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Rotování
Rotování je jedním ze zásadních principů v Rotary klubech i na všech úrovních této
dobrovolnické mezinárodní organizace, přístupné každému s otevřeným srdcem a pracovitýma rukama. Vždy po roce nastává období, kdy kluby bilancují společně se svými
prezidenty a prezidentkami, kteří vedli své kluby uplynulých 12 měsíců. Každý z nich
vtiskl činnosti klubu a projektům svoji představu, svým pohledem tak učinil toto období jedinečným. Nyní přichází čas nástupu nových projektů, nápadů a plánů, prezentovaných novou garniturou rotariánů ve vedení klubů i distriktu. Je to dobře, rotariáni
tak programově předcházejí stereotypům a současně rozšiřují své pozitivní působení
ve svých komunitách.
Mnohé naše projekty jsou ovšem velmi komplexní a dlouhodobé. Jeden rok nemusí
stačit, kontinuitu pak udrží úzká spolupráce těch, kterým právě končí jejich období
rotariánské služby ve funkci, s nově nastupujícími. Je to týmová práce, jejímž výsledkem
je pomoc potřebným v nemoci, samotě, přístupu k vodě, vzdělávání, získávání ekonomické samostatnosti. Příkladů je za rotariány spousta. To je opravňuje k hrdému, ale
k odpovědnému pohledu do zakrátko začínajícího nového rotariánského roku!

ILJA CHOCHOLOUŠ
Končící distriktní guvernér 2019/2020

R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (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. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém
RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI.
V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní
styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty
(službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“.
Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

Príhovor prezidenta RI
Preklad: IVAN BELAN, PDG

Vážení rotariáni,
členovia Rotaractu
a priatelia!
Posilnenie našej schopnosti prispôsobiť sa – to je zásadný cieľ nášho nového akčného plánu Rotary Action Plan. Táto
naša schopnosť už teraz prešla skutočnou zaťažkávacou
skúškou. Začiatkom marca závažnosť situácie ohľadom covid-19
výrazne vzrástla v celom svete. Na základe odporúčaní miestnych kompetentných orgánov sme zrušili prezidentské konferencie OSN v Paríži a Ríme. Svetová zdravotnícka organizácia čoskoro nato vyhlásila šírenie vírusu za globálnu pandémiu,
v dôsledku čoho sme následne s príslušnými orgánmi konzultovali ďalšie závažné rozhodnutia. Vyzvali sme všetky Rotary dištrikty a kluby, aby obmedzili osobné stretnutia až do
odvolania a namiesto nich usporiadali virtuálne stretnutia.
Ďakujem dištriktom a klubom, že sa dokázali tak rýchlo prispôsobiť. Rada riaditeľov Rotary usporiadala svoje prvé virtuálne stretnutie, aby mohla prijať svoje zatiaľ najťažšie rozhodnutie, ktorým sa ruší Svetový kongres Rotary 2020. Som
rovnako sklamaný ako všetkých tých viac ako 20 000 zaregistrovaných účastníkov.
Svet sa mení veľmi rýchlo a Rotary musí držať krok so všetkými týmito zmenami. Naša prispôsobivosť a sila nás v tomto neľahkom období istotne nasmerujú správnym smerom.
Svet dnes potrebuje naše vedenie viac ako kedykoľvek predtým.
Vskutku, Rotary spája svet.
MÁJ

JÚN Rotary sa stalo súčasťou môjho života pred 40 rokmi,
keď som sa vo veku 25 rokov stal členom Rotary klubu v Decatur v Alabame. Spolu s rodinou sme počas týchto rokov
zažili veľa nezabudnuteľných okamihov. Všetci neuveriteľní
ľudia, s ktorými sme sa spolu s Gay počas roka stretli – rotariáni, rotarakťáci a celá rozšírená rotariánska rodina – budú
pre nás inšpiráciou po zvyšok života. Navštívili sme kluby
a oboznámili sa s projektami od Uruguaja po Ukrajinu, od
Nigérie po Nový Zéland. Mali sme to šťastie precestovať zemeguľu krížom-krážom, dvakrát ju oboplávať a pohybovať
sa striedavo na severnej a južnej pologuli. Každá krajina či
zastávka na našich cestách sa vyznačovala jedinečnou rotariánskou magičnosťou. V marci sme sa spolu s rotariánmi
z Indie zúčastnili na misii tímu zdravotníkov poskytujúcich
odbornú starostlivosť a poradenstvo v Zimbabwe, kde doslova zachraňovali zdravie a životy tisíckam ľudí a prinášali
im nádej. Vychutnali sme si tiež energiu vyžarujúcu z viac
ako 300 mladých ľudí na Rotariánskom sympóziu mládeže

4

v Harare. Tento rok Rotary spustilo nový Akčný plán. Verím,
že každý klub už tento plán začal aplikovať. Teší ma úsilie
všetkých vynakladané na splnenie priorít, ktoré som stanovil
na tento rotariánsky rok: angažovanie rodinných príslušníkov,
sprístupnenie vodcovských príležitostí všetkým vekovým
kategóriám, oslava histórie našej spolupráce s OSN v 75. roku
jej existencie a čo je najdôležitejšie, rozvoj a rast Rotary.

Okolnosti nás prinútili
komunikovať spolu spôsobom,
aký sme si predtým nedokázali
v praxi predstaviť, čo otestovalo
našu schopnosť prispôsobiť sa.
V čase, keď sme ešte žili nádejou, že Svetový kongres Rotary v Honolulu sa uskutoční, častokrát sme skloňovali výraz
aloha. Naši rotariánski priatelia na Havaji nám vysvetlili, že
„aloha“ znamená vzájomný rešpekt a náklonnosť. V duchu
aloha dochádza k šíreniu vrúcnosti a ústretovosti, a to bez
očakávania odplaty či protislužby. Posolstvo aloha možno
aplikovať kdekoľvek vo svete, všade kde sa ocitneme. Členstvo
v Rotary a Rotaracte nás všetkých spája a ako bolo aloha
interpretované mne: naše prepojenie je založené na vzájomnom rešpektovaní rozdielností každého z nás, ako aj na ocenení toho, čo máme spoločné. Komunita je zoskupenie jednotlivcov – jednotlivcov, ktorým navzájom na sebe záleží,
ktorí sa zaujímajú jeden o druhého, ktorí sú ochotní sa podeliť a prebrať zodpovednosť.
Gay a ja si navždy budeme pamätať a vážiť si rok strávený
s vami na spoločnej ceste, veď Rotary spája svet!

MARK DANIEL MALONEY
Prezident Rotary International

Navštívte riconvention.org,
kde nájdete informácie o virtuálnych podujatiach v rámci
Svetového kongresu Rotary 2020, ktoré sa uskutočnia v júni.
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Dopisy předsedy Nadace Rotary
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

Ni hao,
rotariáni!
Vždy, když se blíží konec rotariánského roku, chceme
se ohlédnout zpět na to, jakou cestu jsme urazili. Tento rotariánský rok nás však postavil před zvláštní výzvu, neboť čelíme
globální pandemii koronaviru, což nám změnilo životy a ovlivnilo způsoby, jak plnit poslání služby a pomoci. S velkou hrdostí poukazuji na ten objem práce, kterou na sebe vzali rotariáni spolu s naší Nadací Rotary při snaze zastavit šíření viru
covid-19 a za účelem pomoci těm, koho nemoc zasáhla. Kluby
na Tchaj-wanu darovaly potřebným více než 200 000 obličejových roušek. V Anglii vznikl při Rotary klubu Maidenhead Bridge
dobrovolnický tým pro boj proti covidu-19 na obecní úrovni
(Covid-19 Volunteer Community Response Team), který pomáhá osobám v karanténě s nákupy, dodáním léků nebo těm,
kdo pomoc potřebují. Správní rada Nadace Rotary urychleně
přidala na seznam činností, na něž lze čerpat granty, také projekty zaměřené na úsilí překonat virus covidu-19. Na účet FonKVĚTEN

V době, kdy píši toto poselství, svírá svět pandemie
covid-19. Rád bych těchto pár řádků věnoval tomu, jak členové Rotary klubů, coby lidé v akci, pomáhali a mohou pomáhat a jak se mohou podělit o zkušenosti s tím, co v naší
Nadaci děláme pro vaši podporu.
Rotary je již dlouho v čele úsilí o překonávání nemocí a podpoře zdraví. To, co jsme připravili pro boj rotariánů s dětskou
obrnou, je teď k dispozici pro boj s novým koronavirem, jakož
i pro uspokojení nespočetného množství dalších nároků
zdravotnictví. Dobrovolníci angažovaní v boji s polio virem
se nyní v mnoha zemích podílejí na boji s virem covidu-19.
Správní rada Nadace se snažila co nejrychleji podpořit vaši
práci. Můžete již používat distriktní granty k podpoře místních
aktivit, jako například na nákup ochranných prostředků pro
pracovníky ve zdravotnictví. Můžete také přehodnotit dřívější projekty tak, aby se uplatnily v boji s virem covid-19 nebo
z grantů distriktních grantů pro rok 2020–21 zpětně financovat obdobné aktivity započaté po 15. březnu tohoto roku.
Právě teď, když se tento rotariánský rok chýlí ke konci, se
naše snahy v boji za veřejné zdraví nacházejí v kritické fázi.
Virus covid-19 musíme překonat a nadále po další desetiletí
pracovat na programech a projektech naší Nadace. Pokud jste
tak ještě neučinili, pak, prosím, udělejte vše, co můžete, k poskytnutí letošního závěrečného daru Nadaci. Váš dar nebyl
nikdy tak důležitý, jako právě teď. Kdykoli pomyslím na to,
že rotariáni skutečně mění k lepšímu život společenství,
v nichž žijí a působí, vzpomenu si na učení velkého Lao-c’,
ČERVEN
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du pro zvládání katastrof byly přesunuty 3 miliony dolarů
určených na granty pro covid-19 projekty; navíc nebude vyžadováno, aby se na financování nového covid-19 projetu podíleli ze 30 % zahraniční dárci. Je samozřejmé, že jsme přitom
uplatnili zkušenosti a použili zdroje, které se nám podařilo
získat a vytvořit za ta mnohá léta boje s jinou infekční nemocí – s dětskou obrnou. Program eradikalizace viru polio nabízí
celou svoji infrastrukturu k ochraně všech, kdo jsou viru covid-19 vystaveni a to zejména v zemích dosud ohrožených
epidemií dětské obrny. Prosím, přispějte, jak jen můžete a pomozte tak naší Nadaci s vědomím, že naše kluby promění váš
dar na humanitární pomoc zachraňující životy. Společně tento virus překonáme a až to dokážeme, budeme se moci ohlédnout zpět s vědomím, že jsme nezůstali nečinně stát stranou,
když svět paralyzovala globální krize veřejné zdravotní péče.
My byli naopak aktivní a světu jsme poskytli vše, co jsme mohli, abychom tento zlý virus zastavili a přispěli k trvalým změnám
v našich společenstvích, umožňujícím pomáhat lidem přežít
a obtíže překonat. Děkuji vám za veškerou minulou, současnou
i příští podporu naší nadaci.

Právě teď, když se
tento rotariánský rok
chýlí ke konci, se naše
snahy v boji za veřejné
zdraví nacházejí
v kritické fázi.
který nás nabádal takto: „Člověk, který chce jiné vést, si vede
nejlépe, pokud lidé ani moc netuší, že existuje. A jakmile je
práce hotová, pak říkají: To jsme udělali my sami.“ Svět od
nás očekává, že se postavíme do čela a ujmeme se vedení; za
to nám zůstane pak navždy vděčný. Děkuji vám za vaše minulé, současné i budoucí příkladné skutky a za pomoc naší
Nadaci.

GARY C. K. HUANG
Předseda správní rady Nadace Rotary

Více informací o tom, jak Rotary čelí pandemii, najdete na
on.rotary.org/covid-19. Pokud chcete přispět Nadaci, pak
použijte odkaz rotary.org/donate.
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ze světa

Spojené štáty

Japonsko
Pakistan

Peru

Nový Zéland

Co přinesl
světový den polio
Text: BRAD WEBER, foto: ROTARY KLUB OF ROYSTON
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

V roku 2019
sa uskutočnilo
viac ako 5 900
podujatí pri
príležitosti
Svetového dňa
detskej obrny.
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Spojené štáty

Peru

Japonsko

Rotary klub Seattle a Nadácia Billa
& Melindy Gatesových v októbri minulého roka sponzorovali panelovú
diskusiu venovanú Svetovému dňu
boja proti detskej obrne. Na podujatí sa zúčastnilo približne 150 ľudí,
ktorí na základe vystúpenia Sidney
Brownovej, programovej manažérky
nadácie Gates Foundation, sa bližšie oboznámili s postupom prác na
eradikácii obrny. Ďalšími rečníkmi
boli člen Rotary klubu Gig Harbor
Midday vo Washingtone Denny Wilford, ktorý detskú obrnu sám prekonal a predseda výboru pre PolioPlus
v dištrikte 5030 (Washington) Ezra
Teshome. Podujatie moderoval známy hlásateľ redakcie spravodajstva
v Seattle a člen klubu v Seattli
Mark Wright.

Rotaract klub Iquitos loni uspořádal koncert osmi kapel na počest
Světového dne polio a výnos
z něho ve výši 200 amerických dolarů věnoval na kampaň End Polio
Now. Člen klubu Fernando Alonso
García Torres k tomu poznamenává: „Během koncertu se hudebníci
obraceli na posluchače se sdělením, za jakým účelem na koncertě
vystupují, a vyzývali je k tomu, aby
v úsilí ukončit existenci viru dětské
obrny nepolevovali.“ Tento Rotaract klub je jen jedním z více klubů, které uspořádaly nějakou akci
během toho týdne. Byl to také večírek se zumba tancem pořádaný
společně Rotaract a Interact kluby
z Iquitos pro účastníky a přátele
cyklistického závodu.

Dištrikt 2510 minulý rok oslovil
troch popredných japonských zabávačov, aby vážnu tému detskej obrny
spracovali s istou dávkou humoru.
Charitatívne predstavenie na podporu vyhladenia detskej obrny sa
uskutočnilo 21. októbra v budhistickom chráme Erinji v Sapporo. Na
podujatí vystúpil Shiko Katsura –
špecialista na tradičné umenie komických monológov známych ako
rakugo a Suzuran, duo známe v žánri stand-up komédie nazývanej
manzai. Diváci venovali sumu
takmer 500 dolárov na program End
Polio Now. Organizácie tohto podujatia sa ujal regionálny koordinátor
Nadácie Rotary Dainin Habu.
Program večera zostavil na základe
predstavenia z roku 2014.
ROTARY GOOD NEWS 3|2020

Co chystá váš klub na 24. 10. k připomenutí závazku Rotary dosáhnout
vymýcení polioviru? Ať už to bude na internetu nebo osobně, rádi bychom
věděli o vaší akci ke Světovému dni polio. Oznámit nám to můžete na adrese
endpolio.org/register-your-event.

Pákistán

Nový Zéland

Pod ikonickým orlojem na radniční věži ve Faisalabadu se scházejí
lidé z celého města. Zásluhou Rotary klubu Faisalabad Cosmopolitan
byla věž nasvícena červenými a žlutými reflektory, čímž se na tři noci
od 24. října změnila na poutač kampaně End Polio Now. Člen klubu,
Mubasher Siddiq Butt, řekl, že „to bylo již podruhé, co náš klub nasvítil tu věž; poprvé to bylo před šesti lety. V roce 2014 jsme uspořádali
seminář na který jsme pozvali místní hodnostáře a tam jsme je
o kampani podrobně informovali.“ V prezentaci jsme ukázali i další architektonické klenoty, které byly podobně poctěny, jako např. budova
parlamentu v Londýně a Opera v Sydney v Austrálii. Hodnostáře potěšilo, že se věž jejich města dostala do tak vzácné společnosti, takže
projekt schválili. Na základě předchozího úspěchu stačila v roce 2019
k souhlasu nového městského úřadu jen krátká multimediální presentace. Během toho přepínání osvětlení rozvinuli Butt a ostatní rotariáni také velký plakát kampaně End Polio Now. S přítomnými úředníky pak diskutovali o vedoucí roli Rotary při realizaci kampaně
v Pákistánu, který je spolu s Afghánistánem jednou ze zemí, kde ještě
dochází k výskytům dětské obrny.

Členovia Rotary klubu Dunedin, inšpirovaní rotariánmi z austrálskeho Sydney a iných miest, ktorí na
šírenie povedomia a získavanie finančných prostriedkov využili
cesty vlakom, sa rozhodli, že
24. októbra budú brázdiť svoje
mesto autobusmi hromadnej dopravy. Od spolucestujúcich vyzbierali približne 1100 dolárov. „Tento
projekt pozitívne prispel na podporu boja s detskou obrnou, povzbudil občanov aby vo väčšej
miere využívali autobusy a pomohol tiež zvýšiť renomé Rotary
v meste,“ vysvetľuje prezident klubu John Drummond. „Z niekoľkých
ciest autobusom sa razom stali
lekcie o histórii detskej obrny a jej
dôsledkoch.“
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Dva z troch
kmeňov divého
polio vírusu už
boli eradikované.
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z domova

ICC

22. výstup
na Třístoličník
5. 9. 2020 bude!
Text: MARTIN SAITL
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ašim symbolickým setkáním na trojmezí Rakouska, Německa a Česka se
v minulosti snažilo stavět do cesty
kde co! Vichřice a její následky nás donutily
změnit termín, ale nikdy jsme se nevzdali.
A nechceme to udělat ani v letošním roce
virózy. Nyní, když píšu tyto řádky, je stále
„zelená hranice“ do Rakouska i Německa
uzavřená, ale postupné uvolňování nám
dává přinejmenším velkou naději, že v září již
budou hranice opět jen čarami na mapách.
Proto všem čtenářům navrhuji, aby oslavili
opět nabytou svobodu pohybu společně
s našimi rotariánskými přáteli z Německa
a Rakouska právě na Třístoličníku 5. 9. 2020.

Pozvánku ještě – jako každoročně – obdržíte,
ale i kdyby se k Vám nedostala, zapište si
již nyní, že sraz všech vandrujících i jinak
putujících je ve 12.00 v Berggasthofu Dreisesselberg. Těšíme se, že se opět společně
nadechneme čerstvého vzduchu a svobody.
Buďte zdrávi a přijďte!

Za oznámení vaší účasti na
martin.saitl@rotary2240.org
vám budu velmi vděčný.
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Pomáháme,
kde je potřeba
V kontextu s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 se zrodilo mnoho projektů,
které naše kluby i jednotlivci s velkým nasazením podporují. Všichni se za
pojily do boje s touto závažnou nemocí a pomáhají potřebným nejen v okolí, ale i za hranicemi našeho státu. Věříme, že naše pomoc i podpora a nemalé přípěvky ostatních dobrovolníků budou pro boj s tímto onemocněním
zásadním zmírněním negativních dopadů.
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Rotary, polio
a covid-19
Víme, že mnoho rotariánů by rádo nějak pomohlo v reakci na covid-19.
Doufáme, že rotariáni chápou vztah k boji s viry poliomyelitidy a covid-19
jako naši duální prioritu. Vyzýváme rotariány, aby zvážili možnost podporovat
jak program PolioPlus, tak boj s virem covid-19 v maximální míře možné v této
obtížné době. Nejde o otázku „buď/nebo“ – obojí je velmi důležité. S ohledem na
desetiletí získávání zkušeností s potlačováním ohnisek výskytu polioviru, připadá
Rotary a našim partnerům rozhodující role při ochraně komunit před současnou
pandemií koronaviru, podobně jako tomu bylo v případě virů ebola, žluté horečky,
nebo ptačí chřipky. To je to pravé „Plus“ pro PolioPlus.
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

1

Během příštích měsíců
bude rozsáhlá infra
struktura vytvořená Rotary pro boj
s poliovirem použita k podpoře
připravenosti na pandemii
covid-19 a na překonání jejích
důsledků.

2

Rotariáni poskytují obličejové
roušky, soubory osobní
antivirové ochrany pro zdravotníky,
opravují plicní ventilátory,
pomáhají vládám při zřizování
a sledování testovacích stanic
a dávají k dispozici zařízení sloužící
k transportu očkovacích látek
pro dopravu vzorků covid-19 do
laboratoří.

3

Rotary Polio-centra (RPC) po
máhají v boji proti koronaviru
tím, že přesvědčují náboženské
hodnostáře a další osoby s vlivem
na místní komunity, vytvářejí
plakáty s hygienickými instrukcemi
a s doporučeními udržovat odstupy
a také tím, že poskytují potravinové
balíčky rodinám, které to potřebují.
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4

V Nigérii, Afghánistánu a Pá
kistánu zajišťují dobrovol
níci a zaměstnanci RPC sledování
kontaktů s nakaženými osobami
a testování na koronavirus, bojují
s dezinformacemi a upozorňují
místní zdravotnické odborníky na
rizika nemoci. Koordinační mecha
nismus sloužící Iniciativě pro boj
s globálním ohrožením poliovirem
(Global Polio Emergency Iniciative
– GPEI), je k disposici, pokud jde
o linky naléhavého volání, kapacity
pohotovostních středisek a pro
zásahy proti koronaviru poskytuje
vozidla a počítače, které vlastní:
NIGÉRIE: Ve státech Ogun a La
gos se vice než 50 zdravotníků
polio-programu účastní sledování
kontaktů s nakaženými osobami,
detekce onemocnění a sběru dat
potřebných k tomu, aby se další
šíření covid-19 zastavilo. Světová
zdravotnická organizace (WHO)
využívá na teritoriu celého státu
k podpoře covid-19 týmů koordi
nační nástroje určené k eradikaci

polioviru a GPEI dává k dispozici
pro podporu odpovídajících opat
ření své telefony, vozidla a admini
strativu.
AFGHÁNISTÁN: Více než 3 750 míst
ních komunitních dobrovolníků, kteří
obvykle podporují sledování výskytů
polioviru v Afghánistánu, se účastní
propagace mytí rukou a dalších po
třebných hygienických návyků v jed
notlivých komunitách s cílem omezit
riziko nákazy virem covidu-19.
PÁKISTÁN: Pracovníci RPC s nasa
zením sledují stav viru covidu-19
a šíří o něm osvětu po celém území
Pákistánu. Tým již vyškolil stovky
dobrovolníků pro potřeby sledová
ní kontaktů s nakaženými osobami
a rovněž podporují vznik nové
datové základny, která je plně inte
grována se systémem používaným
pro boj s poliovirem. V celém státě
je logistika určená k eradikaci
polioviru k disposici pro rozesílání
osobních ochranných prostředků
potřebných pro boj s koronavirem.
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Tím, jak svět reaguje na covid-19, se zvyšuje riziko, že
mnoha dětem se nedostane vakcíny chránící je před
nebezpečnými nemocemi, včetně ochrany před dětskou obrnou. Je pochopitelné, že uprostřed pandemie
se sníží zaměření na eradikaci polioviru. Právě proto
je pro rotariány ještě důležitější, aby i nadále odhodlaně bojovali s poliovirem a nepřipustili znehodnocení
toho, čeho jsme dosáhli. Rotariáni se mohou i nadále
soustředit na naše úsilí vymýtit poliovirus i přesto, že
nyní čelíme pandemii viru, proti kterému ještě dlouho
nemusíme mít vakcínu. Je to situace, jíž jsme byli
svědky ještě nepříliš dávno, kdy svět čelil epidemii
dětské obrny.
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Doporučujeme distriktům,
aby zvážily možnost poskytování prostředků
z distriktních dedikovaných fondů (DDF)
na PolioPlus.
Dary z DDF jsou navyšovány v poměru 1:1 ze
světového fondu Nadace Rotary (TRF) a následně
v poměru 2:1 nadací Billa a Melindy Gatesových
(BMGF), čímž se dosahuje celkového navýšení
v poměru 6:1. (Každý dolar navýší nejprve TRF na
dva a k těm pak přidá BMGF další čtyři, takže klub
má na projekt k disposici dolarů šest).
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téma
JAK TO VIDÍM JÁ

Proč se rotariáni
neperou

V

ždy jsem vnímal to, že v Rotary se
sešlo mnoho významných osobností a slovem významný nemyslím
známé nebo nedej bože VIP. Mám na
mysli osobnosti, které jsou vážené a vnímavé a mají hromadu znalostí a dokážou
přednášet, debatovat nebo i diskutovat
na mnohá témata a na dlouhou dobu.
Možná právě proto patří k našim setkáním tradiční přednáška a následná
debata na dané téma. Je to nesmírně
poučné a často i zajímavé. A jelikož
každý něco víme a rádi ukážeme i ostatním, že to víme, tak to může někdy být
i debata poměrně dlouhá. A teď si představte, když se stejná skupina mužů
a žen, kde má každý ego velikosti meteorologického balónu, dostane do názorového rozporu. Následuje proces, který si
ničím nezadá s hospodskou rvačkou, ale
výroky typu „Pojď ven a já ti ukážu, že seš
úplně blbej“ jsou nahrazeny frázemi jako
„Vážený příteli, obávám se, že nemohu
souhlasit s tvým tvrzením“ anebo
„I přesto, že si nesmírně cením tvého
názoru, obávám se, že jsi ve svém hodnocení zapomněl na...“ Je to, jako když se
řve do polštáře plného prachového peří.
Má to grády, ale nikdo jiný to neslyší.
Možná že by někdy mohlo být na místě si
říci některé věci na plnou hubu. Bez
pentliček, ale i bez urážek, se prostě
dobrat k jádru pudla. A možná si nechat
trošku místa na reakci, prostě nechat to
trochu zavadnout anebo i vyhnít. Uvědomit si, že každý hájíme svou pravdu a ze
svého úhlu pohledu, že máme čisté úmysli. Že chceme jen aby se něco dělalo
lépe než doposud, v čistém altruistickém
duchu. Že kromě celosvětového motta
„Service above self“, ctíme do posledního
písmenka i naše vlastní motto „Dignitatis
memores, ad optima intenti“ – „Vědomi si
svého důstojenství, konáme to nejlepší.“

GEORGE J. PODZIMEK

Předseda redakční rady a předseda výboru
pro Public image a WEB
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Počas slávnostného ceremoniálu vo One
Rotary Center v Evanstone sa v októbri 2019
medzi členov spoločnosti Arch Klumph
Society začlenilo 30 darcovských párov,
vrátane deväť párov z Taiwanu (vpravo).

Arch Klumph
Society:
viac ako
dobrá vec
Preklad: IVAN BELAN, PDG

S

poločnosť Archa Klumpha, pomenovaná po otcovi myšlienky založenia Nadácie Rotary, združuje
najvýznamnejších darcov, ktorí
nadácii venovali 250 000 dolárov alebo viac.
Keďže Gary C. K. Huang vždy považoval
Spoločnosť Archa Klumpha za mimoriadne
dôležitú, počas svojho pôsobenia na pozícii predsedu správnej rady Nadácie Rotary
v období 2019–2020 sa primárne zameral
na zvýšenie počtu členov tejto spoločnosti.
Od júla 2019 do marca 2020 spoločnosť vo
svojich radoch privítala 95 nových členov, čo
predstavuje nárast o 25 percent v porovnaní
s rovnakým obdobím predchádzajúceho
rotariánskeho roka a toto číslo prevyšuje

aj celkový počet nových členov prijatých
v období 2018–1919. Finančné dary poukázané spoločnosti Arch Klumph Society,
rovnako ako všetky príspevky venované
nadácii, pomáhajú v boji proti chorobám,
napríklad aj proti covid-19. Umožňujú tiež
zabezpečovať čistú vodu, zachraňujú životy
matiek a detí, podporujú vzdelávanie a pomáhajú miestnym ekonomikám rásť.

Ďalšie informácie
o Nadácii Rotary nájdete na
rotary.org/foundation.
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TOP 10 ČLENSKÝCH KRAJÍN

USA
509

Taiwan
111

India
106
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Kórea
95

Japonsko
47

Kanada
40

Filipíny
23

Od 31. marca

Austrália
20

Brazília
14

Nigéria
13
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RYLA 2020

WOW!
To musíš zažít!
14.–18. 10. 2020
Kopřivnice,
skautské centrum
Vanaivan
Pět dní inspirativních
podnětů, prožitkových
aktivit, sebepoznání,
pohybu, sdílení,
zajímavých hostů,
nových přátelství
a networkingu.
Letošní téma:
Život bez masky.

Hosté: KOVY / Karel Kovář, youtuber, Gabriela
Končitíková, lektorka Nadace Tomáše Bati, a další
zajímavé osobnosti.
Pro koho: Mladí lidé od 18 do 30 let s potenciálem lídra
a chutí se dál rozvíjet a růst, se zájmem o dění a svět
kolem sebe (studenti, učni, zaměstnanci, dobrovolníci,
podnikatelé, zaměstnavatelé aj.).
Za kolik: Hodnotný program (včetně ubytování a stravy)
je plně dotován z rozpočtu Rotary Distriktu 2240
(Česko + Slovensko) a z příspěvků regionálních Rotary
klubů v ČR a SR a dalších sponzorů .
Chci se přihlásit
http://ryla2240.org/registrace/
Vyplň přihlášku, napiš esej v rozsahu A5 na téma: Život
bez masky – jak to vnímám já a dále tři věty o tvé motivaci,
proč se chceš RYLA programu zúčastnit.
Kontakt pro dotazy
Blažena Mačáková, chair RYLA D-2240
e-mail: b.macakova@bbcoaching.cz – předmět RYLA 2020
Uzávěrka přihlášek pro nominaci je 31. 8. 2020.
Počet účastníků je limitován na 16!

RYLA 2020

Program
Středa

15.00–18.00
18.00
19.00
20.00
		

Příjezd účastníků – registrace, ubytování, Kopřivnice
Večeře
Vanaivan, Kopřivnice – Zahájení 21. ročníku RYLA: Život bez masky – B. Mačáková
Seznámení a tvorba týmů, vytvoření dohody – Stanislava Podžorná
Zadání týmových projektů

Čtvrtek

7.30
8.30
10.00
12.00
13.00
		
14.30
17.00
18.00
19.00

Snídaně
Úvod do leadershipu – Zdeněk Michálek, zakladatel RYLA D-2240, past guvernér
Kdo jsem já a kdo jsou ti druzí – týmové role, týmová synergie – B. Mačáková
Oběd
Setkání s předchozím guvernérem Rotary D-2240 MUDr. Iljou Chocholoušem
– historie Rotary, poslání, 4 otázky, projekty
Víra v sebe, víra v tým – aktivity v lanovém centru – instruktoři Adam a Dana
Sdílení: Jak jsem překonal/a svoje bloky, strachy, co mi pomohlo – Honza a Radka
Večeře
Beseda: host – KOVY / Karel Kovář: Strach, smysl a motivace

Pátek

7.30
8.30
9.30
		
12.00
13.00
18.00
19.00
		
21.00

Snídaně
Práce v týmech na projektech
„Vybuduj nejdřív sebe, až potom velký podnik“ – Fenomén Baťa – Gabriela
Končitíková, Nadace Tomáše Bati
Oběd
Za krásami regionu – Muzeum Tatry Kopřivnice, výlet do Štramberka – Trúba
Večeře
Promítej i ty – film na aktuální téma a beseda nad esejemi účastníků na téma
Život bez masky
Čas pro sebe

Sobota

17. 10.

7.30
8.30
9.00
11.00
12.00
13.00
		
17:00
19.00
20.00

Snídaně
Týmové aktivity
Etika v životě i podnikání, Pavel Motyčka – spolutvůrce projektu Etika ve školách
Čas pro sebe – Kdo jsem – budování osobní značky – vize, hodnoty, cíl existence
Oběd			
Labyrint světa a ráj srdce – inscenační zážitková hra z Lipnické školy – Michal
Podžorný a jeho tým spolupracovníků
Zastavení – sdílení dojmů z prožitkové hry, sebereflexe
Večeře
Beseda – Příběhy účastníků RYLA o setkání s Rotary, o službě druhým, o dobrovolnictví

Neděle

7.30
8.00
9.00
12.00–14.00
		

Snídaně
Práce v týmech (dopracování prezentací)
Prezentace – představení projektů, zhodnocení práce týmů
Volba tématu pro RYLA 2021 + ohlédnutí, zpětná vazba, předání certifikátů úspěšným
absolventům RYLA programu, společné foto, závěr, oběd, odjezd

14. 10.
15. 10.

16. 10.

18. 10.

www.rotary2240.org/cs

zo sveta

INBOUNDS

SKIWEEK 2020
Naši výmenní študenti
z rôznych krajín sveta,
tráviaci svoj výmenný pobyt
v Česku a na Slovensku, sa
v nedeľu 8.marca 2020 stretli
v Belianskych Tatrách, aby sa
zúčastnili SkiWeeku. Lyžiarsky
týždeň bol plný športovania,
zábavy, pádov, prekonávania
svojich limitov a mnohých
nezabudnuteľných chvíľ.
Text: NATÁLIA ČIŽMÁROVÁ,
foto: MARTIN JEŽEK

N

edeľný príchod do Popradu bol nasledovaný požičiavaním lyžiarskeho
a snowboardového príslušenstva, ubytovaním v penzióne Ždiar a oficiálnym otvorením SkiWeeku. Všetky dievčatá dostali
diár od Blackova Design pri príležitosti
MDŽ. Na svahoch v lyžiarskom rezorte
Bachledka sa od pondelka mnohí z inboundov prvýkrát v živote postavili na lyže
či snowboard a za pomoci profesionálnych
inštruktorov a rotexákov sa všetci začali
učiť či zlepšovať techniku lyžovania. Po
prvom náročnom dni sme inboundom spríjemnili večer spoločným pozeraním filmu
v spoločenskej miestnosti penziónu Ždiar.
Inboundi boli počas lyžovačky rozdelení
do ôsmich skupín podľa úrovne: od úplných začiatočníkov, až po expertov lyžujúcich / snowboardujúcich odmalička. V utorok večer si výmenní študenti v rámci
voľného programu pripravili karneval,
počas ktorého sa skvelo zabavili.
V stredu sa zrána zamračilo a študentom
tiež na lyžiach a snowboardoch zjavne dochádzali sily, niektorým i motivácia, preto
sme poobede navštívili Tricklandiu, zábavné centrum plné ilúzií v Starom Smokovci,
kde si inboundi urobili množstvo fotografií
s rôznymi efektmi a optickými klamami.
Neskôr, po návrate do penziónu, študenti
podľa krajín nacvičovali svoje programy
pre blížiacu sa dištriktovú konferenciu
16

a spievali spoločné anglické, české aj slovenské piesne. Lyžovačka vo štvrtok vyvrcholila súťažou v slalome v každej z lyžiarskych a snowboardových skupín. Víťazi sa
tešili z medailí a diplomov. Všetci to ale
zvládli bravúrne a zlepšovali sa každým
dňom, za čo si zaslúžia veľkú pochvalu
a obdiv.
Vo štvrtok sme sa po lyžovačke dozvedeli smutnú správu, že vláda Slovenskej republiky pre šíriacu sa nákazu korona vírusom, nariadila zatvoriť všetky lyžiarske

strediská. SkiWeek preto musí byť ukončený o jeden deň skôr. Študentom sme preto ešte v ten večer pripravili záverečnú
párty s diskoguľou.
Nasledujúci deň sa niesol v duchu organizovania bezpečného návratu študentov
do ich domovov, čo sa aj podarilo vďaka
skvelej práci rotariánov a hlavne podpredsedu DVVM pre Slovensko, Ondrejovi Kollárovi, ktorému týmto ďakujeme aj za
skvelú organizáciu SkiWeeku. Vďaka patrí
i tímu rotexákov vedených Nikou Tallovou.
ROTARY GOOD NEWS 3|2020

ze světa

Výměna za
časů korony
Text: JAROMÍR BARÁK

ROTARY GOOD NEWS 3|2020

V

še pro nás začalo
ve středu 12.
března 2020, kdy
jsme museli
předčasně ukončit SkiWeek pro inboundy ve
Vysokých Tatrách. O dramatickém přesunu především
českých inboundů do jejich
hostitelských rodin přes uzavřené hranice jste si mohli
přečíst v minulém čísle Rotary
Good News, v tomto čísle je
článek o průběhu této akce
„před koronou“.
Následovalo velmi rychlé
zavedení restriktivních opatření proti šíření koronaviru
covid-19, v první fázi především v Evropě a samozřejmě
i v Česku a na Slovensku. Tyto
restrikce v podstatě neumožňovaly předčasné ukončení
pobytu inboundů v našem
distriktu a jejich návrat do domovské země. Stejně tak výrazně ztěžovaly případné návraty našich outboundů. Proto
jsme doporučili všem studentům a jejich rodičům, aby
s návratem domů počkali do
té doby, než budou hranice
alespoň částečně průchodné,
letiště otevřená a letecká doprava obnovena. Též jsme
upozornili na to, že riziko nákazy během cestování může
být větší než riziko, pokud
student zůstane v hostitelské
zemi. Přesto se zhruba třetina
studentů z celkových počtů 79
outboundů a 74 inboundů pro
předčasný návrat rozhodla,
částí z nich skončil pobyt na
základě požadavků zahraničních distriktů. Příběhy některých českých a slovenských
studentů, kteří zůstali na výměně, nebo se vrátili domů, si
můžete přečíst v následujících
článcích. Velké poděkování
patří všem Rotary klubům
v našem distriktu zapojených
do výměny a hostitelským ro17

ze světa
dinám. A to za mnohdy komplikovanou, ale úspěšnou dopravu inboundů na letiště,
pokud se rozhodli vrátit
domů, nebo za pomoc s návratem outboundů. Největší
díky pak patří těm, kteří se
i v této velice komplikované
době starají o inboundy, kteří
doposud domů neodletěli. Velmi složitá situace je s plánováním dlouhodobých výměn
ve školním roce 2020/21. Jsme
v pravidelném kontaktu s našimi partnerskými Rotary distrikty a multidistrikty v zahraničí, stejně jako s ústředím
Rotary International v Evanstonu v USA, a diskutujeme
o možných budoucích scénářích. Někteří z našich zahraničních partnerů se již rozhodli, že pro příští rok
výměny přeruší, případně zvažují jejich uskutečnění ve
zkrácené podobě. V našem
distriktu v přípravách výměn
prozatím pokračujeme, a podle vývoje situace jsme rozhodnuti uskutečnit je alespoň
v omezeném rozsahu. Přerušení výměn by totiž zhruba
pro třetinu z 75 budoucích
outboundů znamenalo, že by
se se kvůli věku už našeho
programu nemohli v roce
2021/22 zúčastnit. Vše bude samozřejmě záležet na tom, zda
budou outboundi i za této složité situace na výměnu chtít
vyjet a Rotary kluby, hostitelské rodiny a školy ochotny zahraniční studenty hostit. Nezbytnými podmínkami pak
bude obnovení letecké dopravy a možnost získání studijních víz. Letní tábory o prázdninách budou zřejmě všechny
zrušeny jak v zahraničí, tak
i v našem distriktu – rozhodnutí je na Rotary klubech, které plánovaly tábory organizovat. Stejně tak je málo
pravděpodobné, že proběhnou rodinné výměny.
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NEMĚJ ŽÁDNÁ OČEKÁVÁNÍ
Před výměnou mi všichni říkali, ,,ne
měj žádná očekávání'' – může se stát
cokoliv. Dala jsem tedy na jejich rady
a odletěla na svou výměnu s tím, že
ať se stane cokoli, bude tohle ten
nejlepší rok mého života! Má výměna
probíhala zcela normálně. Měla
jsem první host rodinu, se kterou
jsme si moc nerozuměli, ale potom
jsem přešla do druhé rodiny, která
byla naprosto skvělá. Nakonec jsem
se přestěhovala do své třetí a po
slední rodiny. Říkala jsem si, že má
výměna už se blíží ke konci. To už se
nemůže nic stát. Dva týdny po tom
přišla korona a jejich dcera se vrátila
z její výměny ze Španělska. Protože
musela mít po návratu dvoutýdenní
domácí karanténu, Rotary nechtělo,
abych byla ve stejném domě jako
ona. Šla jsem tedy na dva týdny byd
let k rodině své kamarádky Renaty,
která je také Rotary výměnná stu
dentka. Renatini rodiče se mi nabídli,
že pokud bychom s tím souhlasily
my a Rotary, mohla bych zůstat byd
let u nich. Rotary s tím souhlasilo,
a tak jsem s nimi zůstala a oni se
stali mou čtvrtou rodinou. Všichni
dodržujeme hygienu a nejsme v kon
taktu s ostatními lidmi. Jídlo naku
pujeme online. Od té doby, co máme
školu online, věci do školy si dělám
každý den dopoledne a potom mám

celé odpoledne volné. Spousta vý
měnných studentů už se vrátila
domů a já nevím jistě, jestli se s nimi
ještě někdy uvidím. Ale výměna byla
ovlivněna i dobrým způsobem. Kdy
by tato situace nenastala, nedostala
bych se k tak skvělé host rodině, ja
kou mám teď.
Denisa Bendová
/RC Jindřichův Hradec/ – USA
D5190
2

NÁVRAT, ALEBO VÝLET?
Pamätám si, ako sme sa koncom fe
bruára vracali z brazílskeho karnevalu,
keď mi kamarát vysvetľoval, ako vzni
kol v Číne nový vírus, ktorý sa snažia
utajiť. Mesiac nato nám v škole zaznel
rozhlas s neobvyklou správou, aby
sme poobede už do školy nechodili,
až do apríla. Vtedy začínala v mojej
host krajine karanténa. Druhý deň po
tom, čo zavreli školu, zazvonil mobil
a dostala som od mojich slovenských
rodičov pokyn na pobalenie kufra. Na
sledujúci deň ma moja host rodina už
viezla na letisko. Kvôli komplikáciám
v najväčšom meste krajiny, Sao Paule,
som pristála v Portugalsku o niekoľko
hodín neskôr a tak som zmeškala let
do Viedne. Ďalšie lietadlo malo letieť
až na nasledujúci deň. V nedeľu som
odkráčala späť na letisko. O pár hodín

nato som pristála vo Viedni. Ešte
predtým, ako nás pustili von z lieta
dla, dostali sme dotazník s otázkami
typu: „prečo ste tu prišli a ako sa ide
te dostať z letiska domov“. Keď sme
vystúpili, pár ľudí oblečených v bie
lych kombinézach, maskách a v ruka
viciach nám pojednom merali teplotu.
Hlas z reproduktorov neustále pripo
mínal, aby sme dodržiavali dvoj
metrový rozostupy. Teraz, keď nad
tým premýšľam, príde mi to zvláštne.
Keď som koncom augusta minulého
roku letela do cudzej krajiny na opač
nej strane sveta, bola som úplne stra
tená, nevedela som sa na letisku
orientovať, nerozumela som cudzej
reči a mala som strach. A necelých
sedem mesiacov neskôr som úplne
iný človek! Musím však dodať, že prí
chod domov je oveľa ťažší, ako bol
príchod do mojej host krajiny. Najmä
za takýchto okolností, keď nemôžem
ani len vidieť mojich tunajších kama
rátov. Brazília mi veľmi chýba.
Margaréta Beláňová
/RC Martin/ – Brazílie D4640

3

PLÁNY SA MENIA
Posledné dva týždne môjho pobytu
v Kanade ubehli tak strašne rýchlo,
že som ani nestihla spracovať, čo sa
vlastne stalo. Pamätám si, ako som
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v zime čítala články o tom, že v Číne
vypukol vírus, veľa ľudí je nakaze
ných a nikto nevie, čo s tým. Postup
ne to prišlo do Európy a ja som sa
začala báť o svoju rodinu. Nakoniec
prišla na rad aj Amerika. Tak som
rozmýšľala nad tým, či je lepšie os
tať alebo ísť domov. Všetci odišli a ja
som chcela ísť tiež, pretože, aký má
zmysel byť zavretá dnu v Kanade,
keď takisto zavretá môžem byť doma
a s rodinou. S rodičmi sme kúpili le
tenku a o dva dni som letela domov.
Svojich sedem mesiacov som si užila
a nechcem sa samej seba pýtať, čo
by bolo keby. Som vďačná za všet
kých ľudí, ktorých som tam spoznala
a taktiež aj za všetky zážitky, ktoré
som prežila. See you later, Canada!
Michaela Benková
/RC BB Classic/ – Kanada D5060
4

TAKÝ KONIEC, AKÝ ASI
LEN MÁLOKTO ČAKAL
Veľmi zaujímavo sa to v Spojených
štátoch vyvíja, ale myslím, že Florida,
kde trávim ja svoju výmenu, by mala
byť samostatný prípad. Vo všetkých
štátoch naokolo na začiatku epidé
mie ľudia stresovali, zatváralo sa
všetko a na Floride? Kde polovica ľudí
je na dôchodku a sú najviac ohroze
ní? Nič! Všetko sa začalo zatvárať ako

posledné a boli sme posledným štá
tom, ktorý zrušil školu. Ale momen
tálne to funguje ako všade – školu
dokončíme online, všetko okrem su
permarketov je zatvorené, zavreli
nám pláže na tri týždne no znovu ich
otvorili. V časoch krízy si myslím, že
som vychytal najlepšiu host rodinu.
Hneď ako prvé ma oboznámili so
všetkými zásobami, ktoré mali
pre prípad núdze. Ale našťastie sme
nemuseli nič z toho použiť (zatiaľ).
Škola nám tiež vedela predpovedať
čo sa bude diať asi ako naši meteoro
lógovia vedia predpovedať počasie –
nikto nevedel čo sa bude diať. Najprv
nám oznámili, že sa po jarných
prázdninách nevrátime týždeň do
školy, potom to predĺžili do 30. 3.,
potom do 15. 4., neskôr do 1. 5. až
nakoniec školu zavreli na neurčito.
Ale mne a mojim kamošom to nejako
nevadilo, vždy sme si našli cestu ako
komunikovať spolu či už videohovor
alebo nenápadná jazda v aute po na
šom malom mestečku. Počas tejto
zvláštnej situácie som sa zúčastnil
mnohých online udalostí – odovzdá
vanie basketbalových cien za sezónu,
kde som mimochodom získal tréner
ské ocenenie (Coach’s award). Keďže
nám zrušili muzikál, v ktorom som
mal hrať jednu z hlavných úloh, tak
naše školské divadlo zorganizovalo
online hru – 10 spôsobov ako prežiť
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karanténu, a taktiež aj banket pre se
niorov s oceneniami, ktorého som bol
taktiež súčasťou. Nesmiem zabudnúť
na online stretnutie môjho domov
ského Rotary klubu tak isto ako onli
ne stretnutia môjho host Rotary klu
bu. Nehodlám sa predčasne vrátiť,
užívam si USA ako sa dá a chcem
úspešne dobojovať a dokončiť moju
výmenu, hlavne šťastný a zdravý.
Ján Črnák
/RC Martin/ – USA D6960
5

VÝMENNÝ ŠTUDENT MIENI,
KORONA MENÍ
Všetko sa zmenilo veľmi rýchlo, zo
začiatku v Argentíne o novom víruse
nebolo ani zmienky. Ja som sa to do
zvedela len náhodou, keď si o tom
písali kamaráti zo Slovenska. Ako sa
situácia tak veľmi zhoršila v Talian
sku, Argentína nezaháľala a zaviedla
opatrenia aj keď bolo v krajine iba
pár nakazených. Opatrenia boli a asi
aj sú o niečo prísnejšie ako na Slo
vensku, napríklad sa vôbec nesmie
vychádzať na ulicu, jedine ak idete
do obchodu alebo do práce. Za nedo
držanie opatrení hrozí pokuta poprí
pade väzenie. V Argentíne po letných
prázdninách neexistuje jednotný ná
stup do školy a dokonca aj jednotlivé
ročníky nastupujú v rôzne dni. Moji

traja host súrodenci sa do školy do
stali aj keď len na necelý týždeň, ale
ja už nie, školy zavreli dva dni pred
tým ako som mala začať. Začalo
nám vyučovanie pomocou vypraco
vávania a následného posielania za
daní. Myslím si, že karanténa mala aj
svetlé stránky, veľmi sme sa zblížili
s mojou host rodinou, a keďže som
mala troch host súrodencov tak sme
sa nikdy nenudili ale stále vymýšľali
niečo nové, niekedy sme hrali bas
ketbal a stolný futbal v garáži, ino
kedy sme zase hrali rôzne stolové
a slovné hry, navzájom sme sa učili
hrať kartové hry, zahájili sme výučbu
kulinárskych skvostov z argentínskej
a slovenskej kuchyne, host sestry mi
dávali hodiny španielčiny a ja na
oplátku zase im hodiny slovenčiny,
vytvorili sme nový štýl tanečnej sú
ťaže, vyfarbovali antistresové omalo
vánky a vyrábali rôzne dekorácie, po
zerali spolu filmy a nesmiem
zabudnúť na naše karaoke večery,
kedy sme vytiahli mikrofón, na tele
vízore zapli text a hudbu a poriadne
to roztočili. Aj keď korona úplne
zmenila a nakoniec aj predčasne
ukončila moju výmenu, zároveň sa
veľmi utužil môj vzťah s host rodi
nou, z čoho vzniklo veľa spomienok,
na ktoré nikdy nezabudnem.
Paulína Dudová
/RC Martin/ – Argentina D4905
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KEĎ SA COVID-19 DOSTAL DO BRAZÍLIE A POČET
INFIKOVANÝCH SA ZAČAL ZVYŠOVAŤ VEDEL
SOM, ŽE SITUÁCIA NABERÁ NA VÁŽNOSTI.
MOJA HOST RODINA DBALA NA HYGIENU
A REŠPEKTOVALA OPATRENIA AJ V DOBE, KEĎ
ICH EŠTE TAMOJŠÍ ĽUDIA IGNOROVALI A PRÁVE
VĎAKA NIM SOM SA TAM CÍTIL BEZPEČNE.
6

ŽIVOT POČAS KARANTÉNY
Celý tento príbeh sa začína bežný
školský deň. Už počas vyučovania sa
šuškalo, že možno zavrú školu, lebo
už prvé prípady korona vírusu v Ta
liansku boli dlhšie známe a v regióne
Lombardia boli už niektoré školy za
vreté. Necelú polhodinu po ukončení
vyučovania sme dostali oznam, že
škola je až do odvolania zavretá. Zra
zu sa celá moja výmena otočila o 180
stupňov. Po uzávierke školy som ešte
chodieval behávať na miestny atletic
ký štadión a v nedeľu sme išli s host
rodinou a s americkým výmenným
študentom na výlet, lenže tam sme
už pocítili vplyv korony, keďže pa
miatky, ktoré sme chceli navštíviť,
boli zavreté. 9. 3. bol posledný deň,
kedy som sa s niekým okrem host ro
diny stretol. V ten istý deň večer, keď
som prišiel domov, bolo v správach,
že od ďalšieho dňa je celoštátny zá
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kaz vychádzania a stretávania sa, je
diné čo sa mohlo, boli iba prechádzky
a športová aktivita vonku, ale všetko
sám len 1 osoba. Samozrejme počas
tejto krízy sa naskytla otázka, či sa
nevrátiť domov skôr, ale rýchlo sme si
aj s rodinou uvedomili, že cestovať
momentálne je väčšie riziko a moja
oblasť je veľmi slabo postihnutá. Bo
hužiaľ ostatní výmenní študenti
z môjho mesta sa postupne rozhodli
odísť, tak ma napadla myšlienka im
urobiť video s fotkami z celého roka,
keďže sme sa nemohli ani rozlúčiť
osobne. Nakoniec sme z 5 zostali len
2, ja a študentka z Čile. Bol som pre
svedčený, že cestovanie by bolo veľké
riziko a aj keby som sa vrátil musel
by som byť v karanténnom centre,
kde sa mi veľmi nechcelo.
Filip Forró
/RC Bratislava Danube/ – Itálie IMD
D2080

CO NA SEBE DO OBÝVÁKU?
Byla jsem ve škole jen pár dní, když
se nám škola uzavřela na týden. Ne
dělali jsme si z toho velkou hlavu,
byli jsme rádi, že máme dva týdny
volno. Bohužel po jarních prázdni
nách jsme zjistili, že celá situace je
o dost vážnější, než jsme si mysleli.
A už po třech týdnech doma moje
škola Crystal River Highschool pře
šla na online školu. Spousta mých
kamarádů – výměnných studentů se
bohužel musela vrátit domů. Bylo
velice smutné vidět je odlétat. Každý
týden ve středu mám Zoom call
s mým Rotary klubem. A taky si kaž
dý týden voláme s výměnnými stu
denty. V okolí jsme tady čtyři. Já,
Laura z Brazílie, Dinoh z Itálie a Flo
rian z Německa. Každý týden řešíme,
co nového se nám stalo a snažíme se
zabavit a pořešit naše odlety. Větši
nou se naše video hovory natáhnou
přes několik hodin, protože toho
máme všichni dost co říct.
Jana Eliášová
/RC Olomouc-City/ – USA RYE
Florida D6950
8

KARANTÉNA NA SLNEČNEJ FLORIDE
Ešte pred dvoma mesiacmi som si
užíval typický život na americkej
strednej škole na krásnej Floride.

Všetko sa zmenilo, keď prišli jarné
prázdniny a začala sa karanténa. Za
tvorili sa všetky obchody, reštaurácie
začali robiť len rozvoz a zakázali nám
chodiť aj na pláž. Odvtedy trávim čas
len so svojou novou host rodinou.
Práve teraz bývam u svojej druhej ro
diny. U obidvoch rodín mi bolo dobre,
aj keď sú od seba veľmi rozdielne, obe
sú podľa mňa typické americké rodi
ny. Od začiatku karantény mám zákaz
sa s hocikým stretávať kvôli bezpeč
nosti. Naposledy som bol von s ka
marátmi na konci marca. S rodinou
chodíme na výlety do prírody hlavne
cez víkendy. Vyučovanie prebieha on
line už od apríla. Mám šťastie, že
som práve na Floride, kde je krásna
príroda a počas celého roka teplé
počasie. Veľmi ma mrzí, že nebudem
môcť ísť na výlety do New Yorku a na
západné pobrežie USA. Som ale rád,
že som aspoň mohol ísť na výlet do
Disney Worldu. Bol to jeden z mojich
snov jeden z najlepších momentov
výmeny. Aj napriek tejto celej situácii
si myslím, že som mal úspešný rok.
Zlepšil som sa v angličtine, našiel
som si veľa nových kamarátov, som
viac samostatný a myslím, že toto je
skúsenosť, z ktorej budem ťažiť po
celý život.
Hugo HRBÁŇ
/RC Žilina/ – USA, MD Florida,
D 6970
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NETRADIČNÁ VÝMENA
Na výmenný pobyt som sa tešil už
odkedy som bol malý chlapec. Keď
mi jedného dňa prišiel ten osudový
mail, kde sa písalo, že svoj rok strá
vim v Brazílii, bol som šťastím bez
seba. Po mojom príchode začal ísť
čas veľmi rýchlo. Začal som spozná
vať miestny životný štýl, komuniko
vať v portugalčine a pre mňa najdô
ležitejšie, robiť si kamarátstva na
celý život. V mojom meste nás bolo
8 výmenných študentov z každého
kúta sveta, no aj tak nás jedno spá
jalo-boli sme na jednej lodi. Keď sa
covid-19 dostal do Brazílie a počet
infikovaných sa začal zvyšovať vedel
som, že situácia naberá na vážnosti.
Moja host rodina dbala na hygienu
a rešpektovala opatrenia aj v dobe,
keď ich ešte tamojší ľudia ignorovali
a práve vďaka nim som sa tam cítil
bezpečne. Najväčší šok pre mňa na
stal, keď mi moji najlepší kamaráti
povedali, že sa musia vrátiť domov
na žiadosť ich domácich Rotary klu
bov. Netrvalo dlho a mnohé krajiny
začali zatvárať svoje hranice. Vtedy
som sa rozhodol konať. Najviac som
sa spoliehal na repatriačný let, no po
viacerých rozhovoroch s ambasádou
a konzulátmi mi bolo oznámené, že
nič také sa v najbližšej dobe nechys
tá, takže moja jediná možnosť bola
štandardná linku. Po niekoľkých
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dňoch prezerania leteniek sa mojim
rodičom podarilo prebukovať moju
pôvodnú letenku hneď na druhý deň,
a tak som sa musel rýchlo pobaliť
a pripraviť na odlet. Na letisko ma
odviezla moja host rodina, s ktorou
som sa tam aj rozlúčil. Prvý prestup
som mal v São Paule, kde som musel
čakať 13 hodín. Po záoceánskom lete
som strávil noc u známeho v Am
sterdame, odkiaľ som išiel do Prahy.
Z Prahy som sa na Slovensko dostal
vlakom, kde ma už pri hraniciach ča
kala moja mamina. Po návrate do
mov som s ňou absolvoval 14dennú
karanténu. Aj napriek predčasnému
návratu domov ma táto skúsenosť
veľmi obohatila a dúfam, že jedného
dňa sa do Brazílie vrátim.
Alex Miklóšik
/RC Košice Classic/ – Brazílie
D4490
10

STOLEČKU, PROSTŘI SE!
V momentě, kdy nám ve statě New
York zavřeli školy, jsem se i já stal on
line studentem jedné ze středních
škol v Buffalu a byla nám doporučená
karanténa, kterou jsme společně
s mou host rodinou vzali vážně. A jak
už bývá na výměně zvykem, mnoho
studentů se pokouší svým host rodi
nám něco dobrého ukuchtit z kucha
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řek jejich rodné země a stejně tak
jako mí kamarádi jsem se i já o pár jí
del pokusil. Kdy jindy se taky pustit
do kouzlení v kuchyni, než když jste
„self isolated“ od okolního světa spo
lečně se skvělou americkou rodinkou
plnou kuchtíků, že ano! Doma jsme se
tedy domluvili, že všichni členové ro
diny dostanou možnost předvést své
skryté kuchařské talenty. Během
těchto chutných večerů nás vždy
hlavní šéf-kuchař naučil pár frází z ci
zího jazyka. I když jsme během dob
karantény věděli, jak se s host rodi
nou zabavit, s mými rodiči jsme došli
k závěru, že pro mě bude lepší přijet
domů a být za těchto těžších časů
s mou vlastní rodinou. Se slzami
v očích jsem se tedy 31. března na le
tišti v Buffalu rozloučil s Gregem
a Jill, kteří u mě v srdíčku společně
s celou jejich rodinkou zůstanou na
věky věků. Ke konci dne jsem pak od
létal z Chicaga do Prahy repatriačním
letem, které pro české občany v USA
opatřila česká vláda, za což jsem jí
moc vděčný. Největší vděčnost ale
patří Rotary za umožnění získání ži
votních zkušeností ve světě, který byl
pro mne ještě do nedávna neznámý.
Děkuji také mým rodičům za jejich
skvělou podporu, protože bez nich
bych se do toho světa stěží podíval.
Tomáš Foltýn
/RC Ostrava/ – USA D7090

10 000 MIL OD DOMOVA
Když jsem před 9 měsíci odjížděla na
výměnu, opravdu jsem netušila, čím
si budu muset projít. Nikdo si asi pod
pojmem 'rok v Austrálii' nepředstaví,
že by byl měsíce zavřený doma. Ať už
kvůli masivním požárům a kouři ve
vzduchu nebo kvůli virové pandemii.
Já mám to „štěstí“ zažít si dokonce
obojí v jednom roce. Upřímně jsem
ráda, že jsem právě teď v Austrálii,
kde celá tato situace probíhá poměr
ně hladce. V březnu jsme se začali
dovídat o tom, že vůbec nějaký co
vid-19 zuří a že by to mohl být pro
blém. Na konci března se zavřely
školy. Škola ale stále probíhá online
a moje škola na to byla připravená,
takže jsme hned od prvního dne ka
rantény najeli na online vyučování
bez problému a je to hodně efektivní,
jen to chce motivaci, abych něco udě
lala. Prázdniny teď tedy nemám vů
bec, nakonec toho je snad i víc než
normálně. Stále musíme dodržovat
školní zvonění, takže od 9 ráno do 3
odpoledne se opravdu musí pracovat.
Podpora školy je skvělá, stále nás
kontrolují, zda jsme v pořádku, zda
dodržujeme pitný režim a hýbeme se.
V Newcastlu u pobřeží sportuje venku
neskutečně moc lidí a ani během ka
rantény se to neomezilo. V masce
jste potkali možná tak jednoho člo
věka za týden a celkově to asi bylo
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PO DVOCH DŇOCH MI RÁNO ZAZVONIL
TELEFÓN A PANI Z RECEPCIE MI OZNÁMILA, ŽE
MÁM KORONU. NEMOHOL SOM TOMU UVERIŤ,
1690 OTESTOVANÝCH, 19 POZITÍVNYCH
A MEDZI NIMI 17ROČNÝ JAKUB STRAKA.
víc uvolněné. Poměrně rychle se
všechno uvolňuje, a i do školy se asi
brzy půjde. Já mám domů stále letět
v polovině července a snad se ani to
měnit nebude. Jsem vděčná za ten
čas, který jsem tu strávila a k posled
ním dvěma měsícům budu otevřená,
protože sama nevím, co mě čeká.
Kristýna Petráňová
/RC České Budějovice/ – Austrálie
D9670
12

V SOUSEDSTVÍ EPICENTRA
Za rohem Čína, Wu-chan, epicentrum
nákazy a Tchaj-wan, riziková země, je
stále jednou z nejbezpečnějších zemí
ohledně koronaviru (momentálně se
stálým počtem 0 nově nakažených).
Jakto? Tchaj-wan už na počátku tušil,
že se děje něco většího, divnějšího
a možná i nebezpečnějšího, než by
kdo zprvu řekl. Hlavně proto, že
Tchaj-wan už měl a má dosti špatné
zkušenosti s předchozími čínskými
„dárečky“ SARS a MERS. Zimní prázd
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niny nám prodloužili o 2 týdny. Stejně
tak i školu. Hned se začaly zavádět
preventivní opatření. Rušily se lety
z i do Wu-chanu a Číny, produkce rou
šek se zněkolikanásobila, u vchodů
do obchodů, bank, pošt, knihoven,
muzeí, výstavišť a dalších budov to
hoto typu přibyly alkoholové dezin
fekce na ruce a většinou i speciálně
vyčleněný zaměstnanec s bezdotyko
vým teploměrem, který každému nově
příchozímu kontroluje tělesnou teplo
tu. Zdejší Rotary nám prakticky zaká
zalo jezdit hromadnými dopravními
prostředky, když to nebylo opravdu
nutné (teď je situace již trošku uvol
něnější) a u školního vchodu je teď
každé ráno nastoupena řada studentů
ranních ptáčat kontrolujících, zda
všichni mají roušky, taktéž vyzbroje
ných dezinfekcí a teploměry. Do školy
i na univerzitu chodíme úplně nor
málně, žádná karanténa, žádný lock
down. 41 lidí v poměrně malé třídě
samozřejmě nemůže dodržovat dopo
ručené rozestupy, a to už ani sezením
v lavicích ne. Ale stejně teď už ani my
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nemusíme mít ve třídě roušku non
stop. Obchody, muzea, kavárny, re
staurace atd. vše normálně funguje,
nic se nezavírá (jen se dodržuje hygie
na). S host rodinou každý víkend ně
kde cestujeme, chodíme do muzeí
atd. a problémy s tím nikde nejsou.
Život plyne normálně dál, jen hygie
ničtěji, a i když je tu teď 0 nově naka
žených, prevence se dodržuje skoro
na každém kroku.
Pavla Trávníčková
/RC Klatovy/ – Tchaj-wan TRYEX
D3501
13

DOSTAL SOM KORONU
Dva dni pred tým, než nám zrušili
školu kvôli korone, sme dostali dva
„snow days“ čiže sme nešli do školy
kvôli ľadu na cestách, čo mi veľa ľudí
neuverilo, keďže som moju výmenu
trávil v južnej Kalifornii. Nikto zo štu
dentov nevedel, že sa väčšina z nás
už navzájom neuvidí. Zrušili nám
promócie, prom, Rotary trip okolo
USA a to presvedčilo, že mám ísť do
mov na Slovensko. Odlet mal byť
o dva dni. Naberali sme ešte pasa
žierov v New Yorku a došli sme do
Budapešťi, kde sme čakali na letisku
dve hodiny, takže asi tam alebo v lie
tadle som dostal koronu, nijak si to
neviem vysvetliť. Došli sme do ka

ranténneho strediska v Piešťanoch,
kde som si myslel, že tam budem
max šesť dní. Zoberú mi vzorky, bu
dem mať negatívne výsledky a idem
domov. Nemám žiadne príznaky čiže
nie je šanca, aby som mal koronu.
Bol som na izbe s troma náhodnými
ľuďmi, hneď vedľa na izbe bola moja
kolegyňa z Mexika Tereza Holubeko
vá. Po dvoch dňoch mi ráno zazvonil
telefón a pani z recepcie mi oznámi
la, že mám koronu, nemohol som
tomu uveriť, 1690 otestovaných, 19
pozitívnych a medzi nimi 17 ročný
Jakub Straka. Tereza tam musela os
tať tiež, keďže bola so mnou v kon
takte, aj ona mala negatívny test.
Veľmi ma to mrzelo, že tu musí ostať
veľa ľudí kvôli mne. Oznámili mi, že
o dva týždne budem mať ďalšie testy.
Takže na ďalšie dva týždne som bol
zatvorený sám v izbe, sám. Jedlo mi
nosili pred dvere. Prebehli dva týžd
ne a prišli mi hasiči urobiť testy, bol
som vystresovaný. Výsledky boli ne
gatívne, ale na to, aby ma prepustili,
musel som mať dva negatívne testy
po sebe. Aj druhý bol negatívny,
všetci, s ktorými som bol v kontakte,
mali negatívne výsledky. Hurá, slo
boda, asi takto som zaznamenal môj
koniec výmeny. Aspoň budem mať
o čom rozprávať.
Jakub Straka
/RC Košice Classic/ – USA D5240
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Pomoc v Albánii
Sky Hydrant*
Co plánuje
Disaster Aid Europe dělat?

Rotary klub Durres v Albánii navrhl společný projekt obnovy místní mateřské
školky zničené zemětřesením. DAE se rozhodl tento projekt podporovat, na začátek
instalací Sky Hydrant Max*, který dodá
10 000 litrů čisté vody denně ze spádové
špinavé vody bez nutnosti údržby a oprav,
s výjimkou denního propláchnutí.
Cílová částka: 5 000 eur
Instalace: druhá polovina roku 2020

Co je Disaster Aid Europe?

Disaster Aid Europe je projekt Rotary Club
Prague International**, který se zaměřuje na
pomoc při obnově komunit po katastrofách.
Disaster Aid Europe je členem Disaster Aid
International, kterou Rotary International oficiálně uznává jako jednu ze svých spolupracujících organizací.

Jaká je mise?

Pomáhat albánským Rotary klubům***, konkrétně Rotary klubu Durres a Rotary Albania
Emergency Committee, při obnově komunit
těžce zasažených zemětřesením dne 26. listopadu 2019 v Durres.

Jak DAE zatím pomohlo?

Členové DAE se ve dnech 22.–27. 1. 2020 setkali
s Rotary Albania Emergency Committee (jejíž
předsedou je Ela Gomeli, taky předsedkyně RK
Durres), RK Durres, zástupcem starosty Durres
panem Tahiri a prefektem Durresu panem
Nasto. Ten souhlasil pomoci RK Durres a Rotary
Albania Emergency Committee se získáváním
finančních prostředků na konkrétní projekty
podle národních, regionálních a místních potřeb.
Získaná částka bude použita přímo
na podporu dětí a na pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Naším prvním projektem je
instalace Sky Hydrant Max*, aby byla zajištěna
čistá voda na pití a hygienu, což je klíčové po
zemětřesení a nyní během covid-19 pandemie.

* Sky Hydrant Max: produkt neziskové organizace Sky Juice Foundation, Austrálie
** www.rcpi.club: člen Distrikt 2240 – Česká republika a Slovenská republika
*** 11 Rotary klubů v Albánií, podporovaných zvláštním zástupcem prezidenta Rotary International panem Muratem Celikem.
Tyto kluby, i když ještě nikoli distrikty, patří do Rotary Zone 21 (32 zemí s 34 tis. rotariány)

Disaster Aid
Europe, z. s.
Registrovaná nezisková organizace
v České republice přijímá dary od
rotariánů z celého světa a od dalších
jednotlivců, organizací a společností,
které se zajímají o naši spolupráci
s místními Rotary kluby v Albánii.
Pro darování:
www.disasteraideurope.com
/klikněte na donate now/
nebo jděte na darovací stránku
www.disasteraideurope.com
nebo přímo na
www.darujme.cz/projekt/1203050

ze světa
RI

Naše RI zóna
a co znamená
Naše rodina Rotary klubů se od vzniku prvního Rotary klubu v roce 1905
šířila po všech kontinentech. Od roku 1910 se Rotary kluby sdružují
v celosvětové organizaci Rotary International (RI), která zahrnuje
i autonomní Rotary International Britských ostrovů (RIBI).
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

A

by se mohly principy, pravidla
a programy Rotary efektivně prosazovat v tak rozsáhlém společenství, byly již od dvacátých let minulého
století Rotary kluby sdružovány v různých
částech světa do distriktů. Dnes, kdy je na
světě téměř 1 210 000 rotariánů platí pravidlo, že Rotary distrikt má tvořit alespoň
60 až 100 klubů, které mají celkem 1000 až
2700 aktivních členů. Nový distrikt může
vzniknout na nějakém území, pokud je tam
již alespoň 60 klubů a potenciál pro vznik
dalších 15 klubů v nejbližších 10 letech, nebo
tam, kde je celkem již více než 2100 rotariánů a více než 80 procentech klubů má
alespoň 20 členů. Naopak, je-li v nějakém
distriktu více než 100 klubů nebo méně než
1100 rotariánů, je možné rozdělení klubů
mezi distrikty změnit, distrikt rozdělit či
sloučit s jiným a tím i změnit teritoriální
hranice distriktu. V současnosti již RI včetně RIBI tvoří více než 36 000 klubů rozdělených do 536 distriktů a ty pak do 34 zón.
Některé kluby jsou ve zvláštním postavení
mimo distrikty tam, kde není ještě dostatečný počet rotariánů.
Rotariánský svět je členěn do zón proto,
aby se mohly Rotary kluby účinně podílet na
výběru několika desítek rotariánů, kterým
je každoročně svěřeno řízení RI na rotačním
principu. Dvojice zón jsou propojeny tak, aby
za každou dvojici zón mohl být na dvouleté
funkční období v Radě ředitelů jeden zástupce – RI ředitel (RID). Rada ředitelů má tak
17 členů, a navíc v ní působí ještě president
(RIP) a každoročně volený příští prezident
(RIPE). Protože žádný rotarián nemůže zastávat funkci RID nebo RIP (RIPE) opakovaně,
obměňuje se složení Rady ředitelů každým
rokem tak, že je v ní 8 nebo 9 nových členů, kteří nahradí ty, jimž skončilo dvouleté
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funkční období. Stávající RIPE přejímá funkci
RIP a nominační výbor zvolí nového RIPE.
V souladu se stanovami RI rozhoduje
Rada ředitelů na svém prvním zasedání
v každém rotariánském roce mj. o změnách
v rozdělení distriktů do zón a jejich spojení do dvojic. Zároveň rozhoduje i o tom,
z kterých 8 nebo 9 zón se v daném roce
bude vybírat nový ředitel pro přespříští
rotariánský rok. Toho pak ve funkci musí
potvrdit Kongres RI konaný v příštím rotariánském roce.
Náš RI Distrikt 2240 sdružuje Rotary kluby v České republice a ve Slovenské republice. Protože v našem distriktu je v tomto
rotariánském roce 75 Rotary klubů (z toho
46 v Česku a 29 na Slovensku) a celkem
mají tyto kluby přibližně 1400 členů, jsme
zatím způsobilí dále existovat jako jeden
distrikt. Pokud by počet rotariánů byl nižší
než 1200, museli bychom další existenci distriktu obhajovat doložením proveditelnosti
plánu jeho konsolidace cestou dostatečného
navyšování členství.
Vzhledem k tomu, že funkční období RID
je dvouleté a je volen z rotariánů dvou sdružených zón, připadá role určení volitelů ředitelů – členů nominačního výboru k volbě
RID v daném rotariánském roce na distrikty
v určené zóně jednou za dva roky střídavě
ve dvojici zón, tedy jednou za 4 roky.
Nicméně, protože počty rotariánů a klubů
se v různých částech světa mění, dochází
každoročně k určitému přeskupování distriktů do zón s cílem, aby byly počty rotariánů
v zónách dostatečně rovnoměrně rozloženy.
Navíc, vzhledem k tomu, že v některých
částech světa pokrývají distrikty jedné zóny
území více států nebo dokonce více kulturně a historicky souvisejících oblastí,
jsou na základě rozhodnutí Rady ředitelů

některé takové zóny ještě členěny na dvě až
tři sekce s určitou mírou příbuznosti. Tím
má být zajištěno, aby i v rámci jedné zóny
docházelo k rotaci šance distriktu vybrat
vhodného kandidáta na funkci RID i mezi
sekcemi zóny, je-li na ně rozdělena.
Náš RI Distrikt 2240 je zařazován do zón
sdružujících distrikty ze střední a východní
Evropy. Skladba této zóny se každý rok částečně může změnit. Zcela se může změnit
i číslo zóny, do níž je náš a některé sousedící
distrikty zařazen.
V roce 2016–17, kdy RI prezidentem byl
John Germ, byl náš distrikt zařazen do zóny
19 a k ní byla alternující zóna 20.
Zónu 19 tvořily tehdy distrikt 1830 (SRN,
Bádensko-Württembersko – jih), 1841 (SRN,
jižní Bavorsko a část severozápadního Rakouska), 1842 (SRN, severní Bavorsko), 1910
(východ Rakouska, Bosna a Hercegovina),
1911 (Maďarsko), 1912 (severní Makedonie
a Slovinsko), 1913 (Chorvatsko), 1920 (západ
Rakouska), 1930 (SRN, Bádensko-Württembersko – sever), 2000 (Liechtenstein, Švýcarsko – německé kantony), 2232 (Bělorusko
a Ukrajina), 2240 (Česko a Slovensko), 2241
(Moldávie, Rumunsko) a také 2490 (Izrael).
Zóna 20 byla rozdělena do dvou sekcí. Sekce 20A zahrnovala 13 distriktů působících
ve 49 státech téměř celé Afriky. Sekce 20B
zahrnovala 10 distriktů ze států Jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Černá Hora, Kosovo,
Kypr, Řecko, Srbsko), Zakavkazska (Arménie,
Ázerbájdžán, Gruzie), Blízkého Východu (Bahrajn, Jordánsko, Libanon, Palestina, Spojené arabské emiráty, Turecko), Střední Asie
(Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán) a severní Afriky (Alžírsko, Egypt,
Maroko, Mauritánie, Súdán, Tunis).
Tehdy byl za zóny 19 a 20 zvolen Corneliu
Dincӑ z RC Craiova, D2241, na funkční období
2016/7–2018/6, tedy rotarián z „naší“ zóny 19.
V roce 2017–18, kdy RI prezidentem byl
Ian Risley, došlo k výraznému přeřazení
distriktů v Evropě, Asii a Africe do nově
sestavených zón.
Z původní zóny 19 byly do zóny 21, sekce
A včleněny distrikty 1910, 1911, 1913, 1920,
2232, 2241 spolu s naším distriktem 2240.
Německé distrikty 1830, 1841, 1842 a Israel
(D2490) byly přeřazeny do zóny 16, sekce
A. Švýcarský distrikt 2000 byl převeden do
zóny 16, sekce B k dalším tamním distriktům
a distrikt 1912 se dostal do zóny 21, sekce
B, kam přešly všechny distrikty z původní
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ze světa
zóny 20, sekce B a také kluby z Albánie a Kosova nezařazené do samostatných distriktů. Alternativní zónou k zóně 21 pro volbu
ředitelů se stala zóna 22, tvořená distrikty
bývalé zóny 20, sekce A, spolu s distrikty
2451 a 9010 z bývalé sekce 20B, tj. Rotary
kluby z celé Afriky a přilehlých ostrovů.
Tento stav se nezměnil ani v roce 2018–19
(RIP Barry Rassin), kdy za zóny 21 a 22 byl
RI ředitelem na funkční období 2018/7 až
2020/6 zvolen Olayinka Hakeem Babalola
z Nigérie (Z22, D-9141).
V současném rotariánském roce 2019–20
(RIP Mark Daniel Maloney) došlo na základě
rozhodnutí Rady ředitelů z července 2019
z přeřazení distriktu 2490 (Izrael) do zóny
21 – tím se tento distrikt opět vrátil do společenství „naší“ zóny.
V důsledku uvedených změn budou
mít kluby našeho distriktu šanci navrhovat a volit kandidáty na funkci RID v roce
2021–22, kdy by „naše“ sekce Z21A měla být
opět na řadě. Další taková možnost se naskytne až za dalších 8 (!) let.
Zabývat se nyní něčím, co se má konkrétně odehrávat až někdy od září roku 2021, se
může zdát předčasným. Ale není tomu tak!
Musíme vzít v úvahu, že rotarián vybraný
k nominaci na funkci RID musí splňovat
určité věcně i časově vymezené podmínky.
Kandidát na funkci RI ředitele by měl být
nejen zasloužilým rotariánem a příkladnou
osobností, ale musí být aktivním členem
dobře fungujícího Rotary klubu, musí se
jednat o PDG, který ve funkci DG sloužil nejméně 3 roky před tím, než je volen, a který
se v předcházejících 36 měsících zúčastnil
alespoň dvou RI Institutů a alespoň jednoho
RI kongresu. Stejné požadavky jsou kladeny
i na rotariána zastupujícího distrikt ze zóny
nebo sekce, v níž je RID volen v nominačním výboru pro volbu RID – ten však nesmí
sám kandidovat.
Z tohoto pohledu se v zorném poli pro
výběr kandidáta na funkce RID a jeho volitele za naši „půlzónu“ Z21A budou v roce
2021–22 nacházet naši PDG počínaje PDG
Júliusem Tomkou a dřívější. A z nich jen ten
nebo ta, kdo během let 2018 až 2021 absolvoval alespoň 2 z RI Institutů (Norimberk
2018, Dubrovník 2019, Athény 2020) a také
se účastnil RI Kongresu buď v Hamburku
(2019), nebo v Honolulu (2020) (který se ale
nebude konat), nebo v Tchaj-peji (2021).
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A

1910
1911
1913
1920
2232
2240
2241
2490

B

53
55
59
1912
2420
2430
2440
2452
2470
2482
2483
2484

Chceme-li, aby se někdo z našich skvělých PDG podílel na vedení RI,
měly by se kluby, v nichž jsou stále aktivní past-guvernéři, zajímat o to, zda by tito
PDG nepřipadali v úvahu pro jednu z výše zmíněných nominací. Ti by měli mít v příštím
a následujícím rotariánském roce možnost splnit požadavky týkající se účasti na RI Institutu
a RI kongresu. Nepochybně by se o tuto situaci měli zajímat i současní DG, DGE a DGN
s podporou guvernérské rady.
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z domova

RAC

Dištrikt 2240
spúšťa program
Mentoring
Už dlhšiu dobu sa hovorí o potrebe hlbšej spolupráce a prepojenia rôznych generácií v rámci
Rotary. Rotary International zdôrazňuje význam výchovy mladších generácií – efektívne
odovzdávanie skúseností a naopak preberanie inšpirácie a energie práve od nastupujúcej
vlny mladých, v tomto prípade, rotarakťákov. Členmi Rotaract klubov sú študenti a mladí
profesionáli, ktorí stoja na začiatku svojich profesijných ciest. Rotariáni naopak disponujú
bohatými skúsenosťami z rôznych oblastí života. A práve preto sme sa rozhodli Vám priniesť
Program Mentoring, ktorý je postavený na báze budovania vzájomne prospešných vzťahov
a spolupráce v partnerstve a porozumení medzi Rotary a Rotaractom. Je to navyše rokmi
overená, časovo nenáročná forma rozširovania našich obzorov, možnosti osobného rozvoja
a posilňovania vzťahov v rámci Dištriktu 2240 a Česko-Slovenska.
Text: MONIKA KOCIOVÁ

Čo sa odo mňa očakáva?
Vzájomná otvorenosť, ochota a uplatňovanie rotariánskych pravidiel a princípov
medzi mentorom a mentee.

Bude zdieľanie mojich
skúseností dôverné?
Čo je mentoring?
Mentoring je v prvom rade obojsmerný
vzdelávací zážitok. Stretnutia sú príležitosťou na zdieľanie skúseností z rôznych
pracovných oblastí, stimulovanie porozumenia, získavanie spätnej väzby a aplikovanie týchto poznatkov do praxe.
Mentoring zahŕňa rôzne témy, ako napríklad kariérny rast, výzvy súvisiace s prácou,
osobný rozvoj a ako vyvážiť požiadavky
pracovného a súkromného života. Je to
priestor na odovzdanie a prijatie znalostí
zo skúsenosti iných.

Koľko času mi Mentoring zaberie?
Mentorovi a mentee je odporúčané stretávať
sa (aj virtuálne) raz mesačne približne na
dve hodiny. Trvanie programu je nastavené
na 6 mesiacov.
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O čomkoľvek sa diskutuje počas stretnutí
nebude zdieľané s nikým mimo „priestoru“
mentora a mentee a ich vzťah musí byť postavený na absolútnej dôvere.

projektu je do 31. 5. 2020. Prihlásiť sa bude
možné aj po tomto termíne, pričom budete
zaradený do ďalšej etapy programu. V rámci
dohody medzi vedením Rotary a Rotaractu
je odporúčané, aby sa za každý Rotary klub
prihlásil minimálne 1 člen, za každý Rotaract klub minimálne 2 účastníci.

Kedy sa Mentoring začne?

Ako budem vedieť, čo mám
v rámci programu robiť?

Úvodná (online) konferencia je naplánovaná na 18. 6. 2020 o 19.00. Konferencia bude
obsahovať stručné príhovory a odporúčania, vystúpenie špeciálneho hosťa a úvodné
predstavenie dvojíc mentorov a mentees.

Každý mentor a mentee dostane stručnú
príručku s odporúčaniami ako na prvé
stretnutie a ako postupovať počas trvania
celého programu.

Tešíme sa na vašu účasť v projekte Mentoringu a na možnosť sa vzájomne lepšie
spoznať.

Ako sa prihlásim a ako mi bude
priradený môj partner?
Prihlásite sa jednoducho pomocou FORMULÁRA, kde zodpoviete na zopár stručných
otázok a priložíte svoje CV. Vybraní členovia
mentoring tímu zloženého z členov Rotary
a Rotaractu následne diskrétne spáruju dvojice. Deadline na prihlásenie do pilotného

Deadline na prihlásenie
do pilotného projektu je 31. 5. 2020.
V prípade akýchkoľvek otázok
nás neváhajte kontaktovať na
mentoring@rotary2240.org

ROTARY GOOD NEWS 3|2020
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Rotary v nemilosti nacistů
Loňský Světový kongres RI se uskutečnil v Německu, v Hamburku.
Významnou součástí jeho doprovodných programů byl blok
přednášek „Rotary pod vlivem národního socialismu“. V diskusi
zazněly příspěvky, které připomínaly, že perzekuce rotariánů ze
strany nacistů se ve třicátých letech i později netýkala jen Německa
a Rakouska, ale všech regionů, v nichž získali nacisté moc.
Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

P

rávě v Hamburku byl založen první
Rotary klub v Německu. Stalo se tak
v roce 1927, o dva roky později než
u nás v Praze. Od roku 1929 tvořily Rotary
kluby v Německu a Rakousku jeden distrikt
s číselným označením 73. V roce 1931 hostili rakouští rotariáni ve Vídni i účastníky
Světového kongresu RI. Tehdy pro zájemce
připravili výlet do Prahy a jedno pracovní setkání kongresu se uskutečnilo jako
výjezdní v Bratislavě. Dobré vztahy mezi
distriktem 73 a naším československým
distriktem 66 rozvíjel tzv. malý komitét.
Rotary kluby byly terčem pozornosti německých nacistů (NSDAP) od samého začátku. Už v roce 1932 vyšel štvavý spisek proti
rotariánům z pera nacistického autora pod
názvem „Němečtí tajemní muži!“ Situace se
začala zostřovat a nabývat zřetelnější kontury po nástupu nacistů k moci v roce 1933.
Tehdy bylo v Německu celkem 35 Rotary
klubů, v Rakousku jedenáct. Kritickým místem byla především rasová a náboženská
rovnost rotariánského společenství, jeho
mezinárodní charakter a demokratické
smýšlení členů. Není divu, že německé
Rotary kluby byly nacistům trnem v oku.
Jejich členy byly lidé podobného smýšlení,
jako například nositel Nobelovy ceny za literaturu (1929) Thomas Mann, který emigroval
do Československa a později do USA.
Zpočátku se jednalo o období vzájemných
ústupků. Nacisté si tehdy ještě nemohli dovolit z hlediska mezinárodních vztahů tvrdší
postup proti rotariánům. Rotariáni se zase
v duchu tradiční podpory státu, v němž působí, snažili o přijatelné začlenění do nově
utvářeného společenského systému ve víře,
že svoje zásady udrží. NSDAP se však už
v roce 1933 stala jedinou legální politickou
silou v zemi.
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V Německu sílily útoky na členy
Rotary klubů od roku 1932

Kromě jiného nacisté ve stále větší míře
prosazovali pohrdání „méněcennými“ národy a rasami. Tento trend vyústil k přijetí
tzv. Norimberských zákonů, tedy zákona
o říšském občanství, zákona o ochraně
německé krve a německé cti, a nařízení,
které do nejmenšího detailu specifikovalo pojem Žid a židovský míšenec. Jestliže
německé Rotary kluby mohly po nástupu
Hitlera k moci v nějaké podobě přežívat,
pak Norimberským zákonům už „vyhovět“
nemohly.
Němečtí rotariáni svůj zápas vzdali na
schůzce prezidentů a sekretářů všech
říšskoněmeckých Rotary klubů (44 klubů
s 1 082 členy), která se uskutečnila 4. září
1937 v berlínském hotelu Esplanade, a oznámili oficiální ukončení činnosti k 15. říjnu
1937. K tomuto datu oznámil také Hugo

Grille, tehdejší guvernér Rotary distriktu
73, jeho zánik. Následkem násilného připojení Rakouska k německé třetí říši, které
se uskutečnilo 13. března 1938, byla velmi
záhy ukončena i činnost všech jedenácti
rakouských Rotary klubů.
Od počátku roku 1938 bylo zřejmé, že
Československo bude zásluhou sílící moci
nacistické třetí říše vystaveno, jako její
bezprostřední soused, velkému vnitřnímu
i vnějšímu tlaku. Čím méně se zachovalo
dobových materiálů a informací o všech
prvorepublikových Rotary klubech, tím
méně se jich zachovalo, bohužel, o činnosti
Rotary klubů v tzv. Sudetech (Mariánské
Lázně, Karlovy Vary, Teplice-Šanov, Ústí nad
Labem, Liberec, Opava). Je jisté, že všechny měly smíšené členství, tedy že v nich
působili jak rotariáni německé, tak české
nebo i jiné národnosti, a to v zastoupení
podle místních poměrů. Všeobecnou zásadou bylo, že v Rotary klubech každý hovořil
svým mateřským jazykem. Při klubových
přednáškách a při návštěvách hostů i na
distriktních konferencích, proto zněla nejen
čeština a slovenština, ale i němčina, případně angličtina či francouzština.
Z útržkovitých zpráv se například dozvídáme, že RC Teplice-Šanov několik let
úspěšně pořádal pro mládež kurzy českého
jazyka. Později, v dopise odeslaném 5. května 1938, tepličtí rotariáni zase oznamují:
„Na počátku tohoto roku pořádali jsme mezi
českou a německou studující mládeží okresu teplického, duchcovského a mosteckého
soutěž o tématu ‚Jak bych mohl přispěti
k česko-německému sblížení?‘ Z prací cenami obdařených byla největší část otištěna
v připojené brožurce, kterou zasíláme tímto
listem.“ Brožurka se bohužel nedochovala.
Mariánskolázeňský a karlovarský Rotary
ROTARY GOOD NEWS 3|2020

Shora: Paul Harris v roce
1932 zasadil strom přátelství
v Berlíně Tempelhofu;
Poslední společná schůzka
všech německých Rotary
klubů se uskutečnila v září
1937; Zakládajícím členem
RC Mnichov byl nositel
Nobelovy ceny za literaturu
Thomas Mann.

klub, díky lázeňskému charakteru míst,
v nichž působily, byly od samého počátku
kluby v pravém smyslu slova mezinárodní.
Také v jiných klubech, například v Praze
nebo Brně, nebyli rotariány jen Češi. Je
pravděpodobné, že členové Rotary klubů
pomáhali těm, kteří z Německa emigrovali
po nástupu Hitlera k moci – ať už s úmyslem zůstat v Československu, nebo směřovat do jiných zemí.
Na konci září 1938, ve dnech, kdy probíhala v Mnichově narychlo svolaná porada
představitelů čtyř mocností nad osudem
Československa, měl přijet na návštěvu
pražského Rotary klubu tehdejší prezident
RI George C. Hager. Nepřijel – ani se neobtěžoval vysvětlením, či dokonce omluvou.
Na místo toho v duchu tehdy panující celosvětové euforie ze zdánlivého úspěchu
Chamberlainovy politiky appeasementu
(zklidnění, ústupků) zaslal signatářům mnichovské dohody – Hitlerovi, Mussolinimu,
Chamberlainovi a Daladierovi – blahopřej
ný telegram k jejich činu „pro zachování
světového míru“.
Mezi československými rotariány proto
zavládla bouřlivá atmosféra – několik klubů
během října 1938 zrušilo svoji činnost. Například RC Nový Bydžov ve svém dopise rozeslaném všem ostatním klubům distriktu
svoje rozhodnutí odůvodňuje: „Nemůžeme
srovnati se svou důstojností jako synové
československého národa, abychom setrvali nadále ve svazku korporace, která svou
nevšímavostí k životním zájmům československého státu zničila v nás víru v praktický
význam zásad, které hlásá. Rotary opustilo
nás, proto opouštíme je i my.“ Přidávají se
i rotariáni z Pelhřimova: „V nešťastné době
se prokázalo, že zásady Rotary se neplnily
ROTARY GOOD NEWS 3|2020
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O prezentaci projektu „Rotary
pod vlivem národního
socialismu“ byl na loňském
Světovém kongresu RI
mimořádný zájem.

a zůstaly pouze na papíře. Vystupujeme-li, plníme tím jen svoji mravní povinnost.
Bez přátelství však těžko žíti, proto budeme
se ve středu dále scházeti a budeme rádi,
když zavítáte mezi nás. Jsme přesvědčeni,
že náš tak hrozně a bezohledně rozdrásaný
zmenšený stát bez cizí pomoci půjde vstříc
k lepším dnům a přejeme mu ne jako rotariáni, ale jako dobří čeští přátelé hodně
zdaru.“ Na podnět „bývalých“ rotariánů
z Hradce Králové se také začalo uvažovat
o vytvoření samostatné organizace, která
by svými zásadami rotariánské společenství
u nás nahradila.
Jiné kluby reagují opačně. Například
členové RC Mělník píší svým přátelům do
Žamberka: „Bohužel svět v řešení sporných
otázek mezi národy neřídí se dosud zásadami Rotary. To však není důvodem, aby
prapor Rotary byl opuštěn, spíše naopak.
Nikdo nemá dosti přátel, zejména malý
národ, jakým jsme my. Ztratili jsme četné
přátele rotariány v rozpuštěných klubech
Německa a Rakouska, ztratili jsme je však
proti jejich vůli, protože režim tam vládnoucí myšlénce Rotary nepřeje. Vás – přátele
rotariány ze Žamberka – ztratili bychom
však z vlastního svobodného Vašeho rozhodnutí, a to snad třeba není.“
Docházejí i reakce ze zahraničí. Například rotarián Jan Daněk, stavební inženýr
žijící v Anglii, píše 20. října 1938 do svého
rodiště, členům Rotary klubu ve Vysokém
Mýtě: „V těchto těžkých dobách my za hranicemi denně na Vás myslíme a chápu se té
příležitosti, abych Vám oznámil, že i angličtí
rotariáni Vaše strasti plně pociťují a mne
každodenně žádají, abych rotariánům v Čechách jejich city tlumočil. Průměrný Angličan a zdejší rotarián se za Chamberlainův
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mír stydí a hlavně se stydí a bolí ho, že vláda
nebyla silnějšímu postupu připravena. Přes
ty strašné rány, držte hlavu vzhůru, zahraniční svět si Čecha dnes více váží a více ho
oceňuje než kdy před tím.“
Vlna pobouření, rozladění, nejistoty zasáhla v té či oné formě prakticky všechny
kluby československého distriktu. Proto
byla narychlo, už v polovině října 1938,
svolána na podnět distriktní rady mimořádná konference. Výsledkem jednání bylo
usnesení setrvat na zásadách Rotary i v jeho
mezinárodním společenství. Toto rozhodnutí bylo posíleno skutečností, že z různých
konců světa začaly od rotariánů docházet
projevy účasti a sympatií i nabídky pomoci,
dorazily také první šeky (mnohdy na značné
obnosy) s prosbou, aby jich bylo použito ve
prospěch potřebných. Některé kluby, jako
například pražský, začaly organizovat sbírky na pomoc vystěhovalcům z pohraničí.
Také začala příprava materiálů, které měly
dokumentovat nespravedlnosti, kterých se
Československu dostalo, i jeho novou neutěšenou situaci – vytištěný spis měl být
v příslušných jazycích rozeslán všem Rotary
klubům na světě.
Výsledek konference a stanovisko distriktu oznámil guvernér František Král klubům
svým dopisem ze dne 18. října 1938, v němž
mimo jiné píše: „Čekají nás ohromné úkoly
i povinnosti. Pracujme rozšafně a cílevědomě na budoucích potřebách dne. Snažme se
zdokonaliti vlastní hospodářství, prohlubme všestranné své znalosti, mějme dorost
k tomu, aby se důkladně připravil do života,
aby se dokonale naučil cizím jazykům a nejlepším společenským formám; je nám toho
třeba k našim budoucím zápasům. Usilujme, aby jméno ‚Čechoslováka‘ vyjadřovalo

dokonalost kvality člověka, tvorby i národa.
Mějme víru v sebe a zvítězíme. Bylo tak od
nepaměti, je tak dnes a bude do věků! Náš
je boj a naše bude vítězství!“
V polovině března 1939 Hitler zlikvidoval
i to málo, co z bývalého Československa
a jeho Rotary distriktu 66 po Mnichovské
dohodě zůstalo – 14. března byl ustanoven
tzv. Slovenský stát (I. slovenská republika),
úzce propojený s třetí říší, 15. března obsadilo Hitlerovo vojsko Prahu a v rámci třetí
říše byl zřízen protektorát Čecha a Morava,
18. března se Podkarpatská Rus stala součástí tehdy nacistického Maďarska.
Na území protektorátu Čechy a Morava
vyzval k dobrovolnému rozpuštění Rotary
klubů úřadující zemský vicepresident Bienert prostřednictvím policejního ředitelství
22. března 1939. Tato výzva byla posílena
22. srpna 1939 oficiálním pokynem protektorátního ministerstva vnitra a termínem
likvidace do soboty 26. srpna 1939. Můžeme
se domnívat, že obdobný postup byl uplatněn i na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Se
zánikem československých Rotary klubů
zaniknul i Rotary distrikt 66.
Bývalí rotariáni, kteří neodešli do zahraničí a zůstali v letech 1939–1945 na území
někdejšího Československa, vzbuzovali
stále pozornost svého okolí, zejména přisluhovačů fašistického režimu, kolaborantů
i gestapa v Čechách a na Moravě nebo Hlinkovy gardy na Slovensku. Podle průzkumu
provedeného v roce 1946 guvernérem obnoveného Rotary distriktu 66 bylo během
tohoto šestiletého období několik bývalých
československých rotariánů vězněno nebo
jinak perzekuováno, 108 jich zahynulo v nacistických koncentračních táborech a na
popravištích. Čest jejich památce!
ROTARY GOOD NEWS 3|2020
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Více fotografií z akcí najdete
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

Děkuji!
Jsem porevoluční zakládající členkou RC
Písek. V lednu jsem v kruhu rotariánských
přátel oslavila 85. narozeniny. Protože
trpím chronickou chorobou, byla jsem za
dost dramatické situace uprostřed noci
hospitalizována na nervovém oddělení
písecké nemocnice. Stalo se to koncem
března v době už probíhající koronavirové
infekce. Jakmile se to dozvěděla prezidentka
našeho klubu Marta Frišmanová, okamžitě
informovala ostatní členy klubu. Společně
s klubovou sekretářkou Pavlou Bublíkovou
mi do nemocnice volaly. Nabízely pomoc
a po mém návratu z nemocnice v tom
pokračují. Děkuji proto nejen jim, ale
i všem lékařům, sestřičkám a ostatnímu
personálu písecké neurologie za nevšední
obětavost v této náročné době. Prostě
v tomto případě se potvrzuje české přísloví:
„V nouzi poznáš přítele!“

Danuše Pretschnerová
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PÍSEK

Díky, rotariánští
přátelé
Rádi bychom poděkovali za mnohaletou
pravidelnou finanční podporu, díky
které zlepšujeme a modernizujeme
prostředí našich klientů. Ti se mohou
cítit bezpečně s vědomím zajištění
kvalitní péče.

V

současné nelehké situaci v ČR
v souvislostí s šířením covid-19,
domovy pro seniory prochází zatěžkávací zkouškou a musí nastavovat mnohá mimořádná opatření, aby byla zajištěna maximální ochrana klientů.
Jedním z opatření je i omezení skupinových aktivit. I přesto se stále snažíme
s klienty pracovat individuálně a věnovat jim zvýšenou pozornost. Jedním ze
zásadních komunikačních prostředků
ve středisku v těchto aktivitách je využívání ozvučení na pokojích, které bylo
pořízeno z vašich finančních prostředků. Aktivizační pracovnice spolu se sociální pracovnicí přenáší klientům aktuální informace týkající se dění kolem,
ale i informace týkající se jejich běžného dne (jídelníček, počasí, připravované aktivity, seznámení s personálem…).
Mají možnost poslechu hudby, četbu na
pokračování, vyprávění vtipů, pranostik, ale i bohoslužební texty, zadávání
úkolů a křížovek. Jsme si vědomi, že
nelze tímto zcela nahradit osobní kontakty, ale rozhodně tím přispíváme
k aktivizaci klientů a udržení jejich
psychické pohody v těchto dnech. Věříme, že vše ve zdraví našich klientů
zvládneme. A děkujeme za spolupráci.
Text: MARIE BÁCOVÁ, IVETA VESELÁ
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J I H L AVA

Mezinárodní pomoc

R

C Jihlava se rozhodl, že v souladu
s cíli RI pomůže departementu Grande Est ve Francii, který je partnerským regionem pro kraj Vysočina a byl těžce postižen právě pandemií koronaviru. Abychom
pomohli partnerskému regionu s akutním
nedostatkem ochranných prostředků, rozhodli jsme se zakoupit respirátory. Celkem

se nám podařilo zajistit 400 respirátorů v
ceně 85 tisíc Kč, které jsme následně odeslali do Francie.

85 000 Kč

Hodnota 400 respirátorů, které jsme odeslali
do Francie.
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K A R LOV Y VA RY

ŽILINA

Podržanie parťákov, lekárov a zdravotníkov
Koronavírusová pandémia nás všetkých
zaskočila, zároveň však preverila naše
hodnoty a akcieschopnosť.

Z

a takmer šesťtisíc eur nakúpili členovia
Rotary klubu Žilina ochranné rúška
a respirátory. Ochranné pomôcky boli darované lekárom a zdravotníkom Fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Žiline a Poliklinike Žilpo. „Tisíc respirátorov dorazilo
z Číny, ako súčasť Rotary dodávky, ktorú
zorganizovali priatelia z klubov Frýdek-Místek/Kopřivnice a Opava, za čo im nesmierne ďakujeme!“ uviedol Jaroslav Hanzel
prezident RC Žilina. „Dar je o to cennejší, že
prišiel nečakane a nezištne práve v čase, keď

ho najviac potrebujeme,“ doplnil prof.
MUDr. Vladimír Oleár, CSc. z Polikliniky Žilpo. Pomocnú ruku podali žilinskí rotariáni
aj drobným živnostníkom. „Rozhodli sme
sa, že ich podržíme a prichádzame s adresnou pomocou Podrž svojho parťáka. Výzvu
sme sprístupnili aj verejnosti,“ skonštatoval
J. Hanzel. Členovia klubu podržali napríklad
učiteľa angličtiny, maséra alebo trénera. Iniciatíva prekročila hranice Slovenska a pripojili sa aj priatelia v Čechách.
Text: MARTIN BARČÍK

6 000 eur

Suma, za ktorú nakúpili žilinští rotariáni
ochranné rúška a respirátory.

B R AT I S L AVA

Pomoc zdravotníkom

R

otary klub Bratislava v rámci pomoci
boja proti covid-19 rozdal zdravotníkom do nemocníc, Komunitnému centru
Resoty Antona Srholca, OZ Ulita, Domovu
seniorov Dominik, Nízkoprahovému centru
Domov Sv. Jána z Boha, OZ mládeže a všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú spolu 7 500
ks chirurgických rúšok a iných ochranných
prostriedkov. Ďalej rozdal väčšie množstvo
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plátených rúšok, dezinfekcie, podsedákov
pre seniorov, zabezpečil pravidelnú dodávku chleba pre rodiny vo finančnej núdzi.
Celková pomoc dosiahla sumu 10 000 EUR.

Šicí stroje
Mateřídoušce
Dnešního dne předali zástupci Rotary
klubu Karlovy Vary Dennímu centru
Mateřídouška, o.p.s. dva profesionální
šicí stroje BROTHER v celkové hodnotě
téměř 47 tisíc Kč. Rotary klub Karlovy
Vary vybral mezi svými členy potřebnou
částku během jediného týdne.

D

arované šicí stroje rozšíří vybavení sociálně terapeutických dílen
centra v Sokolově a Chodově. Stroje
umožní efektivnější výrobu roušek a po
návratu do normálního provozu se na
nich budou klienti učit šít. Textilní dílny, které jsou součástí obou pracovišť
sociálně terapeutických dílen, vyrábějí
řadu zajímavých výrobků, o které je
mezi zákazníky „Obchůdku u Mateří
doušky“ trvalý zájem. Plátěné tašky
a polštáře zdobené ruční malbou, šátky,
vyšívané ozdoby i textilní hračky patří
k žádanému sortimentu Obchůdku
u centra. Denní centrum Mateřídouška
ve svých sociálně-terapeutických pracovištích v Sokolově a v Chodově zatím
ušilo více než 3700 bavlněných roušek,
které směřovaly především do zdravotnických a sociálních zařízení kraje. Velké poděkování za podporu projektu
patří společnosti Šicí technika Brother
s. r. o. a její jednatelce paní Lence Brzuskové za poskytnutou slevu na kupované šicí stroje.

Text: ROBERT HROMEC

10 000 eur

Hodnota ceľkovej pomoci zdravotníkom.

Text: ZDENĚK URBANEC
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O PAVA , F RÝ D E K- M Í ST E K , KO P Ř I V N I CE

Akce Respirátory
Pro Rotary klub Frýdek-Místek a Kopřivnice
akce začala nenápadným telefonátem Boba
Křempka z RC Opava a jeho informací, že
jejich klub organizuje dovoz respirátorů
z Číny a zda bychom měli zájem se do akce
také zapojit.

P

o projednání v klubu jsme se rozhodli
akci podpořit každý částkou min. 1000
Kč, a tak do Číny brzy odešla společná objednávka za Rotary klub Opava, RC Ostrava a RC Ostrava International, RC Frýdek- M í s te k a K o p ř i v n i c e n a 1 5 0 0 0 k s
respirátorů FFP2. Přesto, že bylo nutno
platit předem, podařilo se díky odvaze některých členů a příspěvkům klubů částku,
která se blížila 1 mil. Kč, dát dohromady.
Zboží bylo velmi rychle vyrobeno, ale nastal problém s dopravou, protože veškerou
dopravu ze Šanghaje v kritickou dobu kon-
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trolovala čínská vláda. Požádali jsme proto
o spolupráci logistickou společnost PST-CLC a. s., která i přes řadu zrušených letů,
zboží do ČR dopravila. Ještě tentýž den
byly respirátory roztříděny a začala jejich
distribuce potřebným.
A tak bylo zboží velmi rychle v Hospici ve
Frýdku Místku i Novém Jičíně, Charitě
v Novém Jičíně, Frenštátě pod Radhoštěm
i Kopřivnici, domech seniorů v Novém Jičíně, Frýdku Místku, v ordinaci MUDr. Gilarové, MUDr. Selerové i dalších. V Opavě
největší díl připadl na Slezskou nemocnici,
Záchrannou službu a penziony pro důchodce. Město Kopřivnice odebralo 1000 ks,
místní poliklinika Therapon 500 ks, Nemocnice Vsetín 300 ks. Nejvíce nás ale těší,
že jsme prostřednictvím RC Žilina mohli
pomoci jejich krajské nemocnici, která zůstala zcela bez ochranných pomůcek. Zde

patří velké poděkování Ivo Francovi a Oldřichu Kovářovi, kteří tuto podporu organizovali a za dopravu Karlu Paigerovi a Václavu Veselému. Z celé akce jsme měli velmi
dobrý pocit, protože se v ní plně projevila
rotariánská připravenost ke službě nad
vlastní zájmy, ale i mezinárodní solidarita
a chuť nezištně pomáhat. Poděkování patří i všem firmám, které akci podpořily: Motoscoot, CS 21 Group, Navláčil – stavební
firma, Strojírenské a inovační centrum
Zlín, JD Rozhlasy a řadě dalších. Jsem
opravdu rád, že rotariáni jsou „People of
Actions“ a můžeme i tímto způsobem
pomáhat.

Text: ZDENĚK MICHÁLEK, PDG
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zprávy

PRAHA

Podpora organizace
Život 90!
Jedna z aktivit klubu v reakci na
pandemická a nouzová opatření týkající
se koronaviru byla podpora Život 90.

T

s perspektívou rýchleho rozvoja. Podporu
tejto aktivite poskytol aj RC Martin tým, že
z prvej výrobnej dávky zakúpil ochranné
prostriedky a venoval ich pracovníkom,
ktorí stoja v prvej línii v boji s koronavírusom. Prvých 200 kusov štítov spoločne
s prenosným generátorom ozónu na dezinfekciu nemocničných priestorov venoval
klub Univerzitnej nemocnici Martin. Ďalších 500 ks ochranných štítov venovali rotariáni policajtom zo severného Slovenska.
Tí ich mohli začať používať v teréne už počas mimoriadnych opatrení v priebehu veľkonočných sviatkov.

ato nezisková organizace koordinuje dobrovolníky a zajišťuje vybavení tak, aby reagovali na specifické
potřeby seniorů v současné době.
Mnoho členů a dalších podporovatelů
přispělo na tento projekt. Finanční
prostředky byly také získány „přeměnou“ úspěšného programu klubu „Indian Food Helps!“ z podpory venkovského vzdělávání v Indii na podporu
Život 90 pomocí této akci. Díky velké
podpoře rotariána Mamuna Hassana
a jeho restaurace Curry House byly
obědy s indickým jídlem připravovány
a rozváženy členy klubu rotariánům,
jejich rodinám a přátelům i našemu
DG Iljovi Chocholoušovi! Dobrovolníci
rozvezli obědy až do Kladna a Lobkowiczkého zámku v Nelahozevsi. Za
10 dní bylo vydáno více než 350 obědů
a v rámci projektu bylo získáno více
než 25 000 Kč. Podívejte se také na:
www.rcpi.club.

Text a foto: RENÉ GURÁŇ

Text: IRENA BRICHTA, PDG

MARTIN

Ochranné štíty zdravotníkom a policajtom
Rotary klub Martin podporil progresívnu
výrobu ochranných tvárových štítov
v regióne Turiec. Prvé vyrobené štíty
venoval pracovníkom Univerzitnej
nemocnice Martin a policajtom slúžiacim
v regióne severného Slovenska.

M

artinskí rotarián Martin Štěpánek,
generálny riaditeľ významnej strojárskej spoločnosti v Turci, sa stal koordinátorom aktivít zameraných na rozbeh výroby
ochranných a zdravotníckych pomôcok.
Ako manažér spoločnosti zameranej na výrobu vstrekovacích lisov združil okolo seba
kolektív ambicióznych inžinierov a v extrémne krátkej dobe dvoch týždňov dokázal
vybudovať samostatné pracovisko na hromadnú výrobu plastových ochranných tvárových štítov. Pracovisko pri jeho rozbehu
dosahovalo výrobu 7000 kusov štítov denne
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5 868 eur

Hodnota darovaných ochranných štítov
a generátora ozónu pre zdravotníkov
a policajtov na severe Slovenska.

25 000 Kč

Získané prostředky v rámci projektu na
podporu organizace Život 90.
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TŘEBÍČ

Kdo myslí
na neziskovky?
V době čínské chřipky stát myslí na
zdravotníky, firmy, podnikatele,
sportovce i kulturní pracovníky. Ale
nemyslí na neziskovky.

T

řebíčští rotariáni podporují dvě neziskové organizace, které zaměstnávají tělesně hendikepované. V průběhu zákazu vycházení s překvapením
zjistili, že jedna z nich, Spolek Míša
a Míša, má zavřený krámek i s přilehlou
dílničkou. Ze dne na den nulový příjem.
Majitel domu jim navíc zvýšil už tak vysoký nájem, který horko těžko platí i za
normálního stavu. Co teď? Zavřít a propustit klienty? Naštěstí se rotariáni dozvěděli o kritické situaci. Přispěchali
s darem 35 tisíc korun a tím zabránili
nejhoršímu. „Nebýt našich dobrých přátel z Rotary klubu, už bychom byli nuceni ukončit činnost. Takhle máme naději,“
říká předsedkyně spolku paní Michaela.
Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG
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ZNOJMO

Dobrý skutek
Znojemští rotariáni naplnili úsloví – kdo
rychle dává, dvakrát dává.

J

iž v polovině března v době závažného
nedostatku ochranných pomůcek zareagovali na pandemickou kalamitu způsobenou koronavirem. S pomocí Gymnázia
na Pontassievské, Zajíc s. r. o. , Topforsport
s. r. o., a aktivitou zdejších i zahraničních
studentů vyrobili 440 ochranných štítů.
Vzápětí je rozvezli do mnoha domovů s pečovatelskou službou, charitativních organizací, domovům důchodců, praktickým
lékařům, zubařům i znojemské a břeclav-

ské nemocnici. Spolu se štíty to bylo i 100
litrů desinfekčního roztoku a bezkontaktní
teploměr, jako součást potřebné prevence.
Příležitost realizovat zásady rotariánské
etiky využili znojemští rotariáni dokonale.

Text: JAN PETR,
foto: ANDREA KERELOVÁ

ROTARY GOOD NEWS 3|2020

ze světa
NAŠE KLUBY

Sdružení absolventů
Rotary programů
Dnes je to RC New Voices, district 7780
CHARTER: 2019
PŮVODNÍ POČET ČLENŮ: 22
POČET ČLENŮ DNES: 37

Začalo to letním táborem:
Každoročně se desítky absolventů programu RYLA z distriktu 7780 ve věku od 17
do 27 let vrací jako táboroví vedoucí na
Camp Hinds nedaleko Portlandu ve státě
Maine. Rotariáni, kteří mají tento letní
tábor na starost, založili vlastní Rotary
klub, který je šit na míru potřeb účastníků
programu RYLA. Hlavním posláním klubu je
organizace a vedení čtyřdenního letního
tábora RYLA. Členové klubu zároveň získávají neocenitelné zkušenosti s tím, jak
žádat o granty.

Co je na klubu nového?
Protože klub má členy z různých koutů
státu, musí se spoléhat na digitální
nástroje komunikace. Členové klubu se
scházejí jednou za měsíc on-line a navíc
hojně využívají k výměně zpráv aplikaci
Hangsout od Googlu. Klub byl sice založen
pro absolventy RYLA, ale je otevřen i jiným
zájemcům.
Začalo to tím, že si Phil Giordano, ředitel
projektu Camp Hinds RYLA, který je také
členem Rotary klubu Scarborough ve státě
Maine, všiml specifického zájmu těch účastníků projektu RYLA, kteří již sloužili při jeho
realizaci. Poznamenal k tomu: „Místo toho,
aby se sešli na jeden týden v roce, začali se
scházet během roku vícekrát. Chtěli stále
víc dělat něco dalšího.“ A tak se stalo, že Phil
rozšířil projekt a nabídl těmto nadšencům
založení Rotary klubu, který by se zaměřil
právě na podporu projektu RYLA. Říká, že
„jen jsem začal tu myšlenku formulovat a už
za čtvrt hodiny se mi hlásilo 10 až 15 zájemROTARY GOOD NEWS 3|2020

ců.“ Spolu s PDG Marty Helmanovou, členkou Rotary klubu Boothbay Harbor ve státě
Maine, si tehdy uvědomili, že je to příležitost
pro vznik klubu s velmi aktivními členy naší
rodiny Rotary.
„Rotary má některé opravdu skvělé programy pro mládež,“ říká Marty Helmanová,
která patří mezi neochvějné zastánce dalšího rozvoje Rotary. Podle ní však po skončení programu příliš často říkáme: „Mnoho
štěstí v životě! A nezapomeňte se poohlédnout po nějakém Rotaract klubu v okolí,
je-li tam nějaký!“ Ale ono přece není nutné,
aby mladý člověk prošel napřed členstvím
v Rotaract klubu, než se stane rotariánem.
Pro vysvětlení ještě Marty dodává: „Pro členy je v jejich dospělosti první zkušeností
právě dobrovolnická služba, a proto potřebují občas poradit. Nejde o to radit jim, jak
mají zorganizovat setkání klubu nebo spolupracovat. Potřebují pomoc dlouhodobě
činných rotariánů, aby se vyznali v tom, jak
komunikovat s ostatními Rotary kluby.“
Současný viceprezident klubu, Sam Klemarczyk, zůstal v Rotary aktivní na universitě
poté, co jako středoškolák absolvoval tábor
RYLA. Klemanczykovi je dnes 25 let a komentuje to slovy: „Přestěhoval jsem se do
města Raleigh v Severní Karolině, a teď měním i zaměstnání. RC New Voices věnuji 5
hodin měsíčně nad rámec toho, co děláme
pro projekt RYLA. Docela se nám podařilo
vyhnout se překážce, která komplikuje mladým profesionálům cestu do Rotary, spočívající v názoru, že nejsou ještě na vstup do
Rotary dostatečně připravení.“
Jednou z iniciativ našeho klubu je projekt
zaměřený na osvětu týkající se limské bo-

Nahoře: Večer na RYLA. Dole: Členové RC New
Voices na plese, kterým se klub představuje
veřejnosti.

reliózy, což je infekce přenášená klíšťaty, jež
může poškodit mozek. „Chceme dát dohromady barevně ilustrovanou knihu určenou
žákům základních škol napovídající, jak se
mají chovat při pobytu v polích a lesích,“
říká Caitlin Morrison, příští vicepresidentka klubu a studentka buněčné a molekulární biologie na Universitě Rhode Islandu
a dodává: „Navíc jde informační plakáty
a letáčky propagující každoročně program
RYLA. Tady ve státě Maine a v sousedním
New Hampshire, dokáže každý na prstech
napočítat několik známých, které limská
borelióza postihla.“
Caitlin říká, že účast na táboře RYLA „ze
mne udělala osobnost, jakou jsem chtěla
být a ukázala mi co mohu dělat pro ostatní;
jsem ráda, že patřím mezi rotariány, kteří
to myslí dlouhodobě. Budu tak mít něco,
s čím vydržím mnoho příštích let.“
Text: BRAD WEBBER,
preklad: PETR. J. PAJAS
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GLOSSARY

Rotating

TO P I C O F T H E DAY

Rotary, Polio and COVID-19
We know that many Rotarians would like to be helpful in response to
the COVID-19. We hope that Rotarians understand relations between
combating the poliomyelitis and the COVID-19 viruses as a dual priority.

W

e call on Rotarians to consider the possibility of supporting both programs.
It is not the question of “either/or” – both
are important. With respect to the experience in combatting the poliovirus hotbeds,
the Rotary has a decisive role in protecting
communities before the Corona virus pandemic, as it was the case with the Ebola,
yellow fever, or the avian flu viruses. That
is the right “Plus” for PolioPlus. In the next
few months, the Rotary infrastructure for
combatting the poliovirus will be used to
38

support the readiness to cope with the COVID-19 pandemic, and to overcome its consequences. The way the world reacts to the
COVID-19 increases the risk that many children will not get the vaccination, protecting
them from dangerous diseases, including
the polio. Understandably, the focus on the
eradication of the polio virus will diminish.
The more it is important for Rotarians to
continue combatting the polio virus, and
not to degrade what we have achieved so far.
FROM THE RI SOURCES, AS OF 13 APRIL 2020

Rotating is one of the basic principles in
Rotary clubs on all levels of this voluntary international organization, which is
accessible to everyone with an open heart who is ready to work and help. After
a year on, there is the time when clubs
and their presidents review the past 12
months. Each of the presidents have
stamped their own ideas on the activity
of their clubs, and have thus made their
period unique. Now, time has come for
new projects, ideas, and plans presented
by a new set of Rotarians in the management of clubs and the district. It is a right thing because this is the way for Rotarians to prevent stereotypes, and at the
same time, to promote and expand their
positive activities in their communities.
Many of our projects are very complex
and long-standing. One year may not be
enough and so, close cooperation of those, whose term in office is just over, with
the new management keeps the projects
running. It is a team work, and the result is the help to those who are ill, or
alone, who have no access to water, or to
education, and to those who need to
gain economic self-sufficiency. Rotarians can provide a wealth of good
examples. That entitles them to proudly
and responsibly look ahead to the new
Rotarian year!

ILJA CHOCHOLOUŠ
District 2240 Governor for 2019–20
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Association
of Rotary
Program
Alumni
This time it is RC New Voices, District
7780 (charter was in 2019, starting with
22 members, with 37 members now).

E

very year, the RYLA program alumni of
District 7780 return to the Camp Hinds
in Maine. Rotarians who administer this
summer camp, founded a Rotary Club which
is tailor-made for the needs of participants
in the RYLA program, and which they support. The mission of the club is to organize

the RYLA summer camp. Club members
gain invaluable experience in applying for
grants. They hold regular monthly on-line
meetings. One of the main initiatives of the
club is the project “Lyme Disease”, an infectious disease transmitted by ticks which can
damage the brain.

Text: BRAD WEBBER

T

22nd
Climbing the
Třístoličník
Will Be on
5 September
2020!

A

nd we do not want to give up in the
virus year either. Now when I write
these lines, the “green border” to Austria
and Germany is still closed, but a step-by-step restriction loosening gives us hope
ROTARY GOOD NEWS 3|2020

Who Thinks
of Non-Government
Organizations?
At the time of Corona Virus, the
state thinks of medics and other
health professionals, businesses,
sportsmen, cultural workers. But it
does not think of non-government
organizations.

ICC

Our symbolic meeting at the tripoint
of Austria, Germany, and the Czech
Republic was hampered in the past,
but we have never given up.

TŘEBÍČ

that the borders will be only lines on the
map again. Therefore, I propose all readers to
meet with our Rotary friends from Germany
and Austria at the Třístoličník on 5 September 2020) to celebrate regained freedom of
movement (meeting point at Berggasthof
Dreisesselberg at 12:00). We look forward to
being able to breath fresh air and freedom
together again!
Text: MARTIN SAITL

he Třebíč Rotarians support two
NGOs which employ physically impaired persons. In the time of curfew,
they discovered that one of the NGOs,
the Míša and Míša Society, closed its
little shop and the adjoining workshop.
That means no income whatsoever. So,
what to do now? Close down and dismiss the clients? Fortunately, Rotarians
learned about the critical situation and
hasten to donate 35 thousand Czech
crowns to prevent the worst situation
to happen. “If it were not for our good
Rotary Club friends, we would have to
stop our activities. Now, there is hope,”
says Michaela, Society’s chairwoman.

Text: FRANTIŠEK RYNEŠ
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supplement
RAC

Mentoring
Rotary International emphasizes the
importance of education of younger
generation.

T

hat is why we have decided to offer you
the Mentoring Program which is based
on cultivating mutually beneficial relations
and cooperation in partnership and understanding between Rotary and Rotaractom.
It is a more than a year-tested form of expanding our horizons, possibilities of personal development and promoting relations

within District 2240 and between Czechs
and Slovaks. The introductory on-line conference will be held on 18 June 2020 at 19.00
hours. The conference program will include
brief presentations and recommendations,
the address of a special guest, and an introductory presentation of two mentors and
mentees. For questions please contact
mentoring@rotary2240.org.

Text: MONIKA KOCIOVÁ

B R AT I S L AVA

HISTORY

Rotary at the Mercy
of Nazis
Last year’s Rotary International
World Congress was held in
Hamburg where the first German
Rotary Club was established in
1927.

T

he supporting program „Rotary Under the Influence of National Socialism“ included speeches referring to Nazi
persecutions of Rotarians in the 1930s
which happened not only in Germany
and Austria, but in all regions where the
Nazis gained power. Due to the Munich
dictat, Rotary clubs in former Czechoslovakia were also dissolved, and their
members were often persecuted. The total of 108 of them died in concentration
camps and on the gallows. We honor
their memory!
Text: SVATOPLUK K. JEDLIČKA
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Helping
to fight the
epidemic
Rotary Club Bratislava has engaged in
helping to fight the COVID-19 epidemic.

I

t distributed 7500 surgical face masks
and other protective equipment to hospitals, the Community Center Resoty
Antona Srholca, the association Ulita, the
House for Seniors Dominik, the Low
Threshold Center St. Ján of God, the asso-

ciation for youth and all other people who
are in need. The club also distributed a large
quantity of cloth masks, disinfectants,
seats for seniors; it organized a regular
supply of bread for families in financial
need. The total assistance has amounted to
10 000 EUR.
Text: ROBERT HROMEC
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EXCHANGE PROGRAMME

USA

I Had Corona Disease
When our school was closed due to
the Corona, none of the students
imagined that there would not be
any more gets together. Our
graduation ceremony and all other
activities were cancelled. And that
has made me return home, to
Slovakia.

W

hen I arrived in the quarantine
center in Piešťany, I thought I
would spend maximum six days there.
They would take some samples, which
would be negative, and I would go home.
I had no symptoms so there would be
no chance for me to be inflicted by the
corona. Two days on I was told that I
had the corona. I could not believe it.
After two weeks, I had to come back to
undergo another test. As a result, I was
at home all alone, but I felt perfectly well.
The results of new tests were negative,
and I could go home. Hurray, freedom,
that is how I depicted the end of my exchange. And where did I get infected? I
think it was not in the United States, I
did not meet anyone there who was contagious. So, it must have been probably
during the transfer at Budapest airport,
or on the plane. There is no other way to
explain it, no one I met in the USA had
the corona.
JAKUB STRAKA
/RC KOŠICE CLASSIC – USA D5240/
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AUSTRALIA

Virus Pandemic, and I am
10 000 miles from Home
When I left home to attend an
exchange program nine months ago,
I had no idea what I would have to
go through.

N

o one would image that “a year in Australia” would mean to stay at home
there all alone. Be it due to massive fires
and smoke in the air, or the virus pandemic.
I got “lucky” to experience both. But I am
happy to be in Australia just now, since the
situation is quite plausible here. Although
schools and all other institutions closed
down in the beginning of March, classes
have been on line from 9 am to 3 pm, and
we have to work really hard. Everything
is slowly loosening and getting back to
normal. I should fly home in mid-July, and

I hope it will not change. I am grateful for
the time spent here; I will wait to see what
is ahead for me in the coming two months.
KRISTÝNA PETRÁŇOVÁ
/RC ČESKÉ BUDĚJOVICE – AUSTRALIA D9670/
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12.–16. 6.

RI

kluby
R O TA R Y K L U B Y / Č R /
Beroun
Brno
Brno City
Broumov (v zakl.)
České Budějovice
Český Krumlov
Cheb/Eger
Frýdek-Místek
& Kopřivnice
Hluboká n. Vltavou –
– Golf
Hradec Králové
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karlovy Vary Spa –
–satelitní
Klatovy
Kroměříž
Liberec, Jablonec
Most
Olomouc
Olomouc City
Opava
Ostrava
Ostrava International
Ostrava City
Pardubice
Písek
Plzeň
Plzeň Beseda

R O TA R Y K L U B Y / S K /
Poděbrady
Prag Bohemia
Praga Ekumena
Prague International
Prague Platinum
Praha
Praha City
Praha – Staré Město
Poděbrady Spa –
– satelitní
Přerov
Prostějov
Rakovník – satelitní
Tábor
Telč
Třebíč
Trutnov
Uherský Brod
Valtice – Břeclav
Zlín
Znojmo
R O TA R A C T
Brno
České Budějovice –
– (v zakl.)
Hradec Králové
Most
Pardubice
Poděbrady
Praha
Zlín – (v zakl.)

Banská Bystrica
Banská Bystrica Classic
Bratislava
Bratislava Danube
Bratislava International
Dunajská Streda
Humenné
Košice
Košice – Country
Košice Classic
Levice
Liptovský Mikuláš
Malacky
Martin
Nitra
Nitra Harmony
Nové Zámky
Oponice – (v zakl.)
Piešťany
Poprad
Prešov – Šariš
Rožňava
Spišská Nová Ves

Stupava Záhorie
Trebišov
Trenčín
Trenčín Laugaricio
Zvolen
Žilina
Žilina International
R O TA R A C T
Banská Bystrica
Bratislava – (v zakl.)
Bratislava Danube
Martin – (v zakl.)
Nitra
Nové Zámky
Košice
Košice Classic

INTERACT ČESKO A SLOVENSKO
Praha
Rožňava
ROTEX
Společně pro ČR a SR

ROTARY GOOD NEWS 3|2020

Z důvodu ochrany soukromí byla jména chlapců změněna.

tomík a luky
už Se ZaSe Smějí

Díky vaší trvalé podpoře jsme v loňském roce pomohli navrátit úsměv
do 1 189 dětských tváří. Stále je ale dost dětí, které na naši pomoc čekají.
Zřiďte si trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300 a pomáhejte s námi.

Láskyplný domov pro každé dítě

www.SoS-veSnicky.cZ

Centrum
bydlení
a designu
Brno - Praha

Vše pro bydlení
na jednom místě
od plánování hrubé stavby až po dekorace v interiéru.

14 SHOWROOMŮ
stavebních materiálů a systému
13 EXPOZIC v centru hrubé výstavby
specialistů a technických
22 KANCELÁŘÍ zastoupení v oblasti bydlení
s vybavením
pro váš domov

POHODLNÉ PARKOVÁNÍ • PŘÍJEMNÁ KAVÁRNA • JEDNACÍ A ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI K PRONÁJMU
www.kastanova.cz
Kaštanová 125a, Brno - Tuřany
otevřeno po - pá 9- 18, so 9-13

www.krizikova.cz
Sokolovská 98/96, Praha - Karlín
otevřeno po - pá 9- 18, so 9-13

