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Rotary distrikt 2240 je založen ! 
Od 1. lervence 1999 začal v rdmci Rotary lnternational svou oficidlnl existenci zcela nový distrikt č. 2240, spoklný pro Českou repub

liku a Slovenskou republiku. 
Připomeňme si, že existence prvního československého - a velmi úspBného! - d istriktu se 47 Rotary kluby, nesoudho až do roku 1938 

číselné označení 66, byla v důsledku nacistické okupace zakázána a ani po II. světové válce se ji nepodařilo plně obnovit. Teprve nyní - po více 
než 60 letech - se tedy čeští a slovenští rotariáni opět dočkali existence svého samostatného distriktu. 

Náročné organizační přípravě jeho slavnostní inaugurace se po několik měsíců obětavě věnovali především úřadující představitelé naše
ho dnes již bývalého distriktu 1920 - západní část Rakouska, zejména PDG Thomas Warzenbock a PDG Peter Kron společně s pokladníkem di
srrikru Hansem Feinem, ale také budoud funkcionáři nového distrikru 2240. Realizace celé akce byla svěřena pražské kongresové AGENTUŘE 
CAROLINA. Dnes můžeme s uspokojením říci, že se jejich společné úsilí o důstojný průběh této v životě celosvětového rotariánského spole
čenství tak mimořádné události plně vydařilo. 

V sobotu 26. června 1999 dopoledne proběhla na pražském 2offně za přítomnosti více než 300 účastníků z mnoha zemí poslední spo
lečná konference distrikru 1920, která zhodnotila uplynulý rotariánský rok, v němž dosud čeští a slovenští rotariáni spolupracovali se svými ra
kouskými přáteli. Jim bylo také několikrát vysloveno naše upřímné a srdečné poděkování za veškerou organizační, morální i hmotnou podporu, 
jíž se za uplynulých téměř 9 let dosralo všem českým a slovenským Rorary klubům. 

V odpoledních hodinách se do slavnostního prostředí pražského 2offna scházely stovky hostů- nejen z Česka a Slovenska, ale i z 16 dal
ších zemí či dokonce světadílů : z Evropy byla zastoupena Anglie, Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Polsko, Rakousko, 
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Prezident Rl pro 1999/2000 
Carlo Ravizza se v doprovodu PDG 
Petera Krďna a manželek krátce se
známili s krásami historické Prahy. 
V oficiální audienci byli p1~ijati ml
sto předsedy Senátu ČR Ivanem 
Havllčkem a Jaroslavou Moserovou 
a poté i pražským primátorem 
Janem Kasalem. 
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Rumunsko, Slovinsko a Svýcarsko, ze se
veroamerického kontinentu Kanada a 
Spojené slácy, i Austrálie byla zastoupena 
- a pět nejvzdáleněj~fch hostů přijelo do
konce z Nového Zélandu. 

Nejvýznamněj~fm hostem byl 
ov~em prezident Rotary lnternational 
pro rok 1999 I 2000 - Ital Carlo Ravizza 
s chotí Rossanou, který přiletěl již ve 
čtvrtek 24. června ze Singapuru, kde se 
konal v červnu Světový kongres Rotary, 
a z Kuala Lumpuru, kde zasedalo ústřed
ní představenstvo Rl, nejdříve přímo do 
Bratislavy. Tam byl přijat jednak prvním 
místopředsedou slovenské vlády Pálem 
Csákym, jednak primátorem Bratislavy 
Josefem Moravčíkem, ve čtvrtek večer se 
'setkal s představiteli slovenských Rotary 
i Rotaract klubů, v pátek pak uspořádal 
tiskovou konferenci a nav~tfvil také sta
roslavný Děvfn. 

Praha jej přivíta la v pátek odpo
ledne a téhož dne večer byla na jeho po
čest uspořádána na italském velvyslanec
tvl slavnostní večeře. V sobotu čekal pre
zidenta Rl bohatý program: dopoledne 
byl přijat jednak místopředsedou Senátu 
p. Havlfčkem a primátorem města Prahy 
Janem Kasalem. Toto setkání bylo velmi 
přátelské, neboť si oba jako renomovaní 
architekti měli co zajímavého povědět. 

· Carlo a Rossamt Ravizzovi přHii krátce 
pozdravit dopolední distriktovou konfe
renci jcltě před jejím závěrem. 

Odpolední slavnostní shromáž
děn! bylo ve velkém sále ŽOfína zaháje
no v 17 hodin intrádou Pavla J. Vej
vanovského, kterou přednesl komorní 
soubor Virtuosi di Praga. Po přivítán! 
přítomných zahájil program Thomas 
Watzenbock svým projevem na rozlou
čenou s českými a slovenskými RC a pak 
následovaly pozdravné projevy význam
ných představitelta jednotlivých zemí: za 
Českou republiku krátce promluvil 
p. Pavel Ttgrid a za Slovensko p. Fedor 
Gál. Za Rakousko přednesl slavnostní 
projev bývalý místopředseda rakouské 
vlády a nynějU prezident Společnosti 

pro střední Evropu a podunajský prostor 
Erhard Busek. Carlo Ravizza pak slav
nostně vyhlásil založení nového Rotary 
distriktu 2240, pokrývajícího Česko a ' 
Slovensko. Projevy byly vystřídány krás
nými hudebními čísly, která přednesl 

pražský komorní soubor Virtuosi di 
Praga pod uměleckým vedením 
Oldřicha Vlčka a skvělý sólista Peter 
Michalica, člen RC Bratislava. Svou 
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interpretaci jedné věcy z Bachova houslového koncertu 
uvedl zasvěceným výkladem nejen smyslu dfla, ale i je
ho duchovní souvislosti s rorariánskými ideály. Právě 
jeho vystoupen! bylo skutečným duchovním vrcholem 
celého programu. 

Za důvěru, jíž se dosralo v~em českým '! slo
venským rotariánům založením jejich vlastního di
strikru, poděkoval na závěr oficiálního programu nově 
nastupující guvernér tohoto distriktu D. Zeman a sou
časně předal upomínkové dary v~em dosavadním gu
vernérům distriktu 1920, kteří tolik přispěl i k rozvoji 
Rotary v n~ich zemích. 

Slavnostní část inaugurace tedy skončila -
av~ak současně byla zahájena jej! část společenská, k je
jímuž úspěchu přispěla nejen krásná, teplá letní noc, 
ale i dobrá večeře a lahodné občerstven{ díky v~em 
sponzorům večera: Plzeňskému prazdroji, Bohemia 
Sektu, firmě Mattoni i karlovarské Becherovce, repre
zentované fi rmou Jameson Irish Whiskey. 

O hudební program večera se postaral ve vel
kém sále ŽOfína taneční orchestr P· BAND Vlastimila 
Pelce z Plzně a v malém sále Dixieland Jazzband BB 
Jozefa Karva~e z Banské Bystrice. V zahradním altánu 
žofínského parku sledovali hosté s velkým zájmem pů
vabné vystoupení folklórního souboru MLADINA 
z Plzně pod uměleckým vedením Milo~e Vr~eckého. A 
ve velkém sále obohatil večerní program uvedením tra
diční české besedy pražský soubor Dvorana Country 
Dancers pod uměleckým vedením Jana Pumpra. 

Jcltě mnoho zajímavých detailů bychom měli 
z tohoto slavnostního dne připomenout: že se dopo
lední disrrikrové konference i vlastní inaugurace zú
častnil také n~ přítel Hans MUller Rech, jemuž právě 
končilo jeho tříleté funkční období jako ředitele Rl 
a zároveň i pokladníka Board ofDirectors, tedy fimkč
ně čtvrté nejvy~í osoby Rl; 

že se uskutečnilo setkání guvernéra kaliforn
ského distriktu 5160 Billa Spaldinga s představiteli 
mnoha na~ich Rotary klubů, aby projednali realizaci 
řady humanitárních a vzdělávacích projektů, podpoře-
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ných účelovými dotacemi (Matching 
Grancy); 

že Bi llu Spaldingovi byla předá
na nově podepsaná dohoda o přátelské 
spolupráci mezi distrikcy 2240 a 5160 
v mnoha oblastech rorariánského života; 

že svou zdravici přednesla také 
Victoria Radel, jež se ujme za rok funk
ce guvernérky kalifornského disrriktu 
5280 - oblast Los Angeles a která n~e
mu distriktu nabídla uskutečněn! Group 
Study Exchange na jaře 200 1; 

že nás přiW pozdravit přátelé 

z Holandska - představitelé výboru pro 
mezinárodní spolupráci mezi Holand
skem, Českem a Slovenskem; 

že u příležitosti inaugurace byl 
vydán krásný fi latelistický pamětní list 
a obsahově i umělecky velmi hodnotná 
bronzová pamětní medaile; 

že na inauguraci bezprostředně 
navazoval velmi úsp~ný lnter-Country 
Meeting, pořádaný Rotary klubem 
Plzeň za účasti 19 zahraničních hostů ze 
7 zemi, kteří měl i příležitost se seznámit 
s krásami na~{ země a současně prohlou
bit své přátelské vztal1y s hostitelským 
klubem - ale to už jsou v~echno témata 
pro samostatné příspěvky do na~eho ma
gazínu. 

Když pak o půlnoci v~ichni 

hosté - a bylo jich na 650 ! - opou~těli 

krásné prostředí ŽOfína, byla jejich slova 
poděkováni za krásný a bohatý den i bla
hopřán{ do úsp~ných začátků nového 
distriktu povzbuzením i závazkem pro 
všechny, kteří budou odpovědní za roz
voj a uskuteči)ovánf rotariánských ideálů 
v obou na~ich zemích, tedy pro všechny 
české a slovenské rotariány. 

Dobroslav Ztman, 
guvtmtr distriktu 2240 pro 199912000 
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ještě z pozdravů k inauguraci 
Rl- EEMA, 

oblastní centrála Curych 

Přeji všem rotariánům distrikcu 
2240 vše nejlepší do budoucnosti. Bylo 
pro mne velkým privilegiem a především 
radost!, že jsem se mohla zúčastnit roz
voje Rotary v Česku a na Slovensku. Na 
četné kontakty si stále uchovávám ty 
nejlepší vzpomínky. 

Můj opravdový dfk patří všem 
českým a slovenským rotariánům za 
nadmíru obohacující spolupráci v po
sledních letech. Slavnostní inaugurace, 
která je bezpochyby výsledkem neuvěři
telného nasazení rotariánů v Čechách, 
na Slovensku i v Rakousku, vejde jistě 
jako milník do děj in distriktu 2240. 

Mnoho radosti, štěstí a úspěchl't 
do Vaší rotariánské budoucnosti Vám 
přeje ze srdce 

Mi/a Myrsep, 
Rotary Inumational -
Europe!Aftica 0./fice, 

Curych 

Distrikt 1720 - Francie 

Bohužel jsme se nemohli zt'tčastnit onoho pro 
Rotary a pro vás nezapomenutelného dne, ale přesto 
přejeme vše nejlepší do začínajícího rotariánského ro
ku, a hodně zdaru v aktivitách nově vytvořeného di
striktu 2240. 

Franrois a Suzanne Habert, PDG, 
District 1720, Chartres, Francie 

Distrikt 9270 -Jižní Afrika 

Milý Dobro, 
z pověření svého d istrikcu bych chtěl blal10-

přár robě a tvému disrrikcu k jeho uvedení do rorari
ánského světa. Je to pro tebe jedi nečná přťležirosr být 
prvním guvernérem distrikcu. I já ti přeji jménem své
ho distrikcu hodně šrěstť. S rorariánským pozdravem 

Dot1glas Kent, guvern!r distriktu 9270, 
Margate, jižnf Aftika 

RC St-Petersburg NEVA 

Vyjadřujeme pocity hluboké satisfakce a ra
dosti všech členů našeho klubu při přťležitosti ustave
ní nezávislého disrrikru 2240, který spojuje Rotary 
kluby z České republiky a Slovenska. 

Doufáme, že přátelství mezi 
Rotary kluby v Petersburgu, Praze, Plzni 
a Brně se za vaší pomoci bude ještě vťce 
rozvíjet ve všech oblastech rorariánské 
činnosti . 

Přijměte naši gratulaci a srdečné 
pozdravy. 

Albert Brikke1; prezident 
RC St-Petersburg NEVA 1998199 

Oleg Vasikvsky, prezident 
RC St-Petersburg NEVA 1996197 

Distrikt 7620 -
District of Columbia, USA 

Mnoho srdečných blahopřání 

rorariánl'un ~ového disrrikru 2240 po
krývajícího Českou a Slovenskou repub
liku. Do příštích Jer Vám přejeme mno
ho úspěchů při uplatňování rotarián
ských ideálů . 

Thomas L. Ktuako 
DGN pro 2000/01 

Distrikt 2490 - Izrael Stromy v · mírovém háji 
... ...... ..................... ,:! 

'DlH> )'.:3 'lDrl I~ I 
~;J4t<I 'UII't I 

p1if 

Tlitirt.-4/tú ·TlL· 

OH tHf occ•s•nH Of rHr ut•uou••t•QH qr msr a a to ~; 

8/----'•wn.uu.._o.._y u• •..a.•.tt.J• ,...,, .... 0.._,u.,.a..._.ag..._ ___ ".f6 ;~ 

Krátce před ustavující konferencí 
našeho distriktu navštívil RC Pral1a rotarián 
Yakov Malmon, past prezident RC Safad 
v Izraeli, který se pl'tvodně jmenoval 
Wodak a v roce 1939 emgiroval z již oku
pované Prahy do tehdejší Palestiny. Přítel 

Wodak, který stále hovoří bezvadnou češti
nou, velmi litoval, že se nemůže zdržet do 
konference, předal mi však certifikát do
svě~čujíd, že na počest vzniku disrrikru 
2240 zasadil Rotary klub Safad 10 stromů 
v mírovém háji Paula Harrisc. 

Rorary klub Safad se rozhodl v ro
ce 1965, že na počest zakladatele rorarián
ského hnutí založ! cypřišový háj na kopcích 
nad městem Safad v severoizraelské 
Galileji. Podle původního záměru měl mír 
háj 10 000 stromů. Tento cíl byl dosažen 
v 80. letech, háj je však dále rozšiřován 
a další stromy jsou vysazovány na počest 
Rotary klubů z celého světa, jakož i na po
čest významných osobností, např. prezi
denta Clintona. 
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Přítel Wodak, který je nyní 
předsedou lnter Country Commirree 
Izrael - Česká republika a Slovensko, mi 
rovněž předložil návrh na spolupráci di
striktl't 2240 a 2490 (Izrael). Tento ná
vrh zalunuje: 
- výměnu skupin mládeže v rámci 
Group Study Exchangc 
- vytvořen! přátelských vztal1ů mezi klu
by navázáním písemných stykl't a vzá
jemnými návštěvami jednotlivcl't nebo 
skupin rorariánů 
- v nadcházejícím jubilejním roce 2000 
nabídku na pohostinství a pomoc rotari
ántun při_ návštěvě svatých míst v Izraeli 
- pomoc městům při navazování družeb
nťch vzájemných styků. 

Pokud by některý český nebo 
slovenský klub měl zájem o navázání sty
ků s RC v Izraeli, nabízím zprostředko
vání kontaktu. 

• 

Milan Roch 
RC Praha 
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Nadace Rotary (Rotary Found
ation) je obecně prospěšnou nadací, kte
rá světovými programy na úseku huma
nitárním, výchovném a kulturním pod
poruje úsilí Rotary lnternational o poro
zumění mezi národy a o světový mfr. 

Nadace Rotary je vedena jako 
samostatný subjekt vedle Rotary lnter
national - zejména z daňových důvodů. 

V jejím čele stojí 13 kurátorů, 

z nichž nejméně 6 jsou bývalí presidenti 
Rl. Jejich funkční období trvá 4 roky. 
Generálním sekretářem Rotary Found
ation je současně generální sekretář 

Rotary lnternational. 

Získávání prostředků 
Veškeré finanční prostředky, 

které přicházejí do Nadace, jsou dobro- . 
volné. Každý distrikt oznámí před zahá
jením nového rotariánského roku svůj 
cíl v dosažen( příspěvků Nadaci. K tomu 
přijdou dary od dárců mimo Rotary, 
které jsou často velmi vysoké. V USA 
jsou Nadaci často testamentárně odka
zovány dary v hodnotě až 1 mil. dolarů . 

V roce 1991 byl zaveden tzv. 
Share - systém, umožňující, aby se na 
soustředěných prostředcích opět přímo 

podflely jednotlivé distrikry. Všechny 
dary, které nejsou účelově vázány, jsou 
rozděleny do dvou fondů. 

60% přijde do fondu distriktů 
a po 3 letech se opět vrací na distrikty 
a jednotlivé kluby, které je ~o Nadace 
vložily. Z těchto prostředků mohou být 
financována např. dodatečná stipendia, 
dodatečné výměny studijních skupin 
apod. 

40% přijde do světového fondu. 
Z něho jsou hrazeny programy Nadace, 
např. výměny studijních skupin (GSE), 
dlouhodobá stipendia, 3-H -program, 
program PolioPlus, účelové dotace 
(Matching Grams) a další. 

Vedle těchto prost~edků existuje 
ještě nedotknutelný stálý fond, který 
uvolňuje pouze úroky a vyrovnává výkyvy 
mezi příchody jednotlivých darů 

a příspěvků. 
Z prostředků Nadace Rotary 

jsou financovány jednak vzdělávací a vý
chovné programy, jednak programy hu-
manitární. ' 1 

I -Vzdělávací a výchovné programy 
Tyto programy, zejména stipen

dia, se rozvíjejí již od roku 1947. Od 
té doby bylo poskytnuto přes 30 000 

Čímpomdhd 

NADACE 

ROT ARY 
stipendií v celkové částce přesahující 335 milionů dola
rů. 

a} zahraničnl stipendia /Scholarships Program/ 
Ročně je udělováno kolem 1 000 stipendií 

v ceně cca 28 milionů US $. Stipendisté podporovaní 
Nadací Rota.ry by měli působit jako vyslanci své ma
teřské země pro mezinárodní porozumění ve smyslu 
rotariánských ideálů. 

Děti rotariánů nebo jiní příslušníci rotarián
ských rodin jsou z účasti vyloučeni . 

V současné době jsou udělována tato stipendia: 
- stipendium na 1 studijnf rok 

Zájemci by měli absolvovat před jeho uděle

ním nejméně 2 studijní roky nebo mft odpovídající 
zkušenost ve své profesi. Poskytnutý příspěvek může 
být použit na úhradu všech výdajů souvisejících se stu
diem kromě výdajů čistě osobní potřeby. 

V r.l 998/1999 se předpokládá hodnota jed
nono stipendia ve výši cca 22 000 US $ 
- stipmdium pro vlu studijnlch roků 

Tato podpora může probíhat přes 3 roky 
a může činit v r.l998/1999 l l 000 US$. Vzhledem 
k nižšímu obnosu se jedná vlastně o příspěvek na po
krytí čistě studijních nákladů. U tohoto druhu stipen
dia se vyžaduje, aby stipendista dosáhl akademické 
hodnosti. 
- kulturnl stipendium 

Účelem tohoto stipendia je intenzívní vzdělá
nf ve studiu cizího jazyka a kultury. V současné době 
je v programu ll cizích jazyků. Stipendisté musejí od
povídající jazyk studovat nejméně 1 rok na škole uni
verzitní úrovně. 

Kulturní stipendia mohou být poskytn~ta na 
dobu 3 až 6 měsíců. Výše činí pro rok 1 ~98/1999 
10 000, resp. 17 000 US $. Ubytování stipendistů má 
být zásadně zaj ištěno v rodinách. 

b) Program pro učitele vysokjch škol 
Vysokoškolští učitelé, kteří jsou . ochotni po 

dobu 3 - 5 nebo 6 - 10 měsíců učit na vysoké škole 
v rozvojové zemi, mohou z Nadace Rotary obdržet sti
pendium v hodnotě přes 10 000, resp. 20 000 US $. 
Vyučovací povinnost se vztahuje na kulturní, politické, 
sociální nebo hospodářské studijní obory. Tento pro
gram je - oproti jiným vzdělávacím programům -
otevřen i pro rotariány. 

Všem uvedeným programům je společné, 

že stipendia jsou poskytována na návrh příslušného 
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distriktu. Možný počet stipendistů di
srriktu vyplývá z výše jeho podílu na da
rech, které 3 roky předem do fondu pře
dal. 

c) Rotary - mlrové programy 
Tyto programy jsou přednostně 

zaměřovány k urovnání konfliktů a zajiš
tění světového míru. Jedná se zde zvláště 
o konference na téma světový mír, které 
jsou finančně podporovány Nadací 
Rotary. Nejvyšší možný příspěvek je 
40 000 US$. 

d) Výměna studijnlch slmpin (Group 
Study Exchange - GSE) 

Každý distrikt má každoročně -
nezávisle na jeho darech Nadaci Rotary 
nárok na jednu výměnu studijní skupiny. 
V rámci Share-programu může každý di
strikt za svůj 60% podíl na příspěvcích 
pro Nadaci uskutečnit ještě jednu další 
výměnu studijní skupiny. 

Účastníci tohoto většinou čtyř
členného GSE-týmu (ženy či muži) ma
jí být ve věku 25 až 40 let a působit ve 
svém oboru již nejméně dva roky. Během 
pobytu v zahraničí mají příležitost se
známit se s kulturou a také s životem 
v hostitelské zemi. Skupina je vedena 
zkušeným rotariánem. 

Náklady cesty tam a zpět hradí 
Nadace Rotary, náklady potřebné v part
nerské zemi jdou k tíži tamních rotariá
nů. Ročně se na tyto studijní výměny 
vynakládá kolem 5 milionů US $. 

II - Humanitární programy 
Mezi nejdůležitější humanitární 

programy, na které je vynakládána větši
na finančních prostředků Nadace 
Rotary, patří: 

a) Úle/ovl dotáce /Matching Grantsl 
Nadace Rotary podporuje pro

jekty klubů nebo distriktů dodatečnými 
peněžními prostředky, tzv. účelovými 

dotacemi (Matching Grants) . Tyto pro
jekty musí být koncipovány ve spoluprá
ci s klubem nebo distriktem jiné země. 

Vynaložený obnos na projekt může být 
Nadací Rotary zdvojnásoben. Maxi
mální příspěvek Nadace je 50.000 US$. 

· Tyto účelové dotace jsou vyni
kající možností, jak ze 40% světového 
fondu získat další prostředky pro distrikt 
nebo klub. 

Žádosti o účelové dotace do vý
še 25.000 US $ jsou projednávány 
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průběžně, žádosti v hodnotě nad 25.000 
US $ jsou projednávány 2x ročně, vždy 
k !.červenci a k l.lednu. 

Podporovány jsou zejména pro
jekty se zaměřením na boj proti dětské 
obrně, výcvik k výchově pro povolání, 
službu obcím, pomoc postiženým, lékař
skou pomoc, zařízení pro pitnou vodu 
a zemědělství. Podstatná část projektů 
musí být provedena rotariány. 

b) Program Zdrav! - hlad- hu
manita I 3-H-program/ 

Jde o dlouholeté široce založené 
humanitární programy, které vyžadují 
neustále aktivní účast rotariánt't v oblasti 
projektu a současně i v jiné zemi. 
Předpokladem je účast klubů a distriktu 
minimálně I O % vlastních prostředků. 

Hlavními oblastmi využití jsou: 
alfabetizace - výchova k povolání, vzdě
lání, péče o zdraví, rehabilitace - výroba 
potravin, zásobování vodou. 

Tyto programy se realizují od 
r.l978, v r.1997/1998 bylo schváleno 21 
nových projektů s příspěvkem v hodno
tě 6,5 mil. US $. 

c) Rotary -program dobrovolnl
ktl /Rotary Volunteers Program/ 

Tento program se obrací na ro
tariány, bývalé stipendisty Nadace, býva
lé účascníky výměnných skupin a také 
šleny Rotaractu, aby poskytli svoji speci
ální kvalifikaci převážně pro nasazení 
v rozvojových zemích. 

Nadace poskytne při těchto 4-8 
týdenních programech příspěvek na le
teckou dopravu a skromný příspěvek na 
krytí osobních výloh. 

Nadace vede seznam projektů, 
pro něž jsou hledáni dobrovolníci, a zá
roveň seznam jednotlivců, kteří nabízejí 
svoji kvalifikaci k využití. 

d) Dotace Cm·/ R Millera na 
prttzktmmé projekty /Cat"! R Miller , 
Discovery Grantsl. 

Finanční základ tohoto progra
mu tvotí velkorysá nadace prezidenta Rl 
1963/1964 Car!. P. Millera a jeho paní 
Ruth. V jeho rámci jsou poskytovány 
příspěvky na cesty, které jsou určeny 
klubům a distriktům při prt'tzkumu me
zinárodních projektů zaměřených na 
služby obc;i. 

Maximální příspěvek na cestov
ní náklady a podobné výdaje činí 3.000 
US $, poskytuje se 2x ročně, vždy I. čer
vence a i.ledna. 

e) Program PolioPlus 
Jde o nejznámější a nejobsáhlejší program 

Nadace Rotary. Jeho cílem je vymýtit dětskou obrnu 
celosvětově do konce roku 2005, tedy ke IOO.výročí 
založení Rotary lnternational . 

Do fondu PolioPlus bylo již vloženo přes 300 
mil. US $. Tyto prostředky jsou využívány k opatření 
nutné očkovací látky, její dopravy, poučení obyvatel
stva, školení pomocných sil a k provedení vlastního 
očkování. Mnoho tisíc dobrovolníků - rotariánů i ne
rotariánů - převážně v rozvojových zemích, dobrovol
ně pomáhá v této dobré věci . • 

Až dosud bylo očkováno zhruba 450 miliónt't 
dětí, dětská obrna je celosvětově na ústupu. 

j) Childrer~s Opporttmities Grants /COG/ 
Tento zvláštní jednoroční program k prove

dení speciálních projektů pro děti ve věku do i6 let byl 
vyhlášen pro rok 1998/99. Na jeden projekt mohla být 
poskytnuta přímá podpora v maximální výši 25.000 
US$. 

Upřednostňovány byly projekty, které se za
měřují na činnosti pro sirotky, zaopatření a vzdělání 

dětí z ulice, zamezení zneužívání drog, první lékařskou 
pomoc a očkování, základní výživu a ošacení, zotavení 
dětí, chirurgické odstranění vrozených defektů, reha
bilitaci apod. Na tyto programy vyčlenila Nadace 
Rotary 20 mil. US$. Je potěšitelné, že z něho bylo při~ 
děleno na projekt Rotary Clubu Český Krumlov 
20 000 US$, na projekt RC Praha 15 000 US$ a na 
projekt RC Poděbrady JO 000 US$. 

I české a slovenské kluby se podílejí svými 
prbjekty zejména ve zdravotní a sociální oblasti na na
plňování základních cílů Nadace Rota.ry. V novém di
striktu 2240 byla v rámci poradního sboru guvernéra 
ustavena komise Nadace Rotary, jejímž hlavním úko
lem je napomáhat jednotlivým klubt'un při přípravě a 
realizaci jejich projektt't. V případě dotazt't je možno 
obrátit se buď přímo na vedoucí pracovníky této ko
mise (pro ČR Daniela Vondrová z RC Český Krumlov, 
pro SR Milan Profant z RC Bratislava) nebo na ve
doucí specializovaných subkomisí - pro GSE (pro ČR 
Jiří Fast, RC Plzeň, pro SR Vasil Dorovský z RC 
Žilina), - pro MG-projekty (pro ČR Petr Lapačka 
z RC Tábor, pro SR Jozef Sišila z RC L.Mikuláš). 

Žádáme všechny kluby, aby zaslaly infor
mace o projektech, realiwvaných nebo připravova
ných v roce 1998/1999 a pro rok 1999/2000 na adresu: 

Daniela Vondrová, 382 ll Větřní 299, nebo 
E-mail: Daniela.Vondrova@cssz.cz 
a to do 3 1.8. 1999, aby bylo možno zpracovat 

souhrnnou informaci za celý distrikt 2240. 
/ 

Daniela Vondrovd 
vedoucf komise Nadace Rotary 

distriktu 2240 

Důležitá data 

25.9.1999 
Předání Charty RC Trutnov 
2. 10. 1999 
lnter-Country Meeting 
lřístoličník, Sumava 
8. - 10. 10. 1999 
Prezidentská konfe rence Rl, 
Brusel, Belgie 
18.-21.11.1999 
Rotary Institute, Brighton, 
Velká Británie 
8. 4. - 12. 5. 2000 
Pobyt GSE týmu distriktu 2240 
v Kalifornii 
26. - 28. 5. 2000 
PETS, distriktové shromáždění 

a distriktová konference 
distriktu 2240, Olomouc 
12. 5.- 15. 6. 2000 
Pobyt GSE týmu distriktu 5160 
v České republice a Slovenské republice 

Svět Rotar v číslech 
Ke konci roku 1998 mělo celosvětové · 
společenství Rotary lnternational: 

Rotary kluby: 
• 1.188.816 člent't 

· 29.367 klubt't 
527 distriktů 

• 160 zemí 
Rotaract kluby: 

145.000 členů 
6.304 klubů 

142 zemí 
lntemct kluby: 

144.210 člent't 
6.270 klubt't 

96 zemí 
Rotary Community Cotps: 

2.396 člent't 
50 zemí 

S radostí konstatujeme, že k l. červen
ci 1999 přibyl do mezinárodní rodiny 
Rotary náš nový distrikt 2240 pokrý
vající dvě bratrské země - Českou re
publiku a Slovenskou republiku. 

Přlspěvky do Nadace Rotary: 
670 565 Paul Harris Fellows 

42 390 donátort't 
2 376 hlavních dárců 

Převzato z čttsop~su The Rotarian, 
5 a 611999 

~------------------6------------------~[ 
'J).fyn.ilal.is memores ad op Iima .in len/i 
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U příležitosti slavnostní inaugurace na
šeho samostatného distriktu 2240 byly 

vyddny dva významné pamětní 
dokumenty: 

PAMĚTNÍ 
, 

FILATELISTICKY 

LIST . 
nese anglický text připomlnajlcf v angličtině inauguraci distriktu 2240 za 
přítomnosti prezidenta Rl Carla Ravizzy a současně jednu českou a jed
nu slovenskou známku, obě připomlnajlcf- každá jiným zajímavým způ

sobem - bývalou společnou existenci Československa. Známky jsou ora
ženy denním razítkem z Bratislavy a Prahy s datem 26. června 1999. List 
vyšel v omezeném nikladu 350 ks, z nichž zbývá už jen asi 150 exem
plálů. Bude-li mlt váš klub o tyto pamětní listy v ceně 200,- Kč zájem, 
nechť oznámí jejich celkový počet nejpozději do konce září 
t. r. sekretáři distriktu p. Vladimíru Jeništovi. Listy pak budou odeslány 
společně na dobírku na adresu pokladníka klubu. 

PAMĚTNÍ MEDAILI 
vydal z vlastní mimořádně vítané inicia
tivy a ve vlastní režii p. Pavel Lejhanec, 
člen RC Pardubice. Medaile je provede
na z patinového bronzu. Autorem jejího 
výtvarného řešen( je známý medailér p. 
Vitanovský. Na averzu je portrét Paula 
Harrise, zakladatele Rotary s textem 
PAUL P. HARRIS - FOUNDER OF 
ROT ARY, na reverzu znak Rotary - ozu
bené kolo, dále text DISTRJCT 2240 -
CZECH REPUBLIC - SLOVAK RE
PUBLIC- INAUGURATION - JUNE, 
26, 1999 - PRAGUE a konečně stálé 
latinské heslo našeho dimiktu DIGNI
TATIS MEMORES AD OPTIMA IN
TENTI. Ražbu medaile provedla 
Mincovna Kremnica. Medaile je uložena 
na sametu v plastovém etui. Jejl cena či

nf 420,- Kč. Zájemci o ni si ji mohou 
objednat - opět hromadně za celý klub -
ha adrese: 

7 
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Pavtl Lejhmll!c, zlatnictvl, 
třlda Mlru 65, 530 02 Pardr1bice, 

ul. a fax: 04016615 231. 
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Čeká nás výměna studijních skupin 
Úvodnn 

Výměna studijních skupin 
(GSE) mezi dvěma distrikty v rámci 
Nadace Rotary International je jedineč
nou kulturní i profesní přlležitost i pro 
mladé podnikatele a odborníky, muže i 
ženy ve věku od 25 do 40 let, kteří jsou 
na počátku své odborné kariéry. 
Program Nadace kryje cestovní náklady 
pro týmy mladých účastníků tak, aby 
mohlo dojit k reciproční výměně týmů 

mezi dohodnutými partnerskými di
strikty rttzných zemi. 

Po dobu 4-6 týdnů maj i členové 
týmů mimořádnou možnost studovat a 
poznávat instituce a podniky hostitelské 
země včetně způsobu a stylu života, se
znamovat se se způsobem prováděni 

vlastni profese v zahraničí a zejména pak 
navázat a rozvíjet osobní i profesní vzta
hy s předními odborníky navštívené ze
mě včetně vzájemné výměny zkušenosti. 

Přlnos múuijm 
Všichni účastnici této cenné, 

neopakovatelné zkušenosti se vrátí do
mů nejen s novou perspektivou a širším 
rozhledem, ale i novými profesními ide
jemi, pochopením národní kultury, ob
chodu i způsobu vlády navštívené země, 
které mohou být neocenitelným příno
sem pro budoucnost jejich země i spo
lečnosti. 

Kdo se může zúlastnit 
GSE tým sestává ze čtyř podni

katelů či odborníků - nerotariánů a jed
noho rotariána - vedoucího týmu. 

Žadateli musl: 
• zavdzat S(, že zůstanou u svého 

zamlstndnl i po studijnl vjmlnl min. 
2 roky 

• být na zaldtku své pro fon! kariéry 
• být rezifknty mbo mlt zaměst

ndnl V( vysllajlcl umi - distrikttt 
• mlt V(lmi dobrou zna~st jnzyka 

uml, kt(rou navštiv! 
• být komtmikntivnl, přlj(mnl, 

koopuativnl s přlkladným a nad!mým 
vztah(m k( své proftsi 

• mažit S( využit tohoto programu 
k( zvjšml svého vzdl/dni a plnit ndrolné 
požadavky spojmé s m(zindrodnlm usto
vdnlm a aktivnf úlastl na (Xtmsivnlm iti
n(rdři 

GROUP 

STUDY 

EXCHANGE 
• připravit a předložit zdvl relnou zprdvu a na 

poždddnl pr(Untovat z/skané zku!mosti v Rotary klub(ch. 
Na tomto programu se nemohou podílet rota

dáni, zaměstnanci organizaci Rotary, jejich manželky, 
přimi příbuzní po vzestupné i sestupné linii. 

jak projevit zdjem a podat žádost 
Jediným vhodným způsobem je buď reagovat 

na podnět od Rotary klubu či sám aktivně kontakto
vat Rotary klub v místě či pobllž bydliště. Na žádosti, 
které neprošly Rotary klubem a nebyly jim doporuče
ny, nebude brán zřetel. 

Dle volby distriktu může být profesní složeni 
GSE týmu v různých variantách: 

• sp(cializované tjmy - např. o jdné proftsi, 
• div(rzifikovanl, vlceproftm l tjmy, 
• tjmy se sp(cidlnlm tématickým zamlřmlm (PolioP!us, 
protidrogovd aktivita apod.) 

Program GSE distriktu 2240 
Založeni našeho nového distriktu vyvolalo 

v rotariánském světě nečekaný zájem o naše obě země, 
o jejich historii, kulturní, umělecký, odborný i nor
mální život, o navázáni kontaktů i rozvoj přátelství. 
Svědči o tom i zájem dohodnout i partnerské studijní 
výměny. 

Pro rotariánský rok 1999- 2000 je díky inici
ativě nastávajícího guvernéra distriktu 5160 severní 
část Kalifornie p. Billa Spaldinga a nastávajícíh o 
guvernéra Dobry Zemana již dohodnuta skupinová 
studijní výměna pro jaro roku 2000. Vedením tohoto 
týmu a zároveň řizenim celé GSE agendy na úrovni 
distriktu byl pověřen asistent guvernéra Jiři Fast. 
Předpokládané terminy respektujid účast členů obou 
týmů na distriktových konferencích jsou stanoveny 
takto: 08. 04. 2000 odlet z Prahy do San Franciska, 
společný odlet obou týmů ze San Franciska do Prahy 
cca 12. 05.2000 a návrat Američanů domů cca 15. 06. 
2000. Předpokládli se, že týmy budou složeny z růz
ných profesi. Přestože výběr účastníků proběhne až 
koncem záři, připravujte již dnes výběr kandidátů 

v oblasti působeni vašeho klubu. K objektivnímu 
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závěrečnému výběru bude ustavena vý
běrová komise složená z českých a slo
venských rotariánů . 

Pro další rotariánský rok 2000 -
2001 je již ve stadiu projednáni skupi
nová studijní výměna s distriktem 5280 
-jižní Kalifornie (Los Angeles). Tato jed
náni probíhají s nominovanou guvernér
kou tohoto distriktu pro rok 2000/2001 
panl Victorii Radelovou. 

Kromě těchto konkrétních z 
ámořských nabídek se nám nabízej i dal
šl možnosti např. od distriktu 2390 ze 
Svédska - oblast Helsingborgu, nebo ze 
dvou anglických distriktů 1270 a 1290. 
Bude záležet na dalších jednáních, které 
nabídky budeme moci v rotariánském 
roce 2000 - 2001 využit a jak bude mož
né použit zvláštního fondu Nadace 
Rotary "District Designated Fund" 
v rámci tzv. Share-programu ke kryti ná
kladů na druhou skupinovou výměnu 

s některou z evropských zemi také v ro
ce 2000/2001. Z potřebných 6000 US $ 
máme možnost úhrady podstatné části 
těchto nákladů z dřívějších příspěvků 

všech českých a slovenských Rotary klu
bů do Nadace Rotary. 

Závěrem bych chtěl ještě jed
nou vyzvat všechny Rotary kluby našeho 
nového distriktu, aby již ;čaly s vyhle
dáváním vhodných kandidátů a aby 
si jejich členové a funkcionáři byli sou
časně vědomi toho, že se jedná o reci
proční návštěvy, kdy budeme mit přlle
žitost oplatit pohostinnost zahraničním 

členttm skupinových studijních výměn 

při jejich pobytu u nás. 

]iřl Past, 
ADG, poradnl sbor DG, 

V(túmcl mbkomis( GSE 

Drobečk z inau urace 
Jihoaustralskj distrikt 9500 

Jihoaustralské teritorium za
stupoval Čech, pan M ilan Rapp; podle 
svých slov je jediným rotariánem české
ho původu v této oblasti . 

Byl prezidentem klubu v době, 

kdy se konala tisíci konference Rorary 
v Austrálii a moc rád na to vzpomíná. 

Andr(a ~rn(rovd 
mlaklnl rada GN 



Studenti objevují vliv Rotary 
Když A my Shanle cestovala 

z USA do Itálie jako studentka vyslaná 
Nadací Rotary, věděla, že se pouští do 
dobrodružství, které by jí mělo přinést 

zkušenosti s novou kulturou a studia his
torie umění u renomovaného učitele . 

Během svého pobytu poznala, jak 
velkou roli hraje Rotary v životech lidí 
po celém světě a jak se mohla stát jeho 
částí. 

Arny Shanle, kterou vyslal 
Rotary Club of Grosse Pointe 
z Michiganu, byla hostem distriktu 
2070 a studovala umění ve škole 
Lorenza Medicejského (Scuola Lorenzo 
de Medici) ve Florencii. Její učitel , 

Lorenzo Casamenti, se podílel na restaurování slavné
ho stropu v Sixtinské kapli. "je jednfm z nejúžasnějšlch 
učitelt'i, jaké jsem zatfm měla to štěstf poznat," říká Amy. 
"Pl'l!s svd četnd vyznamendnf a sldvu je stdle skromný a se 
stttdenty jednd jako se sobě rovnými." 

Děkan místní univerzity ji při své návštěvě 
Říma pozval jako zástupkyni Rotary na konferenci ka
tolických univerzit v portugalském Lisabonu. Arny se 
zde setkala s dalšími 250 účastníky. 

"Byla jsem poždddna, abych promluvila 
o Rotary a roli katolicismu na amerických tmiverzitdch," 
řekla . "Setkdnf se kromě mě zíčastnilo pouze deset mla
dých lidi." 

Později, při výletu do vsi Marsala na Sicílii, 
navštívila muzeum a poučila se, že ves byla obnovena 
rotariány. "I v této maličké vesnici bylo Rotary přltomno 

v 

Výbor pro přípravu projektu Zeny za mír 
Voskovcova 935, 152 00 Praha 5, teUfax 581 00 69 

V Praze dne 6. června 1999 

Věc: návrh na spolupráci a podporu projektu ieny za mlr 

"Dostihnout miru je nejenom možné, je to nevyhnutelné" 

Dovolte, ahychom vdm pkdstavi!J projekt Ženy za m{r, který se uskutečni v ctlé Evropě v tjdnu od 
16.- 23. řljna 1999 při přflditosti 54. výročl založeni OSN. V ČR je pldnovdn kro ml Prahy v ni ko
lika dalšlch mlstech. 
Během tohoto tjdne se ženy budqu schdut na různých typech akc(, jako jsou diskusnl skupiny, rectpct, 
panelové diskuse, čaje, hudebnl festivaly, divade/n{ pkdstavenl, apod.. Jejich výbb zdvisl na možno
stech a pkdstavdch organizdtorek v tom kterém mlstě (zemi). 1}den může tldle zahmovat konference, 
pořady v hromadných sdllovaclch prostředclch, setkdnl s učiteli a studn1ty ohlednl výchovy k mlru 
a světooblanstvl a dal11 aktivity, které budqu napldnovdny mlstnl ve spoluprdci s organizacemi maji
dmi podobné zdjmy. Cl/em všech akci je zvýšit mlrové vldomf v naši populaci a pozvdnl na zdvlreč
n~ shromdždlnf na hlavni ndmlstl mlsta (v sobotu 23.1 O. 1999 v 1 6""), ktk budqu přečtena Slova 
za mlr. Po skon lenl letby, kterd zahmuje výiíatky a citdty slavných autorů a osobnosti k tématu mlr, bu
tÚ přečten dopis adresovaný gmerdlnlmu tajemnfkovi OSN, v němž j e žádán, aby svolal schůzku všech 
představitelů llenských stdhi za úlelem položeni zdkladů a vytvořeni podmlnek pro nastoleni ce/osvl-

• wvého mlru. V rdmci tohoto shromdžděnl budqu ženy vyzvdny, aby kopii dopisu potkpsa!J a odesla
ly. Budou pozvdni ždci zdkladnlch Iko~ aby se zúlast11ili této události, aby s sebou přinesli vlajky, kte
ré sami navrhli a vyrobili, a které pkdstavujl jejich osobnl vizi mlru. Dlti buMu takl vyzvdny, aby 
přines!J i hralky, o kterých si mysli, že jsou symbo!J vdlky. Odlož/ je na urlml mlsto, llmž dokdžl, že 
j sou mlrumilovnjmi oblany, schopnými zapojit se do procem nastoloz,dnl trvallho mfru. 
je žádoucl, aby Mlrový tjtkn podpořilo jakýmkoliv zpz'lsobem co nejvlce organizaci, nejen vysloven! 
ženských, ale i tlch, kterým jsou mlrové aktivity bllzké, a aby bylo osloveno co nejširii spektrum naši 
ženské populace. 
Těšlme se, že konkrlml podobu spoluprdce budeme konzultovat na osobnlm setkdnl, ktk si ujasnlme 
dali! podrobnosti projekhl Ženy za mlr. 

S přdtelským pozdravem za výbor 
Mgr. Helena Vasi/enkovd 
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7)iy nilalis memores adoplima inlenli 

a pomdhalo," říká Arny. "Nikdy jsem ne
byla tak hrdd na to, že jsem vlastně součdstf 
Rl." 

Tato zkušenost ji přivedla k pře
svědčení o budoucnosti Rotary. 

"jak jsem šťastnd, že patřlm 

k Rotary. Těšlm se na dalšl zapojeni do prd
ce organizace." 

(Přejato z periodika "Rotary 
News Basket" č. 607 z 2.6.1999) 

Tento dopis nám v zastoupení 
organizátorek projektu ŽENY ZA M ÍR 
zaslala Mgr. H elena Vasilenková. 
Organizátorky by uvítaly, kdyby se 
k podpoře mírového vědomí, které je 
ostatně jednou ze základních myšlenek 
Rotary, připoji ly také ženy - rotariánky 
a manželky rotariánů. Vyzývá nejen 
k t'tčasti na akcích, které se budou konat 
v různých městech, ale k přímému zapo
jení se např. formou diskusní skupiny 
žen - rotariánek. 

Zvažme, milé rotariánky, způ

sob, kterým bychom i my přispěly k té
to v současné době velice potřebné akci. 
Právě dnes je třeba připomenout politi
kům, že mír je to nejcennější, co máme, 
a veřejnosti, že nen{ nutné podléhat 
smutku a beznaději. Pozvánka organizá
torek na setkání na pražském 
Staroměstském náměstí v sobotu 23. říj
na 1999 od 16.00 hod. končí slovy: jsme 
vale matky, sestry, dcery, manželky, babil
ky, druhd polovina lidstva. 

Chcete-li se na Mírovém týdnu 
podílet, spojte se buď přímo s organizá
torkami, nebo s redakcí našeho magazínu 
GOOD NEWS. 

(e-mail: ada99@mbox. vol.cz). 
Andrea Vernerovd, 

RC Brandýs-Boleslav 

"Mezi hodnotami určenými pro. naše 
štěsti j e rmiverzdlnl mlr hodrzotou r~ej
většl" 

Dante Alighieri, 13. stoletl 



pobled do minulosti . :f;-

Z dějin Rotary u nás 
Tento velmi zajlmavý materiál byl převzat ze Sbornlku Státnlho ústředn'lho archivu v Praze Paginae 
Historiae č. 6 I 1998, autor: PhDr. Jan Šturz; bude uveřejňován v našem magazlnu na pokračování. 

v 

ROTARY KLUBY A CESKOSLOVENSKO 
Spolek tohoto jména vznikl po

čátkem našeho století v USA. Jeho za
kladatelem byl advokát Paul P. Harris 
a prvnl klub byl ustaven 23. (mora 1905 
v Chicagu. Dá se říci, že šlo o využití ty
picky americké, respektive anglosaské 
záliby v klubové činnosti. Stejně jako u 
jiných amerických spolků byly zde urči
té vztahy k zedn<iřům. Ti se zde objevili 
již za koloniálnlch časů, před vznikem 
USA. Rotariáni jsou samozřejmě prak
tickou a střízlivou moderní organizaci, 
prostou mystiky a tajných rituálů, ale je
jich idea prosazováni etických dlů 
v praktickém životě vychází zřejmě 

z těchto zdrojů. Nasvědčuje tomu i jistý 
rys univerzálnosti této organizace, jejíž 
pl'asobnost zdaleka nezůstala omezena na 
Spojené státy. Rotary se naopak stalo- ve 
své konečné podobě Rotary lnter
national - hnutím celosvětovým. 

Po roce 1905 zaznamenala or
ganizace rychlý vzestup. Nejprve v ze
mlch svého vzniku. Roku 1908 založil 
Homer Wood druhý klub v San 
Francisku a do roku 19 ~ O bylo již v USA 
16 klubů. Následujldho roku začal být 
vydáván prvn! klubový časopis. Z USA 
se rotariáni brq rozšířili i do jiných ze
ml- nejprve do Kanady a Velké Británie. 
Roku 1912 měla Rotary již mezinárodn! 
charakter. Z Evropy se šířila do dalšlch 
světadll l'a a roku 1938 dosáhla celosvěto
vého rozsahu. V té době měla už 4500 
klubů v 60 státech a celkem 187 risk 
členů. Nejvlce byla pochopitelně zastou
pena v USA - 2800 klubů, v Anglii 
a Irsku 400, zhruba stejný počet v kon
rinenrálnl Evropě, Severní Mrice 
a Bllzkém Východě, zbytek v Asii 
a Austrálii. 

Cílem Rotary lnternational bylo 
"plstovati přdtelstvl a osobnl styky jako 
přlllžitost k službě, plstovati vysokou 
mravnl rírovdí v povo/4nl, pozndvati 
a uzndvati hodnoty všech užitečnjch činnos
ti a tlm zu!lechtóvati vlastni povoldnl 

k službl ulku, wkuteblovati idldl služby v život! sou
krombn, obchodnlm i vd(_jnbn, podporovati rozvoj ml
zindrodnlho dorozumln/, dobrl vůll a mfrn mlzi ndro
dy na základ! svltového přdtelstvl mužů všech povoláni 
sdmžmjch v idldlech služby". 

Svým liberalismem Rotary vyvolávala nepřá
telstvl všech totalitně zaměřených hnutí i režimů. 

Všude tam, kde se v pri'aběhu uplynulého půlstoletí 
dostali k moci komunisté či fašisté, došlo automaticky 
k perzekuci rotariáni'a. Ale ani např. katolická clrkev 
jim nebyla příliš nakloněna. Roku 1921 dal valencijský 
biskup španělský Rotary klub dokonce do klatby. 
Připojili se všichni španělští preláti s výjimkou arcibis
kupa toledského. Vyvolalo to tehdy značné komplika
ce, neboť i král Alfons XIII. a m inisterský předseda · 
Primo de Rivera byli rotariáni. Spanělská vláda se mu
sela obrátit na Vatikán, pape-l. klatbu zrušil, ale kněžím 
bylo členství v Rotary přece jen zakázáno. Pouze 
v Irsku - jinak známém svou bigotnosti - duchovní 
zřejmě z vrozeného irského rebelantství papežovo naří
zeni ignorovali. Rotariáni měli zkrátka tu smůlu, že 
byli nenáviděni jak krajnllevicl, tak pravici. U nás na
př. ultrapravicový "Národ" prohlašuje roku 1930: 
"Proč nm10hou če!tl Rotaridni proustovati proti sovltské
mu barbarstvl? Protok to zakazuje pan gttvlrnér Rotary 
klubu, prof dr. Ti/ll, obdivovatel Sovltů." Netřeba snad 
zdl'arazi'lovat, že taková charakteristika prof. Tillemu 
křivdila. "Vlajka", kterou snad nenlnutno předsravo
vat, podává roku 1940 následuj lel svéráznou charakte
ristiku Rotary: "Přmo, že bjvalé Česko-Slovensko bylo, 
pokud Sl rotarydm~ tjče, na 66 mlstl mezi svltovjmi nd
rody, byla jimi Prnha silnl zamořma. Nebyio jediného 
ríslku kulturnfho, hospoddřského či obchodnlho, aby t1t 

v čele nestdl vlrnj pomocnfk Židů a zldndřů - rotarydn. 
Čim se tyto tři druhy přlslu!nfk1l tajnjch slkt líH? -
Ničfm! Žid jl zločinlc vyloknj, udndř skrytj a člen 
Rotary-klubu přlchovdvač, nlboli "k rycl dl kl" obou." 

Co se týká člsla 66 se vlajkaři mýlili - nezna
menalo stupeň mezinárodního význ.amu Rotary 
v ČSR, ale prostě číselné označeni čs. clistriktu~ rám
ci Rl. A v lednu roku 1948 charakterizuje budějovická 
Krajská správa - tehdy již Noskova- ministerstva vnit
ra Rotary následovně: "Po zjištlnl činnosti, zvldltl rdzu 
a rozsdhlosti styků u znhraničlm, charakum vnitřnf or
ganizace a třldnlho profilu člmt~ jest Rotary 
Inurnational a jlho složky v ČSR pokúldati za organiza
ci nanljvjfl nlpřdtelskou /idovl demokratickbnu zřlzen{ 

JO 

7Jiyni/alis memores ad op Iima in len/i 

a v!uhny jlho člmy za podlzřllé z proti
Jtdtnl činnosti." 

Na druhé straně ani vznešené 
zásady mezinárodní spolupráce, přátel
stvl a mlru nedokázaly u všech přlslušnl
ků hnut! potlačit šovinismus, revizionis
mus a jiné negativní rysy. Kdy-i. byl např. 

v záři 1933 v láznlch Lilliftiredu ustaven 
madarský distrikt, byli zástupci sloven
ských a podkarpatských klubi'a uvítáni 
jeho předsedou, bývalým ministrem 
Hegediisem jako rotariáni z "obsazeného 
územ!" a na závěr slavnosti byl ostenta
tivně přednesen tzv. "iredentistický otče
náš", což vyvolalo protest českosloven

ských delegátů . 

(mlakčnl krdcmo) 
Pokračovdnl v přlštlm čtsle 

fESKOSLOVENSKÝ 

ROTARIÁN 

66. DI.STJ\lKJ ROTAPJ lNTIIU'IAUO:W. 

ROt.IX. 1031/1938 cts. 1 

I 



SLAVNOSTNÍINAUGURACE 

ROTARY DISTRIKTU 2240 
v 

Praha- Zofín, 26. června 1999 

Za české a slovenské kluby poděkoval na konferenci 
rakouským přátelům Dobroslav Zeman, který byl jmenován 
guvernérem nového distriktu 2240. 

___ ..... 
ll 

Dopoledne proběhla ve velkém sále Žoflna 
posledn! společná konference distriktu 1920 za 
účasti všech dosavadnich rakouských guvernérů 
od roku 1990191. 

Výsledky práce 
distriktu 

1920 zhod
notil jeho 
guvernér 
Thomas 

Watzenbock. 

7Jiymlalis memores ad op Iima in len/i 



slavnostní inaugurace rotary distriktu 2240 , ~;{' 
- '"-~:l 

Odpoledne při inauguraci pronesli slavnostnl projevy 
Carlo Ravizza, Erhard Busek za Rakousko, Pavel 
Tigrid za Česko, Fedor Gál za Slovensko. 

Prvnl guvernér distriktu 2240 Dobroslav Zeman předal upomlnkové 
dary mj. Carlu a Rossaně Ravizzovým a dosavadnlmu guvernérovi di
striktu 1920 Thomasi Watzenbockovi. 
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'lJiymlal.is memores ad opl.ima .inlenl.i 
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r~r;: slavnostní inaugurace rotary distriktu 2240 

Distriktovou konferenci přiJel pozdravit také prezident Rl 
pro rok 1999/2000 Carlo Ravizza, člen RC Milano-Ovest. 

13 

GSE tým z distriktu 5220 - Kalifornie 
představil jeho guvernér \.-0n de Sweet. 

Prezident Rl Carlo Ravizza uspořddal v poledních hodindch 
tiskovou konferenci (zprava : Th. Watzenbock, 
DG distr.l920, CRavizza, prezident Rl, D. Zeman, 
DGN distr. 2240, lBelan, DGNN distr. 2240). 

j)rjndalis memores ad oplr'ma r'nlenfr' 



slazmostní inaugurace rotary disn·iktu 2240 :,~}}-

Slavnostní shromdždění pozdravila Victoria Radelovd, guvernérka 
distriktu 5280- Los Angeles pro rok 2000/01, s nímž se uskuteční 
v roce 2001 výměna studijních skupin (GSE). 

S tradicemi zdpadočeského folklóru sezndmili 
přttomné členové souboru MLADINA z Plzně. 

14 

Zřízení samostatného distriktu 2240 pro české a slovemké 
Rotary Cluby slavnostnl vyhld.sil Carlo Ravizza. 

O kulturní program se postaral 
komornl soubor Virtuosi di Praga 
a jako sólista Peter Michalica, 
člen RC Bratislava. 

7Jignilalis memores ad opl/ma inlenli 
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Sest ročníků letního tdbora pro handicapované děti 
Projektem STRUŽIELKA se 

náš restaurovaný ostravský klub uvedl do 
širšlho povědoml rorariánů a občanské 
veřejnosti již na počátku své obnovené 
činnosti roku 1994. Slovo "srružielka" 
znamená v kysuckém nářečl dlátko li
dových řezbářů a jeho název je symbo
lický. Jedná se totiž o leml tábor pro 
handicapované děti. Ty se cestou vlastni 
aktivity v esteticky tematizovaných 
hrách (divadlo, ranec, hudba, zpěv, vý
tvarný projev) dostávají mimo stereotyp 
všednosti. Octnou se po boku všem o
statním a sociální tlak handicapu mizl. 

Celkem již bylo uspořádáno 

šest ročnlků na Kysucách, v Beskydech 
a Rychlebských horách. Děti vybíraly 
Dětská ll)Úzi<;ká škola v Ostravě Mar. 
Horách a její partnerská instituce ve slo
venské Čadci. Ředitelky obou škol s lek
tory - umělci, psychologem a lékařem -

· stanuly po boku děd spíše jako partneři 
a konzultanti při hrách, ne-Lii jako ti, 
kdo jen stře-ll a aurorirari~ně rozhoduji. 
V pozici o co nesnadnější, oč přlnosněj

šf. 25 slovenských a 25 ostravských dětí 
splynulo včetně Čtvrtiny romských z o
bou stran bez jakýchkoliv třenic a nepo
rozuměnl. 

Týdenní program plynul v do-
poledních oborových dflnách 
"workshopech", odpoledních výletech 

STRUŽIELKA 
a doplňkových programech (turistika, hippoterapie 
aj.) a zakončen byl vždy společnou produkcí improvi
zované divadelní hry za účasti hostů z řad rotariánů 
a sponzorů. 

Opakované financování nákladného projektu 
vycházelo přímo z domácích zdrojů klubu a jeho čle
nů individuálně, ale v určující míře ovšem z přispění 

velkých sponzorL!. Pokaždé to byl především Radegast 
Nošovice a.s., ale též slovenská Všeobecná úverová 
banka v Čadci, Česká poj išťovna a. s. ve Frýdku
Místku, četní lokální podnikatelé slovenštf a individu
ální privátní dárci z Ostravy. Za zmínku stojí, že vstup
ní vklad poskytl švýcarský Rorary distrikt 2000 na zá
kladě přijetí projektu do programu pomoci obnovova
né činnosti Rorary v postkomunistických zemích. 

Zdůraznit možno dvě okolnosti. Především, že 
projekt je originálním 
autorským projektem 
RC Ostrava, a že se na 
jeho komplikované re
alizaci odborně podfle
la řada členů. A dále, 
že jeho postupy byly 
metodicky zpracovány 
a zpřístupněny do ně
kolika zemi. 

Letošní JlZ 

šestý ročník probíhal 
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7YI"yn/lal/s memores adoplúna ú zlenl/ 

v týdnu od 14. do 21.6. v Beskydech na 
Velkém Polomu, v chatě Tetřev. Na jeho 
financování se tentokrát vedle tradiční
ho sponzora, pivovaru Radegast 
v Nošovicích, spolupodfleli formou 
Marching Grantu i britští rorariáni. 
Jejich příspěvek rak pomohl pokrýt ná
klady, spojené s pobytem slovenské po
loviny účastníků letošní Srružielky, a u
možnil rak jejich účast. Náročný pro
gram tábora dosahuje rok od roku vyšší 
a vyšší profesionální úrovně. 

Nezasvěcení návštěvníci závěrečného 

programu pro rodiče a hosty žasli nad 
hudebními, pěveckými, tanečními i vý
tvarnými výkony handicapovaných děd 
a nad výsledky, kterých s nimi jejich 
učitelé dosáhli. Vidět hluché děti pískat 
na flétnu, slepé tančit a zpívat - a to vše 
obdivuhodně dobře, to jsou pro nezasvě
cené návštěvníky vskutku nezapomenu-

telné zážitky a důvody k neskonalému 
obdivu k jejich učitelům. Není proto di
vu, že zde vznikají pozoruhodné podně
ty a záměry pro dalšl a ještě náročnější 
projekty pro přfštf léta. 

Realizace jednotlivých ročníků 

je zachycena v projektech, denících, vý
sledných hodnoceních, fotografické 
a filmové dokumentaci. Několik filmů 
bylo také uvedeno v televizních progra
mech českých a slovenských. 

]arosúzv Čtmj a Rudolf Kúznčlk, 
RC Ostrava 
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Při příležitosti konference d i
striktu 1920, která se uskutečnila dne 
26.6.1999 v Praze na ŽOfíně, předal do
savadní guvernér d istriktu 1920 
dr. T homas Watzenbock Oceněni 

Nadace Rotary ing. Otakaru Veselému 
z RC Český Krumlov za jeho vynikajld 
služby při podpoře Rotary Foundation 
a prosazováni jejího d le celosvětového 
porozuměni a mlru. 

0CENĚNÍ OD 

NADACE ROTARY 

Otakar Veselý, člen Rotary klu
bu Český Krumlov od roku 1995 a jeho 
prezident v r. 1997/1998, inicioval a re
alizoval v uplynulém období dva vý
znamné sociální projekty, na kterých se 
podílely nejen zahraniční partnerské 
kluby z Německa a Rakouska, ale 
i Nadace Rotary: v prvním případě fi
nančními prostředky formou Matching 
Grants, u druhého projektu prostředky 
z fondu na Childrens Opportunities 
Grants. 

Rotarián Otakar Veselý svou ak
tivitou významně přispívá nejen k rozvo
ji činnosti RC Český Krumlov, k jeho 
zviditelněni v rámci města a regionu, 
k naplňováni základnich rotariánských 
zásad, ale podlil se i na navázáni kontak
ni se zahraničními kluby a rozvoji mezi
národní spolupráce. 

Ludlk Ktist 
prtzident RC Ctskj Krumlov 

Cena města českokrumlovským rotariánům 

Jak jsme již informovali ve 2. čísle našeho magazínu, 
realizoval Rorary klub Český Krumlov v letošním roce soci
ální projekt za přispění z prostředků Matching Grants - vy
budováni půjčovny kompenzačnich pomůcek pro zdravotně 
postižené občany na rehabilitačním oddělení okresní nemoc-
nice. 

Zastupitelsrvo města Český Krumlov, které každo
ročně vyhodnocuje nejlepší aktivity ve městě v oblasti kultu
ry, sportu, sociál nich věd, ochrany památek a podnikatelské 
činnosti, ocenilo na základě podnětu občanů tento sociální 
projekt Rotary klubu jako nejvýznamnější sociál ni čin za rok 
1998. 
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V rámci Slavností pětilisté růže, které se konaly 
ve dnech 18.-20.6.1999, předal starosta města · Český 
Krumlov Antonín Princ Cenu města real izátorům pro
jektu - členům RC Český Krumlov JUDr. Daniele 
Vondrové a ing. Otakaru Veselému. 

Pro členy RC Český Krumlov je toto významné 
oceněni zároveň závazkem přispívat svou činností nejen 
k naplňování rotariánských zásad, ale i k rozvoji města 
a regionu. 

Ludlk Keist 
prtzidmt RC Ceský KrumÚJv 
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VYSLANECKÉ STIPENDIUM DO IOWY UDĚLENO 
Dne 4. června 1999 se sešla 

v restauraci budovy pražského Mánesa 
v Praze subkomise RF pro stipendia, aby 
rozhodl~ v konkurzu o udělení vyslanec
kého stipendia (Ambassadorial Scho
larship) , poskytnutého na~emu 

distriktu distriktem 6000 z Iowy (USA). 
Komise posoudila p't žádostí: 

z Rotary klubu Ostrava kandidoval je
den žadatel, z Hradce Králové dva žada
telé, z Pral1y jeden žadatel a jedna žada
telka z Českých Budějovic. 

Dne 12. května 1999 proběhlo 
slavnostní položení prvních základních 
kamenů "Cesty česko-německého poro
zumění" v Budi~ově nad Budišovkou. 
Celá akce má ~irokou podporu - pro
gram PHARE, přítel Thomas 
Warzenbock, PDG na~eho bývalého di
striktu 1920, oksesnť Macly Bruntál, 
Jeseník, Nový Jičín, Olomouc, Opava, 
městské úřady Budi~ov nad Budi~ovkou, 
Nový Jičín a mnoho institucí a podniků. 

Rotary Club Pralla City má na 
Cestě položeny v současné době tři ka
meny a v budoucnu se počítá s dal~lmi·. 

Příští kladení kamenů se plánuje na 
28. října 1999. 

Formou individuálniho pohovoru vedeného 
v anglickém jazyce byly zji~ťovány komunikační 

schopnosti žadatel ll, jejich entuziasmus, znalosti země, 
do které mají být vysláni, v~eobecné znalosti, společen

ské vystupování i vědomosti o ideálech a cílech Rotary 
International. Schopnosti žadatelů byly hodnoceny 
počtem bodů od 1 do 1 O. Celkový počet získaných bo
dů pak určil jako nejvhodnějšího kandidáta studentku 
Ekonomické fakulty KU v Praze M. Dvořákovou, do
poručenou Rotary klubem České Budějovice. 
Náluadnlkem byl jmenován student Právnické fakulty 
KU v Praze P. Měšťánek, navržený RC Pralla City. 

CESTA ČESKO 
v , 

- NEMECKEHO 
v , 

POROZUMENI 

Členové Rotary Clubu Pralla City uspořádali 
sbírku na Kosovo a vybrali mezi sebou více než 10.000 
Kč. Výtěžek sbírky byl už odeslán do ústředí Rotary 
Incernational. 

R&R=. 

ROTARY & RÓMOVÉ 
RC Pralu ve spolupráci se Svýcarským velvyslanectvím v Praze společně reali

zovali projekt v hodnotě 180 000 Kč. 

Ve Střední sociální ~kole romské v Kollně vybavili počítačovou učebnu včetně 
instalace programů pro výuku jazyků a zeměpi~u. Slavnostnímu předání byli přťtomni 
zástupci RC Pralla, Ministerstva ~kolstvť, Romské iniciativy, oksesnťho úřadu v Kol!ně 
aj. Instalaci hardwaru i softwaru provedly děti rotariánC1 RC Pralta. 

Akce je příkladem rotari:inské aktivity v místní komunitě. Svou vallou ve spo
lečnosti získala ke spolupráci i jiné subjekty. 

Stanislav Kusý 
RC Praha 

17 

7Jiynilal.is memores ad oplima inlenli 

Příslušné Rotary kluby doplní 
potřebné formuláře a předají je se svým 
doporučením guvernérovi na~eho distrik
tu k podpisu a k odeslání do distrikcu 
6000 ve státě Iowa, USA. 

Jan &ban, 
RC Č(skt Budljoviu 

přmda vjblrovt komis( 

Rorary Club Pral1a City uspořá
dal dne 28. května 1999 přátelské setká
nf s rotari:iny z Itálie a z Řecka (RC 
Treviso, Brescia, Piraeus). Setkání se ú
častnila také prezidentka a členové 

Rotary Clubu Praha International. Podle 
v~eobecného mínění tiČastnlků se setkání 
vydařilo a plánují se dal~!. 

JulittS Foit, 
RC Praha City 



RC Ostrava si připomněl své sedmdesátiletí 
70 let je v životě lidském po

měrně dlouhá doba. Dožije-li se někdo 
sedmdesáti let, bývá taková událost spo
jena s rodinnou oslavou. Obdobné to 
může být i v životě Rotary klubu. My 
v Ostravě jsme si sedmdesátileti RC 
Ostrava připomněli na sklonku rotarián
ského roku, 18. až 20.6.1999. 

Bylo nač vzpomínat a nebyli 
jsme na to sami. Přesto, že za týden ná
sledoval "ŽOfín", přijal naše pozvání pří
tel Dobra Zeman, nyní již guvernér 
našeho nového disrriktu 2240. Byli jsme 
rádi, že jsme mohli příjemné chvíle strá
vit i s našimi věrnými přáteli z Velké 
Británie, Johnem a Pat Gillotovými, 
čestnými členy klubu a našimi velkými 
rotariánskými pomocníky a vzory. Řada 
dalších hostů a téměř všichni členové 

klubu se svými manželkami si v maleb
ném prostředí zámečku v Silheřovicích 
vychutnali atmosféru rotariánského přá
telství. 

Program začal už v pátek 18. 6., 
a to večeří prezidenta RC Ostrava 
Václava Formánka a několika členů klu
bu s manželi Gillotovými a Zema
novými v našem "mateřském" hotelu 
Atom. Bylo krásné sledovat neočekávané 
setkání Johna a Dobroslava po několika 
letech. Všichni jsme si měli o čem poví
dat a ještě jsme se mohli těšit na dny 
příští. 

V sobotu nás totiž čekala návště
va "ostravské radnice". Naši klubovou 
delegaci s D. Zemanem jako hostem při
jali v zasedací síni Rady města Ostravy 
dva náměstci primátora, Ladislav 
Stuchlík a Čestmír Vlček. V neformální 
hodinové besedě prezident klubu infor
moval představitele města o činnosti 

klubu i o těžkostech, s nimiž se klub ně
kdy potýká. Přítel Zeman, tehdy ještě 
DGN, nastínil perspektivu a filozofii 
Rotary lnternational i nového distriktu 
2240. Sekretář klubu Jaroslav Zajíc in
fo rmoval o pomoci ve výši více než 
I 200 000,- Kč, kterou RC Ostrava 
iniciativně zprostředkoval a zajistil díky 
evropské spolupráci ve prospěch města 
v období po povodních v roce 1997. 
Jsme rádi, že zástupci města vyjádřili 

podporu našemu úsilí i ochotu pomoci 
v oblasti informovanosti veřejnosti 

· o činnosti RC Ostrava ve prospěch obce. 

- 1999 

Ndměstci ostravského primdtora a Dobra Zeman sleduji 
projev presidenta RC Ostrava, Vdclava Formdnka. 

Samozřejmě, že návštěva radnice se nemohla 
obejít bez vyhlídky z radniční věže. Bylo deštivé poča
·sí a rozvodněná řeka Ostravice nám při pohledu z vě
že nepříjemně připomněla události z roku 1997. 

Po pracovním obědě končících a začínajících 
prezidentů a sekretářů našeho klubu s přítelem 

Dobroslavem jsme se už mohli těšit na hlavní slavnost 
v Silheřovicích. Zvláště, kdYž se několik našich dra
hých a milých hostů vrátilo spokojených z prohlídky 
Stramberku s pověstnou "trůbou" a Kopřivnice, kde 
mohli obdivovat skvosty v Technickém muzeu místní
ho podniku Taua. 

Pozdní odpoledne, večer a začátek noci patřil 
slavnosti v "charterovém zámečku RC Ostrava" 
v Silheřovicích. Zpívaný přípitek, vystoupení 
Kubínova kvarteta, které vede náš milý rotariánský 
přítel Pavel Vítek a slavnostní projev prezidenta klubu 
vytvořily dCtstojný rámec a úvod pro další program. 
Milá slova pronesl DGN D. Zeman, J. Gillot a s vel
kou úctou, obdivem a radostí jsme mohli poděkovat 
našemu vzácnému příteli Vladimíru Kášovi, pamětní
kovi poválečného klubu v Ostravě a stále aktivnímu, 
přestože osmaosmdesátiletému věrnému a příkladné
mu rotariánovi. 

Rovněž jsme přihlfžel i utajovanému překvape
ní, odhalení "výročního" zvonu RC Ostrava, který 
nechal klub vyrobit ve zvonařské dílně rotariánky paní 
Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Na 
počest britského přítele Johna Gillora dostal zvon jmé
no "BigJohn". Předpremiéru si také odbyla nová vel
ká vlajka distriktu 2240. 

Poté nastal čas pro raut, zábavu, vzpomínky, 
přátelská setkání i plánování do budoucna. Všichni 
jsme se pobavili při veselé dražbě dvou kusů švýcar
ských hodinek, která byly vydraženy ve prospěch klu
bu. Návštěvníci mohli ochutnat víno z provenience 
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Z novín Znojmo, vybrané lahůdky 

z Masokombinátu Martinov a pěnivý 
zlatistý mok Radegast z Nošovického pi
vovaru. Našim milým sponzorům patří 

vřelý a upřímný dík. Kdo zrovna nejedl, 
n'epil či vášnivě nediskutoval, zpíval 
s cimbálovou muzikou Technik. Kdo vy
držel déle, dobře se pobavil i s přítelem 
Bohuslavem Bezecným, členem RC 
Ostrava, při jeho noční klavírní improvi-
zaci. 

Mrzelo nás, že se nemohl zúčast
nit Petr Sobotík, starosta obce Hukvaldy, 
který v té době zahajoval mezinárodní 
hudební festival Janáčkovy Hukvaldy. 
Naštěstí jsme se s ním setkali v neděli, 
a to právě na hradu Hukvaldy. Zde jsme 
přípitkem, prohlídkou krásného hradu 
a zejména ochutnávkou f."'ntastických 
hukvaldských domácích koláčů v míru 
zakončili naše oslavy. Také jsme se roz
loučil i s manželi Zemanovými, které če
kal náročný "inaugurační týden". Začalo 
už svítit sluníčko, symbolicky, na cestu 
do dalších let. 

Pro nás, ostravské rotariány to 
bylo krásné vyvrcholení náročného a 
úspěšného rotariánského roku, v němž 
jsme si kromě sedmdesátin klubu připo
mněli i S. výročí od udělení Charty po 
"třetím startu" rotariánského života 
v Ostravě. Uctivá vzpomínka a poděko
vání patří všem - rotariánům RC 
Ostrava v letech 1929-39, 1946-1948 
i současným členům RC Ostrava. Jsme 
nositeli bohaté, i když ještě někdy "lehce 
zamlžené" rotariánské tradice ve třetím 
největším městě České republiky. To nás 
jistě zavazuje, nesmí nás to však svazo
vat. Vždyť prostor pro PRAVDU, 
ČESTNOST, PŘÁTELSTVí, VZA
JEMNOU DŮVĚRU a PROSPĚS
NOST tady byl, je a bude. Je na nás, jak 
s ním naložíme. 

Libor Friede4 
sekretdř RC Ostrava 

(Při přlležitosti 70 let vzniku 
RC Ostrava vydal klub 'Jubilejnl tisk·~ 
]etlen vjtisk byl zaslán každému Rotary 
klubu v České a Slovenské republice. 
Nemdte-li jej přesto k dispozici a chcete 
se dollst o některých zajlmavostech 
a podrobnostech ze života RC Ostrava, 
napiJte si o zasláni vjtisku nebo kopie 
na adresu sekretdře klt~bu, e-mail: 
office@mansys.cz). 



Peníze znamenají mnoho, vědě
ní ještě více a spolu s aktivní morálkou 
již téměř vše. Snad je zapotřebí ještě tro
cha štěstí. 

Ostravský RC má silné profesní 
zastoupení v medicíně humánní i 
veterinární a její tématice se pravidelně 
věnuje. Lékaři prezentují své poznatky 
a problémy za značné pozornosti a 
s praktickými důsledky v práci klubu. 

Tak ve výběrových řízeních byli 
několikrát klubem doporučeni úspěšní 
mladí lékaři - adepti zahraničních poby
tů a byly navázány trvalé odborné i o
sobní společenské kontakty na bázi klu
bů i mimo ně. 

Dr. Ondřej Urban pobýval v se
stavě GSE - výměnné studijní skupiny -
roku I 997 v Houstonu, USA, kde se 
zabýval v rámci své odborné orientace 
problematikou kolorektálnlho karcino
mu. Pro jeho pC1sobení projevili značné 
porozumění členové RC Houston a ini
ciativně nabídli i pomoc. 

Co je to za podivnou rovnici?, 
říkáte si. Hned vám pomůžeme k jejímu 
pochopení: ' ta první trojka - to je 
Trístoličník na Sumavě. Na jeho vrcholu 
ve výši I3I2 m n.m. se sešli v sobotu I5. 
května zástupci vždy tří Rotary klubů ze 
třl sousedních zemí: České republiky, 
Německa a Rakouska. Nu a ICM - to je 
přece rotariánský Inter-Country 
Meeting. 

Právě ten byl vyvrcholením 
jednoho společného projektu, o němž 
bude hned řeč. Nejdříve jmenujme 
Rotary kluby zúčastněné na přátelském 
setkání na Sumavě: za Českou republiku 
byli - přítomní zástupci RC Český 
Krumlov, RC České Budějovice a RC 
Plzeň, za Rakousko RC Freistadt, RC 
Rohrbach a RC Kirchdorf a za 'Německo 
RC Altc5tting-Burghausen, RC Freyung
Grafenáu a RC Bad Salzungen (avšak je
ho zásmpce se na poslední chvíli musel 
omluvit). 

Bylo potěšitelné, že se tohoto 
mezinárodního ~etkání zúčastnil i 
nejvyšší představitel našeho disrriktu 
I920 -guvernér Thomas Watzenbc5ck a 
jeho násmpce pro náš nově vznikající di
strikt 2240 - guvernér pro rok 1999/ 

·rte- z činnosti klubz't 
•J:t:. 

Velký Matching Grant 

KOMPLEMENTÁRNÍ 
v v , 

RESENI 

Výsledkem následného společného úsilí je 
dnes Matching Grant No I 0.3 I 3 v hodnotě 
20.000 USD. Ten umožní pořízení 2 kolonoskopů -
kolonofibroskopů - sloužících ke kompletnímu vyšet
ření tlustého střeva a konečníku. Vybavení zahrnuje 
i přlslušenstvl potřebné k odběrům vzorků z tlustého 
střeva, eventuálně k ošetření nádorů a prekarcenóz/ po
lypů, eventuálně dalších anomálií. 

Celou věc odborně připravil a do městské ne
mocníce ve Frýdku-Místku nasměroval pastprezident 
Karel Paiger. Také je již připraven vyškolený personál 
se zkušenostmi ze zahraničních pracovišť. 

Uplatněna bude zavedená americká metodika 
k vyhledávání polypů a časných stádií rakoviny tlusté
ho střeva a konečníku. Zde nutno poznamenat, že po
jišťovny v USA prevenci akcepmjl plně i z ekonomic
kého hlediska. A odtud i vyhlídka na kooperaci 
s českými pojišťovnami a program přednášek pro 

3 X 3 =ICM 
2000 Dobroslav Zeman. Celkem se te~y sešlo 20 rota
riánů, s jejich rodinnými příslušníky dohromady 40 
účastníků. 

Společný projekt, který byl v letošním roce 
realizován v českokrumlovské nemocnici, byl zaměřen 
na zřízení půjčovny pomC1cek pro zdravotně postižené 
občany. Podpořily jej tyto kluby: RC Altc5tting
Burghausen částkou 2.828 US $, RC Freyung
Grafenau 2.263 US $, RC Bad Salzungen 848 US $, 
RC Rohrbach 802 US $ a RC Český Krumlov 572 US 
$.Takto shromážděné prostředky se podařilo zdvojná
sobit díky účelové dotaci (Matching Grantu) od 
Nadace Rotary z amerického Evanstonu. Za celkový 
obnos 14.626 US$ bylo pak možné zakoupit do pC•j
čovny různorodé zdravotní pomůcky, potřebné pro 
zdravotně postižené občany. Máme radost, že projekt 
plní svůj dl ke spokojenosti všech. 

G uvernér Thomas Watzenbc5ck připomněl, 
že se myšlenka setkání všech zúčastněných klubů na 
Trístoličníku, v jehož blízkosti se stýkají hranice České 
republiky, Německa a Rakouska, zrodila na našem re
prezentačním rotariánském bále. Setkání tak symboli
zuje mezinárodní rotariánskou spolupráci i skutečnost, 
že rotariánské hnutí nemá hranic. Prezident RC 
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odbornou lékařskou vereJnost. Zároveň 
se chystají letáky, dotazníky a informační 
články v denním tisku pro občany -
pacienty. 

Výskyt KRC - kolorektálního 
karcinomu - je v České republice na prv
ním místě ve světě, 60 případů na 
IOO.OOO obyvatel. Nedostačující přístro
jové vybavení je omezující činitel v pro
cesu vyšetřováql a hlavně v prevenčnlm 
programu, který je nel?ominutelnou pod
mínkou ochrany národního zdraví. 

Na přípravách MG se určující 

měrou podíleli i někteří další členové RC 
Ostrava a partneři z RI. Ve výsledku mož
no snad MG No. 10.313 posuzovat nejen 
jako komplementární, nýbrž jako kom
plexní, integrující počin. Spájí intence 
elementárně humanitární se službou spo
lečnosti, službou profesi a službou mezi
národní. Při dosavadních zkušenostech 
z klubové práce v Ostravě se jeví jako mo
delový. 

Rotary klub Ostrava 

Freyung-Grafenau p. Madeker proto na
vrhl, aby se takovéto setkání uskutečnilo 
každým rokem a stalo se tradicí. Byl pro 
ně předběžně dohodnut termí~ 2. října 
1999. To proto, že na podzim bývá 
Šumava ještě krásnější. 

Rotary klub Český Krumlov 
děkuje nejen všem účastníkům tohoto 
setkání, ale zejména všem Rotary klubům 
tří sousedních zemí, které se na společ

ném projektu podílely. 

Otakar Veselý, 
RC Český Krumlov 

- mezindrodnl vztahy 



z činnosti llfubů .· "~ _.;.-:--· 
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Druhú májovú sobotu v tomto 
roku usporiadal Rotary klub Liptovský 
Mikuláš v reprezentačných priestoroch 
Grand Hotela v Jasnej ROTARYALES 
1999 pre svojich členov a priatel'ov hnu
tia Rotary. Svoje prvé podujatie takého
to druhu sa rozhodol mikulášsky klub 
zorganizovať z viacerých dovodov. 
Predov~etkým preto, aby sa vytvorila prl
ležitosť lep~ieho vzájomného bezprost
redného spoznania sa rodinných prlslu~
nlkov klubu, aby sa na neformálnej pode 
mohli stretnúť s členmi klubu všetci 
jeho priatelia a sympatizanti, a aby sa vy
rvoril priestor pre stretnutie sa s členmi 

z iných kontaktujúcich Rotary klubov 
Slovenska, ale aj všetci ti, ktorl s miest
nym klubom ochotne spolupracujú 
a zabezpečujú už mnohé rozbehnuté pro
jekty. 

ROTARYALES 1999 istým 
sposobom vyrvorili priestor áj pre nové 
projekty, na kterých mieni mikulášsky 
klub v budúcnosti aktivne participovať. 
Zmyslom však bolo aj to, aby sa v prl
jemnom prostredl horského hotela 
vytvorila úprimná atmosféra spolupat
ričnosti a l'udskej blízkosti medzi nami. 

ROTARYALES 1999 slávnosr
ne orvoril prezident mikulášskeho 
Rotary klubu pán Ing. Jozef Si~ila CSc., 
ktorý privltal medzi prlromnými rotari
ánmi a ich manželkami hosti z Rotary 
klubov z Nitry, Žiliny a Bratislavy. 
Pritomný bol aj primátor mesta 
Liptovského Mikuláša pán MUDr. 
Alexander Slafkovský s manželkou. 

Klub-majsrer PaedDr. Jaroslav 
Uhel potom uviedol a sprevác.Íza.l celove
černý program, ktorý bol pripravený pre 
všerkých účastnlkov rohro prijemného 
podujatia. Za zmienku stojí milé vystú
penie deti z partnerskej . ~koly 

z Liptovského Jána, kroré svojim kul túr- ? 
nym programom prišli pozdraviť, na če
le s pánom riadirelom ~koly Malárikom, 
mikulášskych rotariánov, a tak- istým 
spósobom poďakovať za všecky doteraj
~ie aktivity rohto klubu smerom k ich 
škole a zvlášť k deťom s mentálnym po
srihom. Do ranca a na počúvanie hrala 
Country skupina Vodopád z Brezna so 
sólisrom Philippom Naudorom, hráčom 
na harmoniku z Francúzska. Country 
zamerani.e muzikanrov nebolo v tomto 
pripade náhodné, ale zapadalo do dra
maturgie večera. 

Tohoročné ROTARYALES 1999 
boli společensky rémaricky zamerané na 

ROTARYALES 
1999 

country zábavu. ~erci účastníci sa malí možnosť 
v škole tanca, ktorú viedol uznávaný ranečný majsrer 
Ing. Róbert Szolnoky z Liptovského Mikuláša, naučiť 
štyri štýlové country tance. Atmosféru týchto tancov 
podporilo aj vhodné a aktualizované country oblečenie 
vačšiny prltomných pánov aj dám. Zámerom mikuláš
skeho klubu je každoročne, ale vždy inak dramaturgic
ky zamerať prlslu~né roraryales s tancom, hudbou aj 
oblečením. A možno v budúcom roku už aj s jedlami 
a roznymi špecialirami. 

A čo ro bude na rento rok? O tom si v pokoji 
rozhodnú v blizkej budúcnosti členovia klubu... ale 
celkom lahko to móže byť na budúci rok tradičná slo
venská l'udová kultúra alebo aj naprlklad rómska pro
blemarika: hudba, rance, odev, jedlá ... Uvidíme. 

Doležitou skutočnosťou na romro podujatí 
bolo aj to, že výťažok z tomboly vo vý~ke 10 000-, Sk 
nezi~tne venoval mikulášsky Rotary klub Odbornému 
učilišťu v Beňadikovej, kroré je organizátorem medzi
národného sympózia Psychopedické dni 1999, zame
raného na mentálny postih deti, kroré sa uskuročnl 
v novembri tohro roku v Liprovskom Mikuláši, a to na 
Z bornlk odborných prác a prednášok zverejnených na 
uvedenom sympóziu. Finančnú hotovosť si osobne 
prevzal riaditef učilišťa pán Mgr. Ján Hučlk. 

Mnohl účastníci roraryales využili priležitosť 
a precÚžili si svoj pobyr v krásnem horskom prosrredl 
Nlzkych Tatier a odišli až o deň neskór z Grand H orda 
v Jasnej, kde pre nich bolí rezervované miesra na od
dych aj relax, a na načerpanie nových prepotrebných 
sil. 

Reakcie bezprosrredné, ale aj rie s odstupem 
času, vyznievajú na prospech rakéhoto podujatia, kto
ré bolo označené všetkými účastnlkmi ako vydarené. 
Preto sme v Liprovskom Mikuláši presvedčenl, že zrny
sel a náplň tohto podujatia na~lo svoje opodstatnenie, 
a tak je možné smelo hovoriť v na~ich podmienkach 
o novej tradlcii. Už teraz je dóvod tešiť sa na naše vzá
jemné budúcoročné společné stretnutie. A móžeme 
Vás s určitosťou ubezpečiť, že vel'mi radí privltame na
šich rotariánskych priarel'ov odkial'kol'vek. 

Budete u nás vítaní. 

Jaroslav Uhel 
RC Liptovskj MikuláJ 

Pi-:átelé z Kyota 
v RC Praha 

Japonské rotariánské hnutí patři 
dnes již k největším na světě. Jsme potě

šeni, že náš RC Praha navazuje na vyni
kajld tradici. Díky našim .domádm a za
hraničním rotariánským aktivitám 
(Kojenecký ústav Praha, I. mezinárodní 
konference, I. mezinárodní Rorary ples 
v Praze, New Vision) je RC Kyoto 
Rakuchu Hirai v Praze u nás na návště
vě již potřetí. 

Rorariáni RC Praha jemu a jeho 
čtyřčlennému týmu připravili náročný 

program, návštěvu historických míst 
a společenská i obchodní setkání. 

President H irai přivezl pozvání 
pro dvě děti našeho klubu ve věku od 
7 - 16 let na srpnovou Mezinárodní 
konferenci o ekologii pořádanou 
v Kyotu u příležitosti 20. výročí založení 
RC Kyoro Rakuchu. 

Pan Hirai je vášnivý fo tograf 
a o Praze již vydal speciální fotografic
kou knihu. 

Česká verze definitivní smlouvy 
o sesterských klubech bude podepsána 
na II: mezinárodním Rorary plese 
v Praze 5. 3. 2000 a japonská verze 
v dubnu na slavnostním setkání u příle
žitosti oslav 20. výročí založeni RC 
Kyoto Rakuchu v Japonsku. 

Setkání je příkladem rorariánské 
spolupráce. Navzájem se budeme podl
let na projektech našich klubů. 

Stanislav Kusj 
RC Praha 

Rotary na /internetu · 
Strdnky Rotary International na internetu doznaly vjrazné zmlny -jsou přehkdnlj!l a praktičtlj!l, uživate
li se v nich budou md.u orientovat. ZasUifojte na webovjch strdnkdch a najdlte je pod označmfm 

www. rotary. org 
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·~~ 
------------------------------------------- ·:··: z činnosti klubtt 

Naštěstí jsou již pryč doby, kdy 
cescování do zahraničí bylo problémem. 
D nes se v rámci globalizace ekonomiky 
stále urychluje oběh zboží, služeb i pe
něz. Jednodivé stáry se uvedenému tren
du přizpůsobují a různými formami 
podporují zapojení vlastní země do me
zinárodního obchodu. Výjimkou není 
ani Japonsko. To prostřednictvím své 
Asociace pro zámořská stipendia 
(AOTS) každoročně umožňuje 20 až 30 
českým a slovenským manažerům vzdě
lávat se v japonských mecodách řízení. 

Institut svazu prl'unyslu ČR (ISP), který 
je zástupcem AOTS v České republice, 
vyslal na zkušenou i některé manažery, 
jež jsou členy Rotary klubů v České re
publice. 

RC Ostrava měl co štěst í, že dí
ky AOTS a ISP mohli Japonsko navští
vit už čcyři jeho členové. Jejich poznat- , 
ky a osobní zkušenosti se staly základem 
klubové přednášky. Poslední květnový 
den jsme měli příležicost svým rotarián
ským kolegům i jejich manželkám "scy
lovou" a humornou formou přiblížit ne
jen tuto zajímavou zemi, její hiscorii, 
zvyky, tradice, ekonomiku, prťtmysl, 

management a kulturu, ale také japon
ské Rotary. 

!ztknlk Michd/ek (RC Ostrava) a Ivan 
Košatko (RC Nitra) v RC Higashi
osakanishi. 

~-. 

OSTRAVŠTÍ 
, 

ROTARIANI 

V}APONSKU 
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Při návštěvě několika japon
ských klubů bylo milé vidět, jak japon
ští rotariáni s vrozenou odpovědností a 
důsledností uplatňují v životě i práci 
stejné zásady jako my v České republice 
a na Slovensku. Zaznělo zde někol ik za
jímavých námětů, které mohou pomoci 
při zkvalitnění klubové práce u nás. 
Japonští kolegové se rovněž zajímali o 
spolupráci s našimi kluby, a proto je 
možné zájemdtm z české nebo slovenské 

Petr Cukaj, Zdenlk Michdlek, Libor 
Frier.le/ (RC Ostrava) při předndJce v klubu. 

strany poskytnout jména a adresy k na
vázání konkrétních kontaktů s japonský
mi kluby v Ósace a Yokohamě. 

Bylo to neobvyklé setkání. 
Voněly vonné cyčinky, podával se japon
ský zelený čaj, kolovaly fotografie a my, 
kteří jsme v Japonsku byli, jsme se ne
chali strhnout a unést živými vzpomín
kami. Možná zase někdy - sajonára. 

Zdeněk Michdlek, RC Ostrava 



fejeton · , -~. ' 
- . ; ~ ........... 

Naplnit slova, která slýcháme, pravdi
vým obsahem, je veliké umění - kolikrát 
zjišťujeme, že slovo, které léta užíváme, 
se podobá prázdné skříni , do níž každý 
naskládá jiný obsah. Jenže jak se mohou 
lidé dohodnout? Slovo zná každý, stačí 
však otevřít dvířka slova a zjišťujeme, že 
jeho vnitřek má tolik různých obsahl•. 
kolik je těch, kteří ro slovo vyslovují... 
Poorevřme tedy jedno ze slov, která se u
žívala po desetiletí velmi zřídka, rak zříd
ka, že se srala romantickými, tajuplnými 
a většině lidí neznámými. 
Poorevřme slovo ROTA.RIAN. 
V oficiální odborné tradici minulých de
setiletí slovo - pokud není ignorováno -
bývá pojímáno ve zcela jiném nasvícen{, 
než bychol? si přáli. Je to slovo označu
jící spiklence a nejenom to, spiklence se 
zištnými dli. 
"Tatínku, ty jsi mafián?" 
Tuhle otázku m l'IŽe dnešní rorarián 
v Čechách zaslechnout od svého syna. 
Když se zeptá, jak na to přišel , dozví se, 
že v rádiu povídali, že rotariáni jsou ma
fiáni. 
"Jó, ty jsi rotarián, to jsi v tý firmě, co 
prodává bicykly?" 
Tuto otázku mi dal jeden známý, když 
jsem mu vyprávěl, že rediguji rotarián
ský časopis. 
Jedna rorariánka vyprávěla, že rotarián
srví bylo dáváno do vztahu s reprodukční 
technikou, kopírkami atd. Vždyť přece 
existuje firma REX-ROTARY ... 
"Rorariáni, no to jsou rakový geniální li
di," je celkem příjemnější věta, kterou 
pisatel těchto řádků zaslechl v jedné po
labské restauraci (společnost u vedlejšího 
stolu se bavila o tom, co to ti rotariáni 
jsou) . 

• 

UMĚNÍ BÝT 
" ROTARIANEM 

Slovník cizích slov, vydaný v SPN roku 1959, praví: 
Heslo ROTARY: 
Rotory jt m!Jťtfcký mtzindrodnl klub amtricktho ptlVO
du, Jiřic/ novt pojetl výdlltlnt činnosti ve smyslu hesla 
"Sitdba nad vlasmlm jd". Otdm z nástrojů imptrialis
tickt politiky kosmopolimlho rozkptdvdnl ndrodnlch 
kultur.} 
"A ty rukavičky nosíte pořád?" ptá se další zvědavec, 
který v dráždivém s lově rotarián rozeznává jenom ji
nou variantu označení svobodný zednář. 
"Já myslel, že je to zakázaný," říká jiný člověk ustraše
ně, zřejmě se domnívá, že jde o nějakou esoterickou 
perverzi. 
"Já do Rotary nemůžu, já jsem chudej," konstatuje ji
ný pán v domnění, že jde o klub miliardářů, kteří trá
ví čas na jachtách v Tichomoří v bujných radovánkách. 
Jaké je tedy vlastně umění být rotariánem? 
Myslím, že všichni, kteří do Rotary International 
vstoupili, to nejen vědí, ale také pociťují. Být rotariá
nem nen{ záležitost, která by se dala vyjádřit pouze de
finicí, je také záležitostí vnitřního rozpoložení. VIIdná, 
aktivní činnost, nepřetržitá činnost, která prostupuje 
všechna prostředí, do kterých rotariáni vstoupí. 
Řečeno stručně: laskavá evoluce. Evoluce, vývoj, který 
mění zvolna, ale ustavičně všechno, co je třeba změnit. 

Pokrok, no dobrá, uvažoval jeden moudrý starý mysli
tel, jenže kam - do ráje? Do pekla? 
Zažili jsme už mnoho lidí, kteří volali po pokroku, a 
přitom se nestarali o jeho směr. 

Rotary tento směr zná a dodrl.uje jej. Nemluví o něm, 

kráčí tam, kam svítící směrovka ukazuje. Tu dodá vo
zík pro invalidu, tu výtah do domova dl'1chodců, tu sa
nitku, tu vyšle studenty na stáž, očaře, aby operoval 
v Africe, tu se postará o stipendium, o výpravu hostů 
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z druhého konce světa, o léky pro děti .. . 
Staří latiníci věděli, že Gutta cavat !api
dem non vi sed saepe cadendo; kapka 
proděraví kámen dm, že na něj často de
padá, ne tím, že ho prorazí naráz. Kapky 
rotariánského deště zavlažují zemi po ge
nerace a rozbíjejí kamennou krustu na 
srdcích, rozlamují ji tisíci drobnými ná
razy. 
Pootevřme slovo rotarián ... 
Pootevřme je tak, aby do něj mohli naši 
bližní nahlédnout, aby v něm uviděli, co 
v něm opravdu je .. . 
Za těch pár let, od znovuvzkříšení 

Rotary lnternational v obou našich ze
mích je toho hodně, co se v tomto slově 
dá najít. 
Jeden antický filozof dělil věci na ro
zumné, užitečné a příjemné. Ve slově ro
tarián je od znovuvzkříšení Rotary hod
ně rozumného, užitečného - i příjemné

ho. 
Naplňování celé této triády nebývá časté. 
Ml'1žeme být šťastni , že ve slově rotarián 
rozeznáváme jak rozumné, tak užitečné

a příjemné - možnosti, které snad způso
bí, že ve třetím tisíciletí bude slovo rota
rián průhledné, jasné a vábivě, křišťálově 
srozumitelné. 
Umění být rotariánem je umění, které 
dokáže zmenšovat prostor utrpení, zou
falství, bolesti, samoty, úzkosti. Dokáže 
zmenšovat prostor lhostejnosti. A právě 
v tom spočívá věčná aktuálnost, nadča
sová aktuálnost tohoto vznešeného 
umění. Tohoto vznešeně nenápadného u
mění. 

Martin htilka 
RC Brandýs - Boleslav 
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VOLVO 

PRVNÍ MOBILNÍ TELEFON 
S DVOJITÝM TURBEM A ZZ AIRBAGY 

NOVÉ VOLVO SBO 

Volvo SSO T6 (272 k- Bi-Turbo); SSO 2,9 (204 k); SSO 2,4 (170 k); SSO 2,5 turbodiesel (140 k) 

Autorizovaní dealeři: Auto Hase, s. r. o., Čkalova 22, 160 00 Praha 6, Tel. : 021311 9 1 74, Fax: 021311 91 60, www.volvohase.cz; Auto Stangl, 

Vinohradská 30, 120 00 Praha 2, Tel.: 02124 23 71 85, Fax: 02124 23 44 19; AB Auto, s. r. o., Řípská 22, 627 00 Brno, Tel.: 05145 23 12 31, ~ 

Fax: 05/45 21 89 02; Sven Car, s. r. o., Stodolní 21, 702 ()()Ostrava, Tel.: 069/612 58 28, Fax: 0691612 24 46; Dekom System, s. r. o., Palackého 2710, Pardubice, 

Tel./Fax: 0401515 074. Výhradní dovozce pro ČR: Volvo Auto Czech, s. r. o., Michelská 131403, 140 ()()Praha 4, Tel.: 021410 17 II I, Fax: 02/410 17 222 . 
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