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Vážené a milé čtenářky,
vážení a milí čtenáři,
opět k Vám přichází náš časopis, aby Vám
přinesl informace o aktivitách našeho společenství Rotary International, zejména pak
ve vztahu k našemu česko-slovenskému regionu. Zaznamenali jsme několik dnes již
tradičních letních akcí jak klubových, tak
těch, které mají širší význam v rámci distriktu (Stružielka, Návraty ke kořenům, Mistrovství Slovenska RI v golfu) a přiblížíme
Vám atmosféru setkání, která uskutečnil
distriktní výbor pro službu mládeži.
Od tohoto čísla RGN budeme v každém dalším vydání věnovat stálou a systematickou
pozornost novým komunikačním prostředkům, jejichž zásluhou se nejen ve světě, ale
i u nás zjednodušuje a rozvíjí kontakt mezi
členskou základnou, kluby, distriktem, ústředím RI i širokou mezinárodní veřejností.
V případě našeho distriktu se jedná zejména
o nově připravovanou podobu internetového
portálu – od 1. 1. 2010 bude jeho adresa změněna ze stávající domény www.rotary.cz resp.
www.rotary.sk na doménu jednotnou v celosvětovém systému RI www.rotary2240.org.
Tentokrát přinášíme informaci, proč se tak
stane a jaká zlepšení v komunikaci nový portál nabídne, příště začneme uveřejňovat rady
a postřehy, jak jednotlivé nástroje portálu
efektivně využívat. Sledujte proto pečlivě
i později naši rubriku „nová média“.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor ROTARY GOOD NEWS

ROTARY INTERNATIONAL (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým
potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní,
podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty)
sdružuje na základě předem daných zásad a vzájemné rovnoprávnosti špičkové odborníky a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. ROTARY svými nezištnými
aktivitami a projekty (službami) pozitivně ovlivňuje komunitu, v níž působí, a napomáhá utváření
občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“.
Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATINAL, ROTARY, ROTARY KLUB
a ROTARIÁN jsou zákonem chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI.
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Ohlédnutí za létem – V říjnovém čísle našeho časopisu se
pravidelně vracíme k aktivitám klubů, které se uskutečnily během léta. Také letos to byly především akce určené
mladým lidem. Na titulní stránku jsme proto vybrali snímek z letního campu pořádaného na Českomoravské vysočině společně RC Třebíč, RC Jihlava a RC Telč. Jeho
účastníci zažili mnoho neopakovatelných zážitků, k těm
nejvýraznějším jistě patřila návštěva „Tygří letky“ v Náměšti nad Oslavou. O průběhu celého campu se dočtete
více na str. 30 a ve zkráceném překladu do angličtiny na
str. 19.
(foto: Jaroslav Šmarda, RC Třebíč).
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BUDOUCNOST ROTARY JE VE TVÝCH RUKOU
BUDÚCNOSŤ ROTARY JE V TVOJICH RUKÁCH

překlad: Dobroslav Zeman, PDG
Lord Byron kdysi napsal: „Dny našeho mládí jsou i dny naší slávy“. Tato slova
mi vytanou na mysli vždy, když hovoříme o našich programech pro mládež.
V našem společenství je měsíc září měsícem mladé generace, kdy svou pozornost zaměřujeme na naše programy určené mladým a na roli, kterou budou hrát při utváření Rotary v budoucnosti.
Naše programy pro mládež – Rotaract, Interact, RYLA, rotariánská výměna
mládeže – představují v Rotary také to nejvýznamnější. Říkám to proto, že
tyto programy mají nesrovnatelný potenciál, jak působit na mysl a duši mladých směrem k míru, k dobré vůli a k harmonickému životu. Tento potenciál
působí nejvíce na mladé – vždy ani nás naše zkušenosti z našeho mládí nikdy
neopouštějí. Utvářely nás takové, jací dnes jsme. Svatému Františku Xaverskému jsou často připisována tato slova: „Dejte mi chlapce ve věku do sedmi
let – a já vám ho vrátím jako hotového muže.“ Sám bych sice stanovil tento
věk o trochu výš – ovšem není pochyb o tom, že zkušenosti z našeho mládí
mají daleko větší tvořivou sílu, vyšší schopnost formovat charakter, než ty,
které jsme získali až v dospělosti.
Má-li kterýkoliv teenager ze Spojených států možnost cestovat do Indie, aby se
tam podílel na Národním imunizačním dnu proti obrně, nebo stráví-li student
z Brazílie jeden rok studiem v Japonsku, změní to takového člověka na celý život. Takovíto mladí lidé naváží své kontakty a získají příchylnost, která je už nikdy neopustí. Už nikdy nebudou přemýšlet stejným způsobem o své zemi nebo
o celém světě. Jejich perspektivy, jejich priority, jejich hodnoty budou jejich
nově nabytými zkušenostmi formovány natrvalo, žádná pozdější zkušenost už
nebude mít takovou sílu. A právě vaše úsilí zajistí, aby získávání takových zkušeností bylo možné i nadále – aby tedy takovéto programy stále existovaly, aby byly
správně řízeny a aby získávaly důvěru jak samotných účastníků, tak i jejich rodin.
Dojmy z mládí jsou silné, a jsou také trvalé. Taková příležitost se jim již nikdy
nenaskytne. Jak stárneme, postupně se měníme, a bezpochyby nás mění
všechny naše nové zkušenosti. Ale už nikdy z nás žádná okolnost nevytvoří
někoho jiného. To se udá jenom jednou: v době našeho mládí.

Projevy a zprávy prezidenta RI Johna Kennyho najdete na: www.rotary.org/president
my, ktorým spoločnos dnes čelí, spôsobilo práve nedodržanie etických
noriem v obchodných vz ahoch.
Profesijná služba v Rotary znamená, že sme sa zaviazali dodržiava čestné
obchodné praktiky, nespochybnite né etické zásady a tiež sme sa podujali využíva svoje odborné vedomosti a zručnosti na pomoc druhým. Táto jedinečná myšlienka je vo svojej podstate úplne jednoduchá – je však špecifická iba
pre Rotary.
Mnohé servisné organizácie sú otvorené pre každého, kto má záujem sta sa
ich členom. V Rotary to však neplatí. Rotariáni h adajú kandidátov na členstvo medzi kvalifikovanými u mi, ktorí sa vyznačujú charakternos ou,
schopnos ami a odhodlaním by prínosom pre svoj klub.
Som presvedčený, že základný princíp Rotary spočíva v dodržiavaní etických
noriem jednotlivými členmi. V praxi to znamená uprednostnenie toho, čo je
správne pred tým, čo je výhodné. Služba nadovšetko - Service Above Self - to
sú aspekty, ktoré odlišujú Rotary od iných organizácií podobného druhu.
Preto musíme stále pamäta na to, že čoko vek robíme, vždy pri tom reprezentujeme Rotary na verejnosti. Každý z nás svojim konaním prispieva k formovaniu postojov verejnosti k našej organizácii. Skutky každého z nás, či už
pre dobro veci alebo nie, ovplyvňujú obraz nás všetkých.

Dny našeho mládí jsou skutečně dny naší slávy – ale díky programům Rotary
zaměřeným na mladé se tyto dny stávají i dny slávy rotariánů na celém světě.

To, čo sme ako spoločenstvo dosiahli, sa podarilo zrealizova v aka dôvere,
ktorú v Rotary a v rotariánov svet má. Obrovské úspechy pri eradikácii vírusu detskej obrny sa nám podarilo dosiahnu hlavne v aka dôvere svetovej verejnosti – počuli o nás takmer v každej komunite sveta a poznajú nás ako
udí dobrej vôle a so srdcom na správnom mieste.

preklad: Ivan Belan, PDG

Ak si želáme, aby naša organizácia rástla a prosperovala, musíme klás ve ký
dôraz na profesijnú službu a jej využitie v praxi. Musíme vyh adáva nadaných a zanietených udí s pevnými morálno-charakterovými vlastnos ami.
Musíme robi čo je správne aj v prípade, že je to pre nás nevýhodné. A musíme vždy, naozaj vždy, povýši službu nadovšetko - Service Above Self.

V súčasnosti existuje vo svete mnoho servisných organizácií, no žiadna nemá
takú dlhú tradíciu a nedosiahla tak významné mí niky, ako práve Rotary.
Pod tieto úspechy sa podpísalo viacero faktorov. Nepochybne k nim patrí aj
profesijná služba. Mojou snahou tento rok bude vyzdvihnutie profesijnej
služby, ktorá v Rotary reprezentuje nezriedka opomínanú oblas služby.
Vysoko etické štandardy tak v profesionálnom ako aj v osobnom živote sú
stále výsostne aktuálne, rovnako ako v roku 1905. Napokon mnohé problé4

John Kenny
PREZIDENT ROTARY INTERNATIONAL

Text: John Rezek
Fotografie: Seth Taras
Překlad a úprava: Petr Jan Pajas, PDG

Olympijský stadion, hlavní dějiště Letních olympijských her 1976, vybudovaný podle návrhu francouzského architekta Rogera Tailliberta, je považován za skvělé dílo moderní
organické architektury. A dobře též slouží pro dovádění na skateboardu.

Teoreticky by snad stálo za to stvořit Montreal,
hlavní město kanadské provincie Québec, pokud
by neexistoval. Kde jinde si lze v Americe představit město, kde se hovoří 80 jazyky? Velké severoamerické město, kde je úředním jazykem
francouzština? Město, které by se mohlo chlubit
čtyřmi stoletími evropské architektury skrývající
200 restaurací, 1 700 obchodů, 37 kin, dvě nádraží
a 32 km dlouhé podzemní bludiště dálnic? Vymysleli bychom si město, které je se svými předměstími propojeno skvělým metrem jezdícím na
tichých, pneumatikami obutých kolech? A navíc,
udělali bychom z něho metropoli Severní Ameriky, pokud jde o tango?
Montreal naštěstí nikdo nemusel vymýšlet, protože tím, čím je, vděčí vlastnímu vývoji. Když městem
kráčíte na vzdálenost několika bloků, uslyšíte kolem sebe rozhovory ve francouzštině, angličtině,
italštině, španělštině, arabštině, řečtině, čínštině,
němčině, portugalštině, kreolštině a vietnamštině
a možná i v polštině a češtině. Francouzština je
sice oficiálním jazykem, ale angličtina je natolik
rozšířená, že rozhovor započatý francouzsky může
klidně skončit v angličtině – jak se to hovořícímu
právě hodí.
V Montrealu mají dvě roční období: zimy a přestavby. Montrealští berou rekonstrukce velice
vážně a nebojí se velkých projektů. Budují podzemní město, přenášejí dálnice do podzemí, aby
neprotínaly obydlená území. Váží si historické architektury natolik, že strhnou-li nějaký dům, postaví na jeho místě budovu, která ctí styl původní
budovy i jejího okolí.
Jinými slovy, volba Montrealu za místo konání
rotariánského kongresu, RI Convention 2010, je
mimořádně š astná. Předpokládá se, že ve dnech
20. - 23. června 2010 Montreal uvítá 17 000 členů
Rotary klubů z celého světa. A je velmi pravděpodobné, že zde rotariáni, a už přiletí odkudkoli,
najdou něco ze své kultury a jídel. Radost z této
volby a připravenost města na uvítání rotariánů

vyjádřil i čestný člen Rotary klubu Montreal a starosta města Géral Tremblay.
Pokud jde o samotný rotariánský kongres, Montreal nabídne vše pěkně pohromadě. Všechny oficiální hotely pro RI jsou v obchodním centru,
v docházkové vzdálenosti od Bell Centra a Kongresového paláce, kde se budou akce kongresu
konat. Obě centra dělí jen dvě stanice metra. Ostatně, můžete kráčet z jednoho do druhého podzemím, aniž byste použili metro.
Bell Centrum, kde se budou konat dvě velké hudební akce, je současně místem plenárních zaseKaždoroční festival komedie „Just for Laughs –
Smějme se“ je proslulý svými nevázanými průvody
podél ulice St-Denis.

dání. Všichni se tam vejdou a budou velmi dobře
vidět na pódium.
Kongresový palác je moderní, víceúrovňová budova, jejíž skleněná fasáda hýří barvami, které během dne mění odstíny. V prvním podlaží je
obchodní pasáž s restauracemi. Na dalších poschodích se umístí tradiční ‚sál přátelství‘ (House
of Friendship) a budou se zde konat ranní zasedání.
V návaznosti na historii jednoho sta předchozích
kongresů se obecně ví, co nejspíš nabídne RI. Ale
čím může přispět samotný Montreal?
Především má toto město celou řadu umně skloubených center. Je to tím, že každá skupina imigrantů zde chtěla vytvořit koutek své kultury. To se
nejvíc projevilo budováním kostelů. Jsou téměř
za každým rohem. Vévodí jim bazilika NotreDame ve Starém Montrealu z roku 1829, postavená v novogotickém, viktoriánském stylu s dvojicí věží dosahujících výšky téměř 70 metrů.
Modrý strop svatyně zdobí tisíce hvězd z 24 karátového zlata dotvářejících celkově úchvatný pohled. Interiér je z vyřezávaného dřeva a jen jeho
pořízení trvalo 30 let. Okenní vitráže, zobrazující
výjevy z bible a z historie města, pocházejí z francouzského Limoges.
Nedaleko od baziliky je Starý seminář Sv. Sulpicia z roku 1685, což je prý nejstarší budova Montrealu. Dosud zde působí řád Sulpiciánů, který též
slouží v bazilice.
Modlitebna Sv. Josefa na Mont-Royal byla původně založena jako kaple. Bývalo to místo, kam
přicházeli rozjímat nemocní a také cíl poutí, protože zde prý došlo k zázračným uzdravením.
Dnes je chrám, který stojí na místě kaple, jedním
z největších na světě – ustupuje jen chrámu Sv.
Petra v Římě. Každoročně se k němu na kolenou
vydávají poutníci v naději, že jejich modlitby budou vyslyšeny.
Mont-Royal – Královská hora, která dala městu
název, je sotva horou. Jejích sotva 230 metrů nad
5

Naproti mrakodrapu BNP Tower je sousoší Osvícený zástup (The Illuminated Crowd) od Raymonda
Masona, na kterém si lidé cloní oči před zneklidňujícím světlem.

Kongresový palác uvítá v roce 2010 návštěvníky
rotariánského kongresu. Je znám svým vnějším
zbarvením, které se promítá i do interiéru zajímavě

Ulice Bonsecours, jedna z nejstarších ve Starém

inspirujícím třpytem všech možných odstínů barvi-

Montrealu, se pyšní architekturou ze 17. až 19.

ček Crayola.

století.

mořem tvořilo po několik dob ledových žulovou
brzdu pohybu ledovců. Ale pro místní je to prostě
Hora. Je to oáza, na kterou se dá snadno vystoupat, procházet se tam, lézt po skále a dívat se dolů
na město. Park Mont-Royal tvoří 500 akrů hájů
a lesů protkaných chodníky, které zase protínají
majestátní shluky javorů a červených dubů.
Starý Montreal se nachází v docházkové vzdálenosti od Kongresového paláce a samozřejmě každému lze jen doporučit jej navštívit. Je to tam
jako ve Starém městě kdekoliv v Evropě. Ti, kdo
Montreal zakládali, v čele s Paulem de Chomedey
de Maisonnneuve, vybudovali osadu Ville-Marie
– Mariino město – na břehu řeky Sv. Vavřince
v roce 1642. Zápal katolických zakladatelů se za-

vršil tím, že osadě přálo obchodní štěstí, zejména
v prodeji kůží.
Starý Montreal byl po mnoha letech zanedbávání
modernizován v osmdesátých letech minulého století. Domy, které se zachovaly z 18. a 19. století,
byly přeměněny na restaurace, galerie, obchůdky
s módním textilem a starožitnostmi. Projděte se
podél ulice Notre-Dame a ulicí Sv. Pavla a uvidíte
sami. Na procházce nezapomeňte navštívit radnici, bývalou budovu parlamentu Marché Bonsecours a také zámek Ramezay, postavený v roce
1705 ve stylu normandského zámku z 18. století –
se silnými kamennými zdmi, vikýři a strmou střechou. V zámku je dnes museum vojenských a kulturních produktů oné éry. Vyplatí se nahlédnout

do obnovené zahrady za muzeem, která odráží
víru 18. století v konejšivý řád daný přírodou.
Výhled na město je nejlepší z baru ‚Le 737‘. Je to
vlastně terasa na jednom z mrakodrapů nedaleko
Náměstí královny Viktorie. Číslovka 737 poukazuje na výšku ve stopách (cca 220 m). Adresa je
na Place Ville-Marie č. 1. Nechcete-li čekat ve
frontě na výtah, přije te před 17. hodinou. Nahrnou se tam lidé obvykle po skončení pracovní
doby. Chcete-li vidět západ slunce, je te tam
později a pak se eventuálně ocitnete uprostřed
tančících párů někde v oblasti nočních barů.
Je ošidné pokoušet se o charakteristiku města,
zvláště tak různorodého, jako Montreal. Ale
v tom nikomu nezabráníte. Někteří vám budou

Žonglér baví lidi uprostřed ulice St-Denis, což je populární místo, kde se lidé scházejí v okolních otevřených kavárničkách. Montrealané pobývají venku jak to jen jde a vybírají si tak tolik
potřebnou ochrannou dávku proti québeckým zimním měsícům.
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Bazilika Notre-Dame inspiruje k díkůvzdání lidi všech vyznání. Její klenutý modrý strop posetý tisíci 24-karátovými zlatými hvězdami se pne nad důmyslně vyřezávaným interiérem z borového a ořechového dřeva. Práce na obnově řídil v sedmdesátých letech 19. století montréalský architekt Victor Bourgeau, který také navrhl hlavní oltář a jeho výzdobu, křesla chóru
a kazatelnu. Skleněné vitráže navržené québeckým umělcem Jeanem-Baptistem Lagacé byly zhotoveny v dílnách Francise Chigota ve francouzském Limoges. Zachycují výjevy z církevního a společenského života v době vzniku původní osady Ville-Marie.

Vyhlídkový přístřešek na Mont-Royal, skvělá hala
pro setkávání, byla postavena ve stylu francouzské
secese kolem roku1930.

tvrdit, že Montrealci žijí vlastně na ulici, snad
s výjimkou ledna. Tím myslí to, že velká část města je věnována rekreaci, že se tam v parcích a na
ostrově Sv. Heleny prohánějí nekonečné hady
cyklistů, že se tam koná jeden světově proslulý
festival džezu a komedie za druhým, a že místní
obyvatelé si užívají otevřených kaváren i v době,
kdy ostatní už dávají přednost teplu místností.
Ono se nedá vždy odmítnout něco, co prostě nedokážete pojmenovat. Dalo by se říci, že Montreal
je město, kde se každý cítí jako doma, a basta. Byly
však také doby, kdy se v Montrealu odehrávala
divoká střetnutí zastánců a odpůrců separace
provincie Québec od zbytku Kanady. Anglicky
a francouzsky mluvící obyvatelé tvoří jakási ‚dvě
semknutá společenství‘. Aspirace separatistů jsou
však dnes již diskutabilní, a současný Montreal je
dynamické, životem vibrující město. Je tomu tak
díky schopnosti přizpůsobit se a také nepomíjejícímu smyslu pro pohostinnost jeho obyvatel. Tu
nejspíš pocítíte hned od prvého dne pobytu. n

Podrobnosti, včetně termínů pro přihlášky,
najdete na www.rotary.org/convention.
Pokud jde o akce pořádané Organizačním výborem RI Convention 2010,
najdete vše na www.rotary2010.com

Kousek od baziliky Notre-Dame je jeden z mnoha
BIXI (bicycle taxi) stojanů, kde se dají půjčit kola.

Hospůdka Pub St-Paul, která se pyšní svým hudebním programem, je umístěna v budově z roku 1875 a poskytuje výhled na řeku Sv. Vavřince. Na zdejší scéně vystupuje umělkyně a hudebnice Christine Ghawi. Jedno z jejích představení je hudební poctou mladé Céline Dion.

Mezinárodní seminář
17. - 20. 6. 2010
Montreal, Kanada
Přihlášky z Rotary klubů do výběrového řízení
na sponzorovanou účast 2 zástupců
našeho distriktu ve věku 18-30 let do
12. 11. 2009
Bližší podrobnosti:
Ing. Zdeněk Michálek
předseda distriktní komise RYLA
mobil: +420 606 760 130
e-mail: zmichalek@hmpartners.cz
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cíle dosáhnout, musíme postupovat velmi obezřetně, ale zároveň i rozhodně.
Zdá se mi, že právě v oblasti služby povolání máme
rezervy. Nevíme si s ní mnohdy rady.
Co je tedy služba povolání v praxi? Příkladně dodržovat ideál služby při výkonu svého povolání a tak
tento ideál zprostředkovávat nejen přátelům v klubu, ale i nerotariánům.

František Ryneš, PHF, Cena TJB
guvernér Distriktu 2240 pro období 2009/2010
člen RC Třebíč
Vážené rotariánky,
vážení rotariáni,
vážení přátelé!
Měsíc září byl v rodině Rotary věnován budoucí generaci.
Velkou radost mi udělala účast zástupců klubů na
školení činovníků služby mládeži na Strečně. Více
než polovina našich klubů zde byla zastoupena. To
naznačuje, že i v budoucím roce může být počet výměnných studentů na úrovni, na jakou jsme z minulosti zvyklí. Zvláště když se našlo několik dalších

obětavců, kteří chtějí v distriktním výboru přiložit
ruku k dílu. Rozhodně ovšem nechci vyvolat dojem,
že další pomocné ruce nejsou vítány. Právě naopak.
Pouhé zachování současného stavu nestačí.
Musíme se společně zamyslet nad tím, jak hospodaříme s absolventy výměnných pobytů. Nejsou to jen
naši reprezentanti z dlouhodobých výměn, ale také
účastníci letních táborů, členové GSE týmů, stipendisté, absolventi školení RYLA, mladí účastníci rodinných výměn. Požádal jsem past-guvernéra
Romana Gronského, aby zpracoval koncepci práce
s ALUMNI, jak nazýváme tuto skupinu perspektivní mládeže. Přítel Roman
Gronský má dostatek zkušeností a jistě přinese nové impulzy do této oblasti. Musíme
zabránit tomu, aby nám zkušení absolventi mizeli a jen
výjimečně nacházeli uplatnění v našich klubech a při práci
na projektech.

K milým povinnostem guvernéra patří osobní návštěva v každém ze šestašedesáti klubů distriktu. František Ryneš využil letní období k prvním návštěvám v několika klubech. Na snímku vpravo, kdy byl při setkání se členy RC Telč uvítán prezidentem klubu
Jaroslavem Trnkou.

DISTRICT 2240
ROTARY GOVERNOR GOLF TOUR

16. 10. 2009
v golfovém klubu Hluboká nad Vltavou
www.golfhluboka.cz

Informace a přihlášky na adresu:
Ing. Pavel Frelich
e-mail: frelich@egc.cz
tel.: +420 603 442 090
O termínech a místech konání dalších
tří turnajů budete informováni v dopisech guvernéra, na stránkách našeho časopisu nebo na www.rotary.cz
(od 1. 1. 2010 www.rotary2240.cz)
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V říjnu si připomínáme službu povolání. Paul Harris ji
definoval jako zachovávání
nejvyšších etických hodnot
všemi jednotlivými rotariány
v jejich povolání. Skutečně,
zlepšení etiky v obchodě
i v podnikání je i dnes rozhodujícím cílem rotariánského
hnutí. Jestliže chceme tohoto

Skutečnost, že naše společenství je utvářeno na
principu různých povolání, nám umožňuje vidět
problémy z různých úhlů. Nemusíme se nutně zabývat jen výchovou k povolání, tedy vzděláváním, protože důraz v rotariánském pojetí této služby
neklademe na pracovní a výrobní postupy ani systémy. Společným problémem v každém podnikání či
v obchodě je způsob, jakým jednáme s ostatními
lidmi. Dominující význam má to, jak s nimi jednáme, jak se k nim chováme. Musíme si dobře uvědomit, že právě bezúhonnost a slušné chování mohou
přinést soulad a porozumění mezi jednotlivci, podniky a dokonce i mezi národy. Jednou větou: hlavním cílem služby povolání je uplatňování vysokých
etických měřítek při jednání s druhými.
Aby však právě toto bylo charakteristickým znakem
Rotary, musí se každý z nás touto zásadou řídit.
Trochu zlepšit svět se nám proto může podařit jen
tehdy, jestliže my sami budeme ve svém jednání odrážet ideál našeho rotariánského společenství. V sociální oblasti, v roli občana i pracovníka.
Někdy mám dojem, že služba povolání ustoupila
někam do pozadí, že se na ni zapomíná. Velmi jsem
uvítal iniciativu RC Ostrava, jmenovitě přítele
Zdeňka Michálka, uspořádat přesně v polovině listopadu v Ostravě konferenci na téma Etika v podnikání a převzal jsem nad ní záštitu. Prosím,
rezervujte si ve svém diáři termín.
Vážení přátelé rotariánky a rotariáni, přeji vám, aby
se vám dařila i v povolání služba druhým bez ohledu na vlastní zájem. Aby vám nechyběl respekt
k pravdě a vůle k činům.
n

DISTRICT 2240 ROTARY
GOVERNOR GOLF TOUR
odstartovala 17. září prvním turnajem,
uspořádaným na golfovém hřišti
v Molitorově. V zastoupení guvernéra
distriktu Františka Ryneše, o jehož
barevné sako se soutěží, turnaj zahájila ADG pro pražský region Martina
Jankovská. Po zahájení se sama zařadila mezi ostatní hráče. Tento turnaj
organizačně zajistil RC Praha Classic
ve spolupráci s RAC Říčany a RAC
Praha. Díky za podporu turnaje však
patří všem zúčastněným, hráčům
i hostům. Podrobnější informaci přineseme v příštím čísle, kdy budou známy i výsledky druhého turnaje
této „toury“, který se uskuteční 16. října na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou. Všichni rotariánští
golfisté s rodinnými příslušníky a přáteli jsou srdečně zváni.
(za pořadatele Jan Hlaváč, RC Praha Classic)

konferenci pořádá
ve spolupráci s:

• RC Ostrava • RC Frýdek-Místek • RC Zlín
• HM PARTNERS s.r.o. • Ashridge Business School (GB)

pod záštitou:

Františka Ryneše, guvernéra Rotary distriktu 2240
Václava Havla, prvního prezidenta České republiky
RNDr. Lukáše Ženatého, náměstka primátora města Ostravy

AKTUÁLNĚ – Osobně se na všechny těší předsedkyně Nadace Tomáše Bati, Sonja Baová, která při osobním setkání
v polovině září potvrdila, že konferenci přikládá velký význam a v úvodu sama vystoupí k významu hodnot v práci a
životě. – Organizátoři konference cítí podporu myšlenek jejího manžela a tchána jako závazek českých a slovenských
rotariánů. – Začátkem října bylo přihlášeno 60 zájemců, účast potvrdili všichni uvedení spíkři. – Více informací
(včetně přihlášky) v kalendáři akcí na www.rotary.cz

Přednášky:
Odkaz Tomáše Bati
Sonja Baová
Proč se zabývat etikou – hledání řádu globálního světa
ThDr. Josef Hromádka, Český evengelický teolog, RC Ostrava
Psychika člověka – z čeho vycházejí základy etiky
Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc., vývojový psycholog, Psychologický ústav AV ČR
Etika ve vztahu ke vzdělávání – začínáme u mladé generace
Mgr. Pavel Motyčka, učitel, Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Zkušenosti s přístupem k etice u firmy Baa
JUDr. Stanislav Knotek, advokát, AK KNOTEK Zlín
Etika v reálném podnikatelském prostředí ČR
Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., generální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Jak mohou banky pomoci s utvářením etického prostředí
PhDr. Tomáš Sedláček, mikroekonomický stratég, ČSOB a.s. Praha
Etika ve výrobě nápojů a pivovarnictví
PhDr. Ivan Balogh, ředitel firemních vztahů a lidského kapitálu, Plzeňský Prazdroj, a.s.
Etika v zahraniční manažerské praxi
Edgar Wille, představitel Ashridge Business School, Velká Británie

Etika v nadnárodní společnosti působící v ČR
Ing. Pavel Kafka, generální ředitel, Siemens s.r.o., viceprezident SP ČR
Korejský přístup k etice podnikání
PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA, generální ředitel pro lidské zdroje, Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.
Etika a společenská odpovědnost firem
Doc. RNDr. Anna Putnová, PhD., MBA, děkanka podnikatelské fakulty VUT
Brno, RC Brno-City
Nestranný pohled na roli státu při utváření etického prostředí
Doc. JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu ČR
Na aktuální téma – lze evropské peníze rozdělovat fér?
Ing. Dušan Sventek, MBA, ředitel Úřadu Regionální Rady Moravskoslezsko
Transparency International a její příspěvek v rozvoji etiky podnikání
David Ondráčka, ředitel kanceláře TI v ČR
Etika v činnosti mezinárodních organizací
Šimon Pánek, ředitel humanitární organizace Člověk v tísni
Poselství Rotary dnešnímu světu
Ing. František Ryneš, guvernér Rotary distriktu 2240 ČR a SR

Kontakt:
Ing. Zdeněk Michálek, předseda organizačního výboru, mobil: +420 606 760 130, e-mail: zmichalek@hmpartners.cz
Mgr. Marcela Kozubíková, organizační garant konference, mobil: +420 724 474 945, e-mail: mkozubikova@hmpartners.cz

Další společná schůzka členů pražských Rotary klubů, tentokrát po
prázdninách, se uskutečnila pod vedením ADG Martiny Jankovské (RC
Praha City) a za organizační spolupráce Jana Hlaváče (RC Praha Classic) v Kongresovém centru U Hájků 15. září. Jako host přislíbil účast
premiér ČR Jan Fischer. Právě v ten den se však na naší politické scéně
odehrály tak významné události (rozhodnutí o odkladu voleb), že se s lítostí musel ze setkání omluvit. Náhradní program nebylo těžké zajistit.
Pražští rotariáni mají dostatek aktivit, o nichž se vzájemně informovali,
i podnětů k vzájemné diskusi. Vznikl tak například dostatečný prostor
k detailnímu seznámení se se společným projektem na vytvoření plastického modelu města a jeho umístěním na některém významném místě
Prahy. Aktuální byla také diskuse o programu dvoudenní benefiční akce,
kterou pražské kluby připravují na první adventní víkend. Do rozpravy
se zapojili také zástupci všech tří Rotaract klubů působících v pražském
regionu. Společné schůzky pražských klubů, otevřené všem jejich členům a hostům, se nadále budou konat každé třetí úterý v měsíci. (skj)
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Mezi 25. květnem a 3. červnem 2009 uspořádal RC Jičín za podpory a účasti Rotary klubů Vrchlabí, Trutnov, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady,
Brandýs nad Labem a německého RC Riesa první ročník mezinárodního setkání
Tour de Labe ROTARY GREENWAYS.

cyklistických a pěších tras
a stezek mezi Prahou
a Vídní o délce 470 km. Na
páteřní trasu navazují tématické okruhy - Greenway
Rožmberského
dědictví,
Greenway Lichtenštejnského dědictví či Greenway řemesel a vyznání. Jiným
příkladem může být projekt U pramene Labe
vinařských stezek na jižní
Moravě, který je od roku 1999 postupně realizován ve spolupráci s 280 vinařskými obcemi a mnoha dalšími partnery. Návštěvníkům se tak nabízí možnost výběru z jednodenních i vícedenních výletů za poznáním folklóru, vína
a památek, a to na trase celkem 1 200 km dlouhé sítě cyklistických stezek.
Nejnovějším trendem je využití opuštěných železničních tratí pro tento účel.
Těch v České republice v současné době existuje více než 1 000 km a patrně
budou přibývat. I když je tento záměr teprve v plenkách, i on má své první pozitivní výsledky. Plně funkční zatím nalezneme pouze 4,5 km dlouhou cyklostezku Česká Lípa – Vlčí Důl v Libereckém kraji, několik kratších úseků
cyklostezek na důlních drážkách v okolí Ostravy a cyklostezku na zrušené trati Cheb – Slapany, pokračující dále do německého města Waldsassen. Po
opuštěných železnicích je však vedena celá řada dílčích úseků cyklotras, např.
mezi Kuřimí a Veverskou Bitýškou v Jihomoravském kraji nebo mezi Hamry
nad Sázavou a Sázavou na Vysočině. Možná, že právě nově připravované
projekty na využití opuštěných železničních tratí by si zasloužily pozornost
místně příslušných Rotary klubů.

GREENWAYS - Zelené stezky
Označení GREENWAYS se v názvu setkání příznivců cyklistiky po boku Rotary neobjevuje náhodou.
Spolupráce mezi Rotary kluby v Polabí a Nadací
Partnerství, přesněji realizátory jednoho z jejích
projektů, projektu GREENWAYS – Zelené stezky,
má dnes už svou tradici. Inicioval ji před několika
lety architekt Jan Ritter z Nymburka, člen RC Jičín. Snaží se intenzivně, soustavně a i úspěšně vytvářet podmínky pro vybudování cyklistické stezky podél
Labe od Nymburka proti proudu řeky k Poděbradům a naopak po proudu
k Brandýsu nad Labem.
GREENWAYS - Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport,
turistiku a rekreaci. Labská stezka je v Evropě známý pojem, bohužel jen na
německém území a to pod názvem Elberadweg. Je jednou z nejnavštěvovanějších cyklistických tras v Německu a je také součástí sítě evropských tras
EuroVelo. Na českém území však její potenciál zůstává nevyužit. Na trase
většinou chybí jak odpovídající povrch, tak infrastruktura služeb pro cyklisty.
Tyto dva nedostatky odrazují zahraniční cyklisty od původního úmyslu pokračovat po stezce i na českém území, třeba až k pramenům Labe. Cílem
projektu Labské stezky je koordinovat spolupráci krajů a měst tak, aby podél
řeky postupně vznikla ucelená cyklostezka odpovídající evropským standardům.
O tom, že tento záměr je možné úspěšně realizovat, svědčí jiné, již upravené
a plně funkční trasy. První z nich, která začala vznikat už v roce 1992, je sí

Peloton přesáhl tři stovky cyklistů

V Hostinném se starostou Klímou na věži radnice.

Antonín Petrof z RC Liberec absolvoval etapu i v lesním terénu na vysokém kole.
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Od pramenů Labe do Dráž an
První ročník Tour de Labe ROTARY GREENWAYS byl zařazen mezi projekty distriktu 2240 a podpořen osobním zájmem guvernérky Jožky Poláko-

vé, protože se nejednalo jen
o pouhou cyklojízdu několikačlenné skupiny nadšenců. Tento Intercity a Intercountry Meeting popularizoval společenství Rotary
v poměrně širokém okruhu
veřejnosti a především přispěl opět k naplnění poslání Rotary v oblasti služby
obci. Na čtyřech místech již
zprovozněné části Labské
Jeden z kanadských cyklistů (vlevo) s Janem Ritterem stezky byla za podpory Rotary klubů upravena odpona náměstí v Hostinném
čívadla, každé s lavičkou
a informačním panelem o zajímavostech příslušné lokality, jak je známe z naučných stezek (stručná zmínka je na nich věnována i Rotary). Tour de Labe
RG 2009, na jejímž uspořádání se podílelo také Polabské rozvojové sdružení
POROS, měla tentokrát devět etap, etapová města byla většinou ta, v nichž
působí Rotary kluby.
Paralelně z Tour de Labe RG 2009 probíhala postupně ve čtyřech lokalitách Královéhradeckého kraje (Krkonoše, Náchodsko, Hradecko, Kostelecko) celostátní odborná konference věnovaná cyklistice a to nejen
z pohledu sportovního, ale i třeba jako druhu dopravy (více na www.cyklokonference.cz). Tiskovka k ní se uskutečnila za účasti dvou ministrů, kterých se cyklistika nejvíce dotýká - ministra pro místní rozvoj Rostislava
Vondrušky a ministra dopravy Gustáva Slamečky. Při zahájení konference
ve Špindlerově Mlýně (večer před startem Tour de Labe ROTARY
GREENWAYS) představil předseda výboru pro PR našeho distriktu Svatopluk K. Jedlička společenství Rotary, Jan Ritter z RC Jičín pak konkrétní
projekty, které již Rotary kluby realizovaly v oblasti cyklistiky v minulých
letech. Tyto informace dostaly v tištěné podobě k dispozici jak účastníci
konference, tak účastníci cyklistické túry i všichni, s nimiž se cyklisté cestou
setkali.

V průběhu devíti dnů prožili mnoho zajímavého nejen samotní cyklisté, ale
i všichni, kteří se zúčastnili v místech jejich trasy nejrůznějších společných
setkání s nimi. Můžeme tak usuzovat ze zápisků, by jen ze stručných, které si
v deníku akce vedl její protagonista Jan Ritter.
26. 5. U pramenů Labe
Hlavním garantem a průvodcem první etapy byl člen RC Vrchlabí Václav
Hampl, který zaslouží pochvalu za perfektně zvolenou trasu po Krkonoších.
Po exkurzi do Labského dolu byl start v 10.30 u pramene Labe, odtud na Zlaté návrší a po hřebenech přes Rovinky a Benecko do Vrchlabí. Zde si účastnící prohlédli muzeum KRNAPu a od 18.00 se zúčastnili slavnostního
otevírání nového úseku Labské stezky v Hostinném, kde se peloton Tour
rozrostl na více než 300 cyklistů. Ve Vrchlabí potom večer proběhlo hodnocení a společná večeře se členy RC Vrchlabí.
27. 5. Vrchlabí – Dvůr Králové
Hlavním průvodcem a garantem etapy byl starosta Janských Lázní a prezident RC Trutnov Václav Němec. Start 8.00: Liščí farma Vrchlabí, průjezd
Vrchlabím zakončený návštěvou u starosty ing. Sobotky na vrchlabském
zámku. Absolvovali jsme znovu trasu do Hostinného, kde jsme neodmítli pozvání pana starosty Bc Klímy, prohlídku historické radnice a věže. Pokračovali jsme malebnou krajinou k romantické přehradě Les Království a odtud
do Dvora Králové nad Labem. Tam zahraniční i naši účastníci TdL neodolali
a navštívili ZOO Safari. V penzionu Za vodou proběhla večeře a schůzka se
členy RC Trutnov s manželkami.
28. 5 Dvůr Králové – Hradec Králové
Garantem etapy a průvodcem byl svědomitý JUDr. Oldřich Kohout z RC
Hradec Králové. Platným účastníkem byl nestor cyklistiky Petr Novotný
z RC Hradec Králové, který zaznamenal tuto atraktivní etapu na videokameru. Nejpozoruhodnějším účastníkem této etapy byl Antonín Petrof z RC Liberec, který ji absolvoval i v lesním terénu na vysokém kole. Ve Dvoře Králové
zavítala část pelotonu ještě před startem na věž kostela a část pozdravila starostu a vedení radnice. Start etapy byl ve Dvoře Králové na náměstí. Cesta nás
zavedla malebnou a mírně zvlněnou podkrkonošskou krajinou k Braunovu
Betlému. Následovala působivá nová Křížová cesta s obrovskými sochami
z pískovce u Kuksu: „Příběh utrpení a nadějí“ (participace na realizaci RC
Hradec Králové, viz: www.hradec-kralove.rotary.cz/cs/galerie.php).
Pokračovali jsme do areálu špitálu a parku v Kuksu, dále do Jaroměře
(oběd a prohlídka města), Josefova (pevnost) a Smiřic (zámecká kaple –
setkání se starostou). Za mírného deště jsme dorazili podél Labe do
Hradce Králové, kde jsme ještě zvládli návštěvu a vyhlídku z Černé věže
a večer schůzku z hradeckými rotariány. Hradeckým rotariánům se podařilo v krátkém termínu navrhnout a instalovat u Labské stezky lavičku
s infopanelem. Na panelu se návštěvník dozví nejen informace o Hradci
Králové a Labské stezce, ale také o hnutí Rotary a aktivitách hradeckého
klubu.

Na startu ve Dvoře Králové

Dokončení v příštím čísle RGN.
Dvoustránku připravil Svatopluk K. Jedlička

Zastávka v Kuksu

Odpočívadlo na cyklostezce v Hradci Králové

c
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Výbor pro spolupráci mezi D 2240 (ČR/SR)
a distrikty v Rakousku

Text a fotografie: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň
Tradice je moc hezká věc, jestliže se – i dlouhodobě – stále dodržuje: o to víc
se můžeme radovat z toho, že se letos – pojedenácté ! – dostavili na každoroční setkání rotariánů na Třístoličníku v sobotu 12. září naši rotariánští přátelé (by nemnozí), jak z Rotary klubů v Česku (České Budějovice, Český
Krumlov, Plzeň a Třebíč v čela s naším guvernérem Františkem Rynešem),
tak i v Rakousku (Rohrbach) a v Německu (Freyung-Grafenau a Bad Wörishofen). Tentokrát byla dokonce zastoupena i Austrálie (hosté, pobývající
u svých přátel v Rakousku) a Mexiko (studentka Andrea Soreto García, která právě začíná svůj „výměnný“ rok v péči třebíčských rotariánů).
Za tuto chvályhodnou iniciativu pravidelného setkávání je třeba poděkovat
především mezidistriktnímu výboru pro mezinárodní spolupráci s Rakouskem (Länderausschuss - LA), který s touto iniciativou přišel už před více než
11 roky. Vždy právě na šumavském Třístoličníku se setkávají hranice tří sousedních zemí – Česka, Rakouska a Německa, tedy zemí, s jejichž Rotary kluby také spolupracujeme nejúžeji. I letos se mezi účastníky objevil „náš“
bývalý guvernér Rudi Buchmeiser (tedy pro rok 1996/97, kdy jsme ještě spadali pod distrikt 1920), člen rakouského RC Rohrbach, kterého opět doprovázela jeho milá manželka Erika. Ta dokonce připutovala v hustých mracích
po hřebenu až k hotelu Berggasthof Dreisessel pěšky. O to víc na ni (stejně
jako na ostatní účastníky) otřesně zapůsobil současný stav šumavských lesů,
těžce napadených kůrovcem...
Za rakouský LA byl – opět tradičně – přítomen i předseda jeho rakouské sekce Harald Marschner, PDG. Jen jsme litovali, že letos chyběl jeden z hlavních iniciátorů tohoto setkání, náš PDG Ota Veselý, předseda české sekce
LA: pro mimořádně naléhavé pracovní povinnosti se musel tentokrát (vůbec
poprvé) omluvit...

větší část účastníků setkání na Třístoličníku
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Zprava: Harald Marschner, PDG 1920, František Ryneš, DG 2240, Martin Timr, DGE 2240,
a paní Fenclová, manželka našeho distriktního sekretáře Petra.

Harald Marschner (vpravo) v rozhovoru s prezidentem RC Rohrbach Wernerem Pernauerem
Na všech rotariánských setkáních, na nichž potkáte nejen své staré přátele,
ale i mnoho nových tváří, si cením nejvíce přátelské atmosféry, která nás vždy
všechny spojuje. Ověřil jsem si to i tentokrát:
poprvé přišel (nebo přijel?) na naše šumavské setkání Werner Pernauer, letošní prezident RC Rohrbach, s nímž jsem se dříve
nikdy osobně nesetkal. Hlásil se však ke mně
jako ke starému známému, protože si mne
zapamatoval z jejich letošní konference
D.1920 na konci května v Linci, kde jsem
přednesl svůj příspěvek o naší úzké vazbě na
sousední Rakousko. A hned jsme při rozhovoru nalezli společné téma – téma rotariánského přátelství a spolupráce.
Dlouhodobě plánovaná setkání jsou vždy –
pochopitelně – ovlivněna momentálním počasím, zejména mají-li se přátelé setkat ve
výši asi 1200 m nad mořem. Přestože byl letos výstavný hotel Berggasthof Dreisessel zahalen do hustých mraků (jen naštěstí
nepršelo), měli jsme všichni radost z toho, že
jsme se opět setkali se svými starými přáteli
a poznali ty nové. S přítelem Klausem Hanckenem, členem německé sekce našeho LA
s německými distrikty, jsme si pak potvrdili,
že se opět uvidíme už 7. listopadu na jejím
zasedání ve Würzburgu.
Přátelské vztahy se tedy ve světě Rotary stále
úspěšně rozvíjejí...
n

Výbor pro spolupráci mezi D 2240 (ČR/SR)
a distrikty v Německu

Mezinárodní slavnosti barokní hudby v bavorském Ansbachu věnované odkazu hudebního génia Johanna Sebastiana Bacha mají pod názvem Bachwoche více než šedesátiletou tradici, první ročník se uskutečnil v roce 1947.
Už jen tento fakt napovídá, že je to prestižní festival s programem, který přináší účastníkům neopakovatelné zážitky. Zásluhou Rotary klubu Ansbach,
a jeho partnerských zahraničních klubů, patří mezi návštěvníky festivalu
každoročně i několik mladých lidí, kteří se chtějí hudbě věnovat profesionálně a rozhodli se pro její studium. Z našeho Rotary distriktu se festivalu
zúčastnilo za podpory stipendia šest studentů z konzervatoří ve čtyřech českých městech (Brno, Kroměříž, Plzeň, Pardubice). Po návratu se s námi podělili o zážitky dva z nich, Theresa Clauberg a Martin Škubal.
Když jsme se díky iniciativě Rotary klubů Ansbach a Plzeň dozvěděli o možnosti zúčastnit se letošního ročníku festivalu Bachwoche Ansbach, neváhali
jsme ani vteřinu, odeslali požadované informace a pak napjatě vyčkávali na
odpově . Vybrali nás! Nezměrná radost se nadlouho usídlila v naší mysli...
O první příhodu se postarala GPS navigace v našem autě. Po překročení našich hranic nás nutila na každičkém sjezdu z dálnice odbočit vpravo, což vůbec nekorespondovalo s naším směrem ani se stručným popisem cesty od
našeho hostitele Dr.Karla Sturma. Celá situace vyvrcholila rozkazy „Prudce
odbočte vlevo!“ a „Okamžitě se otočte!“. Ani jeden z těchto manévrů není
možné provést ani za sebemenšího provozu na dálnici, aniž by došlo ke ztrátám na životech. Nakonec jsme přeci jen - nerespektujíce GPS - dorazili do
Sachsen bei Ansbach, kde nám podle navigace ještě překvapivě zbývaly 4 hodiny cesty (patrně si GPS spletla náš cíl Sachsen b. Ansbach i přes zadání jeho
směrovacího čísla se spolkovou zemí, Saskem...
Jménem RC Ansbach nás dva velmi mile uvítal pan dr. Sturm a pozval nás
k nedělnímu obědu. Po srdečném přijetí v jeho rodině následovalo oficiální

Letošní stipendisté z našeho distriktu před Oranžerií v Ansbachu (zleva): Karolína Smutná
(konzervatoř Brno), Hana Varmužová a Jana Grossmannová (obě Konzervatoř v Kroměříži), které vyslal RC Třebíč, Theresa Clauberg (Konzervatoř Plzeň) a Martin Škubal (Konzervatoř Pardubice), které vyslal RC Plzeň. Šestým účastníkem byl Martin Pokorný
(Konzervatoř Brno), který tento snímek pořídil.

Ansbach je centrem festivalu barokní hudby „Bachwoche“ od roku 1948.
zahájení a uvítání nás stipendistů v Karlshalle, na kterém pronesl několik
hřejivých slov i intendant festivalu dr. Andreas Bomba. Na večeři pak každý
z 21 účastníků z několika zemí Evropy i Asie dostal pěkný štůsek vstupenek
na jednotlivé koncerty a výlety, které byly pro nás připraveny.
Koncerty nás zavedly nejen do nejrůznějších míst Ansbachu, od nenápadně vyhlížející synagogy, po honosnou Orangerie, monumentální Johannes-Kirche
a St. Gumbertus-Kirche s nádhernými historickými varhanami, až do do krásných míst v okolí, např. do středověkého městečka Wolframs-Eschenbach
a do skvostného kláštera v Heilsbronnu.
Mezi nejkrásnější hudební zážitky patřil bezesporu koncert varhaníka Rudolfa Lutze, který si získal publikum nejen svou dokonalou hrou využívající
bezezbytku všech možností nástroje (zvonkohra, imitace zpěvu ptáků, při
kterém po podiu poletoval a poskakoval živý kos, prý náhodou) i svého asistenta, jenž mu v průběhu celého koncertu rejstříkoval - jenže v jedné skladbě vytáhl špatný rejstřík, takže mu věnoval varhaník Lutz spalující pohled
a začal znovu od začátku - ale též zapojením publika do svých improvizací,
např. zpěvem vánoční koledy či sborového „BUM!“ v tématu z Haydnovy
symfonie „S úderem kotlů“. Vedle něho se do naší paměti nesmazatelně vepsala živelná interpretace členů Union European Barock Orchestra, kteří většinu obecenstva polekali „zákeřným“ nástupem sopranistky, schované
v publiku, nebo úžasná kanadská klavíristka Angela Hewitt. V neposlední
řadě nás zaujal i vítěz bachovské soutěže v Nürnbergu, mladý skotský violoncellista Phillipe Higham, stejně tak jako Venice Barock Orchestra s neopakovatelným provedením Vivaldiho. Vyvrcholením celého festivalu bylo
provedení slavné mše h-moll J.S.Bacha pod vedením uznávaného bachovského specialisty Helmuta Rillinga. Sváteční atmosféra koncertu pokračovala
po doznění posledního akordu ještě asi půlminutovým tichem, než to publikum nevydrželo a propuklo v bouřlivé ovace.
Kromě nádherných koncertů, zajímavých prohlídek měst (Nürnberg,
Wolframs-Eschenbach, Ansbach) jsme měli i dvě krásná setkání se členy tamějšího Rotary klubu na slavnostním obědě v jednom ze sálů Orangerie a na
zahradní slavnosti u jednoho z členů. Tam jsme pro ně připravili krátký koncert, na kterém vystoupilo několik sólistů a sbor, složený z nás stipendistů.
Ten vznikl jednoho večera, kdy jsme měli nabídnuto, že několik lidí si může
u dr. Sturma společně zamuzicírovat. Nakonec se nás tam sešlo asi osmnáct.
Přáli bychom každému vidět jeho udivený pohled, když se vrátil domů!
Na závěr bychom rádi poděkovali Rotary klubu Ansbach za vlídné přijetí
a přátelskou atmosféru, která vládla po celý festival. Velký dík patří rovněž
našemu Rotary klubu Plzeň za možnost zúčastnit se tohoto slavného festivalu, navázat tam řadu nových přátelství a prožít tak hudební týden snů.
Theresa Clauberg a Martin Škubal
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RC Žilina / RC Ostrava

Text : Lenka Rauerová (POLAR Frýdek Místek)
Ve frýdeckomístecké Řece se uskutečnil netradiční tábor, kam se sjely handicapované děti
a mladí lidé ze sociálně slabých rodin z České i Slovenské republiky.
Představení, které diváky mnohdy dojímá až k slzám, uzavírá každoročně týdenní pobyt
na táboře pro handicapované děti od nás a ze Slovenska. Na 50 mladých lidí tentokrát zamířilo do obce Řeka. Mezi účastníky byla i 69letá paní Grygarčíková se svým vnukem.
Erika Grygarčíková, účastnice tábora: „Líbily se mi ty romské děti, ty slovenské děti, ta
družba. Že se všichni měli tak rádi. Že nikdo nebyl lakomý.“
Podobné dojmy a pocity si odváželi všichni účastníci sedmidenního pobytu. Zážitky mají
díky projektu Stružielka, který vznikl před 16 lety.
Vladimír Adámek, koordinátor projektu Stružielka: „U nás se scházejí děti ze školičky
v Mariánských horách pro handicapované děti a z Kysuckého osvětového střediska v Čadci. Pro ně je takový týdenní pobyt něco neuvěřitelného.“
Tato slova potvrzuje i pan Běleš, špička v atletice handicapovaných sportovců. Radim
Běleš, handicapovaný atlet: „Mne úplně poprvé nastartoval do mého života na vozíku
právě nějaký takový rekondiční pobyt.“
Evžen Delong, spolusponzor týdenního pobytu: „My známe ušlechtilé cíle Rotary klubu, jejich záměry. Na druhou stranu víme, co potřebují ty děti, které se životem nepodepsaly nejlepší kontrakt. A to všechno rozhodlo, že ten pobyt bude u nás. A bude plně
hrazen z našich prostředků.“

Text: Karol Herian (RC Žilina) / Foto: Juraj Sabaka (RC Žilina)
Samotná Stružielka je regionálne špecializované vzdelávacie zariadenie pre zdravotne
postihnuté deti a mládež, ktoré aplikuje výchovu, vzdelávanie a integračný proces formou umeleckých postupov. Pracuje od roku 1992 a jej zria ovate om je Kysucké osvetové stredisko v Čadci. Navštevujú ju chovanci domovov sociálnych služieb na
Kysuciach a deti z rodín. Stružielku ročne navštevuje 60-70 detí s rôznymi druhmi ochorenia: mentálna retardácia, poruchy správania, autizmus, Downov syndróm, poruchy
reči, epilepsia, alergie a alšie.
V rámci Stružielky pracujú pod vedením odborných lektorov odbory: psychoterapia, arteterapia, muzikoterapia, dramatická výchova, tanec, logopédia, pracovná dielňa, liečebný telocvik a hudobno-pohybová dielňa. Deti a lektori sa stretávajú pravidelne
v priestoroch Domu kultúry v Čadci. V praxi uplatňujú rôzne spôsoby činnosti od individuálneho a skupinového vyučovania až po podujatia s verejnou prezentáciou rôzneho
typu – koncerty, výstavy, vianočné zábavné stretnutia a hry, letné tábory, poznávacie výlety, vychádzky do prírody a podobne.
Stružielka je však aj názov letného Rotary tábora, ktorý každoročne organizuje Kysucké
osvetové stredisko v Čadci s Múzickou školou v Ostrave a rotariánmi. Financovanie
tohto tábora v plnej miere zabezpečujú Rotary kluby v Ostrave a Žiline. Je to aj ve mi
dobrý príklad medzinárodnej spolupráce nielen výchovných pracovísk detí, ale aj Rotary klubov v rámci nášho dištriktu. V tábore spravidla pracujú 4 tvorivé dielne pod vedením kvalifikovaných slovenských a českých lektorov. Výsledky ich práce sú za
prítomnosti rodičov a hostí prezentované v spoločnom programe - divadelnom predstavení detí na záver Rotary tábora.
V tomto roku v mesiaci jún sa tento Rotary tábor uskutočnil na českej strane a to
v Řece, v hoteli Javor. Tu strávili postihnuté deti celotýždenný pobyt v nádhernej atmosfére vzájomných hier a bohatých aktivít. Na záver si pozvali aj svojich sponzorov, Rotary kluby z Ostravy a Žiliny a predviedli nám všetko, čo sa za ten týždeň naučili. Tentoraz
to bola pestrá zmes udových piesni, tančekov a vtipov zo Slovenska i Čiech. Z tváre
detí bola cíti rados z pekného stretnutia a aj v aku za takúto možnos , ktorú im naše
Rotary kluby poskytujú. Práve táto rados je aj našou najväčšou odmenou a dáva aj nám
pocit š astia a optimizmu pre našu každodennú prácu.
Činnos Stružielky a najmä jej Rotary táborov chcú naše Rotary kluby v Ostrave a v Žiline aj na alej podporova . Je to jeden z našich hlavných projektov a veríme, že nám to
všetkým prinesie dobrý pocit spolupatričnosti a radosti.
n
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Text: Karol Fabián, PP, RC Banská Bystrica
Foto: Juraj Slota, RC Banská Bystrica
Dňa 13. 9. 2009 sa na golfovom ihrisku Gray Bear
Tále uskutočnil už tretí ročník golfového turnaja
Majstrovstiev Slovenska Rotary International.
Turnaj sa opätovne stretol s nevšedným záujmom
golfistov nášho dištriktu a tiež počasie napriek
katastrofickým
predpovediam
nesklamalo.
Môžeme s hrdos ou konštatova , že turnaj, ktorý
usporiadal Rotary klub Banská Bystrica v spolupráci s Rotary klubom Nitra, sa opä vydaril.
Zúčastnili sa ho golfisti a ich rodinní prislušnici
z Rotary klubov Bratislava, Nitra, Nové Zámky,
Ostrava, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica,
Zvolen , Žilina, Košice a mnohých alších. Areál
Gray Bear Tále poskytuje aj náročnému golfistovi vždy hodnotný športový zážitok a znamená
značnú výzvu pre golferov - začiatočníkov.
Viac ako 60 štartujúcich sú ažilo v dvoch hlavných kategóriách, a to členovia Rotary klubov
a Priatelia Rotary a golfu. Medzi rotariánmi zvíazili v jednotlivých triedach Karol Fabián (RC
Banská Bystrica), Arthur Bobovnický (RC Bratislava Danube) a Jan Ženatý (RC Ostrava).
V kategórii Priatelia Rotary a golfu sa v jednotlivých triedach na prvých miestach umiestnili Milan Holiga, Rastislav Ulbricht a Tilman Aregger
(GC Hainburg).
Kompletné výsledky turnaja sú na web stránke
Slovenskej golfovej asociácie (www.skga.sk), ke že turnaj bol zaradený do oficiálneho kalendára
turnajov SKGA. Každoročne rastúci počet účastníkov turnaja umožňuje poriadajúcim klubom poukáza na charitatívne projekty čoraz väčšie

čiastky peňazí. Všetci výherci obdržali hodnotné
ceny od sponzorov turnaja. Najhodnotnejšia cena
automobil Mercedes Benz nebola udelená, pretože sa žiadnemu účastníkovi nepodaril zásah „hole

in one“. Na záver turnaja bolo prichystané pohostenie a účastníci sa zhodli na tom, že sa na turnaji
Rotary International 2010 opä o rok stretneme,
pravdepodobne opä vo väčšom počte.
n

Zaznamenal: Stanislav Knotek, RC Zlín
Foto: František Lux, prezident RC Uherský Brod
První zářijovou sobotu se ve slováckém Vlčnově, proslulém Jízdou králů,
uskutečnil již čtvrtý ročník Návratů ke kořenům, tentokrát v režii uherskobrodského Rotary klubu. Rotariáni se sešli ve vlčnovských búdách, obklopeni vinohrady s dozrávajícími voňavými hrozny. V malebném prostředí, s výhledem na hřeben Bílých Karpat s nejvyšším vrchem Javořinou, zahájila
„Kořeny“ cimbálová muzika hraním a zpěvem slovenské a české hymny.
Škoda jen, že ani vřelé pohledy na druhou stranu Karpat nepřivolaly žádného
ze slovenských rotariánů. Přitom stačilo jen „zajít za kopec“.
I tak se však sešlo celkem na více než šedesát účastníků z šesti klubů a většina
z nich v krásných lidových krojích. Právě rozmanitost a pestrost lidových krojů vytvořila opět nezapomenutelnou a nenapodobitelnou atmosféru. Není
žádným klišé zjištění, že s lidovým krojem „obléká“ člověk i zkušenost
a moudrost předků, poci uje kouzlo pokračování tradice. Originalita a krása
každého kroje, jemuž vtiskly ruce vyšívaček jedinečnost, dovoluje zároveň
i identifikovat místo jeho původu. Bylo tak možné vidět kroje uherskobrodské, vlčnovské, straňanské a hrozenkovské, ale i kroj mařatský, kyjovský, kroj
z Ostrožské Nové Vsi a kroj hanácký. O sepětí tradice s moderní dobou se
pokusil Zdeněk Michálek z ostravského klubu, když k vyšívané košili zvolil
(z nouze) modré džíny; ovšem valaška byla originální.
Oficiální část programu měla pevně ve svých rukou moderátorská dvojice
z hostitelského klubu, Martina Horňáková a Jan Pijáček. President uherskobrodského Rotary klubu, František Lux, připomněl úvodem myšlenky, jež stály u zrodu rozvíjející se tradice, připomněl bohatství skrývající se v moudrosti
a odkazech předků, jež je velmi důležité a podstatné zejména v současné době
a popřál všem přítomným příjemné setkání a skvělou zábavu.

Mezi účastníky i tentokrát převládli ti krojovaní
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Setkání se tradičně uskutečnilo pod záštitou guvernéra distriktu,
tentokrát Františka Ryneše z RC Třebíč.
Vlčnovský starosta Jan Pijáček, člen RC Uherský Brod, využil příležitosti
a představil přítomným hostitelskou obec s její chloubou, Jízdou králů
a UNESCEM chráněnou rezervací vlčnovských búd. Úvodní program zpestřovala krátká vystoupení folklorního souboru Vlčnovjan a také originální
promluva Stanislava Knotka, člena RC Zlín, na téma „Kam se poděl zdravý
selský rozum“. Nevážná úvaha na vážné téma zaujala přítomné zřejmě i proto, že každý si uvědomoval, že současná doba zdravému rozumu nepřeje a že
je třeba proti jeho ztrátě bojovat ze všech sil. Kořeny navštívil i guvernér distriktu, František Ryneš, jenž stál u jejich zrodu v květnu 2006 při vlčnovské
Jízdě králů. Vtipným způsobem pozdravil všechny účastníky a také představil
svůj krojovaný doprovod, manželku Mášu v kroji z Ostrožské Nové Vsi
a dceru Magdalenku v kroji kyjovském. Následovala pozdravení zástupců
všech přítomných klubů, tj. zlínského, kroměřížského, ostravského a přerovského. Na závěr oficiální části předal prezident RC Uherský Brod prezidentu zlínského klubu, Janu Seberovi, opravdový kořen, symbol akce, coby
hostiteli „kořenů“ v roce 2010.

A pak se rozběhla zábava, besedování, tanec a zpěv. Přátelské atmosféře nic
nechybělo. U cimbálové muziky to vřelo; zpívalo se, hrálo, tanečníci se předháněli ve svém umění, dokonce se i cifrovalo. Mezi zpěváky se neztratil ani hejtman Zlínského kraje, Stanislav Mišák, člen RC Zlín, jenž je pravidelným
účastníkem „Kořenů“. Kdo chtěl, mohl se naučit i vázat růže, jenž jsou jednou
ze standardních ozdob koní na Jízdě králů. Dobrého jídla, včetně krajových
specialit, stejně jako dobrého pití byly plné stoly. Účastníci se také seznámili
s obrovskými sklepy, v nichž se kromě vlčnovského vína nacházejí nejlepší vína
moravská a slovenská, dovezená z národních salónů vín. Počasí se nakonec vydařilo a tak byla možná i procházka mezi vinohrady a vlčnovskými búdami.
Zkrátka, „Kořeny“ se opět vydařily. Zůstanou vzpomínky na příjemná setkání, nevšední kroje, malebné prostředí a také možná i trocha toho vážného poučení a zamyšlení nad moudrostí našich předků, nad dary, které nám
zanechali a jež často neumíme převzít a využít.
Poděkování kromě hostitelům z Uherského Brodu patří i vlčnovjanům a majiteli búdy, v níž se to všechno odehrávalo, JUDr. Ing. Zdeňku Zemkovi.
Kořeny roku 2009 jsou krásnou minulostí a nám nezbývá než se těšit na Kořeny roku 2010. Do té doby se můžeme také pokusit hledat kořeny v nás... n

Kam se poděl
zdravý selský rozum?
Text: Stanislav Knotek, RC Zlín
Tak jsem si opět jednou zavařil; a to hned dvojnásobně.
Tak dlouho jsem prosazoval, aby součástí „kořenů“ bylo i nevážné zamyšlení
nad vážným tématem majícím souvislost s návraty ke kořenům, až jsem byl vyzván, abych se o to postaral. Nedalo se odmítnout. To bylo poprvé. Podruhé pak,
když jsem se rozhodl pojednat o fenoménu současné doby, tedy o ztrátě zdravého
selského rozumu.
Měl jsem takovou představu, že to bude hračka. Vždy je kolem nás tolik případů, kdy zdravý selský rozum evidentně chybí; stačí se jen dívat a zaznamenávat. Nicméně praktické případy, třeba z oblasti nesrozumitelnosti právních
norem anebo nesmyslnosti dopravního značení mi nestačily. Chtěl jsem se
dobrat filozofické podstaty tohoto jevu a proto jsem usedl k počítači a Googlu zadal heslo „zdravý selský rozum“. Google nezklamal, nabídl mi cca
1 150 000 odkazů. Zachoval jsem zdravý selský rozum a prozkoumal asi padesát z nich. I to stačilo, abych málem rozum ztratil, a nejen ten selský. Kupodivu se zdravého selského rozumu totiž dovolávali i ti, u nichž jsem
předpokládal jeho totální absenci. Hádáte-li naše politiky, mířili jste do černého. Připomnělo mi to rčení o potrefené huse a zároveň mne to poněkud
znervóznělo, a proto jsem zamířil ještě více k podstatě a obrátil svou pozornost k filozofům, abych posléze zjistil, že fenomén zdravého selského rozumu
filozofy odjakživa přitahoval. Někteří na něm založili svoji filozofickou teorii
či školu, jiné naopak provokoval a dráždil svou přirozeností, nekompatibilní
s abstraktními a metafyzickými teoriemi.
Objevil jsem přitom, že zejména dva filozofové prosluli jako velcí zastánci zdravého selského rozumu. Skotský filozof Thomas Reid byl současníkem Davida
Humea a je znám jako zakladatel tzv. skotské školy zdravého selského rozumu
a obhájce jeho principů. Britský filozof G.E. Moore z počátku dvacátého století
proslul programovým esejem „obrana selského rozumu“. Oba přitom apelovali
na zdravý selský rozum jako protiváhu filozofickému skepticismu.
To, že jsem u žádného ze jmenovaných filozofů neobjevil jednoduchou definici
pojmu zdravého selského rozumu, jen zvýšilo mou zvědavost o tento pojem.
Chtěl jsem najít vědeckou definici, kterou bych konfrontoval s vlastní, laickou
představou. Avšak ani jindy spásná Wikipedie moji touhu neukojila a požadovanou definici mi nenabídla. Vrátil jsem se pokorně ke Googlu a lustroval další odkazy.
V článku Vojtěcha Kodeta z roku 2003 s názvem Dary Ducha svatého jsem našel první stopu. Podle jmenovaného, cituji „mnohým lidem je dána schopnost
zdravého lidského úsudku, v češtině tomu říkáme zdravý selský rozum. Takový
člověk neztratí hlavu, dokáže přemýšlet a spočítá si, co kam vede, učí se ze zku-

Symbol štafety v pořádání „Návratů“, putovní kořen, předal prezident RC Uherský Brod
František Lux (vlevo) Janu Seberovi, prezidentovi RC Zlín.

šeností druhých lidí, dovede si leccos dát dohromady a vyvodit z toho důsledky“. To mi znělo sympaticky a blížilo se mému myšlení. Ve shodě s tím byl i zajímavý postřeh Mirky Zemanové, autorky publikace s názvem „Na Hromnice o
hodinu více“, obsahující více než 2500 českých pranostik a přísloví, která píše,
cituji: „Pranostiky vnášely do celoročního hospodářského života harmonii a
postupnost, je v nich obsažen sedlácký a řemeslný um, pokora a prostota předků starajících se o vlastní půdu, tzv. zdravý selský rozum.“ Byl jsem na dobré
cestě. Další stopa vedla až ke Komenskému. Irena Vaňková publikovala již v
roce 2002 zajímavý článek o jazykovém obrazu přirozeného světa, vycházející z
Komenského děl. V něm poukazuje na to, že jazykový obraz světa je interpretace světa obsažená v určitém jazyce a že centrálním bodem světa je tu člověk a
jeho „zdravý selský rozum“.
Pojem zdravého selského rozumu tak začal nabývat kontury zdravého lidského
úsudku, založeného na přirozené moudrosti, intuici a zkušenosti a to nejen vlastní, ale především na zkušenosti zděděné od našich předků, postupované a předávané nám nenásilnými, nevtíravými formami, vyžadujícími naši vnímavou
pozornost spojenou s ochotou převzetí tohoto daru.
Jakmile jsem si toto ujasnil, uvědomil jsem si zároveň, proč mám takový neochvějný pocit, blížící se jistotě, že zdravý selský rozum z našeho života tak mizí.
Nemá totiž šanci. Nemá šanci proti agresivnímu masírování ze strany politiků,
médií, obchodníků, marketingových agentur, reklam apod., jež nás permanentně
obklopují a snaží se nám vnutit jiný způsob uvažování, jiný rozum, takový, jenž by
zcela vyhovoval jejich zájmům, resp. snaží se nás zbavit posledních zbytků zdravého selského rozumu. Uf. To je ale hnusné a nefér, pomyslel jsem si v duchu.
Jistě by každý z nás, jak tady stojíme a sedíme, dokázal vyjmenovat řadu příkladů
akutní ztráty zdravého rozumu. Tak například vy, kdo jezdíte do Uherského
Hradiště od Jarošova, víte, že od jarošovské školy vede podél cesty a podél souvislé řady domů cyklostezka; možná jste si všimli, že u každého vjezdu do domu
je na jedné straně značka konce a na druhé straně vjezdu značka začátku cyklostezky. Těch domů tam vedle sebe stojí přes padesát. To představuje nejméně sto
značek. Takový les jinde neuvidíte. Pakliže toto číslo vynásobíte cenou jedné
značky včetně montáže ve výši například 15 000 Kč, tak celý lesík nás vyjde na
půldruhého milionu. Asi někomu peníze přebývaly. Anebo právní normy, a se
strefuji do vlastního. Ve škole nás ctihodní profesoři učili, že právní norma je
pravidlo chování lidí a jako taková musí být pro normální lidi srozumitelná.
Právním normám poslední doby však nerozumí mnohdy ani samotní právníci.
A což takový byznys s vodou. Městské vodárny a kanalizace měly monopol na
dodávku pitné vody a odvod odpadní a tím pádem věčně zajištěný odbyt; přesto
tento výhodný byznys prodali cizím investorům.
Ale nazpět k filozofickým souvislostem ztráty zdravého selského rozumu.
Zjistil jsem totiž důležitou věc. Že to není problém lokální, ale zřejmě globální.
Při surfování mezi odkazy Googlu jsem natrefil na skvost. Představte si, že Deklarace nezávislosti Spojených států z roku 1776 byla ideově a filozoficky založena na díle Thomase Paina „Common Sense“, což je volně přeloženo „Selský
rozum“. Podle jejího hlavního autora Thomase Jeffersona bylo účelem Deklara17

ce „nehledat nové principy, nebo nové argumenty, o kterých doposud nikdo nepřemýšlel…ale postavit před lidstvo zdravý rozum jedince, ve formě tak prosté a
pevné, jako bychom jí chtěli obhájit nás samé v nezávislém postavení, které jsme
nuceni si uzmout.“
Ještě počátkem dvacátého století vládla ve Spojených státech filozofie zdravého
selského rozumu, resp. filozofický směr nazývaný pragmatismus. Byla to filozofie
programově přízemní, filozofie podezřívavá k čemukoli, co zavání patosem,
scholastičností či spekulativností, filozofie beroucí vážně všední život a 'zdravý
selský rozum' s jeho všedními problémy. Není třeba dodávat, že právě tohle chápání filozofie bylo tím, co souznělo s veskrze pragmatickým duchovním klimatem Spojených států té doby.
Bohužel, zkušenosti z posledních let, a už osobní, mnohých z těch co navštívili
tuto zaslíbenou zemi, anebo zprostředkované médii ukazují, že ztráta zdravého
selského rozumu je v USA ještě hlubší a obludnější, než u nás. Počíná u ztráty
soudnosti, neschopnosti vlastním rozumem odlišit normální od anomálního,
prospěšné od škodlivého (viz pověstné americké žaloby) a končí u Madoffova
průšvihu s Nasdaqem.
Ale než skončím, vrátím se nazpět do Evropy. Je nepochybné, že úředníci EU se
snaží Americe vyrovnat. A to i ve velmi vážných oblastech. Petr Pietraš, spolupracovník časopisu EURO, přebývající dlouhá léta v Irsku, uveřejnil v roce 2008
článek na téma Irsko a Lisabonská smlouva, v němž konstatoval, cituji: „Selský
rozum řekl ne“. V analýze důvodů, proč Irové odmítli Lisabonskou smlouvu,
uvádí mimojiné jejich sedláckou tradici, podle níž byli naučeni podepisovat jen
to, co četli a čemu rozuměli. Poté, co se i jejich premiér Brian Cowen a evropský
komisař Charlie McCreevy přiznali, že komplikovaný a nesrozumitelný
480stránkový text smlouvy nečetli, že se řídí spíše citem, bylo vymalováno.
A jak jsme na tom se zdravým selským rozumem my? Máme jej anebo jsme jej
také ztratili? To si musíme přebrat každý sám za sebe.
Optimistická premise, že muži jej stále mají, se objevila v jednom článku týkajícím se ministerstva školství. To pořádalo v březnu tohoto roku konferenci na
téma „Muži do škol“. Ne, to není legrace, to je realita. Pozvalo za tím účelem do
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Stanislav Knotek (vpravo) při „Návratech“ meditoval nad ztrátou zdravého selského rozumu. Spolu s ostatními věří v jeho brzký návrat.
Prahy nějakého Kennyho Spence, koordinátora organizace Man in Childcare ze
Skotska, aby pomohl přesvědčit české muže o výhodnosti práce ve školách. Jeho
marnou snahu a zabedněnost ministerstva glosoval suše jeden z respondentů,
když poznamenal, že dokud muži nedostanou ve školách slušně zaplaceno, do
škol je nedostaneme, protože většina z nich má pořád zdravý selský rozum. Poněkud horší, pokud jde o zdravý rozum, to bude zřejmě u jedné státní zástupkyně,
podle níž bývalá sekretářka starosty jednoho nejmenovaného valašského města
sice lhala, ale neúmyslně.
Naopak dobré to mají, pokud jde o zdravý selský rozum, osoby narozené ve znamená Býka. Podle zaručeného horoskopu býk je praktický, řídí se zdravým selským rozumem a s nějakým filozofováním si na něj nikdo nepřijde.
Jen pro pořádek, já jsem se narodil také v květnu.
n
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Three Vysočina (Czech-Moravian Highlands) clubs – RC Jihlava, RC
Telč and RC Třebíč – organized a traditional summer cycling and hiking
camp in September for four girls and 12 boys from abroad. In the first
week they visited Roštejn Castle, the town of Telč with its exquisite
chateau, Blacksmith Habermann’s workshop in the woods, and the city of
Jihlava where they were received in the town hall and invited to a dinner
hosted by RC Jihlava. Cycling mornings alternated with afternoon sports
and games – chiefly volleyball, tennis and swimming. Evenings were filled
with slide presentations highlighting their hometowns and home
countries.
In the next days, the campers could try their skills on a potter’s wheel,
forge small metallic objects (souvenir rings were especially favored), or
ride a horse or a donkey, according to their abilities and courage. Not
only boys found it attractive to work with an excavator cleaning the
muddy bottom of a fishpond. They heard about the importance of a late
1930s military defense compound near Slavonice. The campers, some of
whom were veritably “spoiled” by civilization, also explored the virtues of
falconry, camping out, and martial sports practiced in the open.
The participants could admire not only the poetic Oslava river valley, the
ancient town of Třebíč, included in the UNESCO list of world heritage,
or the romantic old parts of Brno and Prague, but also the “country”
brewery at Dalešice, where the cult Czech film “Postřižiny” was shot on
location. For, who has ever had the combined luck of sitting in the cockpit
of an attack helicopter of the Tiger Flight based in Náměš nad Oslavou,
playing football with the governor of District 2240, only to be whisked by
the magic wand onto the board of a cruise ship on the Dalešice Dam
Lake?
Campers visiting the Tiger Flight at Náměšť nad Oslavou
Young but experienced participants of international camps, to which
they had been dispatched by RC Telč in the past years, played an important part in the preparation of the camp. As well as helping to establish mutual
communication, they also contributed their experience to formulating and organizing the camp’s program. The club’s latest experience proved the worth of
cooperation with former exchange students and campers.
Text: Pavel Toman (RC Jihlava), Miroslav Nešpůrek (RC Třebíč), and Jaroslav Trnka (RC Telč), Photo: Jaroslav Šmarda (RC Třebíč)

Stružielka is above all a specialized regional educational establishment for handicapped children and
young people, where art forms are employed in bringing up, educating and integrating students.
Founded by the Kysuca Enlightenment Centre in Čadca, it
has existed since 1992. It is open to social institution clients
and children from Kysuca families. Stružielka’s annual
capacity is 60-70 children with various problems – mental
retardation, behavioral disorders, autism, Down syndrome,
speech defects, epilepsy, allergies, etc. However, Stružielka is
also the name of a Rotary summer camp, organized every
year by the Kysuca Enlightenment Centre in Čadca in
conjunction with the Ostrava School of Arts and the
Rotarians. The camp is fully funded by Rotary clubs in
Ostrava and Žilina. It is a very good example of international
cooperation of not only children’s educational institutions
but also Rotary clubs within our district. The camp usually
opens four creative workshops taught by professional Czech
and Slovak instructors. Their outcomes are presented to
parents and guests in a joint project – a children’s theatre at
close of the camp. In June 2009, this Rotary camp worked on
the Czech side of the border, in Řeka.
(Text: Karol Herian, RC Žilina) / Photo: Juraj Sabaka, RC Žilina)
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District Governor for 2009/2010
František Ryneš was born on October 8, 1950 as the
eldest of four children to a teacher’s family, based in the
West Bohemian town of Tachov. His three sisters are
university and high school teachers. He spent his
childhood and youth in České Budějovice, where he
finished his secondary-school studies at the Gymnázium
Jana Valeriána Jirsíka grammar school. In 1969 he
enrolled to the Faculty of Electrical Engineering of what
is today the University of Western Bohemia in Plzeň. He earned his degree in electrical
engineering in 1974. After his army conscription duty he spent the next five years in Karlovy
Vary.
From his high school and university years he was harassed by the communist authorities. His
involvement in a nonconformist students’ movement could not bypass the attention of the StB
secret police. The StB even opened a group file on him and Cardinal Miloslav Vlk,
code-named “Ráček” (Little Crayfish). He owes the completion of his higher education to the
personal courage of the then vice dean of his faculty. His wife Marie, a physiotherapeutic
expert, runs a private rehabilitation practice. František Ryneš has three children. Daughter
Kateřina (31) lives in the German university town of Tuebingen, having earned her doctorate
in German studies and Catholic theology. Now she is a high school teacher in the nearby town
of Reutlingen. She is married and has two sons. Pavel (30) completed his religion studies at
Charles University in Prague. He is married and lives in London. The youngest daughter,
Magdalena (24) participated in a 2004 GSE program in Ohio, U.S.A. Now she has graduated
from the Faculty of Humanities of Charles University in Prague. She is unmarried.
Having finished his university studies, František Ryneš found his first employment at
Stavomontáže Karlovy Vary as a lift assembly team foreman and head of a communication
cable maintenance team. In 1981 the family moved to Třebíč, where he spent 13 years working
for the Dukovany Nuclear Power Plant, starting his career as chief designer in the department
of technical development. After a change of conditions in society, he was selected a staff
manager in 1990. Having left the power industry in 1994, he embarked on private ventures. He
was editor and manager of the regional newspaper, Horácké noviny. In 2001 he graduated in
journalism at the Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc. Shortly before the
start of his governor year he changed his status to freelance journalist.
František Ryneš is active in many fields of achievement. In addition to his activities on the
committees of several NGOs, including the Třebíč Development Foundation and the “They
Live with Us” charity foundation, he was also a member of the board of West-Moravian
University Třebíč and the Regional Chamber of Commerce, and continues to serve as
chairman of the audit committee of the Czech Christian Academy in Prague, as well as a judge
of the court of conciliation of the Ackermann Gemeinde Association. He is an active
sportsman. A sword fencing champion of Czechoslovakia, he passes on his skills to the young
adepts of the sport.
František Ryneš is the founding president of the extremely agile Rotary Club Třebíč,
chartered in September 1995. He has run the gamut of club positions. On the District level, he
served for five years as assistant
governor for South Moravia.
Governor Viktor Príkazský asked
him to settle a dispute between the
district management and the youth
service committee. He was a
member of the District PR
Committee and the committee on
membership. In addition to taking
care of South Moravian clubs he
also helped the Brno Rotaract
Club. He is a Paul Harris Fellow
and holder of the district’s Tomáš
Ba a Award. Four years ago,
Rotary Club Třebíč put him
forward as candidate for Governor
of District 2240 for the Rotarian
Year of 2009-2010.
František Ryneš meets with RI President John Kenny
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INTERNATIONAL MEETING – On 12 September 2009,
the Inter-Country Committee between our district and
Austrian districts held its eleventh annual meeting on Mt.
Třístoličník (Dreisesselberg). It brought together friends
from Czech clubs (České Budějovice, Český Krumlov, Plzeň
and Třebíč, led by Governor František Ryneš), Austria
(Rohrbach) and Germany (Freyung-Grafenau and Bad
Wörishofen). This time, distant Australia (guests visiting
friends in Austria) and Mexico (student Andrea Soreto
García had just begun her exchange year in Třebíč) were also
represented. The Šumava range’s Mt. Třístoličník is the
border of three neighboring countries with very closely
interacting clubs. In spite of thick clouds shrouding the
majestic Hotel Berggasthof Dreisessel (1200 meters above
sea level), we were happy to be reunited with old friends and
meeting new ones. (Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň)

GOLF – A third annual Rotary International Slovakia Golf
Cup was held on 13 September 2009 on the Gray Bear Tále
Golf Courts. Players and their family members arrived from
the Rotary Clubs of Bratislava, Nitra, Nové Zámky, Ostrava,
Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica and Zvolen, Žilina,
Košice and many others. The ever-growing number of
players enables the organizing clubs to donate ever more
funds to charity projects. More than 60 golfers competed in
two main categories – RI Members and Friends of the
Rotary and Golf. The tournament was included in the
official SKGA calendar and complete results are available
on the Slovak Golf Association website www.skga.sk. (Karol
Fabián, PP, RC Banská Bystrica)
RC Karlovy Vary – On 18 September 2009, Karlovy Vary
Rotarians assembled at a memorial plaque on the façade of the
museum to join family members in commemoration of the
anniversary of the death of their funding member, Vladislav
Jáchymovský. For decades, he was a well-known and
much-respected figure of the spa town’s cultural life,
recognized as a tireless chronicler, musical scientist, brilliant
speechmaker and organizer, completely devoted to the
advancement of his town. He will forever be a model of
Rotarian, whose humanistic persuasion is worth emulating.
R.I.P. (Vladislav Musial, Secretary, on behalf of RC Karlovy Vary)
RC Plzeň – On Monday, 14 September 2009, Plzeň
Rotarians paid their last respects in the ceremonial hall of
the crematorium to Jiří Samek, an honorary member of RC
Plzeň. He spent all his life as an actor, director, singer, poetry
presenter and master of ceremonies of many theaters. He
appeared in over 100 roles on the stage of Plzeň’s J.K. Tyl
Theater and sixteen TV and film roles. From the 1990s he
was an active public figure, filling the posts of deputy mayor
of Plzeň-Lochotín and, until the spring of 2009, director of
the Plzeň Philharmonic Orchestra. However, a grave illness
rudely interrupted his creative activities at the age of 78.
Theatre permeated all his life. “If I had a chance to live my
life again, I would like to live it on stage,” he once said. We
wish he found a dignified career even on the heavenly
stage… (Dobroslav Zeman, PDG, on behalf of RC Plzeň)

The first orientation meeting for YSE students visiting our district took
place at the weekend of 4-6 September 2009 in the Slovak Railway
Training Centre at Strečno near Žilina. The weekend was organized by
Slovak and Czech Rotex members led by Lucia Bíziková. Our district has
arranged one-year exchange visits for 61 students from the United
States, Canada, Mexico, Brazil, Thailand and Australia, and after many
years also from Japan and Taiwan. There will be 35 students in 14 Slovak
clubs and 26 students in 14 Czech clubs. They all got to know each other
well and learned useful facts about the two countries of our district; they
were alerted to the perils of the cultural shock syndrome due to different
cultural, social and economic traditions, ran their introductory language
tests, received methodological help for language studies, and
familiarized themselves with core YSE rules. The attractive side program
offered rafting on the river Váh, an excursion to Strečno Castle, and an
evening in a discotheque. The orientation meeting was used to the full
also by Rotary Youth Service officials. On Saturday, the District Youth
Service Committee called an instruction meeting of youth service
officials in preparation for the next exchange season. The participating clubs declared that they identified themselves with more stringent new conditions of
hosting students and endorsed a new timetable of student selection for 2010-1011. The District Governor’s statement, “Youth service is the flagship project of
our district,” is more than a polite phrase, but it is above all the recognition of the efforts of all those involved in the program over a long time. (skj)

Late last year, Rotary Club Plzeň offered me a short exchange stay
abroad. I chose a coachman course in Normandy, France. I have
been riding horses for years; I study French and love France – I was
really enthusiastic about the choice. I spent a week on the Haras du
Pin National Stud Farm, an estate of vast grazing lands and
horserace courses, a chateau, a riding school, and a museum. My
training coincided with international harness championships and
we learned a lot of interesting things from behind the scenes, and
attended various shows and formal functions, associated with the
races. Our stay on the stud farm was crowned by a test of our
coachmanship. In addition to the slalom we placed balls in baskets
and picked scarves and rings. It was quite amazing as we all learned
that steering a coach with a single horse under harness is a tricky job.
Rotarians from the organizing clubs proved to be splendid hosts,
who staged an all-day BBQ party by a swimming pool, a garden
party and banquets; we were taken to dances and on a trip to the
seaside where we swam and walked in the port until sundown; they
took us to nearby sites including a museum in Caen and a horserace
course in Cabourg. We were given an audience in the Sées Town
Hall. We also visited several stud farms, a horse bath, and a
state-of-the-art dairy farm. Our schedule was very busy but although
we had to get up early, we did not want to go to bed. My visit to
France was a unique experience. Thank you very much indeed!
(Text and photo: Martina Fričová, Rotaract Club Plzeň)

ICC CZ/SK-D
BACHWOCHE ANSBACH 2009 – The international Baroque music
festival in the Bavarian town of Ansbach, dedicated to the genius of J. S.
Bach has passed its 60th birthday, as it was started in 1947. Thanks to
Rotary Club Ansbach and its partner clubs abroad the young visitors to the
festival include some that want to dedicate themselves to music on a
professional basis and pursue musical studies (21 students from several
European and Asian countries this year alone). Six students of
conservatories in four Czech towns (Brno, Kroměříž, Plzeň and
Pardubice) within our District visited the festival thanks to RC Třebíč and
RC Plzeň. Two of them single out, as their best musical treats, the concert
of organist Rudolf Lutz, who won the audience by not only presenting
instrumental mastery to the full potential of the organ but also engaging

the audience to join in his improvisations in making them sing along a
Christmas carol or provide the choral BOOM in the main theme of
Haydn’s Kettledrum Symphony.
The European Union Baroque
Orchestra and the tremendous Canadian pianist Angela Hewitt reaped
standing ovations. The festival was crowned by a performance of Bach’s
immortal Mass in B Minor conducted by the certified Bach specialist,
Helmut Rilling. Scholarship students admired Ansbach’s inconspicuous
synagogue, ornate Orangerie, monumental churches of St John and St
Gumbertus with splendid historical organs, and travelled to nearby sites,
including the medieval town of Wolframs-Eschenbach, the exquisite
Heilsbronn Monastery, and the city of Nuremberg. Eighteen scholarship
students formed an improvised choir with several soloists. They treated
the members of RC Ansbach to a brief concert to express gratitude for the
invitation and care extended to them. (skj)

A parade of beautiful, richly ornamental folk costumes is an integral part of
annual Rotarian meetings in the northeastern tip of Moravia – the Valašsko
and Slovácko regions. This year’s “Back to the Roots” event was organized
by RC Uherský Brod in Vlčnov, the venue of the famous annual Ride of
Kings. The third annual meeting brought together more than 60 participants
from six clubs. It is no cliché to say that by wearing a village costume one
“dons” also the experience and wisdom of one’s forbears and lives the magic
of unbroken tradition. However, the uniqueness and beauty of every
costume, conjured by the hands of embroiderers, also allows us to identify
the place of its origin. The formal program with speeches by guests of honor
was enlivened by brief performances by the Vlčnovjan folk ensemble and the
interesting remarks of Stanislav Knotek, member of RC Zlín, who asked:
“Where has common sense gone?” His tongue-in-cheek approach to a
serious issue captivated those present also because they had come to realize
that the modern times are not conducive to common sense and its demise
must be fought against with all die vigor. General merriment, get-togethers,
dancing and singing then prevailed. Nothing disrupted the friendly
atmosphere. The action focused on the dulcimer band – people sang and
danced, dancers showed off their prowess. Those who wanted to could learn

Conference organized by Rotary District 2240 (Czech
Republic and Slovak Republic) in conjunction with
RC Ostrava, RC Frýdek-Místek, RC Zlín,
HM PARTNERS s.r.o., Ashridge Business School (U.K.)
under the auspices of
Václav Havel, First President of the Czech Republic,
RNDr. Lukáš Ženatý, Deputy Lord Mayor of Ostrava,
Ing. František Ryneš, Governor of Rotary District 2240
(Czech Republic and Slovak Republic)

Lectures will be delivered among others by:
Sonja Baťová
Petr Pithart, Deputy Chairman, Senate of the Czech Republic
Edgar Wille, Ashbridge Business School, Great Britain
Professor Pavel Říčan, Institute of Psychology, Academy of
Sciences of the Czech Republic
Professor Jiří Cienciala, General Director, TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY a.s.
Dr Tomáš Sedláček, Macroeconomic Strategist, ČSOB a.s.,
Prague
Dr Ivan Balogh, Director of Corporate Relations and Human
Resources, Plzeňský Prazdroj, a.s.
Pavel Kafka, General Director of Siemens s.r.o., Vice
President SP ČR
Dr Jaromír Radkovský, MBA, General Director for Human
Resources, Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.
David Ondráčka, Head of Czech Office of Transparency
International
Šimon Pánek, Head, People in Need
František Ryneš, Governor of Rotary District 1140 - Czech
Republic and Slovak Republic
Applications to the conference are invited
by 6 November 2009.
Contacts:
Zdeněk Michálek, Chairman, Organizing Committee,
Cell Phone +420 606 760 130,
e-mail: zmichalek@hmpartners.cz
Mgr. Marcela Kozubíková, Organizational Guarantor,
Cell Phone +420 724 474 945,
e-mail: mkozubikova@hmpartners.cz

to arrange roses – one of standard horse ornaments for the Ride of Kings.
The weather was excellent, permitting visits to vineyards and traditional wine
cellars called “búdy”. The “búda” that hosted the meeting was provided by its
owner, Zdeněk Zemek. A genuine vine root passed hands from the host club
president to the president of RC Zlín, which will organize next year’s “Back
to the Roots”.
(Text: Stanislav Knotek, RC Zlín / Photo: František Lux, RC Uherský Brod)

In the period from 25 May and 3 June 2009,
RC Jičín with the support of RC Vrchlabí,
Trutnov,
Liberec,
Hradec
Králové,
Pardubice, Poděbrady, Brandýs nad Labem
and Germany’s RC Riesa organized the first
international meeting, Tour de Elbe
ROTARY GREENWAYS.
Interaction between the Elbe Basin Rotary
Clubs and the Partnership Foundation, which
sponsors the GREENWAYS project, is a
time-honored undertaking. Architect Jan
Ritter of Nymburk started the project several
years ago. He has intensively, consistently and
successfully worked to establish a cycling trail
upstream along the Elbe to Nymburk and
downstream to Brandýs nad Labem. The Elbe
Trail is known in Germany as the Elberadweg.
The first annual Tour de Elbe ROTARY
GREENWAYS was included in the District
2240 projects and supported by Governor Jožka
Poláková, because it was more than a cycling
expedition of a handful of enthusiasts. Indeed,
this Intercity and Intercountry meeting
popularized the Rotarian community among
the general public and helped promote the
Rotary mission of service to community. Rotary
Clubs helped to provide four operational
segments of the Elbe Trail with resting areas,
each equipped with benches and information
panels highlighting local sites worth visiting,
modeled on the practice of educational hiking
trails (Rotary is mentioned on all panels). Tour
de Elbe RG 2009, prepared with the help of the
POKROS
Elbe
Basin
Development
Association, had nine stages, mostly
highlighting the presence of Rotary Clubs.

URGENT APPEAL – RC Plzeň is organizing help
to the victims of Tropical Storm Ondoy
(Ketsana) in The Philippines. The club’s
president has established personal contact with a
member of the local Rotary community (D-3790)
and is monitoring the situation through his
Facebook presentations. Members of RC Plzeň
have collected CZK 10,000 and are looking for
further donations. A presentation on this natural
disaster and possible ways of providing help is
available in ppt format in Czech on
www.plzen.rotary.cz/blob.php/Ondoy3cs.ppt?file
s=5888 and in English on www.plzen.rotary.cz
/blob.php/Ondoy3en.ppt?files=5890.
Please contact Tomáš Holub, phone: +420602763
384, e-mail: tomas.holub@syntacticsugar.com
(Photo: EPA)

These four pages contain
English-language
highlights of the content of
the Czech and Slovak
magazine ROTARY GOOD
NEWS 5/2009.
Translation: Libor Trejdl
Editorial Board:
+420 602 890 731
goodnews@rotary.cz
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Text: Glenn Estess, předseda Rady zmocněnců
Nadace Rotary
Překlad: Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň
Matka Tereza, odedávna velká přítelkyně společenství Rotary, byla jednou dotázána, proč dělala
to, co skutečně dělala. Vždy bylo tolik potřebných, na něž sama nemohla dosáhnout! Proč se
tak naplno pouštěla do úkolů, jež si sama stanovila, a přitom věděla, že nikdy nemůže všechny tyto
potřeby uspokojit?
Její odpově byla prostá: „Dělám jen to, co
můžu, kde jsem a s tím, co mám.“
V Rotary se snažíme jednat také tak. Velmi dobře víme, že potřeby celého světa jsou nekonečné a
že je nikdy nebudeme moci uspokojit všechny.
Dvě miliardy lidí žijí v chudobě. Miliarda lidí

nemá přístup k pitné vodě, a 2,6 miliardy nemá
odpovídající sanitární vybavení. Každodenně
umírá bez pomoci na 26 000 dětí.
V co mohou rotariáni doufat tváří tvář těmto stále rostoucím potřebám? Na to odpovídám: musím dělat to, co skutečně můžeme, kde jsme a na
co také máme. Musíme co nejlépe využít našich
vlastních zdrojů tam, kde také přinesou největší
prospěch. Musíme si zvolit takové potřeby, které
jsme schopni také uspokojit, a pečovat o to, aby
naše služby a pomoci byly také úspěšné. Proto se
musíme starat i o svou Nadaci Rotary, abychom
mohli pomoci co největšímu počtu lidí a tak, aby
to bylo skutečně znát.
Právě v Rotary vidíme, co všechno můžeme dokázat, jestliže navzájem spolupracujeme. Své
prostředky můžeme vkládat do společného fondu

Text: Glenn Estess, předseda Rady zmocněnců Nadace Rotary
Preklad: Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica
Svetový Deň boja proti detskej obrne si pripomíname 24. októbra. Pri tejto
príležitosti sa poohliadnime spä na pokrok, ktorý sme dosiahli a posilnime
svoje odhodlanie do práce, ktorú máme ešte pred sebou. Je to zároveň skvelá
príležitos zvidite ni naše nemalé úsilie zlikvidova vírus detskej obrny a dosiahnu tak métu, na ktorú Rotary vynaloží 200 miliónov USD.
Už sme prešli dlhý kus cesty. Znížili sme výskyt ochorenia na detskú obrnu
o 99 %. Z viac ako 350 000 prípadov ročne v 80-tych rokoch, až na asi 1 650
prípadov v roku 2008. Počet endemických krajín sa nám podarilo zníži zo
125 na štyri, zaočkovali sme viac ako dve miliardy detí.
Sme právom hrdí na tieto úspechy. Ešte nikdy sme neboli tak blízko k dosiahnutiu stanoveného cie a - celosvetovej eradikácie tohto ochorenia. Musíme
ma však na pamäti, že naším najväčším nepriate om je uspokojenie sa vlast-

Na snímku zleva: Jonathan B. Majiyagbe, Usha a Lakshmi Mittal a Rajashree Birla.
Foto: Raymond Thatcher

Glenn E. Estess Sr., předseda Rady zmocněnců Nadace
Rotary
naší Nadace a tedy i víc touto cestou dokázat.
A čím silnější bude naše Nadace Rotary, tím větší
význam budou mít úkoly, do nichž se budeme
moci úspěšně pustit. Budeme schopni dokázat
toho daleko víc a lepším způsobem.
Většina toho dobrého, co v Rotary děláme, se
děje za pomoci naší Nadace Rotary. Obracím se
proto na vás všechny se žádostí o vaši podporu –
tento rok, a každý rok – aby naše dobrá práce
mohla i nadále úspěšně pokračovat.
n

nými úspechmi a následná nečinnos . Nesmieme teraz po avi v našom úsilí,
pretože ak sa ešte niekde vyskytuje vírus detskej obrny, choroba sa môže znova ahko rozšíri . Počet prípadov nákazy v endemických krajinách je tento
rok nízky. Naopak, výskyt ochorenia v krajinách, kde sa vírus po eradikácii
opätovne rozšíril, výrazne vzrástol. Je to memento, upozorňujúce nás na to,
že vírus detskej obrny nepozná hranice a my sa preto musíme ma stále na pozore.
Krajiny, v ktorých sa detská obrna ešte stále vyskytuje, sú Afganistan, India,
Nigéria a Pakistan. Náročný terén, občianske nepokoje, vzdialené usadlosti,
nedostatočná hygiena a obrovská chudoba sú len niektoré z prekážok brániacich očkovaniu detí. Ale my a naši partneri z Globálnej iniciatívy na eradikáciu detskej obrny sme odhodlaní v našej práci pokračova s plným nasadením.
Dosiahli sme už neuverite né úspechy aj v tomto roku. Ve len počas jedného 10-dňového cyklu sa proti detskej obrne podarilo zaočkova celkovo
222 270 331 detí v 22 krajinách. Toto úsilie a zanietenie je priam fenomenálne. Je to testament rozhodnutia, ktoré nás doviedlo takto aleko a ktoré nás
čoskoro privedie až do konečného cie a – úplnej eradikácie vírusu detskej
obrny.
n

O milion dolarů jsme našemu cíli blíž
Na recepci ve Sněmovně lordů v Londýně ocenila Nadace Rotary paní Ushu Mittal za její dar ve výši 1 mil. amerických dolarů ve prospěch programu Rotary na
vymýcení dětské obrny. Za předsednictví Jonathana Majiyagbe, který byl v roce
2008/09 předsedou Rady zmocněnců Nadace Rotary, byla Usha Mittal slavnostně přijata do Společnosti Arche C. Klumpha, jejímiž členy se stanou ti, kteří Nadaci Rotary věnují částku vyšší než 250 000 dolarů.
Usha žije se svým manželem Lakshmi, ředitelem společnosti ArcelorMittal, největšího výrobce oceli na světě, v Londýně. Mezi účastníky této recepce byla přítomna také Rajashree Birla, další významná podporovatelka tohoto programu.
V květnu 2008 se s Ushi Mittal setkala, aby spolu projednaly otázky, související
s vymýcením polia, a ta se rozhodla darovat jeden milion dolarů, aby tak přispěla
k výzvě RI na zajištění 200 milionů dolarů pro tento program. Společenství Rotary se k této částce zavázalo na příští tři roky v odpově na dar Billa a Melindy Gatesových ve výši 355 milionů dolarů.
n
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Na Světovém kongresu RI v anglickém Birminghamu v červnu 2009 vystoupili dva významní humanitární pracovníci – herečka Mia Farrow a bývalý
arcibiskup Desmond Tutu. Ovšem se stejným nadšením přijali účastníci kongresu i dvě dosud neznámé děti, které se také zapojily do boje proti obrně.
Desetiletá Anna Zanotti z italské Mantovy a její spolužák z páté třídy vybrali
celkem 160 dolarů dva dny poté, co Annina matka Patrizia Zanotti, členka
RC Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovani, jí vysvětlila, co dělají rotariáni a jejich partneři v rámci iniciativy „Global Polio Eradication“, směřující
k vymýcení obrny. „Říkala jsem si, jak by asi i děti jako jsem já mohly pomoci“, říká Anna. Jako výběrčích kasiček použila prázdných bonboniér a jednu
z nich přinesla i na jeviště plenárního zasedání Světového kongresu RI. Spolu se svými spolužáky si připomněli, co představuje pouhých 60 centů, jichž je
zapotřebí k imunizaci života jednoho dítěte a kolik lidských životů se tak vejde do jedné bonboniéry.
Joshua Kim, čtrnáctiletý chlapec z Northbrooku ve státě Illinois, se začal zajímat o boj proti obrně, když se dozvěděl, že RC Chicagoland
Korean-Northbrook, jehož členem je jeho otec Tony, přispěl částkou 10 tisíc
dolarů. Poté, co si Joshua přečetl v časopisu The Rotarian článek o úsilí rotariánů za celosvětové vymýcení obrny, rozhodl se, že na program věnuje veškeré své úspory ve výši
1.200 dolarů – tedy týdenní kapesné, které si po
sedm let spořil a penízky,
které si vydělal prací
v rámci sousedské výpomoci. „Chtěl jsem patřit
mezi ty, kteří pomáhají,
tím spíše, že rotariáni jsou
už tak blízko svého cíle“.
Příspěvky Anny a Joshuy
se tedy staly součástí 90,7
mil. dolarů, které byly dosud vybrány na základě
výzvy na soustředění 200
milionů dolarů.
Text: redakce RWMP, překlad a redakční úprava:
Dobroslav Zeman, PDG,
Foto: ROTARY
IMAGES/Monika
Lozinska-Lee

Propuštění americké novinářky Roxany Saberi, která byla v Iránu uvězněna
z podezření ze špionáže, přineslo úlevu a ulehčení lidem po celém světě, zejména ovšem rotariánům z amerického města Fargo v Severní Dakotě, kde
se narodila. Z vězení byla propuštěna až poté, co jí odvolací soud snížil původní trest osmi let vězení na dva roky podmínečně.
Roxana studovala v roce 1999/2000 na vyslanecké stipendium Rotary na
Univerzitě v Cambridgi, kam ji doporučil RC Fargo. Po jejím zatčení se Joel
Fremstad, prezident tohoto klubu pro rok 2008/09, obrátil svým dopisem na
stálého představitele Iránu v OSN Mohammada Khazaee a na ministra zahraničí Iránu Manouchehra Mottaki. Vysvětlil jim vztah mezi Roxanou
a Rotary jako jeho stipendistkou a požádal o její propuštění. Protože často
pracoval na Kapitolu pro Earl Pomeroye, reprezentanta Severní Dakoty,
spojil se se svým bývalým šéfem a vyjádřil mu obavy, jež sdílejí všichni rotariáni jeho státu. Pomeroy, který sám byl rotariánským stipendistou na Univerzitě v anglickému Durhamu v roce 1975/76, pak spolupracoval úzce
s ministerstvem zahraničí USA, aby napomohl k Roxanině propuštění.
„Spousta lidí – vřetně iránských představitelů – tehdy skutečně úzce spolupracovala, takže se na Roxanině propuštění podílela sama diplomacie,“ říká
24

Fremstad. „Každý, kdo tuto dobrou zprávu uslyšel, pocítil ulehčení“.
Dostane-li se náš přítel nebo soused v Severní Dakotě do nesnází, vždy si
poskytneme navzájem pomocnou ruku. Roxaně nabídli svou pomoc jak
mnozí jedinci, tak i skupiny. Jako bývalý rotariánský stipendista jsem hrdý na
pomoc, kterou v tomto závažném případu poskytli právě rotariáni.“
Roxana, jejíž otec se narodil v Iránu a má tedy jak americké, tak i iránské občanství, přišla do Iránu v roce 2003 a jako nezávislá novinářka pracovala pro
BBC a pro National Public Radio.
Text: Ryan Holand, překlad a redakční úprava: Dobroslav Zeman, PDG
Foto: AP PHOTO/Thibault Camu

V průběhu Světového kongresu RI předal prezident RI D.K.Lee společně
s Jonathanem Majiyagbe, předsedou Rady zmocněnců Nadace Rotary, generálnímu tajemníkovi OSN Pan Ki Munovi (na snímku vlevo) ocenění, nazvané „Rotary’s Polio Eradication Champion Award“. Jde o nejvyšší
vyznamenání Rotary, udělované od roku 1995 hlavám států, vedoucím pracovníkům zdravotních agentur a dalším osobnostem, které významně přispěly k vymýcení polia. Pan Ki Mun toto ocenění věnoval třem dobrovolníkům,
kteří se podíleli na imunizaci a byli zabiti v Afganistanu při sebevražedném
atentátu v roce 2008. „Tato odměna patří jim“, řekl.
Text: Arnold R. Grahl, překlad: Dobroslav Zeman, PDG,
Foto:ROTARY IMAGES
n

Americká herečka a matka 14 dětí, která přežila dětskou obrnu, upozorňuje na chaos
v Darfúru a vyzývá nás, abychom si i my uvědomili svou odpovědnost
Mia Farrow odmítá názor, že jsme vůči humanitárním krizím bezmocní. „Odpovědnost je pro mne a mé děti rozhodujícím pojmem,“ říká Mia Farrow, vyslankyně dobré vůle UNICEF. „Nemusíte být žádným odborníkem, abyste prohlásili, že od své vlády očekáváte, aby podnikla příslušná
opatření.“ Jako jedna z hlavních osobností, které vystoupily na 100. Světovém kongresu RI v anglickém Birminghamu, vyzývá Mia Farrow rotariány, aby přispěli k ukončení genocidy v súdánském Darfúru a současně i ocenila jejich úsilí o celosvětové vymýcení dětské obrny.
Mia Farrow se proslavila nejen jako manželka Franka Sinatry, André Previna a Woody Allena, ale i svými více než 40 filmy (byly mezi nimi např.
Rosemary’s Baby, The Great Gatsby, a Hannah and Her Sisters). V současnosti však většinu svého času věnuje své rodině a humanitárním aktivitám. Jako čestná rotariánka byla Mia Farrow v roce 2000 pověřena na prvním summitu „Global Polio Partners“ funkcí vyslankyně dobré vůle UNICEF. „K mému prvnímu kontaktu s Rotary došlo v Nigérii, kde jsem začala spolupracovat s UNICEF. Probíhaly tam tehdy imunizační dny, během
nichž se očkování proti polio dostalo 40 milionům dětí. Rotariáni jsou skuteční dobří lidé, kteří konají mimořádně záslužnou práci,“ říká Mia.
Když tato milovaná dcera filmové star Maureen O’Sullivan a režiséra Johna Farrow slavila své deváté narozeniny, náhle upadla a nemohla vstát.
Diagnóza zněla: dětská obrna. Několik příštích měsíců strávila v železných plicích. „Stala jsem se vyvrhelem“, vzpomíná si. Tato zkušenost změnila
její život a inspirovala ji k jejímu úsilí pomáhat ženám a dětem v Africe.
Na konci dubna vyhlásila hladovku s tím, že na protest proti životním podmínkám v Darfúru bude pít jen vodu. Na příkaz lékařů ji ukončila teprve
po 13 dnech a její místo převzal miliardář Richard Branson společně s několika členy amerického kongresu.
Několik dnů předtím, než svou hladovku zahájila, setkala se Mia v malém městě New Milford amerického státu Connecticut, kde vychovávala
řadu svých dětí, s novinářem Warrenem Kalbackerem.
The Rotarian: Patří do popisu Vaší práce jakožto
vyslankyně dobré vůle UNICEF také návštěvy
zemí, zmítaných konflikty?
Mia Farrow: Ano, je to na mou žádost – mým
hlavním zájmem je osud dětí, zatažených do konfliktu. Když v roce 2002 skončila v Angole válka,
otevřela jsem tam kancelář UNICEF. Byl to
ovšem křehký mír a lidé se po celé zemi stále
schovávali. Každý z nich někoho postrádal. Po
venkově byl poházeny pozemní miny. Vidíte-li tolik lidí, jimž scházejí nohy nebo ruce, změní to
způsob vašeho myšlení. Můj syn Roman, který je
mluvčím UNICEF za mládež, přijel do Angoly se
mnou. V jednom utečeneckém táboře se setkal
s chlapcem, který se mu podíval na jeho opasek
a řekl mu: „Taky jsem měl takový, ale musel jsem
ho sníst.“ Takový byl v Angole hlad! Myslela jsem
si, že pomohu nejlépe, navštívím-li ta nejpostiženější místa.
TR: Jako třeba Darfúr, který byl kriticky ohrožen
po několik let.
MF: Ano. V únoru 2003 vypuklo v Darfúru, západní oblasti Súdánu, povstání. Bylo tam zrušeno volební právo a lidé si přáli mít zastoupení ve
vládě. Chtěli silnice a nemocnice a školy. Chtěli
se podílet na ziscích z nafty, která pocházela
z jihu Súdánu a z nichž těžilo jen hlavní město
Chartúm. Odtud do oblasti Darfúru nikdo nepřišel. V odpově na toto povstání vyhlásila súdánská vláda generální útok na civilní obyvatelstvo
Darfúru.
TR: Nenajali na provedení tohoto útoku milice?
MF: Ano, vláda naverbovala arabské kmeny,
známé nyní pod názvem „Janjaweed“. Lidé
z Darfúru vám povědí o jejich útocích na jejich
vesnice: na ranní obloze se bez varování objevily
bombardéry a helikoptéry. Bomby pršely na rodiny, které ještě spaly, nebo se modlily, nebo vycházely za prací do polí. Lidé prchali v panice
všemi směry. Pak přijeli příslušníci Janjaweed na
hřbetech velbloudů nebo koní a později i v autech, ukradených záchranářům, vykřikovali rasistická hesla, stříleli a přepadali ženy a děvčata.
80 až 90 procent vesnic v Darfúru leží dnes v popelu. 2,7 milionu lidí Darfúru te nalezlo rela-

Ve Středoafrické Republice čeká v roce 2007 Mia Farrow s tříletou Niece. Její matka nemohla uhradit poplatek za léčení,
proto ji Mia dopravila do nemocnice. Foto: © UNICEF/NYHQ2007-0121/Giacomo Pirozzi
tivní bezpečnost v ubohých táborech, roztroušených po Darfúru a východním Čadu.
TR: Jak často se objevují zprávy z Darfúru ve
sdělovacích prostředcích?
MF: Podle průzkumů je jich velmi málo. Zřídila
jsem proto svou webovou stránku www.miafarrow.org. Když cestuji, bloguji a uveřejňuji informace o nových událostech. Jak se můžeme dívat
na to, že ve Rwandě umírá milion lidí? Genocida
v Darfúru postupně pokračuje. Bývalý prezident
George W. Bush byl mezi prvními, kteří tyto hrůzy nazvali genocidou. Senátor John McCain

a prezident Barack Obama společně s Hillary
Clintonovou vydali v roce 2008 v rámci prezidentské kampaně společné prohlášení. Budeme
jen čekat a dívat se, jak statisíce lidí umírají? Rádi
si myslíme, že žijeme správně a odpovědně. Proto
od té doby, kdy víme, co se děje v Darfúru, máme
odpovědnost jednat. Žijeme v demokracii, kdy
můžeme dostatečně nahlas přesvědčit své zvolené zástupce, že to je nepřijatelné. Bývalý senátor
Paul Simon jednou prohlásil,. že kdyby jen 100
lidí z každého distriktu něco povědělo nebo napsalo o genocidě ve Rwandě, musela by naše vláda něco podniknout.

Budeme jen postávat a dívat se, jak statisíce lidí umírají?
Jestliže víme, co se v Darfúru děje, je naší odpovědností jednat.
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voty, jen aby pomohli té nejzranitelnější populaci
na světě. A nepotkala jsem ani jednoho z nich,
který by neměl skvělý smysl pro humor. Vzpomínám si, jak mi jedna dívka řekla: „Už nikdy nebudu moci nosit sandály, protože bych se musela
dívat na své špinavé nohy.“ Neměla možnost
umýt si je, protože tam byl naprostý nedostatek
vody.
TR: Myslíte si, že v tomto prostředí plném nebezpečí je něco k smíchu?
MF: Mezi uprchlíky, pracovníky nevládních organizací a mnou je vždycky něco k smíchu, i když to
může být jen nějaká maličkost. Šaškuji jen tak kolem a lidi vždycky rozesměji. Smějí se rádi a jsou
to dobří rodiče. Neznají shopping, nebo práci někde na Wall Streetu. Nemusejí svůj dům uklízet.
Melou zrní, shánějí po okolí palivo a vaří. Jsou-li
pohromadě se svými dětmi, projevují maximální
smysl lidskosti a svou radost už jen z toho, že mohou být pospolu.

John Farrow odnáší devítiletou Miu z oddělení pro nemocné obrnou v nemocnici „Los Angeles County General Hospital“ (při epidemii, která tam propukla v roce 1954).
Foto: © BETTMANN/CORBIS

TR: Definujte pojem „genocida“.
MF: Tento pojem – tedy vyvraž ování lidí – vytvořil po holocaustu polský žid Raphael Lemkin
a současně zdůraznil, co se od nás očekává, když
se sami setkáme s takovouto situací. Myslím proto, že je naší povinností odpovědět.

TR: V Africe jste hodně cestovala – po Nigérii,
Středoafrické republice, do Ugandy, Rwandy, do
Demokratické republiky Kongo. Proč se tam stále vracíte?
MF: S Afrikou jsem spojena ve svém srdci. Vykonala jsem tři cesty do Darfúru a deset do východního Čadu. Pracuji i na svém vlastním projektu,
zabývajícím se tradicemi a kulturou darfúrských
kmenů. Uprchlíci po šesti letech života v potrhaných stanech v kempech už nezpívají a netančí.
Přišla jsem do jednoho kempu v Čadu, kde mě už
znají, protože jsem tam byla už mnohokrát a řekla
jsem jim, že bych chtěla mluvit s jejich stařešiny,
abych slyšela příběhy, které jim vyprávěli jejich
prarodiče. Odpověděli mi: „Litujeme, Mio. Kdybychom je sem přivedli, vyprávěli by ti sice nějaké

historky, ale nebylo by to to, o čem vlastně přemýšlejí. Řekla jsem jim: „Vím, co všechno jste
ztratili a jak vaše utrpení pokračuje. Ale až jednou zemřete, vymře s vámi i vaše kultura a vaše
poklady. A budou-li se moci jednou děti a děti vašich dětí – inshallah ! (dej bůh) – vrátit do Darfúru, jak se dozvědí, kam vlastně patří?“ Každý den
jsem na okraj kempu přinesla svou kameru
a magnetofon. Shromáždily se tam vždy tisíce lidí
ze sedmi kmenů, kteří také mluvili sedmi různými
jazyky. Pěstovatelé bavlny spřádali bavlnu, výrobci oleje mi ukazovali, jak získají olej z ořechů,
pocházejících z velmi trnitého stromu. Olej pak
používali jak na vaření, tak i na promaštění svých
vlasů a kůže. Předváděli a vysvětlovali mi všechny
své staré zvyky.
TR: Má naděje svou budoucnost?
MF: Naším největším nepřítelem je naše vnímání
bezmocnosti a beznaděje. Náš rozhovor bych
chtěla zakončit citátem z Elie Wiesela, který řekl
o holokaustu: „Co mne po všem tom utrpení
a hrůzách nejvíce udivilo, nebyl počet vrahů, kteří
zabili tolik obětí, ale to, že se o nás postaralo jen
tak málo lidí.“ To je rozhodující okamžik pro
všechny z nás: zda si vybereme, že patříme mezi
ty, jichž je tolik, nebo mezi ty, jichž je jen málo.
Máme-li své bližní rádi a chceme-li se o ně starat
jako o lidské bytosti, je od nás žádáno něco víc,
než se jen odvrátit.“
Rozhovor pro RWMP vedl Warren Kalbacker, novinář žijící v New York City.
Překlad: Dobroslav Zeman, PDG
Podívejte se na webovou stránku:
www.miafarrow.org

TR: Zvykla jste si už na zvuk střelby?
MF: Střelba a hýkání oslů je hudbou mých nocí.
Střely vydávají jiný zvuk, pokud zasáhnou nějaký
cíl. V oblasti Darfúru a podél hranice s Čadem
není v bezpečí nikdo. Chcete-li žít bezpečně, nejezděte tam. Pro mne to však neplatí, protože
mne je tam třeba. Uprchlíkům, jejichž ztráty jsou
mimořádné, zbude jen jejich vlastní stín. Jedna
žena mi dala v roce 2004 ochranný amulet a trvala
na tom, abych ho stále nosila. Sama ho měla na
krku v den, kdy byla napadena její vesnice. Tři
z jejích pěti dětí byly ten den zabity. Snažila se
utéci se svým malým synkem v náručí, ale vytrhli jí
ho z rukou a probodli ho před jejíma očima bodákem. Chytila mne za ruce a řekla: „Řekněte lidem, co se tu děje. Řekněte jim, že tu budeme
povražděni všichni. Řekněte jim, že potřebujeme
pomoc!“ Nevím, jestli ještě žije...
TR: A co pomocné síly z nevládních organizací jsou to stateční lidé?
MF: Ach, ti jsou báječní: jsou většinou velmi mladí a své práci se plně věnují. Riskují své vlastní ži26

Mia Farrow zaznamenává příběhy uprchlíků z Darfúru, aby tak pomohla uchránit jejich ohrožené kulturní tradice.
Foto: UNICEF/NYHQ2008-0580/Pierre Holtz

RC Trebišov – v zakládání

Text: Svatopluk K. Jedlička
Foto: archiv klubu
Před nedávnem vyšla na Slovensku zajímavá kniha
Pavla Ružana Historický kalendár Trebišova. Její
autor se literatuře faktu, přesněji publikování historických materiálů z rodného kraje, věnuje systematicky už několik desetiletí. V roce 2004 byl za svoji Titulní stránka nové knihy
tvorbu odměněn Cenou primátora města Trebišov.
Pro historický kalendář svého rodného města začal sbírat podklady už v sedmdesátých letech minulého století jako průvodce Čedoku. V ma arských knihovnách a archivech proseděl nad autentickými materiály stovky hodin. Se
zaujetím sobě vlastním zrekonstruoval nejen stavební, ale i hospodářský a společenský vývoj Trebišova od 8. století do roku 2006, zdokumentoval významné
události a vytvořil portréty zdejších osobností. Jeho snahu se však dlouho nedařilo korunovat tím podstatným, vydáním rukopisu v knižní podobě. Nepříjemnou situaci s nedostatkem finančních prostředků a vytištěním jen několika

Šťastný autor knihy Pavol Ružan (uprostřed) převzal od trebišovských rotariánů symbolický
šek na 2000 euro.

Aukce se zúčastnilo sedmdesát zájemců
málo výtisků s černobílými ilustracemi změnili na jaře letošního roku členové
nově vznikajícího trebišovského Rotary klubu. Ve spolupráci s aukční síní
Darte uspořádali benefiční aukci výtvarných děl a starožitností.
„Aukcia bola prvou jarnou na Slovensku v čase krízy,“ hodnotil tuto akci jednatel společnsti Darte Jaroslav Kaňák. „Potvrdilo sa to, čo deklarovali aukčné domy na Slovensku – krízu zatia necítime. Až pri 75 percentách diel sa
zvýšila vyvolávacia cena, u niektorých až o 166 %, čo nie je bežné. A to, že sa
vydražilo až 85 percent obrazov, je mimoriadne.“
„Zhodli sme sa na tom, že táto benefičná aukcia mala pre nás všetkých význam vo viacerých rovinách,“ dodává Ing. Miroslav Vaško, prezident nového
RC Trebišov. „Umožnila neformálne stretnutie milovníkov umenia, potešila
nových majite ov obrazov a vý ažok z aukcie bude venovaný pre realizáciu
uš achtilej myšlienky. Navyše sme do ponuky dražených diel zahrnuli aj práce našich regionálnych umelcov a mladých talentov.
Práve títo naši rodáci robia v našom meste najväčšiu osvetu výtvarného umenia a s ich tvorbou sa stretávame a určite sa s ňou budú stretáva aj generácie
po nás.“
Dražilo se jak klasickým způsobem v aukční síni, tak prostřednictvím internetu. Dražila se díla Picassa, Chagalla, Dalího, Miró, Warhola nebo Moussona, Collinásye, Bazovského či zpěváka Pavla Hammela. Zastoupena tu byla
i tvorba významných regionálních autorů: Š. Bubána, . Lakomej Krausovej,
M. Mesároša či E. Leškovej. Jako první byl vydražen obrázek 13letého Daniela Tocika z Trebišova, vítěze mezinárodní výtvarné soutěže. Za nejvyšší
částku byla vydražena Picassova barevná litografie Útok toreádora, signovaná autorem, kterou nový majitel vydražil za 2 200 euro. Dražby se zúčastnilo
sedmdesát zájemců. Zásluhou členů nově vznikajícího trebišovského Rotary
klubu tak mohla kniha Historický kalendár Trebišova vyjít v plnobarevném
provedení a nákladu 500 kusů.
n

Na výjezdní klubové schůzce RC Frýdek-Místek konané dne 30. 6. 2009
v Metylovicích jsme spontánně reagovali na velké následky povodní v naší blízkosti a složili se částkou 10 000 korun včetně našich přítomných
přátel z ostravského patronátního Rotary klubu a našich milých hostů
pana Josefa Kleinwächtera a slečny Alžběty Muroňové. Neprodleně během dvou dnů naši členové Antonín Chamrád a Radim Dudek osobně
navštívili postižené Hodslavice a s jejím minulým starostou předali tyto
finanční prostředky panu Hlouškovi, jednomu z mnoha velmi postižených záplavami. Dojetí a slzy v očích při předání naší nevelké pomoci
byly pro nás tou nejkrásnější odměnou.
(text: Jana Bužková, prezidentka RC Frýdek-Místek, foto: archiv klubu)
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Účastníci stretnutia za ROTEX Slovensko:
Linda Štroncerová, Lucia Bizikova, Ris Kondas
a Matej Guran
Foto: Lucia Bizikova a Livia Ferencová
Ve ké skupinové „Vitajte na Slovensku a v Česku“ bolo po prvýkrát vyslovené všetkým novým
prichádzajúcim výmenným študentom (inboundom) v Dištrikte 2240 na prvom Orientation
meetingu. Ten sa uskutočnil počas víkendu od
4. do 6. septembra 2009 v stredisku internátnej
prípravy ŽSR v obci Strečno pri Žiline.
Registráciu a uvítanie, ako i priebeh celého víkendu mali organizačne na starosti členovia slovenského a českého Rotexu pod vedením Lucky
Bízikovej. Náš dištrikt bude tento rok na ročnom
pobyte hosti spolu 61 študentov z USA, Kanady,
Mexika, Brazílie, Thajska, Austrálie a po rokoch
aj z Japonska a Tchaj-wanu. Bohužia , kvôli
problémom so získaním víz na stretnutie nemohli
prís jeden Američan a Thajčanka. V 14 slovenských kluboch bude 35 študentov, v 14 českých
zas 26 študentov.
Už v piatok večer – po otvorení akcie DG Františkom Rynešom - mali výmenní študenti možnos sa
vzájomne zoznámi a zabavi sa počas kolektívnych
hier, ktoré pre nich pripravil Rotex. Sobotné dopoludnie sa, naopak, nieslo v trošku serióznejšom duchu. Hne po raňajkách čakal na inboundov
jazykový test na overenie ich domácej jazykovej
prípravy. Po ňom nasledovala prezentácia o Česku
a Slovensku v podaní Štěpána Skořepu a Riša Kondáša. A a Bačinská potom študentov oboznámila

Na peknej vyhliadke
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Pod hradom Strečno
so syndrómom kultúrneho šoku, jeho príznakmi
a následkami a poradila, ako preži v nových podmienkach. Na záver dopoludňajšieho programu
predseda dištriktného výboru služby mládeži Ján
Kriška z RC Bratislava oboznámil inboundov s pravidlami výmeny a ich detailným výkladom.
V popoludnie bolo pre študentov už vo nejšie –
najprv mali možnos pokocha sa krásami prírody
z hladiny najdlhšej slovenskej rieky, rieky Váh,
a to pri splave na tradičných drevených pltiach.
Ako dozor a prípadná záchrana šiestich pltí s inboundami a rotexákmi splavoval Váh na kajaku
aj rotarián-vodák Marek Skalický z RC Trutnov.
Po viac než hodinovej plavbe po Váhu nasledoval
výstup na hrad Strečno. Prehliadka hradu spojená s odborným výkladom bola pre všetkých nevšedným zážitkom. Chvalabohu, dopoludňajší
dáž popoludní vystriedalo celkom príjemné počasie Po vyčerpávajúcom dni a dlho očakávanej
večeri sa inboundi mohli do sýtosti vyšanti na
diskotéke, ktorá skončila až po polnoci.

Trocha histórie

Nede né ráno už prebiehalo vo vo nom tempe.
Študenti boli oboznámení s prácou v databáze
používanou v SM D-2240 , dostali posledné pokyny od zástupcov Rotary a Orientation Meeting
bol slávnostne ukončený. Záverečné po akovanie DVSM patrilo najmä Rotexu za skvelú prácu
počas celého víkendu, rotariánskym funkcionárom za plodné zasadania a aktivitu a výmenným
študentom za vzorné správanie a disciplínu.
A ako sa víkend páčil tým, ktorým bol určený? Za
všetkých vyjadrenie študentky Paige z Kanady,
t.č. v Žiline: „Bola to ve mi dobrá akcia. Priestory
mítingu boli ve mi vhodné na takúto akciu a boli
celé len pre nás. Jedlo bolo fajn a aj ubytovanie sa
mi páčilo. Býva na izbe so študentkami z iných
krajín je dobrý spôsob ako spozna nových kamarátov. Rafting na Váhu sa mi ve mi páčil, bola to
zábava a mohli sme vidie naozaj ve a nádherných
scenérií. Aj hrad bol „cool“. A disco? Tiež fajn, aj
ke je ve mi ažké vybra takú hudbu, aby rovnako
vyhovovala udom z to kých rôznych kultúr. Pred-

Na plti po Váhu

Spoločná výmena skúseností

nášky ale mohli by radšej večer po príchode, vtedy naša pozornos bola väčšia.
Ke že v piatok sme sa všetci rozprávali dlho do noci, na druhý deň sme boli
„trocha“ nevyspatí. Rotexáci nám celý víkend ve mi pomáhali a bolo naozaj
super rozpráva sa s nimi a počúva skúsenosti z ich výmenného pobytu. Škoda, že sme nestrávili viac času s rotariánmi. Zdali sa mi by vzdialení a zaneprázdnení počas celého víkendu. Stačilo by, keby sme mali možnos s nimi
podebatova neformálne po pol hodinke medzi programom a spozna sa navzájom. Ale aj tak to bol fantastický víkend. Ďakujem všetkým za čas a úsilie,
ktoré ste nám venovali. Naozaj sa mi v Strečne ve mi páčilo.“ A Američania
Frank a Angela stručne dodávajú: „I loved it!“

sobotu poradu klubových funkcionárov SM spojenú so školením a inštrukciami pre alšiu sezónu výmenných pobytov.
Už v piatok podvečer zasadalo Predstavenstvo DVSM za účasti DG Františka Ryneša. Neskôr členovia DVSM spolu s DG aj s DGE Martinom Timrom
a DGN Tomášom Langom riešili otázky súvisiace s certifikáciou programu,
zjednotením postupov vo všetkých kluboch, požiadavkami na hos ujúce kluby. Takisto sa vyriešil aspoň sčasti nedostatok pracovníkov na úrovni dištriktu a pre budúcu sezónu sa našli (najmä na Slovensku) dobrovo níci ochotní
pracova v DVSM.
V sobotu dopoludnia nasledovala diskusia zástupcov klubov s DVSM. Prítomnos súčasného i nasledujúcich dvoch dištriktných guvernérov dosvedčovala, že práca služby mládeži má plnú podporu vedenia dištriktu a že
výrok DG „Služba mládeži je vlajkovou lo ou dištriktu“ nie je len frázou,
ale skutočným ocenením práce SM. V diskusii zúčastnené kluby deklarovali stotožnenie sa s novými, náročnejšími požiadavkami najmä pre hos ovanie študentov a takisto podporili nový harmonogram výberu študentov pre
výmenný rok 2010-2011. Potom nasledovalo preberanie dokumentácie od
klubov pre certifikáciu programu výmen. Kluby museli doloži všetky dokumenty pod a inštrukcií Rotary International, inak sa v budúcnosti nebudú
môc zúčastňova programu. Stav dokumentácie DVSM hodnotil ako
uspokojivý a poskytol klubom dodatočný termín na odstránenie nedostatkov.
Popoludní prebehlo školenie funkcionárov z klubov k programu dlhodobých
i krátkodobých výmen a tiež k práci s databázou RYEDB, ktorá odbúra ve a
administratívy v práci klubov i dištriktu. Počas prednášok i cez prestávky
bolo dostatok priestoru na podelenie sa o skúsenosti z práce, čo najmä pre
začínajúcich funkcionárov bolo ve kým prínosom. Po celodennej práci niektorí rotariáni odcestovali domov a ostatní namiesto diskotéky s inboundami
dali prednos sledovaniu futbalového zápasu Slovensko – Česko o postup na
MS 2010 v televízii v miestnom bare. Tu sa znovu potvrdilo, že spojenie služby mládeži v oboch republikách a obnovené spoločné akcie majú pozitívny
efekt. Sledovanie futbalu zmiešaným česko-sloven- ským publikom malo totiž úplne inú atmosféru. Výsledná remíza napokon uspokojila rotariánov
z oboch republík. Najbližšie spoločné stretnutie pracovníkov SM z oboch republík bude 27. – 29. 11. 2009 v Kroměříži, kde bude aj dištriktné kolo výberu
výmenných študentov pre rok 2010-2011.
n

Kto si hrá, nieje zlobný

Ivan Lamoš, podpredseda DV-SM
Orientation meeting v Strečne využili naplno aj funkcionári Rotary, ktorí
sa venujú službe mládeži. Dištriktný výbor služby mládeži (DVSM) zvolal na

AKTUÁLNÍ VÝZVA - RC Plzeň organizuje pomoc obětem tajfunu Ondoy (Ketsana) na Filipínách. Prezident klubu je v osobním kontaktu s jedním z členů tamější Rotary komunity (D-3790) a prostřednictvím jeho prezentace na Facebooku sleduje aktuální situaci v místě. Členové RC Plzeň již přispěli
částkou 10 tisíc Kč a hledají další finanční příspěvky. Prezentace o přírodní katastrofě i podrobnosti
o způsobu pomoci je k dispozici ve formátu ppt v češtině na
http://www.plzen.rotary.cz/blob.php/Ondoy3cs.ppt?files=5888
a v angličtině na http://www.plzen.rotary.cz/blob.php/Ondoy3en.ppt?files=5890.
Kontakt: Tomáš Holub, mobil: (+420) 602 763 384, e-mail: tomas.holub@syntacticsugar.com
(Foto: EPA)
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Text: Pavel Toman (RC Jihlava), Miroslav Nešpůrek (RC Třebíč), Jaroslav Trnka (RC Telč)
Foto: Jaroslav Šmarda (RC Třebíč)
Tři kluby na Vysočině – RC Jihlava, RC Telč
a RC Třebíč uspořádaly v srpnu tohoto roku tradiční cyklisticko-turistický letní tábor. Pořádají
ho každé dva roky a tento byl v pořadí již šestý.
Zájemců o tábor ze zahraničí byl dostatek a tak
4 děvčata a 12 chlapců se začalo s Českou republikou seznamovat na Vysočině ze sedel horských
kol.
Nejsilnější zážitky přinesla účastníkům campu návštěva „Tygří letky“ v Náměšti nad Oslavou
Pro některé z účastníků byl začátek těžký, zvláště
účastníci z cyklisticky málo rozvinutých zemí jako
je Egypt, Kuvajt nebo Turecko museli napnout
všechny síly, aby zvládli jízdu v kopcovitém terénu.
Horské kolo bylo však pouze prostředkem, jak se
dopravit na různá zajímavá místa. Účastníci tak
během prvního týdne navštívili hrad Roštejn, město Telč včetně krásného zámku, zajímavou lesní
kovárnu mistra Habermanna, město Jihlavu, kde
byli přijati na radnici a kde se večer představili na
společné večeři se členy RC Jihlava.
Kromě cyklistiky si účastníci po odpoledních užili
i další sporty, především volejbal, tenis a plavání.
Ani večer se pak nenudili – hned druhý večer byli
seznámeni s historií, památkami a významnými
osobnostmi Česka, v dalších večerech pak s pomocí dataprojektoru předváděli své připravené
prezentace s fotografiemi o zemích a městech, ze
kterých přijeli.
V dalších dvou dnech se o program účastníků postarali členové RC Telč. Každý z účastníků si
mohl prakticky vyzkoušet práci na hrnčířském
kruhu, vykovat drobný upomínkový předmět na
památku (nejfrekventovanějšími byly prstýnky),

Obsluhovat bagr se také hned tak někomu nepodaří
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I děvčata si mohla vychutnat atmosféru kokpitu bitevního vrtulníku
zajezdit dle svých schopností a odvahy na koni či
oslíkovi. Velmi atraktivní - a nejen pro chlapce -

byla práce s bagrem. Po krátkém výkladu obsluhy
a bezpečnostních pravidel se mužská část spíše

Svoji zručnost si účastníci vyzkoušeli v keramické dílně

a neopakovatelný zážitek. Součástí programu
dalšího dne bylo seznámení s významem budování vojenského pevnostního obranného areálu
u Slavonic a tehdejšími dobovými reáliemi konce
třicátých let. Rovněž poznání sokolnictví, táboření a trávení volného času v přírodě vč. branných
sportů bylo pro většinu účastníků, již významně
poznamenaných výdobytky civilizace, více než
objevné a doufejme, že i inspirativní.
Významnou a velmi ocenitelnou roli sehrála spoluúčast a pomoc zkušených účastníků zahraničních kempů, kteří byli v minulých letech vysíláni
telčským klubem. Nejenže pomohli při vzájemné
komunikaci, současně svými zkušenostmi přispěli
ke koncipování a organizaci programu pro účastníky. I tato aktuální zkušenost klubu jen potvrzuje, že spolupráce s bývalými výměnnými studenty
či vysílanými účastníky kempů je vzájemně velmi
užitečná a obohacující.
Exkurze do historie – střelba z luku na hradě Landštějn
Druhá polovina tábora byla převážně zasvěcena
turistice a to jak v kopcovitých terénech v okolí
Třebíče, tak v prostředí městském. Účastníci tábora se seznámili nejen s poetickým údolím divoké Oslavy, třebíčskými památkami zapsanými na
seznamu UNESCO, se zákoutími starobylých
částí Brna a Prahy, ale taky s prostředím „vesnického“ pivovaru v Dalešicích, který se stal díky své
poezii místem natáčení kultovního filmu Postřižiny. Po celý týden se střídaly momenty akce a rozjímání. Posu te sami. Komu z vás se poštěstilo
usednout v kokpitu bitevního vrtulníku „Tygří
letky“ z Náměště nad Oslavou, stanout tváří
v tvář při fotbalovém utkání guvernérovi distriktu
2240 Františkovi Rynešovi hájícímu svatyni mužstva členů a příznivců RC Třebíč a poté, jako
mávnutím kouzelného proutku, přenést se na
klidnou hladinu Dalešické přehrady na palubu
výletní lodi?

Fotbalové utkání přináší vždy vzrušení nejen pro hráče, ale i fanoušky
„silově“, dámská skupina se zase více s citem soustředila na práci s objemnou lžící bagru nořící se

do bezedného bahna rybníka… Jistě bez nadsázky můžeme říci, že pro všechny to byl jedinečný

Některým z účastníků byla cyklistika dosud pojmem velmi vzdáleným

Tábor se po všech stránkách povedl, účastníci byli
velmi komunikativní, aktivní a zvídaví. O tom, že
se jim tábor skutečně líbil, svědčí mnohé zprávy
a poděkování, které zaslali organizátorům po návratu do svých domovů.
n

Krátké zastavení k odpočinku
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Text a foto: Martina Fričová, Rotaract klub Plzeň
Koncem minulého roku mi byla Rotary klubem Plzeň nabídnuta jedinečná
příležitost vycestovat na krátkodobý výměnný pobyt do zahraničí. Z velkého
množství kempů jsem si vybrala pobyt ve Francii s výukou vozatajství. Na
koních jezdím už mnoho let a francouzsky se také pár let učím a tuto zemi
mám velice ráda, proto jsem z této kombinace byla opravdu nadšená.
A Francie mé očekávání opravdu nezklamala.
V první polovině července jsem odjela do poněkud deštivé, přesto velice
krásné Normandie a pobyla tam čtrnáct dní ve společnosti báječných hostitelů a skvělých mladých lidí z různých koutů světa, zejména Evropy, ale byla
tam s námi i dívčina z Izraele. Pořádající klub byl velmi pohostinný a připravil pro nás krásný program bohatý na nové poznatky, zážitky i zkušenosti.
Po celou dobu pobytu jsem bydlela v rodině v městě Argentan. První dva dny
proběhly v duchu seznamování s hostitelským klubem, účastníky kempu a díky
našim lektorům i s řízením kočáru. Pak následoval týden strávený v národním
hřebčíně Haras du Pin, jehož součástí jsou obrovské pastviny, závodiště, zámek, ale také jezdecká škola či muzeum. Zároveň s naší výukou zde probíhaly
mezinárodní závody spřežení a my jsme tak – kromě projížděk v kočáře – měli
možnost sledovat závody rozličných kategorií a disciplín. Dozvěděli jsme se
mnohé ze zákulisí těchto závodů, pomáhali jsme s organizací a měli jsme možnost zúčastnit se nejrůznějších show a slavností, spjatých se závody. Atmosféra
na závodišti byla opravdu velkolepá a různorodá. Zábava se mísila se soustředěním a nervozitou, za lehkostí pohybů koní i kočích byla vidět těžká každodenní dřina, při vyhlašování vítězů pak samozřejmě radost i dojetí.

Haras du Pin
Dny byly opravdu krásné, ale nejradši jsem měla večery. To jsme se vždy
všichni sešli na různých místech, a již u některého z našich hostitelů, v malebných restauracích v širokém okolí, či na místě závodů, povídali jsme si,
ochutnávali místní speciality. Ačkoliv náš program byl nabitý a museli jsme
brzy vstávat, nikdy se nám nechtělo jít spát.
Můj pobyt ve Francii byl opravdu jedinečný zážitek. Do Čech jsem se vracela
plna dojmů. Vždy budu s láskou vzpomínat na skvělé lidi, které jsem zde poznala a nikdy nezapomenu na pohostinnost a starost rotariánů z klubů v Argentan a v Sées. Jsem proto velice vděčná Rotary klubu Plzeň i celému distriktu 2240 za příležitost, díky níž jsem o mnoho zkušeností bohatší.
n

Na závěr našeho pobytu v hřebčíně jsme si i my vyzkoušeli své nově nabyté
vozatajské umění. Rotariáni spolu se zaměstnanci hřebčína pro nás připravili
závody ve slalomu, kdy jsme kromě co nejrychlejšího dosažení cíle museli splnit i několik úkolů v podobě umístění míčků do košů či sbírání šátků a kroužků. Bylo to velice zábavné a všichni jsme si mohli zkusit, že dobře řídit kočár,
by s pouze s jedním koněm v zápřahu, není nic jednoduchého.
Poslední dny jsme pak trávili všichni pohromadě relaxací u hostitelských rodin a výlety na zajímavá místa.
Rotariáni z pořádajících klubů byli výborní hostitelé, uspořádali pro nás celodenní BBQ u bazénu, zahradní párty, rauty, byli jsme tančit, vzali nás k moři,
kde jsme se koupali a procházeli v přístavu až do západu slunce, ukázali nám
široké okolí, včetně muzea v Caen, či závodiště v Cabourgu. Byli jsme též na
audienci na radnici v Sées. Vzhledem k zaměření kempu jsme navštívili několik hřebčínů v okolí, lázně pro koně, ale také velice moderní kravín, kde
jsem si připadala tak trochu jako ve známém českém filmu od pana Trošky.

Audience na radnici v Sées

Večeře s rodinou

Vozatajské závody

32

V polovině července se do kanadského Montrealu sjeli vydavatelé, šéfredaktoři a předsedové redakčních rad, nebo
jejich zástupci ze všech oficiálních časopisů RI vydávaných
v jedenatřiceti regionech světa
v rámci redakčního systému
Rotary World Magazine Press
(RWMP). Tradice vydávání
časopisů Rotary sahá až do
roku 1911, kdy vyšlo první číslo anglicky psaného
měsíčníku The Rotarian. Systém vydávání periodického tisku pro další jazykové nebo různé geografické oblasti se utvořil do dnešní podoby
v průběhu třicátých let minulého století (dnes 20
jazykových oblastí, 130 zemí). Už tehdy do něho
patřil předchůdce našeho časopisu Rotary Good
News - tehdejší Československý rotarián (vycházel v letech 1929-1939). Tehdy, a ještě několik
desetiletí potom, prakticky až do konce minulého století, byly tyto časopisy jediným pravidelným komunikačním nástrojem jak uvnitř
společenství Rotary, tak ve vztahu k širší veřejnosti. Pro Rotary byly spolu s příležitostně vydávanými tištěnými publikacemi prakticky jediným
účinnějším nástrojem Public Relations.

Candy Isaac (vlevo) a Joseph Derr, „styční důstojníci“
v ústředí RI pro kontakt s regionálními redakcemi a distriktními výbory pro PR, zajistili hladký průběh semináře.
S nástupem nových médií, videozáznamů a zejména internetu, které daly v průběhu devadesátých let minulého století základ k prudkému rozvoji informační společnosti, vznikla i v Rotary
aktuální potřeba reagovat na tuto skutečnost.
Vrcholné vedení RI proto přijalo novou komunikační strategii s výhledem do začátku nového
tisíciletí. Postupně se podařilo vytvořit ucelený
systém metodických a informačních materiálů
(nejprve v tištěné, později i v elektronické podobě). Dnes už prakticky neexistuje oblast v činnosti Rotary, která by takové materiály neměla
zpracované. Začala vznikat také první série videopořadů, tehdy distribuovaných ještě na vi-

Společná fotografie zástupců redakcí všech jedenatřiceti oficiálních časopisů RI s prezidentem RI Johnem Kenny (uprostřed)
kové vlivy, jakými je dopad snižující se výkonnosti světové ekonomiky, rozvoj elektronických
médií a v neposlední řadě i změny ve vlastní činnosti Rotary.

deokazetách, která dala základ dnes již systematicky utvářené edici pořadů pod jednotným
označením Rotary Video Magazine (RVM) na
DVD nosičích. Byla vytvořena a zprovozněna
první podoba webové prezentace www.rotary.org
a korespondenční styk se začal převádět z listinné podoby do formy elektronické pošty. Připomeňme, že v té době zásluhou Vlada Skalského
z RC Praha City (a jeho společnosti EUNECO)
dostal náš nově vytvořený distrikt 2240 do vínku
internetový portál, jehož design a uživatelsky
přívětivé prostředí tehdy nemělo v prostředí Rotary obdoby. „Záviděli“ nám ho i sousední vyspělejší distrikty a později jeho softwarové
řešení převzal pro svoje potřeby i jeden z anglických distriktů.

Hovořilo se také o edici Rotary Video Magazine,
která vychází na DVD již pátým rokem a pro kterou bylo v roce 2007 pořízeno několik příspěvků
i v české části našeho distriktu. U příležitosti
montrealského semináře byla dojednána realizace dalších příspěvků, tentokrát na Slovensku.

Takto koncipovaný systém komunikace Rotary
začal zhruba od roku 2002 rozvíjet nově utvořený
tým pracovníků ústředí RI vedený Vince Aversanem (dnes členem jednoho z chicagských RC),
který navázal spolupráci s profesionálními agenturami, studii a IT specialisty. Zásluhou své tradice a zavedenými způsoby distribuce přesto
zůstávají časopisy Rotary (v souhrnu všech regionů celkový náklad jednoho vydání představuje
760 tisíc výtisků) stále nosnou páteří informačního systému. V programu společných pracovních
setkání regionálních redakcí RWMP je proto
také již po několikáté věnován velký prostor nejen tématům zaměřeným na obsahovou náplň, finanční zajištění, zveřejňování inzerce a způsoby
distribuce v klasických tištěných časopisech, ale
i hodnocením, připomínkám a návrhům týkajícím
se rozvoje nových médií a dalších komunikačních
prostředků i oblasti PR obecně.

Svatopluk K. Jedlička
šéfredaktor časopisu Rotary Good News
předseda distriktního výboru pro PR

Při letošním semináři se tak například diskutovalo o náplni tématických příloh GLOBAL
OUTLOOK, které nově vycházejí ve všech časopisech Rotary čtyřikrát ročně a nabízejí ucelený
pohled na některou z významných oblastí činnosti Rotary. V několika samostatných workshopech však byla odhadována budoucnost tištěných médií v horizontu zhruba roku 2015. Je
pravděpodobné, že nezaniknou, ale do jejich
úlohy, významu a podoby se jistě promítnou ta-

Tématem, které vévodilo letošnímu pracovnímu
setkání, byl rozvoj informačních technologií
v Rotary a to jak po stránce vnitřní komunikace,
tak z hlediska zprostředkování informací pro co
nejširší veřejnost. V tomto směru v poslední době
odstartovalo ústředí RI, respektive jeho divize
pro komunikaci, několik výrazných aktivit týkajících se využití internetu. Přímo na semináři se podařilo projednat i synchronizaci našeho distriktu
s těmito záměry. O nich se podrobněji zmiňujeme na další stránce našeho časopisu a budeme se
jim věnovat i v jeho příštích číslech.

Z pověření PDG Petra J. Pajase předal v průběhu semináře
šéfredaktor RGN Svatopluk K. Jedlička (vlevo) ocenění našeho distriktu, Cenu T.J.Bati, Vince Aversanovi, vedoucímu odboru pro komunikaci ústředí RI, za jeho přínos
k rozvoji PR prostředků.
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V průběhu jarního semináře PETS byl prezentován záměr na vytvoření nové podoby internetového portálu našeho distriktu. Tým mladých IT
specialistů vedený Janem Vaněčkem z RC Plzeň
tu představil softwarové řešení, které realizuje
pro společný portál našich Rotaract klubů. Toto
řešení upoutalo několik činovníků z vedení našeho distriktu včetně guvernéra Františka Ryneše
a začali se zajímat o možnost jeho převzetí i pro
potřeby celého distriktu. Toto dynamické nebo
chcete-li interaktivní řešení odpovídá některým
současným vzorům známým z jiných distriktů, například kanadských nebo německých. Realizační
tým byl proto vyzván, aby navrhl podle připomínek aplikaci, vhodnou pro prostředí našich Rotary klubů.
V čem jsou zásadní přednosti nové koncepce?
Prostředí je uživatelsky přívětivé jak pro ty, kteří
z něho informace čerpají, tak pro ty, kteří je do
něho vkládají. Okruh těch, kteří mohou jednoduchým, intuitivním způsobem informace do systému vkládat, není limitován jejich zručností či
rozsáhlejší znalostí redakčních systémů, je pouze
určován hierarchií udělených přístupových práv.
To s trochou nadsázky otevírá možnost, aby se na
obsahové náplni portálu podílel prakticky každý,
kdo o to má zájem. Například v naší praxi to znamená, že osobní údaje (osobní kartu) v databázi
portálu si napříště bude udržovat v aktuálním stavu každý rotarián sám za sebe, bude si za ně sám
odpovídat. Stejně tak bez složitého redakčního

Synchronizaci provozu internetového portálu našeho distriktu s aplikací ústředí RI projednal s kompetentními osobami Jan
Vaněček v průběhu pracovního setkání v Montrealu (viz též zprávu na předcházející straně RGN). Na snímku vlevo s Vince
Aversanem, manažerem divize pro komunikaci ústředí RI. (foto: skj)
vaznosti na to i distriktních agend s přímou
vazbou do systému ústředí RI.
Hovoříme-li například o užití jednotných formulářů pro klubovou část portálu, pak to neznamená, že ten, kdo má klubovou prezentaci na
starosti, ji nemůže uzpůsobit svým představám.
Aplikace je tvořena modulovým systémem, který
dává dostatečný prostor pro využití nabízených
softwarových nástrojů (fotobanka, vkládání souborů ke stažení apod.) nebo po dohodě se správcem portálu k vytvoření nových nástrojů pro
konkrétní příležitost (například se s nimi počítá
pro potřeby jednotlivých distriktních výborů).
Příkladem mohou být jazykové verze portálu,
který bude v rámci svého designu schopen s uživatelem komunikovat v češtině, slovenštině, němčině a angličtině (nebude-li výraznější potřeba
rozšíření o jiný jazyk) – to se pochopitelně nevztahuje na uživatelem vložené informace. Ty bude
třeba vkládat vždy do příslušné jazykové verze
v příslušném jazyce, portál nebude mít (zatím)
překladatelskou schopnost.

www.rotary2240.org
systému, jen s pomocí jednoduchých jednotných
formulářů, budou do systému vkládány údaje
o každém jednom klubu (klubová karta). Obdobných prvků je pro aplikaci možné využít nebo
operativně vytvořit celou řadu – například hlášení o klubových schůzkách, avíza akcí, přihlášky
k účasti na akcích, evidenci projektů apod. Softwarová řešení propojující jednotlivé databáze
pak usnadní vedení členských, klubových a v ná-

Obdobným způsobem, jakým je v rámci portálu
tvořena úroveň členské základny a klubů, bude
tvořena i úroveň distriktních výborů a vedení distriktu. Tvorba a aktualizace příslušných částí
bude přístupná pro samotné členy výborů. Úloha
distriktního webmastera se tak zredukuje pouze
na celkovou správu portálu, administraci některých částí portálu na distriktní úrovni a v případě
konkrétní potřeby na vytváření nových dílčích

aplikací. Vznikne tak operativní komunikační nástroj pro široký okruh uživatelů.
Souběžně se softwarovou podobou portálu se
řeší i některé jeho obsahové a organizační momenty. Ke klíčovým otázkám patří samozřejmě
ochrana osobních údajů, které budou do databáze uloženy v rozsahu obvyklém v členských seznamech Rotary, což je nezbytné pro to, aby
systém automatického zpracování některých
distriktních agend byl plně funkční. Portál bude
mít tři základní přístupové úrovně – pro členy
(zásluhou vlastní administrace budou mít možnost i určité volby, ke kterým jejich osobním
údajům bude mít kdo přístup), pro klubové administrátory (webmastery) a pro veřejnost, která
bude mít omezený přístup jen k vybraným informacím a to nejen osobním, ale třeba i vnitroklubového a organizačního charakteru. Přístupová
práva pro vrcholné činovníky distriktu (guvernér, sekretář distriktu, předseda finančního výboru apod.) budou řešena individuálně.
Stanovením hierarchie a rozsahu přístupových
práv byl pověřen PDG Petr J.Pajas ve spolupráci
s legislativní komisí distriktu.
Po důkladném posouzení všech pro i proti byl projekt nového řešení internetového portálu schválen
do realizace v polovině srpna. Jeho vedením byl,
tak jako v případě stávající aplikace, pověřen Augustin Čermák z RC Hradec Králové, bývalý sekretář distriktu. Na realizaci projektu se podílejí
členové několika dalších Rotary klubů a Rotaract
klubů. Odborným dohledem pověřil DG František
Ryneš svého asistenta pro jihočeský region Davida
Tesaře z RC Hluboká nad Vltavou (profesí IT specialista), nad funkčností systému vůči správě agend

OSOBNÍ PROFIL ČLENA je klíčovou položkou databáze nově vytvářeného internetového portálu našeho distriktu. Za osobní údaje v elektronické podobě
členské evidence distriktu napříště nebude odpovídat sekretář klubu, ale každý člen sám za sebe! Údaje budou automaticky přebírány - pozor, důležité (!!!)
při dodržení zásad ochrany osobních údajů - pro všechny agendy spojené s administrativou klubů i distriktu a např. pro tisk nových členských seznamů pro období 2010/2011. Věnujte proto pozornost průběžné a systematické aktualizaci údajů ve svém osobním profilu internetového portálu našeho distriktu.
Říká se, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. POUZE BEZCHYBNÉ A KOMPLETNÍ ÚDAJE JSOU ZÁRUKOU FUNKČNOSTI CELÉHO SYSTÉMU.
Dovolujeme si požádat všechny ty, kteří do 18. 10. neobdrželi prostřednictvím elektronické pošty výzvu k aktualizaci údajů osobního profilu a to společně
s přístupovými údaji (uživatelské jméno/heslo), aby neprodleně kontaktovali sekretáře svého klubu, který podle pokynů guvernéra distriktu sjedná nápravu (hromadné odeslání chybějících e-mailových adres ke zpracování za celý klub).
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distriktu a klubů dohlíží sekretář distriktu Petr
Fencl z RC České Budějovice, nad funkčností systému vůči komunikaci mezi rotariány navzájem
(členská základna, kluby, distrikt) dohlíží PDG
Petr J. Pajas z RC Praha City a nad funkčností systému ve vztahu k veřejnosti dohlíží předseda distriktního výboru pro PR Svatopluk K. Jedlička
z RC Praha Classic. Tým, který realizuje softwarové řešení nové aplikace, vede Jan Vaněček z RC
Plzeň, na projektu s ním spolupracuje Tomáš Ho-

lub z RC Plzeň a Juraj Píš z RAC Praha. Jako konzultant byl přizván Bernhard Kulisch, který je členem RC Stuttgart-Solitude (partnerský klub RC
Praha Classic) a který je nejen profesně specialistou v daném oboru, ale i autorem řešení a webmasterem portálu D-1830 (www.rotary1830.org)
a členem týmu, který řeší společný portál všech německých distriktů (www.rotary.de). Všichni zúčastnění tuto činnost provádějí dobrovolně bez nároku
na finanční odměnu.

books.google.com/books?id=vzQEAAAAMBAJ&dq=rotarian&source

Umístění archivu nejstaršího a nejrozšířenějšího rotariánského časopisu
THE ROTARIAN (začal vycházet anglicky v roce 1911 v USA) do knihovny internetového portálu Google (služba Googlu na http://books.google.com/books?hl=cs) je nejnovějším počinem divize pro komunikaci
ústředí RI. Najde zde všechna čísla tohoto časopisu od února 1920 až do
prosince 2008 (čísla aktuálního roku zůstávají k dispozici na
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/TheRotarian).
Služba „Google knihy“ poskytuje velmi příjemné uživatelské rozhraní, které
umožňuje nejen rychle se orientovat v obsahu jednotlivých čísel časopisu
a pročítat je (lupa a různé formy rozložení stránek jsou samozřejmostí), ale
také zobrazuje na mapě místa, kterých se týkají jednotlivé články v každém čísle. Vyhledávat konkrétní materiály v jednotlivých číslech můžete pomocí klíčových
slov nebo prostřednictvím vyhledávače. Například při
zadání jména „Masaryk“ zjistíte, že časopis THE ROTARIAN přinesl o Masarykovi (TGM nebo jeho synu
Janovi) v minulosti 41 zpráv (nejstarší v únoru 1922), na
dotaz „Czechoslovakia“ získáte 312 odkazů, „Ostrava“

Na základě doporučení ústředí RI bude nová aplikace internetového portálu našeho distriktu umístěna
na nové doméně s adresou www.rotary2240.org (obdobně bude řešeno i umístění portálů
www.rotaract2240.org, www.ryla2240.org apod.).
Snaze ústředí RI o sjednocení informačních systémů v rámci celého společenství Rotary odpovídá i převzetí designu centrálního portálu RI
www.rotary.org, který Encyclopedia Britannica
označila jako Web’s Best Sites for 2009.
n

se objeví čtyřikrát, „Košice“ nebo „Banská Bystrica“ dvakrát apod. Je zde
také odkaz na získání předplatného časopisu.
n

Rotary International má svůj kanál na YouTube, kde přináší v podobě videospotů zajímavé informace o svých aktivitách. Jsou zde zpřístupněny široké
veřejnosti příspěvky z edice Rotary Video Magazine a materiály v rámci propagačních setů Humanity in Motion (materiály pro tisk, Internet, billboardy,
TV vysílání, rádio). Materiály jsou zde určeny i ke stažení a ozvláštnění vašich webových prezentací.
n

Vložte své snímky do zásobníku fotografií RI, právě některý z nich může být
vybrán pro internetovou informační službu Interactive. Snímky opatřete
svým jménem, vztahem k Rotary (název klubu) a stručným popisem. Poznamenejte, zda souhlasíte s užitím těchto snímků v rámci potřeb RI.
n

KONTAKTNÍ SÍTĚ PŘÁTEL
Rotariáni jsou dnes velmi často bez ohledu na svůj věk členy několika kontaktních sítí přátel, existujících na Internetu (sociální sítě). V tomto prostředí jsou dnes v čilém provozu řádově stovky, možná tisíce méně či více početných a méně či více aktivních skupin založených samotnými rotariány, kluby, distrikty, zájmovými sdruženími rotariánů apod. Každý rotarián vstupuje do takové skupiny jako samostatná osoba, jeho názory jsou jen jeho
osobním vyjádřením a nemusejí souviset se stanovisky RI, má své přihlašovací jméno a heslo. Vzhledem k vysoké popularitě těchto sítí vytvořilo ústředí
RI několik tématicky zaměřených skupin na jednotlivých sítích. Seznam skupin založených jako oficiální skupiny Rotary International s příslušnými
odkazy najdete na www.rotary.org/en/MediaAndNews/Multimedia/social_networking

Rotary International:
www.facebook.com/pages/Rotary-International/7268844551
End Polio Now:
apps.facebook.com/causes/126154?fb_page_id
Rotary Centers:
www.facebook.com/Rotarycenters?ref=profile
Rotary World Peace Fellowships:
apps.facebook.com/causes/87617?m=cc366e79
D2240 - Fandíme ROTARY – Good for you!
D2240 - PRAGUE ROTARY POINT

Rotary International:
http://twitter.com/rotary

Rotaract:
http://twitter.com/rotaract
End Polio Now:
http://twitter.com/endpolionow

Rotary International:
www.linkedin.com/groups?gid=858557&trk=hb_side_g
Rotary Foundation alumni
www.linkedin.com/groups?gid=731
Rotary International Youth Exchange
www.linkedin.com/groups?gid=1617717&trk=hb_side_g
Future Vision Pilot
uzavřená skupina, pouze pro účastníky projektu
Doustránku připravil: Svatopluk K. Jedlička

PODĚLTE SE S NÁMI O SVÉ ZKUŠENOSTI ZE SVĚTA INTERNETU!
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Plzeňští rotariáni se v pondělí 14. září 2009 rozloučili v obřadní síni místního
krematoria s dlouholetým divadelním, filmovým i rozhlasovým hercem, panem Jiřím Samkem, čestným členem Rotary klubu Plzeň.
Po celý život působil nejen jako herec, ale i jako režisér, zpěvák, recitátor
a moderátor v řadě divadel, a v Karlových Varech, Šumperku, Teplicích,
v Praze ale především samozřejmě v Plzni, v Divadle J.K.Tyla. Ztvárnil tu
přes stovku rolí, na svém kontě má ale i šestnáct televizních a filmových rolí.
Svým uměním obohacoval životy a vnímání desetitisíců svých spoluobčanů.
Jirka dobře věděl, že jeho zkušenosti a schopnosti stojí i v seniorském věku za
využití. Od devadesátých let se proto věnoval i veřejnému životu bu jako
místostarosta úřadu městského obvodu na Lochotíně nebo – až do jara letošního roku – i jako ředitel Plzeňské filharmonie. V neutuchajících aktivitách
se tak dožil věku 78 let, ale zákeřná nemoc ho bohužel zaskočila uprostřed
tvořivé práce.

Může být rotarián vícekrát guvernérem?
Každý rotarián může být navržen pouze jednou
do funkce guvernéra a to distriktní nominační
komisí. Avšak v případě uprázdnění této funkce
může distrikt vyzvat jednoho z bývalých guvernérů, aby převzal tento mandát místo osoby, která byla vybrána.
Jaký je rozdíl mezi GSE (Group Study Exchange
– výměnná studijní skupina) a programem výměny mladých (studentská výměna)?
GSE je v podstatě přibližně měsíční pobyt profesionálů ve věku 25 až 40 roků v zahraničním distriktu. Jedná se o program profesionálních informací, financovaný Nadací Rotary, hostitelským distriktem a kluby. Rotariáni se nemohou
zúčastnit tohoto programu, s výjimkou vedoucího

Mgr. Květoslav Kroča čte vzpomínky na Vladislava Jáchymovského před pamětní deskou.
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S Jirkou nás vázalo upřímné přátelství – vždy byl hned v roce 1990 jedním ze spoluzakladatelů obnoveného Rotary klubu Plzeň, který se
rád zúčastňoval našich klubových
akcí. V roce 2005 jsme jej jmenovali
naším čestným členem.
Moc nás potěšilo, když se mezi nás
přišel podívat se svou milou partnerkou paní Miladou Pasekovou na
meeting, který jsme svolali na
16. června, tentokrát výjimečně do
zámku našeho člena Jiřího Lobkowicze v Křimicích. Tehdy jsme nemohli tušit, že přesně o tři měsíce
později se s ním budeme loučit naJiří Samek jako člen činohry Divadla J.K.Tyla posledy. . .
v Plzni v roli Jaga v Shakespearově Othellovi Jeho životem bylo hlavně divadlo.
„Kdybych dostal šanci žít svůj život
v roce 1972 (foto Věra Caltová)
ještě jednou, přál bych si ho prožít
znovu na jevišti,“ prohlásil kdysi. Moc bychom mu přáli, aby se mu důstojným
působištěm stalo i ono jeviště nebeské...
Jménem členů RC Plzeň
Dobroslav Zeman, PDG

skupiny o 4 až 5 členech. Celá akce probíhá jako
výměna se zahraničním distriktem.
Výměna mladých se týká středoškolských studentů ve věku 16 až 18 let, kteří vyjíždějí na školní rok
do zahraničí. Mohou to být – na rozdíl od členů
GSE – děti nebo rodinní příslušníci rotariánů.
Studentský výměna je programem Rotary International a nikoliv Nadace Rotary. Tento program
se rovněž realizuje jako výměnný se zahraničním
distriktem.
Kteří rotariáni jsou omluveni z docházky na klubové schůzky?
Požadavkem podle stanov je docházka ve výši
alespoň 50%. Z této povinnosti je možno omluvit
člena z těchto důvodů:
• obdrží-li dočasnou omluvu na základě rozhodnutí představenstva klubu z přijatelných nebo
vážných důvodů, uvedených v Jednotných stanovách Rotary klubu a to na stanovené období,
• pokud součet věku člena a doby jeho členství
v Rotary je alespoň 85 ( např. rotarián ve věku
65 let je členem Rotary po 20 let).

Text a foto: Vladislav Musial, sekretář klubu
Dne 18. 9. 2009 se sešli karlovarští rotariáni u pamětní desky umístěné na průčelí muzea, aby s členy nejbližší rodiny uctili památku
výročí úmrtí svého zakládajícího člena Vladislava Jáchymovského.
Po dobu více než 60 let nechyběl při žádné aktivitě, jež by napomáhala propagaci a rozkvětu Karlových Varů. Po dlouhá desetiletí byl
všeobecně známou a oblíbenou osobností kulturního života vřídelního města, neúnavným historikem, muzikologem, skvělým rétorem
a organizátorem, který by za prospěch města dal duši. U rotariánského stolu po něm zůstalo opuštěné místo. Konáním nám byl a zůstává
vzorem a následováníhodným příkladem rotariána, prodchnutého
humanistickými ideály.
Čest jeho památce!
n

• Čestní členové klubu nejsou povinni docházet
do klubu.
Jak publikovat v Rotary Good News text přednášky, pronesené na klubové schůzce?
Stačí zaslat šéfredaktorovi e-mailem na adresu
goodnews@rotary.cz celý text přednášky (nikoliv
jenom resumé), strukturovaný a správně napsaný, který se týká věci obecného zájmu. Redakční
rada časopisu posoudí tento článek a rozhodne
o něm. V kladném případě požádá šéfredaktor
jeho autora o povolení k jeho publikování.
Redakce RGN zamýšlí uvádět pravidelně tuto kapitolu FAQ (často kladených otázek). Žádá proto členy
distriktu o jejich formulování s tím, že odpovědi na
ně zajistí u dobře informovaných zdrojů.
První otázky převzal z francouzského magazinu
Le Rotarien a přeložil:
Augustin Čermák,
RC Hradec Králové

Na obrázku vlevo manželka a dcera Vladislava Jáchymovského

Ohlasy čtenářů

Knižní novinka – Pod společným názvem Krysa
v podpalubí vyšly během léta dvě detektivní povídky, jejichž autorkou je Andrea Vernerová,
past-prezidentka RC Brandýs-Boleslav a dlouholetá spolupracovnice redakce našeho časopisu RGN.
Detektivní literatuře se věnuje jako svému koníčku
i jako renomovaná autorka. Tentokrát nás zavádí
do prostředí námořníků, plavících se na nákladních
lodích. Toto prostředí důvěrně zná, protože její
manžel byl kapitánem jedné z lodí bývalé flotily
Československé námořní plavby. Andrea s ním absolvovala řadu cest po světových mořích a oceánech. I když kriminální zápletky jsou smyšlené,
prostředí, v němž ožívají postavy českých a slovenských námořníků, je autentické a pro suchozemce
atraktivní. Vydalo nakladatelství Marek Přibyl
/ Mare-Czech v edici Lodě & Napětí. (skj)

V RGN 2009/3 mě upoutala malá zpráva na straně
45 o vhodnosti označení čísel v mobilním telefonu
jako ICE.
Hned jsem si vybral dvě čísla, která jsem takto
označil, i když doufám, že je jako ICE nebudu často potřebovat. Te se mi ale stává, že nepoznám,
když mi volá manželka a hledím na její číslo jako
na cizí a kamarád, kterého jsem dříve hned oslovoval jménem, je překvapen, že se hlásím tak indiferentně.
Jak jsem vypátral, problém je v tom, že informátorka ze zdravotní pojišovny nesdělila, že mobilní telefony jsou zmatené, když se stejné číslo označí
dvěma různými názvy a tak místo jména raději zobrazují pouze číslo. A to mě moc netěší, jsem rád,
když vidím, kdo mi volá, zvláště, když se jedná
o blízké.
Škoda. Snad až technika ještě dále pokročí.
Jaroslav Masopust, RC Praha

datum

pořadatel

akce

místo konání

2. – 3. 10

RC Praha Classic

Rotary Praha Classic Charity Golf Cup

Praha, CZ

3. 10.

RC Třebíč

Postřižinské zabijačkové hody

Dalešice, CZ

16. 10.

D-2240/RC Hluboká

RI District 2240 Governor Golf Tour – 2. turnaj

Hluboká n.V., CZ

23. – 24. 10.

Rotaract

Distriktní konference

Modra u Bratislavy, SK

31. 10.

RGN

uzávěrka příspěvků pro RGN 2009/6 (vychází 1. 12.)

všeobecná aktivita

4. 11.

RI

Den spolupráce s OSN

všeobecná aktivita

6. 11.

RC Valtice-Břeclav

Setkání nad pečenou husou

Bořetice, CZ

8. 11.

D-2240

Internetový portál distriktu – pracovní seminář

Plzeň, CZ

12. 11.

D-2240

Uzávěrka přihlášek do výběr. řízení pro RYLA Montreal

všeobecná aktivita

12. 11.

RC Ostrava

Etika v podnikání

Ostrava, CZ

15. 11.

D-2240

GSE tým do USA – uzávěrka přihlášek

všeobecná aktivita

25. 11.

RC Prague International

Koncert pro Domov Sue Ryder

Praha, CZ

Prague Rotary Point

Benefiční adventní víkend

Praha, CZ

8. 12.

RC Třebíč

Benefiční koncert na zámku

Třebíč, CZ

15. 12.

RC Praha City

Benefiční aukce

Praha, CZ

31. 12.

RGN

uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/1 (vychází 1. 2.)

všeobecná aktivita
Č. Krumlov, CZ

28. – 29. 11.

Téma:

RC Český Krumlov

Benefiční ples

18. – 24. 1.

16. 1.

RI

International Assembly

San Diego, USA

27. 1.

RI

Výročí úmrtí P. Harrise (27. 1. 1947)

všeobecná aktivita

23. 2.

RI

Výročí založení prvního RC (23. 2. 1905 – Chicago)

všeobecná aktivita

28. 2.

RTC Ostrava

RYLA - uzávěrka přihlášek

všeobecná aktivita

28. 2.

RGN

uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/2 (vychází 1. 4.)

všeobecná aktivita

8.-14. 3.

Rekreační areál ROTASO
PŘIHLASTE SVÉHO KANDIDÁTA
DO 28. února 2010
Přihlášky a více info:
• za Rotary D-2240:
Zdeněk Michálek,
předseda komise Ryla
tel. 606 760 130,
zmichalek@hmpartners.cz
• za spolupořádající Rotarackt club
Ostrava:
Kateřina Chalupová
tel. 724 871 231
cha102@centrum.cz

RI

Rotaract víkend

všeobecná aktivita

26. – 27.3.

D-2240/RC Jihlava

PETS – školení činovníků 2010/2011

Jihlava, CZ

27. 3.

D-2240/RC Jihlava

Školení Nadace Rotarya

Jihlava, CZ

28. 3.

D-2240/RC Jihlava

Distriktní shromáždění

Jihlava, CZ

19. 4.

RI

Výročí narození Paula Harrise (19. 4. 1868)

všeobecná aktivita

D-2240

Pobyt našeho GSE týmu v USA

Washington
a Maryland, USA

19. 4. – 16. 5.
25. – 30. 4.

RI

Council on Legislation

Chicago, USA

29. 4. – 2. 5.

RTC Ostrava

Seminář RYLA

Prostřední Bečva, CZ

30. 4.

RGN

uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/3 (vychází 1. 6.)

všeobecná aktivita

D-2240/RC Třebíč

DISTRIKTNÍ KONFERENCE

Třebíč, CZ

ICC CZ/SK - A

Rotary Tennis Cup

Č. Krumlov, CZ

17. – 20. 6.

RI

RYLA International

Montreal, Canada

18. – 19. 6.

RI

Rotaract – mezinárodní setkání

Montreal, Canada

18. – 19. 6.

RI

Rotary Institute

Montreal, Canada

20. – 23. 6.

RI

Světový kongres RI

Montreal, Canada

RGN

uzávěrka příspěvků pro RGN 2010/4 (vychází 1. 8.)

všeobecná aktivita

4. – 5. 6.
20. 6.

30. 6.

Kalendárium avizuje ve zkratkovité podobě termíny všech nám známých aktivit, které se týkají rotariánského dění ve vztahu k našemu distriktu. Jsou zde uváděny akce tuzemské i mezinárodní, akce pořádané kluby, distriktními výbory i ústředím RI, akce otevřené rotariánské veřejnosti i uzavřená pracovní setkání určená jen zvoleným delegátům. Je to jedna z mála možností, jak představit
v koncentrované podobě mnohotvarost našeho rotariánského roku a jak vám připomenout některé termíny nebo vás na jednotlivá
setkání pozvat. Ti, kteří náš časopis čtou pravidelně, jistě zkratkovité formě porozumí. Podrobnosti k jednotlivým akcím vám rád
sdělí sekretář distriktu prostřednictvím e-mailu: pfencl@nextra.cz.

časopis vyznamenaný Cenou T.J. Bati
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Dignitatis memores ad optima intenti
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 subjektivitu 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 Rotary kluby, a to všechny, které byly v obou státech
přijaty za členy společenství ROTARY INTERNATIONAL (členem distriktu nemůže být jednotlivec). Rotary kluby se na vedení organizace (distriktu) podílejí prostřednictvím svých zástupců. V čele
distriktu stojí jako statutární zástupce a představitel
RI guvernér, který plní úlohu koordinátora činností
jednotlivých klubů a zprostředkovatele kontaktu
s vyššími organizačními složkami a společenstvím
RI. Při plnění jeho úkolů mu napomáhá řídící výbor
distriktu, regionální asistenti a členové tématicky
zaměřených distriktních 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. Obměna činovníků jednotlivých
klubů i distriktu má roční cyklus – rotariánský rok
začíná 1. července a končí 30. června.

aktuální informace na
www.rotary.cz a www.rotary.sk
internetový portál provozuje:
EUNECO.COM
European Network Company, s.r.o.
Klánovická 43, 198 00 Praha 14
webmaster distriktu:
Vladimír Skalský, RC Praha City
tel./fax: + 420 604 241 621

webmaster@euneco.cz
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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
• Opava International • 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
• Brandýs-Boleslav • Brno • Hradec Králové
• Ostrava • Ostrava International • Plzeň
• Praha • Říčany – v zakl. • Znojmo – v zakl.
ROTEX CZ
Slovenská republika
ROTARY KLUBY
• Banská Bystrica • Bratislava • Bratislava Danube
• Bratislava International • Košice
• Košice Classic – v zakl. • Košice Country
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra–Harmony • Nové Zámky • Pieš any
• Poprad • Rožňava • Spišská Nová Ves
• Trebišov – v zakl. • Trenčín • Zvolen • Žilina
ROTARACT
• Bratislava–Danube • Liptovský Mikuláš
• Nitra • Trenčín – v zakládání • Žilina
ROTEX Slovensko

celkem
členů

svět

1 027

390

1 417

1 233 017

Rotary klubů

46

20

66

33 581

RAC klubů

6

4

10

7 741

ROTEX

1

1

2

distriktů
zemí/regionů

534

2

(Celosvětové údaje k datu 31. 5. 2009)
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