zase ing. arch. Jan Soukup, hovořící
o dávné minulosti Plzně a o architektonických
pokladech v bezprostřední blízkosti náměstí Re-

publiky. A první přednášku z této zajímavé a růz-
norodé série přednesla v říjnu těmto velmi
pozorným a vděčným posluchačům ing. arch. Jar-
mila Očenášková, hovořící o nejstarších dějinách
Plzně, mající svůj původ ve Starém Plzenci už
v 8. století.

Jistě již správně tušíte, že všechny přednášející
spojuje jejich členství v Rotary klubu Plzeň. Na ně

navazují v příštích měsících další: v únoru byl
přednášejícím čestný člen klubu Jiří Samek, který
hovořil o herecké práci v divadle, rozhlase i v tele-
vizi, v březnu zas chirurg Herbert Jarošek, rovněž
čestný člen klubu, který strávil jako lékař mnoho
let v Kuvajtu, následovat bude akademický malíř
Jaroslav Šindelář, bývalý prezident RC Plzeň, atd.

Je skutečností, že se v uplynulých letech oriento-
valy humanitární a sociální aktivity RC Plzeň té-
měř výhradně na handicapovanou mládež, která

naši pomoc bezpochyby nutně potřebuje (o po-
sledním projektu v hodnotě přesahující 25 000
amerických dolarů, určeném pro čtyři ústavy so-
ciální péče pro handicapované děti v Plzni, jsme
informovali v předchozím čísle našeho časopisu).
Ovšem nelze ztrácet ze zřetele ani naše seniory,
zejména ty, kteří jsou nuceni žít již mimo své bý-
valé rodiny. Mnozí z nich mají své osobní starosti,
a	 zdravotní či psychické, vyplývající z jejich
mnohdy již velmi pokročilého věku: vždy	 napří-

klad v Domově pro seniory a Domově s zvláštním
režimem v Západní ulici na Lochotíně činí jejich
průměrný věk 84 let!

Diskutovali jsme o možné formě pomoci těmto li-
dem s vedením Městského ústavu sociálních slu-
žeb v Plzni, konkrétně s ředitelem ústavu panem
ing. Chuchlerem a s vedoucím úseku Domovů
pro seniory a Domovů se zvláštním režimem

ing. Čestmírem Šebestou. Jejich slova byla: „Ti
lidé jsou nejš	astnější, když s nimi někdo hovoří“.
Proto také se letošní prezident Oldřich Krejbich
rozhodl využít v nejužší spolupráci se všemi členy
klubu našich profesních znalostí i životních zku-
šeností a uspořádat pro tyto seniory seriál zajíma-
vých přednášek a povídání, která jim vyplní čas
a obohatí jejich život. Přednášky se konají každý
měsíc vždy postupně ve všech jim určených zaří-
zeních v Plzni: stejně jako v Západní ulici je v pro-
vozu Domov se zvláštním režimem na Klatovské

třídě na Borech a v Kotíkovské ulici na Košutce je
Domov pro seniory a Domov se zvláštním reži-
mem (toto zařízení je také největší z nich). Cel-
kem v nich žije 414 klientů, jejichž průměrný věk
je pozoruhodných 82 let. A stále se kapacity těch-
to domovů nedostává . . .

A tak se tedy mezi ty, kteří jsou ještě dostatečně
pohybliví, dostaví vždy ve středu třikrát v měsíci
postupně řada našich členů se svou přednáškou,
často spojenou s besedou. Každá z nich se samo-
zřejmě zabývá nějakým jiným zajímavým téma-
tem. O to pozorněji je také posluchači s vděčností
sledují, protože jim otvírají okna do světa či do
oborů, s nimiž by se v důsledku svého pokročilého
věku či zdravotního stavu již nikdy nemohli se-
známit. O tom ostatně nejlépe hovoří slova ing.
Čestmíra Šebesty: „Přednášky, které probíhají ve
velmi přátelské atmosféře, jsou zaměřeny na
zpestření a zpříjemnění života našich klientů, kte-
ří je vítají s povděkem, stejně jako naši pracovníci,
nebo	 rozšiřují nabídku programů pro volný čas
klientů a vhodně je aktivizují. Všichni se mohou
setkávat přímo ve svém zařízení se zajímavými
osobnostmi kulturního a společenského života,
s odborníky z různých oblastí a dozvědí se přitom
i díky otevřené diskusi spoustu zajímavých či po-
učných informací např. z historie, z kultury, zdra-
votní problematiky apod.“

Tímto zajímavým projektem také plzeňští rotari-
áni prokazují, jak široká a různorodá může být
poskytovaná pomoc v sociální a humanitární sfé-
ře, sahající od opuštěných dětí v kojeneckém
věku až po naše nejstarší spoluobčany, kteří toho
během svého života pro naši společnost tolik do-
kázali. �

RC Plzeň

V ÚSP Západní ul. přednášela pro seniory ing. arch. Jarmila Očenášková o historii Starého Plzence

Z besedy MUDr. Petra Mikoláše se seniory v ÚSP v Chotíkovské ul.
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Text a foto: Libor Friedel, RC Ostrava

Profesní zaměření a doktorské studium mě kon-
cem ledna přivedly do Ontaria v Kanadě, přesně-
ji do Hamiltonu, kde se konal 28. McMaster
World Congress. Jeho součástí byla 9. světová
konference o intelektuálním kapitálu a inova-
cích. Jak to souvisí s Rotary? Ve dvou rovinách.
Jedna přináší zajímavé zážitky ze setkání s míst-
ními rotariány, druhá objevuje doposud málo
zdůrazňovanou hodnotu Rotary, takzvaný inte-
lektuální kapitál.

Rotariánská setkání
Před vlastním zahájením konference jsem si udě-
lal výlet. Kam jinam, než k Niagarským vodopá-
dům. Počasí nebylo nic moc, sněžilo, byla mlha
a scenérie vodopádů určitě nebyla ta nejideálněj-
ší, i když měla své „zmrzlé“ kouzlo. Měl jsem se
však kde zahřát. Ze dvou místních Rotary klubů
na kanadské straně společného kanadsko-ame-
rického distriktu 7090 se v daný den k obědu sešli
členové Rotary Club of Niagara Falls. Že jsem asi
byl na té nejlepší adrese na světě, dokazuje i heslo
„The World’s most famous address“, umístěné na
vlaječce tohoto klubu, kterou jsem si odvezl na
památku. I v „turistickém“ oblečení jsem byl vře-
le přijat a mohl jsem krátce představit jak náš
klub, tak distrikt. Refrén písně, kterou zpívali ro-
tariáni na úvod, byl zakončen nápěvem „smile,
smile, smile“ a mohu potvrdit, že o smích a radost
nebyla v rámci celého devadesátiminutového set-
kání nouze. Ve dni nevlídném na počasí to byla
pro všechny velká vzpruha.

Nedalo mi to ani druhý den a chtěl jsem ještě
zkusit jednu premiéru. Návštěvu svého prvního
„snídaňového“ Rotary klubu. A i ta se povedla.
Posnídal jsem v Rotary klubu Hamilton „A.M.“,
který se schází již v 7:30 ráno. Jsem docela zvě-
dav, zda v našem distriktu vznikne někdy Rotary
klub, který se bude scházet v tak časnou ranní
hodinu. Byl to zvláštní pocit, ovšem také výborný
start do následného náročného konferenčního
programu. Jako dáreček na zpestření jsem do-
stal dva lístky na hokejové utkání AHL mezi Ha-
milton Bulldogs a San Antoniem. Stalo se pro
mě malou útěchou, protože vstupenky na pů-
vodně naplánovaný duel NHL mezi Toronto
Maple Leafs a Montreal Canadians jsem v řád-
ném prodeji nesehnal. V obou zmiňovaných Ro-
tary klubech jsem hovořil s lidmi, kteří
„Československo“ navštívili a Praha představo-
vala pro každého z nich nezapomenutelný záži-
tek. Co však bylo hlavní - věděli, že za Toronto
Maple Leafs hrají čeští hokejisté Pavel Kubina
a Tomáš Kaberle.

Intelektuální kapitál Ratary
Důvodem, proč jsem do Hamiltonu cestoval, však
nebyly ani Niagarské vodopády, ani hokejový zá-
pas či rotariánská snídaně. Jako jediný z obou
zemí našeho distriktu jsem mezi stovkami účast-
níků z celého světa navštívil mimořádně zajímavý
kongres, který se věnoval oblasti intelektuálního
kapitálu, tedy mimo jiné problematice měření
a vyčíslování „nehmotných“, avšak důležitých ak-
tiv na úrovni organizací, měst, regionů, států či
komunit.
Při té příležitosti jsem měl možnost hovořit s ple-
jádou světově renomovaných osobností, mj. také
s prof. Leifem Edvinssonem, historicky prvním
profesorem intelektuálního kapitálu (Lund Uni-
versity, 2000) i prvním světově jmenovaným ředi-
telem pro intelektuální kapitál (Skandia
Insurance Company Ltd., Stockholm), držitelem
prestižního ocenění „Brain of the year“ z roku

32

Autor článku (vlevo) s Leifem Edvinssonem

Zimní poezii Niagarských vodopádů zná málokdo
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Text: Karol Ambra
Foto: archív klubu

Každoročne sa na Slovensku ude
uje morálne
ocenenie Sociálny čin roka, ktorého garantom je
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Za
rok 2006 boli ocenené týmto vyznamenaním štyri
subjekty - mesto Košice a Partizánske, obec Vala-
ská a Rotary klub Pieš	any. Starostlivos	 o obča-
nov majú mestá a obce a akosi v náplni práce, no
Rotary hnutie má službu iným za svoje poslanie
„Service above self“ a toto motto sa snažíme na-
plni	 svojou každodennou činnos	ou. Tentokrát
sa nám za našu práce dostalo aj verejné ocenenie.

O čo vlastne konkrétne šlo? Rodina Danišovičov-
cov z obce Veselé prišla vplyvom prívalového
daž�a za jedno odpoludnie o celé zariadenie do-
mácnosti. Blato sa doslova vlialo do skromného
príbytku Danišovičovcov do výšky pol metra a ich
domček sa stal neobývate
ný. Za jedno búrkové

odpoludnie zostala rodina bez strechy nad hla-
vou.
Vyčisti	 domček pomohli príbuzní, prvú noc strá-
vili postihnutí tiež u príbuzných - ale čo �alej?
O probléme sa dozvedel náš člen Janko Tatara,
nieko
kými telefonátmi zmobilizoval �alších ro-
tariánov, a ke� prišlo auto z obecného úradu Ve-
selé, tak už bol pripravený nábytok ako postele,
gauč, obývacia stena, kreslá, deky, paplóny, po-
dušky a iné prepotrebné veci. Že to neboli veci
celkom nové, v tom momente vôbec nebolo dôle-
žité a opä	 sa potvrdilo staré heslo: „Kto rýchlo
dáva dvakrát dáva!“

Nuž a tento čin sa akosi (nie našou zásluhou) do-
stal až na ministerstvo a tak sme dostali už spomí-

RC Pieš�any

Na pozvání ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga (na snímku vlevo) a jeho náměstka Ja-
roslava Bašty uctili členové RC Praha Classic a Společnosti Jana Masaryka památku významného česko-
slovenského diplomata, čestného člena RC Praha, Jana Masaryka (1886-1948). Pietní akt se uskutečnil
v atriu pražského Černínského paláce, v místech, kde 10. 3. 1948 tento oblíbený a respektovaný politik
ukončil svůj život. Text a foto: skj �

Členovia RC Piešťany Pawel Jurkiewicz (vľavo) s Jankom
Tatarom a pani ministerkou Vierou Tomanovou po prev-
zatí vyznamenania

1998, kdy porazil např. i Billa Gatese či Paula
McCartneyho.

Podle jedné z definic obsahuje intelektuální kapi-
tál „jakýkoliv nehmotný zdroj, získaný prostřed-
nictvím zkušeností a učení, který lze použít
k vytváření dalšího bohatství“. Organizace pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), její-
miž členy jsou obě země našeho distriktu, popisuje
intelektuální kapitál jako „ekonomickou hodnotu
dvou kategorií nehmotných aktiv - organizačního
(strukturálního) kapitálu a lidského kapitálu“.

Co to znamená např. v praxi Rotary? Všichni zná-
me finanční kapitál a hmotná aktiva. Nadace Ro-
tary podle výroční zprávy 2005-06 jimi disponovala
ve výši 709,2 mil. USD (přes 15 miliard Kč). Exis-
tuje však i „nehmotná část“, kterou není snadné
vyčíslit. Ve smyslu zmiňovaného organizačního či
strukturálního kapitálu Rotary to jsou staleté zku-
šenosti promítnuté do organizační struktury ústře-
dí, distriktů a klubů, schopnosti organizovat
a realizovat světové projekty typu PolioPlus, vý-
měn mládeže nebo mladých odborníků, tisíce
stran dokumentů, návodů, vodítek, popisů, sítě
partnerství a vztahů po celém světě apod. Lidský
kapitál pak v Rotary tvoří individuální i kolektivní
znalosti, dovednosti, zkušenosti, nápady, ideje
a „know-how“ více než 1 200 000 rotariánů a tisíců
členů Rotaract klubů i dalších spolupracujících
příznivců. Součástí této nevyčíslitelné ekonomické
hodnoty intelektuálního kapitálu jsme i my, spolu-
vytváříme ji. I to je bohatství Rotary.

Návštěva Kanady pro mě skončila symbolicky
v Torontu, sídelním městě společnosti Bata a do-
mácím městě čestného rotariána Tomáše Bati jr.
Jméno jejího zakladatele nese i domovská univer-
zita mého doktorského studia a výzkumu o inte-
lektuálním kapitálu, Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně. Chcete-li, můžete se o tomto tématu a prů-
běhu výzkumu dozvědět více na nově vznikajících
webových stránkách. Náměty a postřehy samo-
zřejmě uvítám. www.intelektualnikapital.cz �
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Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: Ing. arch. Pavel Piskáček

Na křídlech bájného Fénixe se do centra Prahy
snesl nový Rotary klub. Dostal jméno Praga Eku-
mena a v současné době se usídlil ve vinotéce IN
VINO VERITAS na Národní třídě, v těsném
sousedství paláce Adria. Začátkem února uspo-
řádali jeho členové klubovou slavnost, při níž pře-
vzali z rukou guvernéra distriktu Romana
Gronského významnou listinu potvrzující přijetí
klubu do společenství Rotary International,
Chartu RI, datovanou 19. 12. 2006. Naskytla se tu
také příležitost poděkovat členům partnerského
RC Praha Classic, kteří se založením nového klu-
bu v průběhu minulého roku pomáhali. Bylo to
snadné, protože tři z členů nového občanského
sdružení jsou rotariány již několik let. Jeden ze
základních atributů klubu, vlajku, navrhla Blanka
Salgó, grafička populárního čtrnáctideníku pro
mladé ženy YELLOW.

Název klubu, symbol Fénixe i klubové motto
„Vzájemné pochopení, usmíření a porozumění
v proměnách času,“ vysvětluje prezidentka Marie
Němcová jednoduše: „Jsme klubem multikultur-
ním s členy různých národností i třeba dvojího
státního občanství. Členy klubu jsou jak přátelé,
kteří nejsou nábožensky orientovaní, tak i přáte-
lé, vyznávající např. křes	anství, judaismus a hin-
duismus. Pojem „ekumena“ v názvu vyjadřuje
vzájemné pochopení, usmíření a porozumění, dů-

stojnost a hodnotu lidské osobnosti, toleranci
k partnerům dialogu a schopnost respektovat ji-
nakost jednotlivců i skupin. Náš klub chápe sym-
bol Fénixe jako příslib lepší budoucnosti, jako
univerzální duchovní podstatu za všech okolností
svobodnou, plnou životní síly a nezničitelnou.
Tento symbol po staletí vyhledávali ti, jejichž ži-
vot nebyl vždy jednoduchý a přímočarý, ti, kteří
věřili, že zase po velikém pádu získají nové síly
vzlétnout.“ �

RC Praga Ekumena

Protagonisté klubové slavnosti (zleva): Houslový virtuos Alexander Shonert, který tóny svého nástroje umocnil atmosfé-
ru setkání, prezidentka klubu Marie Němcová a guvernér distriktu Roman Gronský.

Text: Svatopluk K. Jedlička

Jak vyplývá z podkladů uložených v archivech oblastní centrály RI v Zürichu,
byl první Rotary klub v Plzni založen 11. března 1927. Přesně o 80 let a jeden
den později si členové obou dnešních Rotary klubů působících v západočeské
metropoli - RC Plzeň a RC Plzeň-Beseda - připomněli toto významné výročí

na slavnostním vzpomínkovém večeru, svolaném do hotelu
CONTINENTAL 12. března. Téhož dne dopoledne odvysílal Český rozhlas
Plzeň asi čtyřicetiminutovou besedu k danému tématu s Dobroslavem Zema-
nem, PDG, který před sedmnácti roky v Plzni rotariánskou tradici obnovo-
val. Význam tohoto večerního setkání byl jen podtržen účastí jak plzeňského
primátora Pavla Rödla (jehož pradědek byl shodou okolností jedním ze za-
kládajících členů RC Plzeň v roce 1927), tak i současného guvernéra D. 2240
Romana Gronského a jeho nástupce Patra Pajase. O kulturní program se po-
staralo smyčcové duo - Martin Kaplan a Josef Fiala. S podrobnostmi složité-
ho vývoje rotariánství v Plzni se mohou všichni zájemci seznámit
v osmistránkové brožurce, kterou si mohou vyžádat prostřednictvím naší re-
dakce. �

Text: Marie Jandová
Foto: archiv klubu

Počátkem března 2007 se konala v RC
Přerov malá slavnost. Byl zde slavnost-
ně pokřtěn a předán k užívání klubový
prezidentský řetěz, který vyrobila maji-
telka světoznámé zvonařské dílny

a členka RC Přerov přítelkyně Marie
Dytrychová (na snímku s kytičkou
v ruce). Je symbolické, že prvním uživa-
telem této insignie, která je nejen sym-
bolem, ale současně i vynikajícím
uměleckým dílem, je zakládající člen RC
Přerov, přítel Jan Jašek. Prezidentský
řetěz jako vnější znak funkce prezidenta
bude užíván při významných příležitos-
tech tak, jak je tomu i v mnoha dalších
klubech, kam rotariánka Dytrychová své
výrobky již dodala. Přítelkyně Dytrycho-
vá vyjádřila ochotu vyrobit prezidentský
řetěz, velký klubový zvon nebo malé dár-
kové klubové zvonečky pro každý Rota-
ry klub, který o ně projeví zájem. �

RC Plzeň a RC Plzeň-Beseda

RC Přerov
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Členové RC Praha uctili na svém pravidelném
mítinku památku čestné členky klubu, paní Hildy
Čihákové-Hojerové, nositelky nejvyššího státní-
ho vyznamenání, Řádu TGM. Zemřela koncem
ledna ve věku 97 let. Paní Čiháková-Hojerová
byla dcerou Jiřího Uhrmanna, ředitele skláren
Inwald, zakládajícího člena RC Praha a jeho pre-
zidenta v roce 1928/29.

Do svého vysokého věku si pamatovala na první
setkání svého otce s Janem Masarykem a Anto-
nínem Sumem v době zakládání pražského Ro-
tary klubu. Ráda vzpomínala také na své
návštěvy rotariánského „Ladies Day“, který
klub každoročně pořádal pro manželky a dcery

svých členů. Paní Čiháková-Hojerová byla aktiv-
ní členkou protinacistického odboje v letech
druhé světové války.

V poválečných letech pracovala v sekretariátě li-
dové strany a po komunistickém převzetí moci
byla za svou činnost odsouzena k 13 letům žaláře.
Ve vězení strávila za krutých podmínek devět let.
Bylo dojemné slyšet její vyprávění o tom, jak se
dvěma spoluvězeňkyněmi, manželkami bývalých
rotariánů, společně vzpomínaly na rotariánské
ideály a myšlenky, které jim pomáhaly přežít
dobu věznění.
Po roce 1989 se aktivně zapojila do práce v orga-
nizacích druhého a třetího odboje a přes svůj vy-

soký věk si až do posledních měsíců zachovala ne-
uvěřitelnou tělesnou i duševní svěžest.
Milan Roch, PDG

Ve zprávách z královéhradeckého klubu jsme
často nacházeli jméno profesora Univerzity
v Manchesteru Tonyho Červenky. Byl čestným
členem tohoto klubu a řádným členem RC Frods-
ham and Helsby ve Velké Británii.

Jeho přičiněním se podařilo oběma klubům usku-
tečnit řadu společných projektů. Na jeho přátel-
skou povahu, srdečný a upřímný vztah k přátelům
budou jistě vzpomínat všichni, kteří ho znali.
Navždy nás opustil ve věku šedesáti sedmi let
koncem ledna.

Členové klubu

Je nám smutnou povinností oznámit všem, že
nás navždy opustil dlouholetý člen Doc. MUDr.
Vladimír Pávek, známý stomatolog a pedagog.
Vladimír byl členem Rotary klubu Praha - Staré
Město od roku 1996 a i díky jeho zapojení se
postavil nový denní stacionář psychiatrické kli-
niky, Centrum pro výcvik vodících psů při Sdru-
žené organizaci nevidomých a slabozrakých
získalo prostředky na vybudování psince a také
zařízení veterinárního pracoviště. Mnoho dětí
bylo vysláno na výměnné pobyty i studijní cesty
do zahraničí. Vladimír přiložil ruku k dílu i při
pomoci Společnosti pro ranou péči, která po-
máhá rodinám s dětmi s vadou zraku kombino-
vanou s fyzickým nebo mentálním hendikepem
nebo při pomoci Konzervatoři pro nevidomé
při rekonstrukci po ničivých povodních roku

2002. Zkrátka Vlá�a měl opravdu srdce na pra-
vém místě a dokázal pomoci tam, kde bylo tře-
ba.

Jeho přínos klubu ale nebyl jenom v pomoci při
humanitárních a charitativních projektech. Hlav-
ní vzpomínka na něj zůstává z dlouhých přátel-
ských debat na různá témata při klubových
večerech, kde vždy dokázal být zajímavým před-
nášejícím i debatérem. To, že i pro něj přísluš-
nost k rotariánskému hnutí byla důležitá, je vidět
i na faktu, že ho jeho syn Tomáš následoval neje-
nom ve výběru své profese, ale také do rotarián-
ského hnutí, a to nejprve prostřednictvím
mládežnického Rotaractu, aby následně i on
usedl v našem klubu po boku svého otce. Vlá�a
neztrácel kontakt s klubem ani během své nemo-
ci. Naše podpora mu snad trochu pomáhala v těž-
kých chvílích. Ještě minulý měsíc jsme
s Vladimírem plánovali jeho návštěvu v klubu, až
mu zaberou nové léky. Naneštěstí se tak nestalo
a Vlá�ova židle zůstane už prázdná.

Vladimír nám všem přátelům z klubu bude chy-
bět a budeme na něj vzpomínat s přátelskou lás-
kou. Jeho památku uctíme nejlépe pokračováním
v charitativních projektech, které podporoval.
A budeme se to snažit dělat tak, aby - až se jednou
potkáme tam u té zlaté brány - nám mohl říci:
Jsem hrdý na to, že jsem byl rotarián.

George J. Podzimek, PP

RC Praha

RC Hradec KrálovéRC Praha - Staré Město

Čest jejich památce!
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Na bicyklu či pěšky kolem LVA. Po dobrých zku-
šenostech z minulého roku organizují členové
RC Valtice-Břeclav 2. ročník sportovně-spole-
čenské poznávací akce „Na bicyklu či pěšky ko-
lem LVA“. Oním „lvem“ není míněna známá šel-
ma, ale Lednicko - Valtický areál, v jehož
překrásném prostředí se setkání uskuteční 25.
a 26. května. Poznávat se bude nejen oblast za-
psaná do seznamu UNESCO, ale i rotariáni mezi
sebou. Opět zde zazáří doyen našeho Rotary dis-
triktu Ing. Bohumil Loš	ák. Součástí akce bude
výsadba vzácných dřevin, zejména unikátního
kaštanovníku jedlého (Castanea vesca, Castanea
sativa Mill). Chybět nebude ani tradiční ochut-
návka moravských vín a specialit moravské ku-
chyně. Přihlášky do 10. května, podrobnosti:
Jaroslav Benda, mobil: 777 00 44 53,
e-mail: rotary@jarabenda.cz �

Krásnohorské renesančné dni. Rotary klub Rož-
ňava vás srdečne pozýva na Medzinárodné stret-
nutie rotariánov a II. Krásnohorské renesančné
dni pod heslom: „Stretávajme a spoznávajme sa“
v sobotu a nede
u 9. - 10. júna 2007. Otvárací ce-
remoniál sa odohraje za účasti krá
a a krá
ovnej,
uvidíte dobové tance, rytierske súboje, jazdy na
koňoch, vystúpenia renesančných, folklórnych,
rockových, tanečných a speváckych skupín. Pre
rotariánov je zaistená špeciálna prehliadka hra-
du. Možte navštívit aj kaštie
 Betliar, potěšit sa
vyhliadkou zo Strážnej veže v Rožňave, navštívi	
Mauzóleum Andrássyovcov a Galériu Andrássy-
ovcov v Krásnohorskom Podhradí. Vyvrcholením
sa stane ohňostroj pod hradom. Podrobnějšie in-
formácie podá Július Ferenc, mobil:
+421 905 154 290, email: jferenc@sny.sk �

Inter-City Meeting v Karlových Varech. Karlo-
varský Rotary klub se rozhodl uspořádat v rámci
oslav 15. výročí obnovení své činnosti víkendový
Inter-City Meeting (80. výročí prvního založení
oslavil klub v minulém roce). Pro účastníky je
kromě společenských setkání a kulturního prog-
ramu připravena prohlídka města, golfový turnaj
a možnost využití Wellness programu hotelu Im-
periál. ICM se uskuteční v nejkrásnějším období
roku, během Svatodušních svátků, tedy ve dnech
25. - 28. května (přihlášky do 15. 4.). Podrobnosti:
Stanislav Srnka, tel: +420 355 320 468 nebo
e-mail: rotary.kvary@seznam.cz �

Generální tajemník OSN. Začátkem roku se na
pět let ujal své funkce nový generální tajemník
OSN. Jeho jméno se v mezinárodním prostředí
obecně užívá při přepisu do latinky v podobě Ban
Ki-moon (i když z jazykového hlediska by mohlo
mít i podobu Pan Ki-mun). Dvaašedesátiletý zku-
šený diplomat na toto místo nastoupil z pozice mi-
nistra zahraničí a obchodu Korejské republiky
(Jižní Koreje). Je absolventem studia mezinárod-
ních vztahů na Státní univerzitě v Soulu a studia
veřejné administrativy na Kennedyho škole Har-
vardské univerzity. Se svou ženou Yoo (Ban)

Soon-taek, se kterou se seznámil za studií v roce
1962, má jednoho syna a dvě dcery. Českou repub-
liku navštívil krátce v červnu 2002 jako šéf kabine-
tu tehdejšího předsedy Valného shromáždění.
V rámci struktur OSN je aktivní od roku 1975. �

Benefiční bazar v Praze. Maltézská pomoc, obec-
ně prospěšná společnost, bude pořádat na nádvo-
ří Velkopřevorského paláce v Lázeňské ulici 2 na
Malé Straně dobročinný bazar. Výběr darů končí
6. dubna. Samotný bazar proběhne o víkendu
14. a 15. dubna za účasti patronek Maltézské po-
moci, hereček paní Květy Fialové a paní Ester Ja-
nečkové. www.maltezskapomoc.cz �

Co jsme: přátelé, bratři, kolegové, kamarádi,
soudruzi, …? Jak se oslovovat? Na toto téma
vznikla při jednom z distriktních shromáždění ku-
loárová diskuse. V našich zeměpisných šířkách
i délkách jsme stále ještě především ve společen-
ské etice dědicové monarchie rakousko-uherské,
která si neobyčejně zakládala (kromě společné
kuchyně ve formě řízků a palačinek) na nejroz-
manitějších titulech, a to jak akademických, tak
společenských. Zároveň v oslovování používala
i třetí způsob (onikání), rezervovaný pro lidi
z nižší společenské kategorie. Zatímco sever Ev-
ropy přechází hned v druhé větě do tykání, a to
i vůči korunované hlavě, u nás si nejsme jisti do-
dnes. Mezi rotariány je nejjednodušší oslovení
jménem (Franta, Lenka, Josef) a užití tykání. Ně-
kteří naši přátelé však oponují tím, že to je vlastně
přenesený způsob z angličtiny, která rozdíl mezi
tykáním a vykáním nezná. Jako tykání se obecně
překládá (např. ve filmech a v literatuře) používá-
ní osobního jména. Některé kluby z anglosaské
oblasti jiný způsob oslovování prakticky neznají
a také na jmenovkách se uvádí jen toto jediné.
Bezpochyby to navozuje ovzduší přátelství a uleh-
čuje to vzájemnou komunikaci, zvláště když tento
způsob používají všichni členové bez rozdílu
věku, postavení, pohlaví, vyznání, atd. …. Dokon-
ce i v rotariánské „bibli“ (Manual of Procedures)
je této záležitosti věnován celý odstavec s tím, že

zvolený způsob oslovování je ponechán na vůli
jeho uživatelům podle místních tradic a způsobů.
Takže nechme věcem volnost, nic nepředepisuj-
me a bu�me především přáteli ve svých srdcích.
(Augustin Čermák, RC Hradec Králové) �

datum pořadatel akce místo konání

12. 4. RC Bratislava Danube Slavnostní předání Charty RI Bratislavský hrad

12. 4. RC Ostrava International Předání sponzorského daru Dětský ranč, Hlučín

12. 4. – 14. 5. GSE tým z USA v ČR/SR Výměna mezi D2240 a D5470 Několik míst ČR a SR

13. 4. RC Uherský Brod Oslava 1. výročí charteru Muzeum J.A.K. Uherský Brod

13. 4. – 15. 4. D. 2240 – služba mládeži Výlet do Benátek Několik volných míst do Itálie

14. 4. RC Znojmo Předání sponzorského daru Ústav soc. péče, Břežany

14. 4. – 15. 5. GSE tým z Německa v ČR/SR Výměna mezi D2240 a D1950 Několik míst ČR a SR

17. 4. DISTRIKT 2240 Setkání Junior Ambassadors Velvyslanectví USA, Praha

20. 4. RC Přerov Dobročinný koncert Přerov

22.04. – 28.04. Ústředí RI Legislativní rada RI Chicago, Illinois, USA

04.05. – 08.05. RTC Ostrava RYLA seminář našeho distriktu ROTASO, Prostřední Bečva

11:05. – 13.05. DISTRIKT 2240 DISTRIKTNÍ KONFERENCE Několik míst v Ostravě

10.05. – 06.06. GSE tým z ČR/SR do Německa Výměna mezi D2240 a D1950 Okolí Weimaru

19. 5. RC Košice Country Slavnostní předání Charty RI Dům kultury Poproč

25. 5. – 27. 5. RC Valtice-Břeclav Na bicyklu či pěšky kolem LVA Lednicko-Valtický areál

25. 5. – 28. 5. RC Karlovy Vary Inter-City Meeting Několik míst ve městě

9. 6. D 2240 ICC CZ-SK-A Inter-Country Tennis Cup Tennis Centrum Č. Krumlov

9. 6. – 10. 6. RC Rožňava Krásnohorské renesančné dni Krásnohorske Podhradie

17. 6. - 20. 6. Rotary International 98. Světový kongres RI Salt Lake City, Utah, USA

Velký lexikon společenského chování,
(H. Bachrachová, V. Smejkal, vydalo nakla-
datelství Grada) je 50 tisíci prodanými výtisky
již řadu let bestsellerem. Kromě klasických
témat, jako je zdravení či představování, odí-
vání a stolničení, naleznete v knize praktické
návody pro mnoho dalších situací. Poučíte se
o chování v zaměstnání, při tanci či rodinných
a náboženských obřadech, dozvíte se, jak si
poradit při cestování i jak se vypořádat s ne-
příjemnými situacemi, např. při pobytu v ne-
mocnici, při dopravní nehodě či živelné
katastrofě. Mladí lidé najdou v knize skvělé
rady, jak hladce zvládnout svá studentská léta,
jak zaujmout opačné pohlaví či jak se chovat
jako pravá mladá dáma či mladý muž. Velmi
čtivý text doplňuje více než 100 situačních i zá-
bavných ilustrací Romana Kliského. �
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Rotariánské časopi-
sy berou dnes čtená-
ři většinou jako
samozřejmost.
Vždy	 nejstarší ro-
tariánský časopis,
anglicky psaný The
Rotarian, začal vy-
cházet v USA už
v roce 1911. Dnes
vychází kromě toho-
to měsíčníku (ná-
klad 500 tisíc
výtisků, 66 stran) ve
24 jazycích dalších
30 regionálních ro-
tariánských časopi-
sů, které jsou
distribuovány ve
133 zemích světa. Všechny tyto časopisy, je-
jichž redakce získaly licenci RI, spojuje logo
Rotary World Press Magazine (RWMP). Po-
dívejme se na několik jejich zajímavých „nej“:

…nejvzdálenější redakce našich partnerských ča-
sopisů jsou v Chile (El Rotario de Chile, vychází
od roku 1927) a Austrálii (Rotary Down Under,
vychází od roku 1965).

…nejpozoruhodnější z našeho pohledu je patrně
měsíčník The Rotarian Monthly (náklad 11 tisíc)
vydávaný od roku 1960 na Thaiwanu v čínštině,
dnes má čtenáře i v Hong Kongu, Macau a Mon-
golsku.

…největší počet jazyků používá Rotary Norden
(norsky, švédsky, finsky a dánsky) – vychází od roku
1936, dnes 8x do roka, je distribuován ve Skandiná-
vii, Grónsku, na Islandu a Faerských ostrovech.

…největší počet zemí oslovuje z regionálních ma-
gazínů Le Rotarien, který vychází francouzsky
v Lyonu v nákladu zhruba 40 tisíc výtisků pro čte-
náře z dalších 37 regionů světa (měsíčník, který
vychází od roku 1952).

…nejnižší periodicitu, 2x ročně, má anglické ver-
ze jihokorejského měsíčníku The Rotary Korea,
který vychází od roku 1967, a japonského měsíč-
níku Rotary-No-Tomo, který vychází od roku
1953.

…největší náklad a tedy i nejvíce čtenářů má
skandinávský Rotary Norden (69 tisíc), japonský
Rotary-No-Tomo a anglicka verze indického Ro-
tary News (oba po 66 tisících).

…nejmenší náklad (2 tisíce) a tedy i nejméně čte-
nářů mají bulharský Rotary Bulgaria (vychází od

roku 1995) a trojjazyčný egyptský Rotary Magazi-
ne (arabsky, anglicky a francouzky), který vychází
od roku 1929.

Pro srovnání: náš distriktní časopis Rotary Good
News vychází od roku 1999, v současné době je pl-
nobarevný, jeho počet stran se ustálil na 40 včetně
obálky, má náklad 2500 výtisků, je určen čtená-
řům v ČR, SR a případně i dalších zemích, kombi-
nuje češtinu se slovenštinou, jeho součástí je
příloha s výběrem nejdůležitějších informací
v angličtině.

Připravil: skj

Titulní stránka únorového čísla The Rotarian.

Od mého vstupu do Rotary slýchávám na všech distriktních setkáních slo-
va o aktivní potřebě podpory externí komunikace v oblasti PR. Každý tuto
potřebu vnímáme, ale nezaznamenal jsem téměř žádné zlepšení v tomto
směru. Veřejnost na otázku „co je Rotary?“ odpovídá, že neví a po upo-
zornění na odznak je amplituda jejich odpovědí od spolku soustružníků až
po sektu vyvolených vlivných lidí, jejichž cílem je lobování za zištné cíle,
ještě výraznější. V žádném případě netvrdím, že se v této oblasti nic nedě-
lá. Znám celou řadu lidí, kteří tráví své volno prací na zlepšení této proble-
matiky. Hovořím o výsledcích, které se jen velice pomalu posouvají
k nějakému komunikačnímu cíli. Přitom máme kvalitní web, důstojný ča-
sopis a v přípravě je i film o Rotary.
Oblast PR je velmi sofistikovanou vědou, která využívá vhodně zvolených
komunikačních nástrojů, aby splnila stanovený komunikační cíl. A zde je
nutné odpovědět na tyto otázky: „Byl tento cíl konkrétně definován“?
„Byla stanovena strategie k jeho dosažení“?
Náš cíl by mohl být „vytvoření žádoucího mínění veřejnosti o aktivitách
Rotary“. Z mé profesionální zkušenosti se domnívám, že bychom měli ko-
munikovat spíše naše aktivity, za kterými stojíme, než opačně. Na distrikt-
ním shromáždění jsem navrhnul v diskusi vytvoření přehledu finančních
podpor s popisem projektů. Jsem si jist, že tato částka bude větší než
100 milionů Kč. Toto je navíc zpráva, která je atraktivní pro média a nemu-
sí přitom ani nikdo zemřít.
Jinými slovy: naše aktivity jsou velmi významné a neměly by být prováděny
v mediální ilegalitě.

Jedna vlaštovka jaro nedělá, takže je nutné kombinovat, koordinovat
a multiplikovat tyto aktivity. Aby byl postup jednotný a měl patřičnou me-
diální kadenci, je nutné mít připravené zbraně, které jsou schopny trefit
náš cíl. V nejbližších dnech rozešlu všem klubům formulář na doplnění je-
jich aktivit od vzniku klubu. Na základě těchto dat připravíme výstupy,
strategii jejich distribuce a zmíněné multiplikace do všech žádoucích médií
v místech působení našich klubů vč. kuchařky jejich použití. Dále jsem měl
možnost prostudovat scénář připravovaného filmu o našem distriktu. Je
profesionální a má velkou ambici podpořit splnění komunikačního cíle.
Jsou zde vždy prezentovány konkrétní vybrané úspěšné projekty a k nim
hovoří lidé, kterým tyto projekty pomohly zlepšit kvalitu života, dále jsou
zde výpovědi rotariánů, kteří komentují vznik, průběh a výsledek projektu.
V případě, že se jej podaří odvysílat na ČT 2 ve čtvrtečních dokumentech,
bude to významný posun v oblasti veřejného mínění a přiblížení se výraz-
ným způsobem našemu cíli. Naše společenství by měly prezentovat kon-
krétní činy, ke kterým si veřejnost doplní pachatele, tedy nás - rotariány.

Stanislav Srnka,
asistent guvernéra Západní Čechy

Autor je vydavatelem týdenního periodika, dále maji-
telem nakladatelství a reklamní agentury. Absolvoval
Institut reklamní a marketingové komunikace při vy-
soké škole mezinárodních a veřejných vztahů s profi-
lacemi: Komunikační procesy a PR v praxi a Komu-
nikační a marketingové strategie.
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Rotary kluby jsou samostatnými právními subjekty
založenými na základě českých nebo slovenských
právních norem v souladu s jednotnými zásadami
ROTARY INTERNATIONAL (RI), a to většinou
ve formě občanských sdružení. Jejich členy jsou
muži i ženy. Své různorodé humanitární, vzdělávací
a kulturně-společenské aktivity rozvíjejí v rámci
územního celku zvaného distrikt. V našem případě
má distrikt evidenční označení 2240. Právní subjek-
tivitu získal podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb.,
a to ve formě mezinárodní nevládní organizace
s působností na území České republiky a Slovenské
republiky. Členy Rotary distriktu jsou výhradně Ro-
tary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNA-
TIONAL (členem distriktu nemůže být jednotli-
vec). Rotary kluby se na vedení organizace (distrik-
tu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činnosti
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhají regionál-
ní asistenti a členové tématicky zaměřených distrikt-
ních výborů a komisí. Pod patronátem jednotlivých
Rotary klubů rozvíjejí svoji činnost mladí lidé
v ROTARACT klubech, absolventi studentských
výměnných pobytů se sdružují v klubu ROTEX. Ob-
měna činovníků jednotlivých klubů i distriktu má
roční cyklus – rotariánský rok začíná 1. července
a končí 30. června.

Podrobnější informace o činnosti klubů i distrik-
tu získáte na www.rotary.cz a www.rotary.sk.

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

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

členů 1 204 694 165 117 248 929

klubů 32 681 7 179 10 823

distriktů 529

zemí 168 157 120

Dignitatis memores ad optima intenti

Distrikt 2240

členů 1 027 390 1 417

Rotary klubů 46 18 64

RTC klubů 6 5 11

ROTEX 1 0 1

ocenění PHF 81 34 115

Cena TJB 31 7 56

goodnews@rotary.cz

webmaster@euneco.cz
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Modletice 1 • 251 01 Říčany
Tel.: +420 323 637 083
Fax: +420 323 637 507

e-mail: novak.uzeniny@sendme.cz
www.novak-uzeniny.cz

ZÁMECKÁ VÝROBNA UZENIN spol. s r.o.

UZENINY • LAHŮDKY • PRODEJ MASA



Franke, s r.o.

Franke. Pro kuchyně bez kompromisů

www.franke.cz


