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najkrajšie sviatky roka – Vianoce – sú tesne pred našimi dve-
rami. V čase na ich prípravu začíname pociťovať viac než ino-
kedy akúsi vnútornú potrebu byť lepší, byť ohľaduplnejší a viac 
pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Sú to aj tí, o ktorých 
nič nevieme a ani ich nepoznáme, ale prostredníctvom našej 
nadácie – The Rotary Foundation – sa k nim naša pomoc 
dostáva. Súčasná doba poznačená pandémiou covidu-19 nám 
nedovoľuje organizovať stánky s vianočným rotariánskym pun-

čom, organizovať charitatívne koncerty, ba ani osobné stretnutia. O to viac nás spútava 
s našou rodinou, s naším domovom, naším zázemím. Každý z nás rotariánov je oboha-
tený aj o ďalšiu rodinu – rodinu rotariánsku. My všetci rotariáni, rotarakťáci sme jedna 
veľká rotariánska rodina, ktorá sa rozhodla slúžiť s mottom Service Above Self. 

Želám vám, milí rotariánski priatelia, 
aby sme čo najskôr prekonali túto ťažkú dobu, 
aby sme mali dosť zdravia, rozvahy a odvahy, 
ale aj optimizmu vykročiť do nového roku 2021.

GABRIEL VJESZT

Guvernér RI dištriktu 2240

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. 

Vážení rotariáni 
a rotariánky,
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Dopisy prezidenta RI

Milí členovia Rotary 
a Rataract klubov, 
milí priatelia

Preklad: IVAN BELAN, PDG

HOLGER KNAACK

Prezident Rotary International

NOVEMBER Vedenie RI podniká kroky, aby sa Rotary stalo 
ústretovejšou a rôznorodejšou organizáciou. Vytvorili sme 
pracovnú skupinu na podporu diverzity, rovnosti a inklúzie, 
aby sme klubom pomohli prilákať nových členov bez ohľadu 
na pohlavie, rasu, náboženstvo, vek alebo iné faktory. Za-
bezpečenie inklúzie a diverzity leží aj na pleciach samotných 
klubov. Alia Ali, ktorá je členkou vedenia Big West Rotaract, 
multidištriktovej informačnej organizácie, absolventkou 
programu Rotary Youth Leadership Awards a bývalou pre-
zidentkou Rotaract klubu Surrey-Newton v Britskej Kolum-
bii, približuje svoj pohľad na túto záležitosť.

Dodnes si pamätám na úľavu, ktorú som pred štyrmi rokmi 
pocítila ako účastníčka programu RYLA. Konečne som našla 
ľudí mojej krvnej skupiny. Na celom svete v Rotary bije rovnaké 
srdce. Slúžime našim komunitám a chopíme sa iniciatívy tam, 
kde sa iní cítia paralyzovaní veľkosťou a rozsahom problémov. 
Pokračujme v tomto duchu, najmä keď je reč o zložitých témach. 
Rasizmus, predsudky a diskriminácia majú rôzne formy, existujú 
v každej krajine, v každom meste a v každej osobe. Ako to vyko-
reníme? Ako konzultantka v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie 
pomáham organizáciám formovať kultúru, ktorá vytvára príle-
žitosti pre všetkých pomocou sily empatie. Keď cítime s inými 
rovnako, ako by sme nimi boli my sami, nedáme v našich srd-
ciach priestor predsudkom. Keď vám každé dieťa pripomína 
vaše vlastné dieťa, keď vám každá žena alebo muž pripomína 
vašu matku alebo brata, začnete nazerať na svet inak. Test šty-
rmi otázkami môžeme aplikovať cez prizmu empatie. Budujeme 
dobrú vôľu a priateľstvo so všetkými v našom okolí, vrátane žien? 
Sú veci spravodlivé a prospešné pre ľudí všetkých vekových sku-
pín? Kto musí robiť rozhodnutia, aké vy prijímať nemusíte? Ja 
osobne som bola postavená pred srdcervúcu voľbu medzi Ro-
tary a mojím náboženstvom – Svetový kongres RI sa totiž konal 
práve počas ramadánu. Uvažovala som – keď si kladieme otáz-
ku, či je to spravodlivé a prospešné pre všetkých zainteresovaných 
– zahŕňa to aj mňa ako moslimku? Konal by sa vôbec niekedy 
takýto kongres cez Veľkú noc? Jedine kladením zložitých otázok 
môžeme začať s prácou na vytvorení inkluzívnejšieho a rozma-
nitejšieho Rotary. Už teraz spájame tak veľa ľudí po celom sve-
te. Predstavte si, že jedného dňa sa k nám pripojí ešte viac ľudí. 
To je budúcnosť Rotary, ktorú chcem vidieť: takú, kde sme v na-
šich službách nezastaviteľní, neoblomní vo svojej láskavosti 
a cielene smerujúci v ústrety zmene, ktorú chceme vidieť.

DECEMBER Rotary nezastavila ani pandémia. Prekonali sme 
prekážky, osvojili sme si nové spôsoby ako sa spojiť a naďa-
lej napĺňať naše poslanie slúžiť – rozbehli sme online pro-
jekty a virtuálny fundraising. Oslovil som dvoch rotariánov, 
aby sa podelili o svoje príbehy ilustrujúce to, ako Rotary 
tento rok nabralo na sile.

Liza Larson, Rotary E-klub Engage a Rotary klub v Plano 
East, Texas: Náš vznikajúci e-klub v období prepuknutia pan-
démie už poskytoval služby digitálnou formou. Spolu so štr-
nástimi ďalšími členkami rôznych Rotary klubov z USA sme 
prostredníctvom aplikácie WhatsApp mentorovali podnikateľky 
vo vidieckych oblastiach Kostariky a pomáhali im tak rozvíjať 
ekoturistické podnikanie RETUS Tours. Projekt sa rozrástol 
a v súčasnosti poskytuje poradenstvo a pomoc s webom RETUS 
a pôsobením firmy na sociálnych sieťach už 30 rotariánov. Hoci 
si naša práca s kostarickými ženami vyžaduje značnú praktickú 
aktivitu, na to, aby sme dokázali zásadným spôsobom ovplyvniť 
ich podnikateľské úsilie, sme sa ani nemuseli osobne stretnúť. 

Blessing Michael, Rotary klub v Port Harcourt North, Ni-
géria: Bol som prezidentom klubu v čase, keď naplno udrel 
COVID-19. Napadlo mi, že na virtuálne stretnutia klubu pozvem 
rečníkov z celého sveta, čím motivujem našich členov k vyššej 
účasti. Mnoho popredných predstaviteľov Rotary, člen Rotary 
Peace Fellows a dokonca aj prezident RI Holger Knaack po-
ctili náš klub svojou návštevou. Vďaka registrácii našich online 
stretnutí na MyRotary sa zlepšili kontakty s klubmi z celého 
sveta. Podarilo sa nám tiež získať viac finančných prostriedkov, 
pretože nielen členovia, ale aj hostia prispeli na naše projek-
ty. Rok 2020 bol pre mňa najlepším rokom v Rotary, pretože 
som získal veľa nových priateľov.

Tieto príbehy nám dávajú dôvod na optimizmus. Sami vi-
díme, ako Rotary otvára príležitosti aj počas pandémie. Spo-
lu s manželkou Susanne by sme chceli pri príležitosti blížiacich 
sa sviatkov od nás z Ratzeburgu poslať tie najvrúcnejšie pria-
nia vám aj vašej rodine. Nemôžeme sa už dočkať, čo dobré 
nám rok 2021 prinesie.
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LISTOPAD Nadace Rotary je motivována vizí lepšího světa. 
Nevzdáváme se svého odhodlání a zachováme si kreativitu 
bez ohledu na neúspěchy. Počátkem tohoto roku jsme mu-
seli na čas pozastavit naše prioritní aktivity spojené s očko-
váním. Přizpůsobili jsme se: Vše, co jsme s pomocí Rotary 
vytvořili pro boj s virem polio, jsme poskytli k podpoře boje 
s virem covid-19 v mnoha ohrožených státech – podobně 
jsme už dříve postupovali po vypuknutí epidemií eboly, žlu-
té horečky nebo ptačí chřipky.

Jsme rádi, že jsme v červenci mohli obnovit očkování pro-
ti dětské obrně poté, co jsme udělali veškerá potřebná opa-
tření pro ochranu komunit a těch, kdo pracují v první linii. 

V těchto dnech nové výzvy nemůžeme konat svoji práci 
– nabízet podporu lidem v nesnázích – jako obvykle. Musíme 
nutně změnit způsoby, jakými připravujeme a realizujeme 
naše projekty a upravit metodiku, kterou používáme. Po-
dobně se musí změnit i způsoby, jakými svoji činnost komu-
nikujeme. Není pochyb o tom, že naše globální granty jsou 
úspěšné. Když jsme je v roce 2013–14 zaváděli, poskytla Na-

dace 868 grantů v celkové hodnotě 47 milionů dolarů. V roce 
2019–20 vzrostl počet grantů na 1 350 a jejich celková hod-
nota na 105 milionů dolarů. Zatímco počet poskytnutých 
grantů tím vzrostl o 55,5 % a objem na ně uvolněných pros-
tředků o 123 %, odpovídající příjmy z každoročních příspěv-
ků rotariánů se zvýšily jen o 5 % – a to nás znepokojuje!

Abychom mohli pomoci těm, kdo nás potřebují a nadále 
tak šířit lásku a pozornost, kterou naše Nadace přináší, mu-
síme se této nové výzvě postavit čelem a společně udělat vše 
pro zajištění potřebných finančních prostředků. 

Matka Tereza kdysi řekla, že pokud chceme, aby bylo naše 
poselství lásky vyslyšeno, musíme je vyslovit. Aby mohla 
olejová lampa svítit, musíme do ní pravidelně dolévat olej. 

Nadace Rotary nabízí tu nejlepší příležitost, kterou já znám, 
chceme-li investovat do lepší budoucnosti komunit žijících 
na tomto světě. Vaše velkodušnost projevená dnes a během 
tohoto rotariánského roku je tím olejem, který udrží jasnou 
záři našich grantů, které tak zůstávají v dohledu všech, kdo 
nás nejvíce potřebují. 

Investujte do budoucnosti 
prostřednictvím naší nadace

Pracujeme pro lidstvo

Dopisy předsedy Nadace Rotary
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

PROSINEC Světem zklamaný a zahořklý Ebenezer Scrooge měl 
jedinou starost: stav svého majetku. Když se na Štědrý den 
vrátil domů, začaly se dít zvláštní věci. Jeho zesnulý obchod-
ní partner se mu zjevil jako duch v řetězech a vyzýval Scroo-
ge, aby nebyl tak sebestředný... To je výchozí myšlenka zná-
mé Vánoční koledy Charlese Dickense o přeměně lakomého 
samotáře v soucitného a štědrého člověka. Myslím, že ta 
koleda obsahuje cenné poučení pro nás všechny.

Mně se líbí pasáž, kdy duch přenáší magickou silou Scroo-
ge do Cratchitova domu. Tam Ebenezer Scrooge vidí svého 
sluhu jinak, při skromném, ale srdečném svátečním setkání. 
Scrooge najednou chápe, že takové dary, jako přátelství, ro-
dinné prostředí a vděčnost, nelze zapsat do žádné účetní 
knihy. Ke konci té pohádky se Scrooge naučil to nejdůleži-
tější: pokud jsme ještě mezi živými, není nikdy příliš pozdě 
na to, věnovat své úsilí ve prospěch lidstva. 

Onen zázrak darování, který Scrooge na Štědrý den objevil, 
to je přesně to, co Nadace Rotary dělá 365 dní v roce. 

Naše Nadace působí současně jako charitativní organiza-
ce a charitativních akcí se také přímo účastní. Opírá se přitom 
o vás, rotariány, kteří nabízejí své schopnosti a podnikatelské 

zkušenosti k využití v projektech podporovaných z vámi 
financovaných grantů. To je cesta, jakou provádíme některé 
z nejdůležitějších činností Rotary, takových, jako ochranu 
matek a jejich dětí nebo pomoc komunitám postiženým šo-
kem z pandemie covid-19.

Prosím, pamatujte v tomto období štědrosti i na Nadaci 
Rotary. Vězte, že vaše dary Nadaci posilují vaše snahy ve všech 
oblastech, na které se soustředíme. Jejich účinnost je trvalá, 
neslouží jen dnes, ale dlouhodobě. Nadace bude i nadále činit 
ony zázraky pomoci ostatním, pokud ji podpoříme dnes. Jmé-
nem správní rady Nadace Rotary vám děkuji za zaslání vašich 
příspěvků před koncem tohoto kalendářního roku.

K.R. RAVINDRAN

Předseda správní rady Nadace Rotary
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Spojené štáty
Rotary klub vo Wisconsine využíva 

v mestskom parku, ktorý pomáha udr-

žiavať, tú najprirodzenejšiu metódu 

odstraňovania inváznych rastlín: kozy. 

Rotary klub Mequon-Thiensville Sun-

rise na severnom predmestí Milwau-

kee v júni dopravil do parku asi 40 kôz 

zapožičaných od miestneho pastiera, 

ktorých úlohou bolo ekologicky od-

strániť nežiaduci porast. Kozy spásali 

rešetliaky a zemolezy, až postupne 

vyčistili husto zarastené oblasti, ku 

ktorým sa rotariáni pri pravidelnej 

údržbe a čistení prepracovali s veľkou 

námahou, nehovoriac o tom, že na ak-

cii sa podieľalo až 100 dobrovoľníkov.

„Nemohli sme byť ani zďaleka tak 

úspešní pri likvidácii rešetliaka, keby 

sme sa o to pokúšali manuálnou prá-

cou,“ vysvetľuje členka klubu Connie 

Pukaite. „Rotariáni nainštalovali 

elektrické oplotenie výbehov pre 

kozy, dohodli si pracovné zmeny po-

čas ktorých dohliadali na zvieratá 

a dvakrát denne kontrolovali oplote-

nie. Obracali sa na nás vlastníci oko-

litých pozemkov a dokonca aj pred-

stavitelia ďalšej obce, ktorí sa 

informovali o možnosti využitia kôz 

na odstránenie inváznych krov aj na 

ich pozemkoch“.

Ekvádor
Čtyři roky a více uplynuly od zemětře-

sení, které s magnitudou 7,8 zabíjelo 

a ničilo obce podél ekvádorského po-

břeží – a RC Quito Occidente (Západní 

Quito) pokračuje v podpoře obyvatel 

rybářské vesnice Don Juan nedaleko 

epicentra zemětřesení. V roce 2016 se 

rotariáni z klubu PC Quito Occidente 

soustředili na pomoc rybářům, kteří 

se snaží přejít na dlouhodobě udrži-

telné činnosti; podařilo se zmobilizo-

vat i další kluby a nevládní organiza-

ce, což vyneslo 24 000 dolarů 

určených na stavbu zpracovatelny 

ryb. V červenci 2020, když rybáři pocí-

tili ekonomický dopad epidemie co-

vid-19, shromáždili členové klubu, ve 

spolupráci se Sdružením zpracovatelů 

ryb v Don Juanu, což je organizace 

vzniklá po zemětřesení, balíčky s po-

travinami pro 80 z celkového počtu 

300 rodin v obci. 

ze světa

Projekty Rotary 
ve světě
Text: BRAD WEBER 
Překlad do češtiny: PETR J. PAJAS, PDG
Preklad do slovenčiny: IVAN BELAN, PDG

4,7
MILIARDY DOLARŮ 

BYL OBJEM 
EKVÁDORSKÉHO 

EXPORTU RYB 
V ROCE 2017
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Mongolsko
Rotary klub Ulaanbaatar Peace Ave-

nue rozšíril svoju iniciatívu Let’s Read 

(Čítajme), ktorej pôvodným cieľom 

bolo zvýšiť gramotnosť. Klub pomohol 

s inštaláciou knižnice v centre inovácií 

Ger Innovation Hub, ľuďmi využívanom 

aj na stretávanie sa. V oblasti žije asi 

6 000 obyvateľov, z čoho asi tretina je 

mladšia ako 18 rokov. Vďaka programu 

Let’s Read sa do knižnice dostal mate-

riál na čítanie vrátane kníh pre ľudí so 

zdravotným znevýhodnením. „K dispo-

zícii sú obrázkové knihy, audioknihy, 

knihy v Braillovom písme a videá v po-

sunkovej reči. Tieto pomôcky sme do-

dali aj do vzdelávacích zariadení pre 

ľudí so špeciálnymi potrebami,“ hovorí 

členka klubu Suvd Nergui. Aktivita in-

špirovaná iniciatívou Rotary klubu 

Narlag Ulaanbaatar dokazuje silu spo-

lupráce na domácej pôde i v zahraničí. 

Dodáva: „Program Let’s Read, vrátane 

školení pre rodičov, učiteľov a knihov-

níkov sa uskutočnil vďaka spolupráci 

mnohých Rotary klubov, sponzorov 

a jednotlivých rotariánov v Mongolsku, 

Hongkongu, Japonsku a USA“. 

Moldavsko a Rumunsko
Projekt nazvaný „Šálka   šťastia“ inicio-

val a pravidelne viac ako desaťročie 

realizuje Rotaract klub. Členovia klubu 

na vianočných trhoch v dištrikte 2241, 

rozprestierajúcom sa v oboch kraji-

nách, ponúkajú čaj, varené víno a iné 

sezónne nápoje, čím pomáhajú náv-

števníkom trhov zahnať chlad. „Teplé 

nápoje predávajú v špeciálnych šál-

kach vyrobených na tento účel a ozna-

čených logom projektu a dištriktu,“ vy-

svetľuje Dan Zagnat z Rotaract klubu 

v moldavskom Kišiňove. „Hlavným cie-

ľom je predaj šálok; nápoje vo vnútri 

sú bonus, takže si môžete kúpiť šálky 

plné alebo prázdne“. (V čase uzávierky 

tlače ešte neboli stanovené plány na 

rok 2020.) Rotaract klub v rumunskom 

Sibiu vyzbieral vďaka tomuto projektu 

takmer 7 000 dolárov na nákup vyba-

venia pre kardiologické oddelenie 

krajskej nemocnice a štyri Rotaract 

kluby v Kluži-Napoca v Rumunsku 

(Cluj-Napoca, Cluj-Napoca Cetăţuie, 

Cluj-Napoca SAMVS a Visio Cluj-Na-

poca) získali takmer 6 000 dolárov na 

vybavenie novej ambulancie na Pôrod-

níckej a gynekologickej klinike Domi-

nika Stanca v ich meste.

Malawi
Členové RC Lilongwe se domluvili na 

tom, že vynechají jeden rotariánský 

oběd a to, co by každého stál (a mno-

zí dali i více), věnují na zřízení dvou 

kiosků s nádržemi na pitnou vodu ve 

vesnici Chiweza. Podle toho, co říká 

členka klubu Norah Chavula-Chitve, 

vybrali na to rotariáni 2 400 dolarů; 

jeden z kiosků bude sloužit pro 6 500 

žáků základní školy v obci Chimwala 

a v druhém bude voda pro celou ves-

nici. Chavula-Chirwa dále říká, že 

studenti „neměli pitnou vodu ani na 

pití, ani na hygienu”, a dodává, že po-

platky obyvatel za využití obecního 

kiosku budou využity i na krytí nákla-

dů spojených s provozem školního ki-

osku. Oba kiosky fungují už od května 

a zlepšují tak život jak dospělým, tak 

dětem, neboť všichni předtím museli 

pro vodu chodit hodně daleko a čekat 

ve frontě, než na ně dojde řada u vr-

taných studní.

MILIONŮM 
OBYVATEL MALAWI 
CHYBÍ PŘÍSTUP 
K BEZPEČNÝM 
ZDROJŮM VODY

KLUBOV SA ZAPOJILO 
DO ZBIERKY ŠÁLKA 
ŠŤASTIA 201914

5,6
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SVETOVÝ KONGRES RI  V TCHAJ-PEJ

Vzdávajte úctu

Počas pobytu v Tchaj-pej pri príležitosti 
Svetového kongresu Rotary International 
2021, ktorý sa bude konať v dňoch 
12.–16. júna, si určite nájdite čas na 
návštevu niektorých mestských 
chrámov a ďalších pamiatok.

zo sveta

K

Text: SUSIE L. MA, 
preklad: I. BELAN, PDG

Viac informácií a možnosť 
registrácie nájdete na 
convention.rotary.org

najobľúbenejším chrámom v Tchaj-
-pej bezpochyby patrí Lungshan. Je to 
predovšetkým budhistický chrám, no 

prezentuje aj prvky taoizmu a čínskeho folkló-
ru. Táto ornamentmi zdobená a maľbami bohato 
dekorovaná stavba bola postavená v roku 1738 
a svojmu pôvodnému účelu slúži dodnes, keďže 
sa tu stále konávajú bohoslužby. V chrámovom 
komplexe vládne pokoj, upokojujúco pôsobí malý 
vodopád, fontány a jazierko pre okrasné koi kapry.

V tomto chráme má svoje zastúpenie viac 
ako 100 božstiev, vrátane bohyne milosrdenstva 
a boha vojny. Študenti sa pred skúškami prídu 

pomodliť k Wenchangovi, patrónovi literatúry 
a pokiaľ ide o otázky spravodlivosti a cti, ľudia 
sa chodia radiť s Guan Yu, známym bojovníkom 
z čínskych legiend. Chrám je ľahko dostupný zo 
zastávky metra na modrej línii verejnej mestskej 
dopravy zvanej MRT.

Chrám Xiahai (boha mesta) je známy vďaka 
soche boha dohadzovania (na snímke), alebo 
„Starca pod mesiacom“, ako ho niektorí nazývajú. 
Tento chrám sa nachádza na ulici Dihua v blíz-
kosti štýlových butikov a kaviarní, obchodíkov 
s tradičnými liečivými artefaktmi, či s umelec-
kými a remeselnými výrobkami.
Pamätná sieň Čiang Kai-šek je najvýznamnej-
šia historická stavba v  Tchaj-pej, postavená 
na počesť bývalého prezidenta Čínskej repub-
liky. Sála je súčasťou komplexu, ktorý tvoria 
dve kongresové a koncertné budovy, veľké ná-
mestie, upravené záhrady a  pokojné jazierka. 
Výmena čestnej stráže sa koná každú celú ho-
dinu v čase od 9. do 17. hodiny.
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Téma

Za uplynulých 12 měsíců se 
mnohé změnilo. Dokonce tak 
moc, že kdyby mi někdo v loni 
řekl jak, považoval bych ho za 
blázna anebo za šíleného sníl-
ka. To podle toho, co by bylo 
předmětem jeho predikcí. A na 
to, že moje rodina na druhé 
straně světa bude bravurně 
zvládat on-line komunikaci, 
bych si teda nevsadil už vů-
bec. Prostě jsme se všichni 

tak nějak přesunuli do toho 
virtuálního světa jak v práci, 
tak i v rodině a v našem vol-
ném čase.

 To, že jednou za 2 roky se 
scházejí zástupci oficiálních 
magazínů Rotary, už jsem psal 
mnohokrát. Doposud to byla 
prestižní akce na 2 dny a 3 ve-
čery v centrále RI v Evanstonu. 
Výměna zkušeností a určení 
směru jak dál. A věřte, že přes-
tože jsme nákladem možná 
ten nejmenší magazín RI (a ne, 
opravdu nejsme magazínem 
distriktu), tak jsme nikdy ne-
zapadli do hloubi pelotonu. 
Ba právě naopak. I letos, kdy 
byl seminář doslova vecpán 
do několika hodin u kamery 

a monitoru, jsme po předsta-
vení nových změn magazínu 
The Rotarian museli shodně 
konstatovat, že jsme moc rádi, 
že začali dělat v grafice to co 
my už dávno. Asi chápete, co 
to pro nás znamená. A taky 
bylo moc fajn vidět kole-
gy od Japonska až po Chile 
a vyměnit si alespoň něko-
lik rychlých vět v mezerách 
mezi prezentacemi řítícími 
se rychlostí F1. Zvládli jsme 
to, co bylo naprosto nutné, 
ale zanechalo to asi takový 
pocit, jako zanechá rychlovka, 
namísto dlouhého romantic-
kého večera. Tak snad příště 
naživo a bez covidu. A to samé 
přeji i vám.

J A K  TO  V I D Í M  J Á

RODINA 
A ROTARY 

VE VIRTUÁLNÍM 
SVĚTĚ

Text: GEORGE J. PODZIMEK
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Respekt 
k rozdílnostem 
patří mezi základní 
hodnoty Rotary

„Nepochybně nevíme, co nám přinese příští desetiletí, ale ať je to cokoli, musíme 
si vždy být vědomi naší specifické odpovědnosti. Protože patříme k Rotary, hájíme 

hodnotu rovnosti, tolerance a míru. Tolerance je na mnoha místech současného 
světa velice relevantní hodnotou. Rotary je apolitické a tak to musí zůstat. 
Ale když se děje něco zřetelně špatného, nemůžeme se přece tvářit, že nic 

nevidíme. Rotariáni nesmí mlčet. Stojíme si za našimi hodnotami a naším testem 
čtyř otázek. Lidé nás posuzují nejen podle našich výsledků, ale také podle toho, 

jaké zaujímáme postoje.“ 

HOLGER KNAACK, 24. LEDNA 2020

dyž na začátku tohoto roku 
promlouval nastupující pre-
zident Rotary International, 
Holger Knaack, k meziná-
rodnímu shromáždění v ka-

lifornském San Diegu, málokdo si uvědo-
moval, jak prorocká to budou slova o tři 
měsíce později. 

25. května, 2 000 km od nás, v Minneapo-
lisu (USA, stát Minnesota), byl policisty při 
zatýkaní za údajné držení falšovaných ban-
kovek zabit 46letý černý Američan, George 
Floyd. Ta smrt jako by rozpálila celý svět; 
byl to okamžik, kdy národy začaly zkoumat 
svá svědomí. 

Během svého vystoupení v San Diegu ob-
rátil Holger Knaack, první Němec zvolený 
do nejvyššího postavení v Rotary, pozornost 
přítomných na stav světa před stoletím, aby 
upozornil na to, jaké problémy mohou pří-
padně postihnout jeho vlastní zemi.

„Na tomto shromáždění jsme se dozvědě-
li mnohé o nejrůznějších kulturách a zvlášť 
jsme zdůrazňovali potřebu vzájemné toleran-
ce,” řekl Holger rotariánům z celého světa 
shromážděným v hale.

„Teď vstupujeme do nového desetiletí. Před 
sto lety se tomu desetiletí říkalo ,bouřlivá 
dvacátá léta’. Dnes nám však mnohé foto-
grafie a filmy vzpomínky na tu dobu rozos-
třují. Ve skutečnosti ono desetiletí náleží 
k těm, kdy se společnost stále více a více 
společensky štěpila, což nakonec vyústilo 
v katastrofu.“

Přeskočme nyní rychle až do letošního 
srpna. Ve své reakci na střelbu ve Wiscon-
sinu do demonstrantů pod heslem ‘Black 
Lives Matters – Na životech černých záleží’, 
Holger připustil, že je znepokojen tím, co 
viděl a četl. 

„Nepochybně se ptáme: Jak se to vůbec 
mohlo stát? Křivdu a rasismus prostě ne-
lze tolerovat, ani ty, kdo protestují násilnou 
odvetou – i to je nepřijatelné! Jsem šokován 
tím, co se stalo ve Spojených státech.“

Když se pak celým světem začala šířit 
vlna sebezpytování (pozn. překl.: V Ame-
rice tomu říkají „navel gazing – zpytování 
pupíku"), trval Holger na tom, že to, co se 
dělo kolem akce Black Lives Matters v Ame-
rice, se jednoznačně liší od toho, co se kdy 
odehrávalo jinde. 

„S rasismem se nejspíš nemůžete setkat všu-
de, ale nepochybně všude se setkáte s křivdou. 
Proto se musíme vracet k vlastní minulosti, 
abychom si uvědomili, kde to začínalo –teprve 
pak budeme schopni s tím bojovat.“ To zaznělo, 
když Holger připomínal, jak odlišně se diskri-
minace vyvíjí v různých zemích a kulturách. 

A Holger ještě dodal: „Jde-li o Indii, Ja-
ponsko, Spojené království nebo Německo 
či jinou část světa, je to vždy jiné. Formy dis-
kriminace se odvíjejí od historie a závisí na 
tom, kde začala. Musíte se ponořit hluboko 
do vaší vlastní historie, národ za národem, 
stát za státem, protože formy diskriminace 
se všude jeví naprosto odlišně.“

Holger Knaack se narodil v roce 1952 v Ně-
mecku vynořujícím se tehdy z hrůz druhé 
světové války. V roce 1937 se Rotary kluby 
v Německu pod tlakem nacistů rozpustily 
a s rozpaky vracely Rotary International 
osvědčení potvrzující jejich členství v Ro-
tary International.

Některé kluby se soukromě scházely i bě-
hem války, ale teprve v roce 1948 povolila 
tehdejší politická správa v západním Ně-
mecku obnovu Rotary. 

Text: DAVE KING, 
překlad: PETR J. PAJAS, PDG

K

téma
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Poukazuje na otázky rasismu a diskri-
minace, Holger připomíná: „V mojí vlastní 
zemi se najde mnoho příšerných příkladů. 
Každá země si své problémy musí řešit sama, 
tam, kde ty problémy v minulosti vznikly… 
V Německu to nejtemnější desetiletí začalo 
v polovině třicátých let, před válkou. Tehdy se 
to vše rozvinulo a většina Rotary klubů se na 
tom systému podílela. O tom není pochyb… 
Nedávno zveřejnila skupina historiků knihu, 
která popisuje, co se dělo a jak Rotary kluby 
diskriminovaly své členy židovského původu. 
Není to nic, na co bychom mohli být hrdí… 
Osobně nevěřím, že historii je třeba sma-
zat – naopak, je třeba se z ní poučit. Tomu 
věřím! Vše je třeba dát na stůl, abychom se 
tak mohli připravit na budoucnost.“

V odezvě na smrt George Floyda zveřej-
nilo Rotary International svoje vlastní sta-
novisko k otázkám rozmanitosti, rovnosti 
a otevřenosti, které se začalo formovat již 
před dvěma lety.

Během diskusí probíhajících letos v létě 
se Rada ředitelů RI rozhodla, že je třeba 
přikročit k činům. Zřídila pracovní skupi-
nu pro otázky diskriminace, do které jsou 

zváni experti ze všech částí světa, aby se 
pokusili formulovat mezinárodní přístup 
k této problematice. 

S cílem připravit něco smysluplného, co 
by vedlo k měřitelné a dlouhodobé změně 
celého Rotary, bude tato pracovní skupina 
hledat způsoby, jak „se postavit k předsud-
kům a nespravedlnostem, které se ve světo-
vém měřítku děly v našich klubech, distrik-
tech, nejrůznějších výborech, programech 
a v našich spolkových orgánech”. To vyplývá 
z dokumentu, kterým Rotary International 
hledá členy do jednotlivých panelů.

Dále se tam uvádí: „Pracovní skupina bude 
sloužit našim klubům ve snaze vyjádřit uzná-
ní těm, kdo se mohli cítit jako nevítaní nebo 
nedostatečně pochopení v Rotary klubech, 
nebo jako zaměstnanci RI či v rámci Rotary 
programů.“ 

Podle Holgera „nejde o americký problém, 
není to jen Black Lives Matters, jde o odlišný 
přístup k rozmanitosti, rovnosti a otevřenos-
ti. O tom se potřebujeme poradit, abychom 
skutečně postupovali správně. Ještě není pří-
liš pozdě. Opravdu bych Rotary klubům rád 
ukázal, jak by se tento záměr mohl přeměnit 

v činy, a tak, aby to bylo v souladu s tím, kde 
a v jaké kultuře kluby působí.“ 

Předpokládá se, že pracovní skupina vydá 
zprávu v červenci příštího roku. Pracovní 
skupina se bude především zabývat otáz-
kou, do jaké míry mohou být Rotary kluby 
otevřené komukoli a co pro to mohou ve 
skutečnosti udělat. 

A Holger k tomu dodává: „Pro mne není 
otázka respektu k diverzitě položkou na 
seznamu cílů Rotary klubu, chápu to jako 
součást našich základních sdílených hodnot.“

Holger si je vědom toho, jak by někteří 
v Rotary mohli považovat diskusi za ne-
příjemnou, a cituje problém jako politický. 

„Kdykoli nechceme dát věci na stůl, řek-
neme, že je to politické,“ namítl.

„Nejlepším příkladem je nová sedmá ob-
last zaměření Rotary společenství – oblast 
prostředí.“

„Existuje mnoho lidí, kteří říkají, že by-
chom neměli mluvit o změně klimatu, pro-
tože je to politické.“

„Podle mého názoru to rozhodně není 
politické. Je to fakt, a proto je to důležité. 
Pokud se zjevně nedaří, pak to musíme říci.“
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Výzkumný 
ústav 

s poloprovozem 

(k mezigenerační 
komunikaci)

adostné a tvořivé bytí, které 
německý romantický básník 
Hölderlin také označuje výra-
zem „poeticky žít na tomto 
světě“, spočívá dle mne mimo 

jiné třeba v tom, že člověk dokáže vidět ve 
všedních věcech kolem sebe obrazy a po-
dobenství něčeho vyššího, většího a poetic-
kého. Ježíš viděl podobenství v rozsévači, 
koukoli, úzké bráně, která se nazývala „ucho 
jehly“ a v mnohém dalším, a je to něco, co 
si každý z nás může vyzkoušet a trénovat. 
I mně se tato myšlenka kdysi nasadila do 
hlavy, a mám už na papírku asi tucet či 
mandel věcí, ve kterých vidím obraz, po-
dobenství něčeho jiného, většího, ba přímo 
duchovního. Jedním z těchto semínek je 
výraz „výzkumný ústav s poloprovozem“. 
To spojení mne zaujalo. Výzkumný ústav 
je normální a pochopitelný – něco se tam 
zkoumá, zkouší a objevuje. To, co v tom 
výzkumném ústavu objeví, to jde potom 
někam do výrobního závodu, kde by to 
objevené měli prakticky uplatnit. Není 
však nikterak nepředstavitelné, že to, co 
se docela daří a osvědčuje v laboratorních 

podmínkách zkumavek, Petriho misek a la-
boratorně sterilního prostředí, tak nějak 
nebude fungovat ve velkém. Ten výzkumný 
ústav s poloprovozem je natolik poctivý, že 
i to ještě ve svých zdech vyzkouší a alespoň 
„poloprovozně“ to zkusí „ve velkém“. To se 
mně zdá být krásný obraz něčeho, co se 
týká i nás v Rotary. 

S vaším laskavým svolením si dovolím 
v myšlence hnutí Rotary vidět výzkumný 
ústav, zkoumající možnost i jiných než běž-
ných a „sociálním darwinismem“ takřka vě-
decky potvrzených nepřátelských a řevnivě 
konkurenčních vztahů. Jde o to, zda je možno 
i v širších měřítkách lidské pospolitosti, a to 
dnes už přímo globální, nastavit místo toho 
vztahy přátelství a spolupráce. Laboratorně 
se takový výzkum obvykle dělá tak, že se se-
jdou dva, jimž oběma se ta myšlenka zdá být 
dobrá, a zjistí, že jim to funguje! Jenomže, 
to je právě ta laboratoř. Těžším oříškem pro 
mezilidské vztahy jsou takové oblasti, kde 
se odlišné názory na život a na svět pojí se 
samou podstatou nějakého rozdílu a odliš-
nosti. To jsou jednak náboženství, dále kultu-
ry, ekonomické zájmy, ale také komunikace 

mezi generacemi. Mladý člověk se od toho, 
který více pamatuje (říkat „starý“ by nebylo 
politicky korektní), liší nejen zjevem, bujnou 
černou hřívou, jiskrným okem a pružnými 
svaly, nýbrž mnohem více myšlením, a tedy 
pohledem na svět a názory, které si o jednot-
livých fenoménech vytváří. 

V čem a odkud je tato odlišnost? Tato od-
lišnost není ani z jedné, ani z druhé strany 
nic zlovolného, nic, co by někdo dělal ně-
komu „schválně“. Mladý člověk má prostě 
a zkrátka ne svojí vinou méně životních 
zkušeností a zažil méně situací, ve kterých 
by se setkal se zajímavou zákonitostí, patřící 
k lidskému životu jak blechy k psovi. Tou 
zákonitostí je „heretonomie cílů a výsledků“ 
– totiž to, že výsledky člověkova jednání se 
většinou neshodují s cílem, který toto jedná-
ní mělo. Vědomí této zákonitosti, přítomné 
v mysli, funguje jako memento, nabádají-
cí k opatrnosti a uvážlivosti. Mladý člověk 
to nemá a mít nemůže – proto je ochoten 
věřit v účinnost jednoduchých, radikálních 
silových řešení a voluntaristicky věří, že „co 
chci, to dokáži!“ Je to i tím, že mladý člověk 
obvykle vnímá pouze jeden nebo několik 
málo z mnoha aspektů složitých komplex-
ních problémů, a i proto se mu situace zda-
jí být docela snadno řešitelné a k účasti na 
snadných silových řešeních se nechá snadno 
přesvědčit či strhnout. Ve všech převratech 
tvořila radikální křídlo vždy mládež, v tomto 
případě spíše zneužitá, a to na obou stranách 
front… a to zdaleka, zdaleka nejen Komso-
mol, Hitlerjugend a Rudé gardy. Tito ovšem 
stáli na straně etablovaných režimů, a možno 
předpokládat, že jich neméně, stejně radi-
kálně, stejně spontánně či zmanipulovaně 
bylo „proti“. Mladý člověk je také obvykle 
idealista, který je ochoten věřit ve spásnou 
moc kdejaké novoty, kterou ten „pamatující“ 
už nejednou zažil i s jejími hořkými konci. 

Právě tato nikým nezaviněná a přirozená 
odlišnost náhledu na svět a jeho problémy 
je příčinou komplikovanosti mezigenerač-
ních vztahů a mezigeneračního dialogu. Jak 
vypadá běžný stav? To se odráží i v aforis-
mech. „Starý člověk u mladých nejméně 
snáší ty náhledy, které měl kdysi sám“. To 
je hořká pravda, kterou si málokdo přizná. 
Ještě méně jich dojde k tomu, co by mohlo 
být východiskem dialogu a co říká Franti-
šek Vymazal i Rochefoucauld: „Kdyby mládí 
bylo rozumné, nebylo by to mládí!“ A ten 

Text: MILAN KLAPETEK

R

téma
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Starý člověk 
u mladých nejméně 

snáší ty náhledy, 
které měl kdysi 

sám. To je hořká 
pravda, kterou si 
málokdo přizná.

druhý jde ještě dál: „Mladý člověk má být 
povrchní a lehkomyslný; povahy vážné 
a svědomité stávají se brzy nesnesitelný-
mi.“ Ono na tom něco je, a ono to tak asi má 
být! Toto vědomí, že onen názorový posun 
je přirozený a netřeba ho vnímat tak, že 
jedna či druhá poloha je „jedině správná“, by 
mohlo být pro mezigenerační dialog dobrým 
a konstruktivním východiskem. Ono to Goe-
theho „mladí revolucionáři, staří hofráti“ 
lze pochopit i jako memento pro ty mladé, 
u nichž je pokušení ztotožnit svůj životní 
postoj s Pravdou asi úplně běžné. A herec 
Jaroslav Vojta píše o stoletém valašském 
dědečkovi, kterého se ptali, jak to dělal, že 
si od něj každý nechal poradit a všichni, 
i mladí, ho měli rádi. On odpověděl, že měl 
takovou kouzelnou formulku, a byl ochoten 
ji dokonce i prozradit. Byla to jeho úvodní 
věta případně i kritické výtky:„Máš pravdu, 
chlapče“. 

Hnutí Rotary je výzkumným ústavem 
přátelských vztahů mezi všemi všelijak 
oddělenými skupinami, třídami a vrstvami 
lidí. Společností s takovým posláním je víc, 
ne pouze my sami. V laboratoři je možné 

kdeco, jde však o ten „poloprovoz“. Ono není 
problém hlásat bezbřehou lásku, jenže co 
z toho, když je týž člověk schopen se za 
minutu s někým nemilosrdně handrkovat 
a v těch samotných výzkumácích lepších 
vztahů a lepšího světa to leckdy vypadá 
všelijak. Je potřeba ten poloprovoz, aby 
bylo možno vyzkoušet a otestovat, zda to, 
co zkoumáme a doporučujeme, lze vyrá-
bět a aplikovat ve větším. A v rámci Rotary 
může být takovým testovacím poloprovo-
zem mezigenerační komunikace – nejen ko-
munikace s mladými v Rotaractu, ale každá 
komunikace každého rotariána, mířící k té 
jiné generaci, než ke které patří nebo se 
sám počítá. To je ten poloprovoz. Ono je 
to tak, jak to je, i s tou přirozenou odliš-
ností mladých a starých, úžasně zařízeno, 
a obojí jsou potřeba! Energie a elán však 
sotva mohou sídlit v jedné hlavě s moud-
rou opatrností, jde jen o to, aby se ty dvě 
hlavy považovaly za část, tvořící s tou dru-
hou dokonalejší kompletní celek, a ne za 
nepřátele. Cože? Že ty staré struktury patří 
už konečně do starého železa? Máš pravdu, 
chlapče… Akorát že…
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Angažovanie 
absolventov 
posilní Rotary
Tisíce ľudí sa každý rok stávajú súčasťou 
rotariánskej rodiny vďaka účasti na rotariánskych 
programoch, akými sú napríklad Rotary Peace 
Fellowships, Rotary Youth Leadership Awards 
(RYLA) a New Generation Service Exchange. 
Na základe svojich pozitívnych skúseností s týmito 
programami absolventi často prejavia záujem 
vstúpiť do Rotary alebo Rotaract klubu.

1 Predstavte ich úspešné 
príbehy v klubovej či 
dištriktovej komunikácii 
a dajte najavo, že si ceníte ich 
odhodlanie slúžiť.

2 Pozvite ich, aby sa 
zúčastnili na vašich klubových 
či dištriktových projektoch 
a spoločenských podujatiach.

3 Spolupracujte 
s poverencom dištriktu 
zodpovedného za agendu 
absolventov, oslovte aj 
bývalých absolventov 
a nadviažte s nimi vzťahy.

Prečítajte si, ako Dištrikt 7780 
(Maine a New Hampshire, 
USA) spolupracoval 
s účastníkmi programov 
na založení Rotary Club of 
New Voices District 7780 - 
dynamického klubu mladých 
profesionálov, ktorí sú 
absolventmi dištriktového 
RYLA programu.

Tým, že dáme absolventom 
pocítiť, že si ich vážime 
a ukážeme im, ako ich 
angažovanosť prospieva 
celému Rotary, posilňujeme tak 
našu organizáciu a zvyšujeme 
schopnosť Rotary konať dobro 
vo svete.

Ak chcete pomôcť absolventom 
rotariánskych programov pokračovať 
v ich rotariánskej ceste, využite tieto 
tri spôsoby, ako ich angažovať:

V nedávno realizovanom 
prieskume medzi členmi klubov 
Membership Feedback Survey 
Rotary zistilo, že:

52 % kandidátov na členstvo v našom online 
registračnom systéme pre potenciálnych 
členov sú súčasní alebo bývalí účastníci 
rotariánskeho programu, alebo príjemcovia 
štipendií. 

41 % účastníkov rotariánskych programov 
má záujem získať viac informácií 
o členstve v Rotary.
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DISASTER AID EUROPE 

Pomoc Izmiru
Dne 30. října zasáhlo turecký Izmir ničivé zemětřesení o síle 7 stupňů 
Richterovy škály. Zemřelo 105 lidí a 1 027 lidí je zraněno. Přes 50 bytových 
domů se zřítilo, 243 budov je vážně poškozeno.

Text: IRENA BRICHTA, PDG

otariáni z Distriktu 2440 zřídili 
stanové městečko Rotary (viz 
webové stránky: www.disaster

aideurope.com). My, rotariáni, jim a dal-
ším obětem této tragédie napomáháme 
zajistit potřebné věci, budeme rádi i za 
vaši pomocnou ruku. Pro stanové městeč-
ko je zapotřebí více stanů a je třeba zřídit 
mobilní prádelnu s pračkami a sušičkami, 
přenosnými toaletami a sprchami. Děti 
potřebují tablety a přístup k internetu, aby 

mohly pokračovat se školní výukou online. 
Zima se blíží a je potřeba teplé oblečení. 
Kvůli tomu, že jde o nouzovou situaci, 
a s ohledem na covid-19 se Rotary snaží 
dělat všechny nákupy lokálně. Místo věc-
ných darů tedy prosím poskytněte peněžní 
příspěvky.

R

KAM POSÍLAT PŘÍSPĚVKY

USD ÚČET
Název účtu: Rotary 2440. Bölge 

Federasyonu
Banka: Yapı Kredi Bankası A.S. 

– Izmir Branch
IBAN: TR60 0006 7010 0000 0067 4252 70

SWIFT kód: YAPITRISXXX

 EURO ÚČET
Název účtu: Rotary 2440. Bölge 

Federasyonu
Banka: Yapı Kredi Bankası A.S. 

– Izmir Branch
IBAN: TR41 0006 7010 0000 0058 4053 88

SWIFT kód: YAPITRISXXX

nebo přes Disaster Aid Europe z.s.: 
www.darujme.cz/…817
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NA OBZORU 
VYCHÁZÍ 
TAIPEI
SVATOSTÁNKY, DO OBLAKŮ DOSAHUJÍCÍ MRAKODRAPY, VÝLETY DO 
HOR, JEDINEČNÁ JÍDLA A UCHVACUJÍCÍ NOČNÍ ŽIVOT – TO VŠE NABÍZÍ 
DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ HLAVNÍ MĚSTO TAIWANU, KTERÉ BUDE 
HOSTIT RI KONGRES ROKU 2021.

Text: SUSIE L. MA, překlad: PETR JAN PAJAS, fotografie: AN RONG XU

ze světa
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Civilizace a vlastní kultura na něm existo-
valy již po celá staletí, když se k němu při-
blížili portugalští mořeplavci zkoumající 
dosud nepoznaná moře a oceány a spatřili 
něco naprosto nečekaného, cosi jako po-
zemský ráj. Ostrov pojmenovali Ilha For-
moza – Nádherný ostrov.

To jméno se na dlouho uchytilo, ale dnes 
je ostrov Formosa, nacházející se asi 
160 km od pobřeží pevninské Číny, znám 
spíše pod názvem Tchaj-wan. Jde o jedno-
ho ze čtyř asijských ekonomických tygrů 
– čtveřice dálněvýchodních ekonomik, kte-
ré se derou do popředí od konce 20. století. 
Sídlem a symbolem obdivuhodného růstu 
tohoto ostrova je jeho hlavní město – Tai-
pei – město, které 24 hodin a 7 dnů v týdnu 
ohromuje svojí nevyčerpatelnou vitalitou, 
což z něj činí skvělé místo pro konání RI 
kongresu v roce 2021, jehož hlavní téma 
zní Feel the Energy – Nabij se energií.

Je to dlouho očekávaná příležitost pro 
rotariány Tchaj-wanu, jejichž první klub 
– RC Taipei – byl v roce 1948 přijat do Ro-
tary International. Nyní, o 72 let později, je 
na Tchaj-wanu skoro 600 klubů a přibližně 
35 000 rotariánů. Jeho 12 distriktů bude 
v době od 12. do 16. června hostit RI kon-
gres roku 2021. „Taiwanští rotariáni se na 

organizaci tohoto kongresu připravovali 
pět let,“ říká předseda organizačního výbo-
ru kongresu Kenneth M. Schuppert Jr.

POUŽÍVEJTE MRT
V každém městě se při první návštěvě pře-
devším zajímáte o to, jak se nejlépe vyznat 
v okolí. V Taipei to jednoznačně znamená 
použít MRT – městský rychlodrážní sys-
tém. Rotariánka a rotaraktorka Julie Chu 
nám vysvětlila, že jde o mnohem víc než 
jen o prostředek a způsob, jak se z jednoho 
bodu na mapě dostat k jinému. 

Chu se narodila v Taipei, ale po většinu 
svého mládí pobývala v zahraničí. Když se 
ve věku 25 let vrátila, uvědomila si, jak málo 
své rodné město zná. Vzpomíná si na to: 
„Musela jsem Taipei prozkoumat, jako bych 
byla cizinka. Mluvila jsem sice místním ná-
řečím, ale mnohé kolem mne mi bylo cizí. 
Díky MRT jsem se s městem seznámila.“ 
MRT ji dovezlo do nejrůznějších etnicky 
specifických předměstí, jako např. do Malé 
Manily. Jezdila s ním k oceánu jedním smě-
rem a k horám opačným směrem. Jela až na 
konec Červené linky, tam, kde se řeka Tam-
sui vlévá do oceánu, aby se podívala na zá-
pad slunce. Nastoupila tam na gondolu, 
která ji přepravila k domkům pěstitelů čaje 
a plantážím ve vesnici Maokong. Vlaky MRT 
jezdí v centru pod zemí, ale mimo centrum 
některé linky vedou po nadjezdech, odkud 
si Chu mohla znovu připomínat venkov. 

Chu oceňuje MRT i z jiných, praktičtěj-
ších důvodů. Ve stanicích jsou zvláštní če-

kárny pro ženy, které cestují v noci, a ty 
jsou pečlivě střeženy. MRT systém nabízí 
cestujícím i další speciální služby. Chu jed-
nou jela s přítelem z Rotary, který měl zlo-
menou nohu. Společnost MRT jim jako 
pomoc nabídla speciální doprovod. Chu 
i Schuppert také vyzdvihují čistotu v MRT. 
Na stanicích i ve vlacích je zakázáno jíst 
i pít. Čisto je i na toaletách – na stanici blíz-
ko bydliště Chu mají na toaletách dokonce 
čerstvé květiny. Chu nabízí dobrý tip: Dost 
často zaskočí do stanice MRT na toaletu 
a staniční dozorce ji obvykle nechá projít 
bez placení, když mu řekne, proč tam je.

V MRT se budete snadno orientovat po-
mocí mapek s anglickými popisy; i u infor-
mačních tabulí je na každé stanici někdo 
ze zaměstnanců, kdo mluví anglicky. Vlaky 
jezdí často a na čas. Účastníci RI kongresu 
dostanou při příletu několikadenní jízden-
ku pro jízdy v MRT jako součást uvítacího 
balíčku. S ní se snadno a pohodlně dosta-
nou k Výstavnímu centru Taipei Nangang, 
kde se bude RI kongres konat, neboť u cen-
tra je samostatná stanice MRT.

VÝTAHEM AŽ NAHORU
Vyhlídka, kterou určitě nesmíte vynechat,  
je z věže Taipei 101, mrakodrapu, který do-
minuje obloze města. Jmenuje se podle 
svých 101 poschodí a býval nejvyšší budovou 
světa od roku 2004, dokud ho nepřekonal 
mrakodrap Bujr Chalífa v Dubai dostavěný 
v roce 2009. Svojí výškou dosahující 500 me-
trů ční nad okolním městem. Tchaj-wan  

ASI PŘED 500 TISÍCI 
LETY SE Z MLH NAD 
OCEÁNEM VYNOŘIL 

PŘEKRÁSNÝ ASIJSKÝ 
OSTROV POKRYTÝ 

ZELENÝM PRALESEM 
NA VYSOKÝCH 

HORÁCH.

„Ve vagonech taipei
ského metra (MRT) by 
se dalo jíst z podlahy, 

ale bojím se, že je 
přestupkem vůbec ve 
vagonech metra jíst,“ 

žertuje předseda 
organizačního výboru 

RI kongresu Ken 
Schuppert.
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je známý tím, že musí vzdorovat silným 
zemětřesením a tajfunům. Proto byla věž 
Taipei 101 konstruována tak, aby odolala 
zemětřesení dosahujícímu magnitudy 9,0 
a je v ní umístěno 728 tun vážící kyvadlo ve 
tvaru zlaté koule, které slouží ke stabilizaci 
budovy při silném větru. (Tento tlumič kmi-
tů je vidět mezi 87. a 92. poschodím.)

Jízda výtahem z pátého do 89. poschodí 
trvá jen 37 sekund. Tam je zasklená pozo-
rovací plošina a vnější je pak na 91. patře. 
Minulý rok zpřístupnili správci budovy 
veřejnosti také vyhlídku na 101. patře, kte-
rá byla původně vyhrazena jen VIP oso-
bám; vstup na ni je povolen jen v ochran-
ném oblečení. Jízdenky na vyhlídkové 
plošiny se prodávají elektronicky přes in-
ternet nebo přímo ve věži za cca 20 dolarů.

Poté, co vyjedete až do nejvyššího patra, 
nebo ještě předtím, zastavte se na nákupy 
v kvalitních obchodech spodních poscho-
dí nebo se tam zastavte na kousek jídla 
(Pekař Din Tai Fung je proslulý svými vý-
robky a má tam stánek – patří mu i menší, 
ale původní restaurant na třídě Xinyi). Po-
kud dáváte přednost vyhlídce u jídla, pak 
využijte také restaurace na 85. a 86. patře. 

PROJDĚTE SE PO HORSKÝCH 
STEZKÁCH 
Rotaraktorka Vickie Tso doporučuje podívat 
se na okolí z vrcholu Sloní hory (jen jedna 
zastávka MRT od Taipei 101); zvlášť hezké je 
to k večeru. Na vrchol Sloní hory vede 600 
strmých, ale dobře udržovaných schodů. 

Tchaj-wan je ostrov plný hor a horská 
turistika patří mezi populární volnočasové 
aktivity obyvatel Taipei. Tso také doporu-
čuje navštívit Národní park Yangmingshan 
na severním výběžku ostrova, který je 
snadno dostupný autobusem, taxíkem 
nebo autem. V parku je mnoho horských 
stezek, vodopádů, luk s kvetoucí kalou po-
dobnou liliím, hustých pralesů i otevřené 
travnaté krajiny, po níž jsou roztroušeny 
pasoucí se krávy. Rotarián Koji Fukuhara 
dává přednost výstupu na nižší horu jmé-
nem Guanyinshan, na jejíž vrchol lze vy-
stoupat za hodinu nebo méně. 

Mezi turisty jsou velmi populární sirovo-
díkové horké prameny v Taipei, ale pro 
místní jsou součástí života. „Někteří z mých 
přátel tam chodí denně, ráno nebo večer,“ 
říká Tony Chang, bývalý guvernér distriktu 

Mrakodrap Taipei 101 
byl v době svého 
dokončení v roce 2004 
nejvyšší budovou světa 
a jeho konstrukce je 
zázrakem techniky, 
neboť odolá i zemětře
sení o magnitudě 9,0.

Návštěva chrámu 
Lungshan je skutečným 
duchovním a nábožen
ským zážitkem: chrám 
slouží lidovým bož
stvům tří systémů víry.
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3500 (který se mezitím rozdělil na distrikty 
3501 a 3502). „Je to společenská záležitost.“

V samotném Taipei jsou nejznámější hor-
ké prameny Beitou a další, nacházející se 
uvnitř nebo v okolí parku Yangmingshan, 
kde je řada spících i aktivních sopek. Chang 
má nejraději prameny v Jiaoxi, místě vzdá-
leném asi hodinu cesty z Taipei. „Je to men-
ší město nedaleko od východního pobřeží,“ 
říká. „Můžete tam jít do otevřených lázní 
nebo do tamních hotelů a přitom máte 
všude kolem sebe hory a lesy a vidíte i na 
oceán. Je tam moc pěkně.“

7 000 LET ČÍNSKÉ KULTURY
„Taipei nabízí spoustu míst, kam si zajít,“ 
říká Catherine Hsieh, manželka Yen-Shen 
Hsieh, bývalého guvernéra distriktu 3480 
(který se mezitím rozdělil na distrikty 3481 
a 3482). „Máme tady pláže, hory – ale palác 
Národního muzea, to je skutečný klenot.“

V muzeu se nachází skoro 700 000 čín-
ských artefaktů, z nichž nejstarší se datují 
do období 5 000 let před novým letopočtem. 
Protože je toho tolik k vidění, doporučuje 
Hsieh – členka a emeritní prezidentka Sdru-
žení muzejních průvodců – začít se sbírkou 
jantaru, která nabízí delikátní kresby zvířat, 
figurky, vázy a mnoho šperků. Velmi známá 

je i muzeální sbírka výtvorů z bronzu, zahr-
nující soubor zvonů až ze 13. století před 
naším letopočtem, a také rituální nádoby 
sloužící k připomenutí vojenských akcí, 
svateb nebo zisku půdy pocházející z doby 
sahající až do devátého století před naším 
letopočtem. V muzeu jsou také obrazy, ka-
ligrafie a oblečení, jakož i nádherný soubor 
z šedozeleného porcelánu a keramika z ob-
dobí dynastie Ding. Hsieh doporučuje re-
zervovat si nejméně 3 hodiny na to, abyste 
si mohli prohlédnout alespoň ty hlavní vy-
stavené předměty. Platí se vstupné (cca 
12 dolarů), ale prohlídky s anglicky hovoří-
cím průvodcem jsou zdarma.

JE ČAS UŽÍT SI JAKO TURISTA
Ač nám naši rotariánští a rotaraktánští 
průvodci ukazovali různá neobyčejná mís-
ta, neopomněli ani některá ze známějších 
míst Taipei. Bývalý guvernér distriktu 3450, 
Eric Chin, který žije v Hongkongu, ale čas-
to navštěvuje Taiwan, nám doporučil podí-
vat se do chrámu Lungshan. Podle něj je to 
ve městě plném chrámů ten „pravý“. Byl 
založen v roce 1738 jako jeden z nejstarších 
chrámů a je uznáván jako svatyně nejrůz-
nějších lidových božstev a tří systémů víry: 
taoismu, buddhismu a konfucianismu. Ve 
dvoraně chrámu házejí lidé kousky červe-
ného dřeva ve tvaru půlměsíce, aby se do-
zvěděli, co je čeká v budoucnu. Paul Kuo, 
bývalý guvernér distriktu 3522, říká, aby-
chom nezapomněli na Taipeiské zoo, ze-
jména, pokud jsou s vámi na RI kongresu 

vaše děti. Nejvíce se mu líbí část věnovaná 
původním živočichům Taiwanu. Jedním 
z nich je černý medvěd ušatý taiwanský, na 
kterého jsou Taiwanci zvlášť pyšní. Cestou 
ze zoo zkuste stihnout gondolu do Ma-
okongu, kde si užijete nádherné výhledy 
a oddechnete si od ruchu města pod vámi, 
Paulina Leung, generální sekretářka Orga-
nizačního výboru pro RI kongres 2021, do-
poručuje projít se po třídě Dihua v historic-
ké části města plné tržišť, čajoven, 
uměleckých galerií a tradiční architektury. 
V městském chrámu Xiahai Chenghuang 
je k vidění přes 600 soch čínských božstev.

Vickie Tso doporučuje projet se na kole 
podél řek Tamsui a Keelung. Půjčit si kolo 
je snadné: Vyhledáte půjčovnu sítě YouBi-
ke – taipeiský systém půjčoven jízdních 
kol – obvykle nedaleko stanic MRT nebo 
i jinde ve městě. Můžete platit kreditkou 
– a pronájem kola činí pouhých 30 US cen-
tů (cca 7 Kč) na 30 minut.

Jízdní kolo je z mnoha důvodů ideálním 
dopravním prostředkem pro poznávání Tai-
pei a jeho okolí. Když šlapete kolem tohoto 
životem kypícího města s jeho okolím to-
pícím se v zeleni, pochopíte, proč ohrome-
ní Portugalci při spatření ostrova tak neo-
byčejného vzhledu, který se před nimi 
vynořil z vod Jihočínského moře, mu dali 
jméno Formosa. Po pěti, nebo více dnech 
v Taipei pocítíte, jak do vás proudí energie 
RI kongresu a města – a třeba vás napadne 
i nové pojmenování tohoto rajského ostro-
va: Ostrov návratů – Isle Be Back. 

„JE TAM TOLIK 
MODERNÍCH 
BUDOV A MEZI NIMI 
ROZESETÝCH 
NÁDHERNÝCH 
STARODÁVNÝCH 
CHRÁMŮ.“

Na severním výběžku 
Tchajwanu, v národním 
parku Yangmingshan, je 
zase zážitkem návštěva 
divočiny nedaleko od 
městského spěchu Taipei.
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ze světa

ICC NĚMECKO

Ländertreffen 
in Bayreuth
Ve dnech 9.–11. 10. 2020 se v bavorském Bayreuthu konalo každoroční 
setkání ICC Německo – Slovensko – Česká republika. V milém kruhu 
přátel se živě a zajímavě diskutovalo.

Text: PHILIPP HANUS

etošní setkání v Bayreuthu bylo 
úspěšné a intenzivní – i přes kom-
plikace spojené s koronaopatření-

mi a i přesto, že spousta účastníků byla na 
poslední chvíli nucená účast zrušit. 

Setkání vedl PDG Frits Zeeuw (RC Bam-
berg-Geyerswörth). Za česko-slovenskou 
sekci se zúčastnil Philipp Hanus (RC Prag 
Bohemia). Mimo uvítací projevy a obecnou 
jednací agendu se diskutovala následující 
rotariánská témata: 

„Revolution Train“, projekt protidrogové 
prevence, řečník: Marion Eich-Born (RC 
Erfurt-Gloriosa): Šest vagónů vlaku bylo 

přestavěno na multimediální preventivní 
protidrogovou instalaci. Projekt české na-
dace ukazuje dětem a mladým lidem inter-
aktivní formou nebezpečnou a nevyzpyta-
telnou realitu světa drogově závislých. 

PDG Bernd Koob (RC Gera) a přednáška 
na téma „Pravicový extremismus, levicový 
extremismus, antisemitismus a islamis-
mus v Německu“: znepokojivý vývoj v po-
sledních letech byl jasně zdokumentován. 

PDG Bernd Koob (RC Gera) a jeho zpráva 
o projektu globálního grantu RC Košice – 
Sociální centrum Jašina na Ukrajině; 
grant ve výši 160 000 USD zahrnuje výstavbu 
dvou nových studní, renovaci systému pro 

rozvod pitné vody, kanalizace, čističky vody 
a sociálního zařízení. ICC zajistil další pří-
spěvky od německých Rotary klubů ve výši 
13 500 eur na nezbytnou renovaci kuchyně. 

Zpráva byla doplněna poutavou před-
náškou Petera Thürla (RC Herzogenau-
rach) o zajímavostech spojených s přemě-
nou této jedinečné lokality. 

Jednání byla zpestřena exkurzemi a turis-
tickou prohlídkou výjimečných míst bavor-
ského Bayreuthu. Navštívili jsme mimo jiné 
Markraběcí operní dům, zapsaný na světo-
vém kulturním seznamu UNESCO, a festi-
valovou operní síň Richarda Wagnera.

L
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ýměnu jsem strávila ve státě Chia
pas ve městě Comitán de Domíngu
ez. Toto místo leží zhruba 90 km od 
hranic s Guatemalou a má 140 tis. 

obyvatel. Moje první host rodina byla gua
temalskomexická, takže jsme během 
mého pobytu několikrát navštívili příbuzné 
v Guatemala City. Druhá host rodina byla 
ryze mexická – najednou jsem měla tři sou
rozence, deset tetiček a strýčků, patnáct 
bratranců a sestřenic a někteří z nich už 
v té době měli děti. Tato obrovská rodina 
chodila téměř každou neděli k nám domů 
na oběd a to byl doslova šrumec. Snad dva 
týdny mi trvalo, než jsem uměla přiřadit 
k obličeji správné jméno, a bylo mi jasné, 
že víkendy rozhodně nudné nebudou. Ten 
víkendový šrumec mi čas od času i po těch 
10 letech chybí, každá neděle byla neoby
čejným zážitkem nejen gastronomickým, 
ale hlavně společenským. Třetí host rodina 
byla rodinou jednoho z mých strýců. Z tety 
a strýce se rázem stali host rodiče. Klíč od 
domu druhé host rodiny mi ale zůstal, a to 
až dodnes. Před rokem a půl jsem měla 

Text: MARTINA SAITLOVÁ

z domova

V

Zdá se to až neuvěřitelné.  
Deset let. Vlastně víc než to.  
Na výměnu jsem odletěla 
v druhé polovině srpna roku 
2010. Před deseti lety touto 
dobou jsem si zvykala na svůj 
nový život v Mexiku. Začínala 
jsem více rozumět španělštině, 
kterou jsem neuměla.

V Ý M Ě N Y

DESET LET 
V KOSTCE 
ANEB OHLÉDNUTÍ 
ZA VÝMĚNOU
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možnost ho opět vyzkoušet a stále do dve
ří pasuje! Výměna pro mě byla tak skvělou 
a nezapomenutelnou zkušeností, byl to 
jedinečný rok, který pro mě osobně zname
nal nejen rozvoj mé osobnosti, ale do urči
té míry posunul i hranice mého uvažování, 
vnímání a myšlení. Když se na výměnu 
dívám dnes, s desetiletým odstupem, na
padá mě: „Jak jiný by dnes můj život byl, 
nebýt výměny?“ Možná by jiný nebyl, mož
ná ano. Ale když jsem do Mexika odlétala, 
netušila jsem například, co bych chtěla 
studovat po střední škole. Po příletu domů 
už se mi v hlavě rodil plán studia meziná
rodních vztahů. 

Ve vzpomínkách se k Mexiku vracím té
měř každý den. Také jsem se tam v roce 
několikrát vrátila. Důvodem mých návratů 
jsem byla mnohdy já sama, protože se mi 
po mém mexickém životě stýskalo, často
krát to ale byly i pozvánky host rodin a ka
marádů na všemožné radostné události. 
Naposled jsem v Mexiku byla před rokem 
a půl, a to na stáži. Studium mezinárodních 
vztahů vyšlo na Karlově univerzitě, k tomu 
jsem přidala studium španělštiny tamtéž 
a v magisterském studiu jsem se na Leiden
ské univerzitě v Holandsku věnovala blíže 
Latinské Americe. Touha pracovat v mezi
národním prostředí mě neopustila, a tak 

jsem se rozhodla, že by možnou cestou 
mohla být práce na Ministerstvu zahranič
ních věcí ČR. Podařilo se mi domluvit si 
stáž na české ambasádě v Mexico City a za 
pár měsíců jsem letěla. Bylo tak skvělé být 
opět v Mexiku! 

Oproti roku 2010 tento přílet nebyl plný 
obav, nejistoty a strachu, ale byl plný ra
dosti a nadšení, že strávím pár měsíců tam, 
kde tomu pro sebe říkám „mé druhé doma“. 
Stáž na ambasádě mě utvrdila v tom, že 
bych o práci na ministerstvu stála, a tak 
jsem si řekla, že to zkusím. Štěstí mi přálo 
a v únoru letošního roku jsem dokončila 
Diplomatickou akademii Ministerstva za
hraničních věcí ČR. V příštím roce bych 
ráda odjela na svůj první pracovní výjezd 
na jednu z českých ambasád v zahraničí. 
A kdo ví, třeba se mi jednou podaří vrátit 
se i na tu v Mexico City. Když se vlastně 
vrátím k mé před chvílí položené otázce, 
myslím si, že nebýt výměny a obrovské 
podpory mých rodičů, dělala bych dnes asi 
něco úplně jiného a měla bych zřejmě také 
jiné představy o svém životě i o světě. 

Ačkoliv mě to nejdříve nenapadlo, zdá se 
mi nakonec symbolické, že jsem se letos 
v létě stala členkou Rotary. O vstupu do 
Rotary jsem ani na chvilku nepochybovala, 
v uplynulých letech jsem se věnovala a stá
le se věnuji několika činnostem, které mi 
byly svěřeny a díky kterým jsem se cítila 
být součástí této organizace i bez formální
ho členství. Rotary mě zkrátka vtáhlo do 
dění a už nepustilo a za to děkuji všem, 
kteří v tom mají prsty! Tak uvidíme, jaká 
bude ta další desítka.
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z domova

R E B O U N D S

MÍTINGY 2020
Jménem Rotary klubu Punta 
Gorda, Florida, bych vám rád 
vyjádřil nesmírné díky za to, 
jak jste se v uplynulém roce 
starali o Emmu Giordano. 
Emma měla ve vašem krásném 
městě Jindřichově Hradci 
a zemi úžasnou výměnu!

va piatkové večery – 16. 10. 2020 na 
Slovensku a 23. 10. 2020 v Česku  
– sme preto so študentami strávili 

online, prostredníctvom počítačov a plat
formy Microsoft Teams. Obidve tieto diš
tančné stretnutia mali formálne dve časti 
– úvodná všeobecná spoločná časť bola po 
krátkej prestávke nasledovaná viacerými 
súbežnými mítingmi v menších skupinách. 
Obidva mítingy v spoločnej časti uviedol 
predseda DVVM Jaromír Barák. 

Aj Rotex D2240 vníma toto stretnutie ako 
každoročne najúčinnejší okamih na akvizí
ciu nových členov. Nová prezidentka Rotex 
D2240 Karolína Kollárová spolu s vedením 
Rotexu poukázali na možnosti rozvoja or
ganizačných schopností a udržania kontak
tu s bývalou hosťujúcou krajinou pri práci 
v Rotexe. 

Príjemným prekvapením bola po mno
hých rokoch obnovená prítomnosť a pre
zentácia šéfa Rotaractu nášho dištriktu. 
Petr František Machovec predstavil Rota
ract nášho dištriktu, ktorý v dnešnej rozvi

nutej podobe aktívne zapája bývalých vý
menných študentov do programov pomoci 
komunite. Nasledujúce simultánne skupi
nové mítingy nám priniesli nové informá
cie o rozvoji Výmeny Mládeže v našich 
partnerských zahraničných dištriktoch. 
Reboundi veľmi živo opisovali, ako sa oni, 

ale i host kluby, školy a krajiny vyrovnáva
li s korona krízou. Vlastnými slovami nám 
tlmočili ich osobné príbehy a opisy niekedy 
i dramatického návratu domov. Mnohokrát 
zaznela vďačnosť Rotary za hoci i skrátený, 
ale pre nich veľmi obohacujúci pobyt.

ONDREJ KOLLÁR

D
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MÔJ PRVÝ DEŇ V ŠKOLE 
A PAULINIHO DOM

Jakub Žiarny 
RC Banská Bystrica – Brazília D4750

Mal som obavy, ako to bude všetko 

prebiehať, ale po príchode a krátkom 

uvedení do mojej novej triedy sa 

všetky obavy vytratili. Učitelia sa mi 

snažili podať pomocnú ruku. Po troch 

dňoch v škole som našiel prvých ka-

marátov Pauliniho a Pedra. O pár dní 

na to ma Paulini pozval k nim domov. 

Zoznámil ma s rodinou a priateľmi 

a ja som si ich od prvej chvíle zamilo-

val. Za pár dní, ktoré som býval v jeho 

dome, sme zažili mnoho zážitkov, na 

ktoré stále spomínam.  

Z DOMOVA DO CUDZINY 
Margaréta Beláňová 
RC Martin – Brazília D4640

Jedného dňa som so slzami v očiach, 

zbaleným kufrom a v saku s výšivkou 

Rotary Youth Exchange sedela v lie-

tadle na ceste do Južnej Ameriky. Ne-

vedela som, do čoho idem a jeden rok 

sa mi vtedy zdal ako neskutočne dlhá 

doba. Už keď som pristála v mojom 

malom brazílskom mestečku som ve-

dela, že sa všetko zmení. Zažila som 

veci, ktoré by som doma nezažila, išla 

som na výlety, na ktoré by som doma 

nešla. A keď nastal deň, keď som mu-

sela odísť, všetci sme mali slzy 

v očiach, nikto nepovedal ani slovo. 

A potom som odletela nie domov, ale 

do cudziny. Môj domov bol už v Brazí-

lii, rodinu som práve nechala na le-

tisku. Jeden večer som zrazu sedela 

v lietadle so slzami v očiach, zbale-

ným kufrom a v saku s výšivkou Rota-

ry Youth Exchange a nevedela som, 

do čoho idem, čo ma „doma“ čaká. 

NEMĚJ ŽÁDNÁ OČEKÁVÁNÍ
Denisa Bendová 
RC Jindřichův Hradec – USA D5190 

Je to to nejlepší, co mě mohlo po-

tkat. Moje host ségra je jako má nej-

lepší kamarádka a zároveň je také 

výměnná studentka. Bydlíme v ho-

rách třicet minut autem od města 

a nemáme skoro žádné sousedy. Jíd-

lo nakupujeme online, takže ani do 

obchodu za těchto okolností necho-

díme. Od té doby, co máme školu on-

line, si věci do školy dělám dopoled-

ne a potom mám celé odpoledne 

volné. Chodíme na procházky s pej-

sky, na pěší túry objevovat okolí, 

nebo si jen užíváme sluníčko. Denně 

s rodiči cvičíme jógu, se ségrou často 

vaříme nebo pečeme, hrajeme des-

kovky. Samozřejmě že celá tato situ-

ace mou výměnu nějakým způsobem 

ovlivnila. Spousta výměnných stu-

dentů už se vrátila domů a já nevím 

jistě, jestli se s nimi ještě někdy v ži-

votě uvidím. Tento výměnný rok je 

jen jeden, a proto ho chci dokončit, 

ať se stane cokoli. 

SLUNEČNÝ ROK PLNÝ BOUŘEK
Anežka Doubravová 
RC Praga Ekumena – USA D6970

Mám pocit, že spousta budoucích vý-

měnných studentů si vůbec neuvědo-

muje, že si nenajdou jen kamarády 

a budou žít v „cool“ zemi, ale že si na-

jdou rodinu/rodiny, které tu pro ně bu-

dou navždy. Přežila jsem svůj první hu-

rikán, našla si kamarády, začala hrát 

tenis, oslavila své šestnácté narozeni-

ny, hádala se s bráchou (vážně jsme si 

hodně lezli na nervy), šla na svůj první 

velký koncert se ségrou, jela do Disney 

Worldu, zamilovala si ostatní výměnné 

studenty, byla na velkém fotbalovém 

zápase, jezdila na lodi, přestala se bát 

medúz, jela do Universal Studios, 

zvykla si na americkou školu a začala 

dostávat dobré známky, oslavila Váno-

ce se Santou, jela na road trip, potkala 

Vanillu Ice… A potom přišel covid-19. 

Z pohledu ostatních to bylo dočasné, 

ale z pohledu výměnných studentů to 

bralo moc z toho „nejlepšího roku na-

šich životů“.

ŠKOLNÍ AKTIVITY
Matouš Hofmeister 
RC Beroun – USA D5010

Jedna z věcí, které mě za uplynulý 

rok překvapily, bylo, jak moc se škola 

a učitelé zapojovali do mimoškolních 

aktivit. Zapojil jsem se do běžeckého 

týmu a kroužku rétoriky. Rétorický 

kroužek byl zvláštní tím, že trénink 

probíhal jako normální předmět 

v čase vyučování. Nejvíce času a úsilí 

se věnovalo debatní části. Ta probí-

hala podle pravidel „public forum 

debate“, debatovali tedy vždy dva 

týmy proti sobě navzájem. Poslední 

z kategorií, kterých jsem se účastnil, 

byly improvizované projevy, a to ve 

dvou verzích, serióznější, s politický-

mi tématy, a jednodušší nepolitická 

varianta. Nejzajímavější částí obou 

aktivit byly soutěže, protože soupeřit 

s týmem z jiné školy znamenalo ces-

tovat několik set kilometrů, a to buď 

letadlem, nebo lodí. Díky tomu jsem 

tak dostal dobrou příležitostí pro-

cestovat alespoň část Aljašky.

MOJE CESTA ZA POZNÁNÍM
Simona Horáková 
RC Brno City  – Tchaj-wan D3461

Tchaj-wan je to místo, které vás naučí, 

jak život žít naplno. Tchaj-wanci jsou 

neskutečně pohostinní. Do školy se 

musí již na 7. hodinu ranní, domů se 

jde o půl páté. 

Míst, která berou dech, je v přírodě 

mnoho, a i přes obrovské vedro, které 

na tomto ostrově panuje, si ta místa 

užijete. Pro mě osobně byl tento pobyt 

něčím, co změnilo chod mého života 

a rozhodlo o cestě, kterou jsem si pro 

svůj život zvolila. I když to má s Tchaj-

-wanem spojeno málo, utvrdila jsem 

se v tom, že koreanistika je pro mě tím 

pravým. 

ROK NA SLNEČNEJ FLORIDE
Hugo Hrbáň 
RC Žilina – USA D6970

Keď som pred vyše rokom pristál na 

letisku v Orlande, ako prvé má za-

siahlo neskutočné floridské teplo, no 

najmä som sa cítil ako v americkom 

filme. Moja prvá rodina bol starší pár. 

Boli ku mne vždy veľmi milí. Páčilo sa 

ze světa

V Ý M Ě N Y

ROČNÍ POBYTY 2019/20

1

1

7 8

3

2

4

5 6

7
ZAŽILA SOM VECI, 
KTORÉ BY SOM 
DOMA NEZAŽILA, 
IŠLA SOM NA 
VÝLETY, NA KTORÉ 
BY SOM DOMA 
NEŠLA.
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mi, že škola organizovala veľa mimo-

školských akci. Ku mojej druhej rodi-

ne som prišiel v marci. Moji host ro-

dičia mali asi 40 rokov a mal som 

9-ročného brata. Rozumel som si 

s nimi o moc lepšie a bolo to viac dy-

namickejšie prostredie. Bohužiaľ na 

konci marca sa začala karanténa 

a s ňou sa skončila škola a na nejakú 

dobu aj moje stretnutia s kamarátmi. 

Všetkým, čo rozmýšľajú nad výmen-

ným pobytom to vrelo odporúčam. Aj 

keď to možno nebude podľa vašich 

predstáv, nikdy to neľutujte a snažte 

sa to užiť, kým ste tam, pretože je to 

príležitosť ktorá sa už nikdy nezopa-

kuje!

ŠKOLSKÝ SYSTÉM V USA
Adam Hrušovský 
RC Banská Bystrica – USA D6940

Keď som prišiel na výmenný pobyt, 

tak hneď o 2 dni ma moja hostmama 

zobrala do školy, aby mi to tam uká-

zali a vybral som si predmety. Bol 

som v tom, že mojej counselorke na 

škole ukážem moje preložené vy-

svedčenie z minulého roka a ona mi 

vyberie pomerne podobné predmety 

aby som nemusel robiť veľa komisio-

nálnych skúšok po príchode naspäť 

na Slovensko. No zistil som, že je to 

trošku zložitejšie, že isté predmety 

majú isté levely a funguje tam kredi-

tový systém. Ja som si teda vybral 6 

predmetov za 6 kreditov. Systém 

v Amerike sa mi páči viac, lebo žiak 

ma možnosť slobodnej voľby pred-

metov už od prvého ročníka na stred-

nej škole, čiže sa môže skorej začať 

zameriavať na svoj budúci odbor.

IT’S COLOMBIA, NOT COLUMBIA 
Sára Kaprálová 
RC Košice – Kolumbia D 4281

Kolumbia vôbec nie je taká desivá, 

ako každý hovorí. Pre mňa Kolumbia 

znamená tropické ovocie, najmilší ľu-

dia na planéte, krásna príroda. Býva-

la som v rodine, kde som mala dve 

sestry, dvoch bratov a dvoch psov. 

Môj ocino bol starosta mesta Tuluá. 

Aj napriek tomu, že veľa robil, tak 

skoro vždy si našiel čas, aby ma od-

viezol na moje súkromné hodiny sal-

sy. Moja host mamka je úžasná žena, 

naučila ma neskutočne veľa vecí 

a som jej za to veľmi vďačná. Chodila 

som do najlepšej školy v meste. Mu-

seli sme tam nosiť uniformu. Bolo to 

veľmi ťažké sa učiť v španielčine, ale 

moji spolužiaci mi vždy radi pomohli. 

Na angličtine som dokonca pomáha-

la učiteľke a učila iné triedy. Moja vý-

mena v Kolumbii bola úžasná. Bol to 

jeden veľký zážitok a som neskutoč-

ne vďačná za to, že som mohla ísť do 

Kolumbie a práve do môjho malého 

mesta Tuluá.

 

KAŽDÉ RÁNO JSEM HRÁL 
V METRU BINGO

Arnošt Polák 
RC Praha City – Rusko

Každý den jsem strávil asi 2,5 hodiny 

pouze v hromadné dopravě. To je 

hodně času na psaní úkolů, na po-

slouchání všemožné hudby a také 

bylo hodně času na pozorování lidí.

Petrohradské metro je absolutně 

fascinující. Je mnohem hezčí než me-

tro v Praze. Abych zjistil, jak celé vy-

padá, vydal jsem se s kamarádem 

celé ho prozkoumat. Podle prvotních 

propočtů nám to celé mělo zabrat 

asi 8 hodin, ale nakonec nám to trva-

lo 11 hodin. Také jsem poznal různé 

epochy petrohradského metra. První 

je komunistická, kdy Rusko mělo ješ-

tě peníze. Takových stanic je jen pár 

a všechny jsou v centru. Ty jsou do-

opravdy krásné, plné drahého 

a vkusného dekoru. Pak je druhá ko-

munistická, která se více podobá 

pražskému metru. Jsou to jen ka-

menné nebo železné koridory se zna-

telnými prvky funkcionalismu. A ta 

poslední je moderní, kdy Rusko už 

mělo trochu více peněz a postavilo 

doopravdy hezké a moderní stanice. 

Jedna taková mi utkvěla v paměti, 

jmenuje se „Dunajskaja“ a po stěně, 

která rozděluje dva směry metra, 

jsou vitráže, které zobrazují význam-

ná města, která leží na Dunaji. 
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METRO 
V PETROHRADU 
VÁM ŘEKNE MOŽNÁ 
VÍCE, NEŽ SI 
MYSLÍTE.
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MEXIKO
Timea Janka Poláková 
RC Hradec Králové – Mexiko D4140

Byla jsem na severu Mexika v Culia-

cánu, ve státě Sinaloa. Jde o místo, 

kde přestřelky gangů „narcos“ jsou 

na denním pořádku. Jdete po ulici 

a začne palba – všichni se hbitě 

schovají do nejbližšího vchodu nebo 

za nejbližší roh, kde se tisknou na 

sebe. Vznikají tak zajímavé kontakty, 

kde ještě po týdnu se potkáte na ulici 

a oni vás zdraví, že se znáte... Rodiny 

rotariánů to berou velmi odpovědně, 

vzájemně se podporují, informují, 

mají společné akce. Zažila jsem ne-

jen honosné grilovačky, ale také krás-

né výlety na pobřeží oceánu, nebo 

nezapomenutelný karneval v Maza-

tlanu prezentující celou Latinskou 

Ameriku od Argentiny přes Peru, Bra-

zílii, Guatemalu až po různé regiony 

Mexika. RYE je skvěle nastavený sys-

tém, je záživný a bezpečný... Přeji 

všem budoucím studentům, aby se 

tento program mohl znovu rozjet 

a umožnil dalším studentům nastar-

tovat život ve společenství aktivních 

a skvělých lidí, jako jsou rotariáni.

ARGENTINSKÁ ŠKOLA
Timoteus Pospíšil 
RC Hradec Králové – Argentina D4851

Základní škola v Argentině má 12 let 

a rozděluje se na první a druhý stu-

peň, každý po šesti letech. Po dokon-

čení základní školy následuje rovnou 

univerzita. Školní rok začíná v břez-

nu a končí v listopadu. Já jsem po 

mém srpnovém příjezdu začal v pá-

tém ročníku druhého stupně. Ná-

sledně jsem měl letní prázdniny 

a v březnu jsem začal poslední roč-

ník druhého stupně. Školní rozvrh je 

typicky rozdělený na dvouhodinovky. 

Jelikož jsem byl na katolické škole, 

měl jsem hodiny náboženství a jed-

nou měsíčně se chodilo na mši. 

Ve škole se dělá hodně projektů 

a velkou část vyučování zabírá práce 

ve skupinách. Na konci září se konal 

Villada Fest. Pořádala ho Technická 

škola Villada. Sešli se tam studenti 

z cca osmi škol a konaly se různé 

turnaje ve sportech, koncerty atd. 

VYBUDOVAT ŽIVOT BĚHEM 15 LET 
A OPUSTIT HO NA JEDEN ROK 
NEBO PROŽÍT ŽIVOT ZA JEDEN ROK
A OPUSTIT HO NAVŽDY

Jan Šimunič 
RC Prague International – USA D7120 

Můj pobyt mi přinesl neuvěřitelně 

moc a hodně mě změnil. Moje mam-

ka často říká: „Do USA odjel můj 

malý chlapeček a vrátil se nám velký 

chlap.“ V první host rodině jsem na-

vázal s host mamkou skvělý vztah, 

měl jsem tam i bráchu v mém věku, 

který chodil na stejnou střední školu 

jako já. Druhá host rodina byla rodi-

na mých snů. Bydlel jsem v obrov-

ském domě s velkou zahradou, 

vlastní posilovnou, domácím kinem 

a úžasným pejskem. Měl jsem dva 

host bráchy. Sourozenci to pro mě 

budou už navždy. Školství v USA je 

hodně provázáno se sportem, což 

bylo pro mě skvělé, jelikož sportuji 

moc rád. 

A naprosto úžasné bylo, že ještě než 

jsem nastoupil do školy, díky sportu 

mě znal skoro každý. S fotbalem 

jsem již měl skvělé zkušenosti, jeli-

kož jsem několik let hrál za prvoligo-

vý pražský klub, takže jsem do týmu 

v USA brzy zapadl a stal se jeho dů-

ležitou součástí. V USA jsem se začal 

cítit jako doma, po pár měsících 

jsem přestal vnímat, že mluvím cizí 

řečí, a angličtina se stala mojí přiro-

zeností. 

Na konci června se mi domů vůbec 

nechtělo, věděl jsem, že opouštím 

něco, co na mě nepočká, a že i když 

se za rok vrátím, už to nebude takové.

ŠPORTY V USA
Simon Šlosár 
RC Bratislava International 
– USA D7280

V porovnaní so Slovenskom systém 

a prostredie, v ktorom tam tínedžeri 

robia športy, je veľmi odlišný. Spolu-

hráči alebo členovia tímu budú vždy 

ľudia, ktorých stretávaš na chodbách 

počas školy. Toto napomáha k budo-

vaniu lepších vzťahov medzi žiakmi. 

Športy sú rozdelené na sezóny. Sezó-

na trvá väčšinou 2 až 3 mesiace a po 

skončení sa presunieš na ďalší šport. 

To má za dôsledok že za jeden škol-

ský rok sa zblížiš s ľuďmi nie len 

z jedného športu alebo tímu. Väčšina 
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škôl má svoj A tím – takzvané „varsi-

ty“ a svoj B tím – takzvané „junior 

varsity – JV“. Čiže aj úplný nováčik si 

môže skúsiť daný šport. Tento systém 

sa mne osobne veľmi páči, pretože 

každý má možnosť si vybrať jeden 

alebo aj viac športov za rôzne sezóny 

alebo obdobia a môže reprezentovať 

školu a vytvárať si putá a zážitky so 

spoluhráčmi. Každému odporúčam, 

aby sa prihlásil do školského tímu 

a určite neoľutuje.

NAJLEPŠIE ROZHODNUTIE 
V ŽIVOTE NAPRIEK KORONE

Jakub Straka 
RC Košice Classic – USA D5240 

Americká škola je úzko spätá so špor-

tami a väčšinou sa potom podľa toho 

určuje, s kým sa kamarátite. Tí, čo ho-

voria, že vás Američania oslovia sami, 

vám klamú. Musíte sa socializovať 

a vyjsť zo svojej komfortnej zóny. V pr-

vej rodine som mal rodičov stredného 

veku a bratov. Táto rodina sa v podsta-

te točila len okolo môjho mladšieho 

brata, ktorý bol dobrý tanečník, takže 

ho vozili po celej Kalifornii po trénin-

goch a predstaveniach. Ale kto by po-

vedal, že keď máte v Amerike host ro-

dičov dôchodcov, že to dokážu byť tí 

najlepší a najzábavnejší ľudia vo va-

šom okolí. Moja druhá host rodina 

bola vynahradenie za tú prvú, práve 

s nimi som navštívil aj Mexiko. Aj keď 

som mal toho ešte veľa zažiť (aj ten 

Train Trip okolo Ameriky, na ktorý som 

si šetril záhradníckou prácou), hodno-

tím túto výmenu 10/10 a prajem kaž-

dému, aby jednu zažil. 

BOLÍVIA VS. KORONA
Kamila Straková 
RC Trenčín Laugaricio – Bolívie 
D4690

Často sa ma ľudia pýtali, prečo som 

si zvolila práve Bolíviu. Chcela som 

ísť niekam do Južnej Ameriky kvôli 

španielčine a kvôli tomu, že ma to 

tam popravde vždy lákalo. A tak sa 

teda začalo 17. augusta moje malé 

dobrodružstvo. Moja host rodina ma 

veľmi milo prijala. Spolužiaci boli 

naozaj veľmi priateľskí a oceňovala 

som, že sa so mnou snažia rozprávať 

po španielsky, aj keď to so mnou 

bolo naozaj ťažké. Vo februári som 

menila rodinu a aj moju školu. Zača-

la som chodiť na univerzitu, odbor 

administrácia v turizme, čo bolo na-

ozaj super, pretože som sa mohla 

dozvedieť viacej aj o Bolívii. Moje 

mesto sa volalo Santa Cruz de la 

Sierra. Je to najväčšie mesto v celej 

Bolívii. V posledný septembrový ví-

kend sme mali prvý oficiálny rotary 

meeting so všetkými výmennými 

študentami v Bolívií a bolo to MEGA! 

Videli sme kus úžasnej bolívijskej 

prírody, El Fuerte (čo je také menšie 

Machu Picchu), vodopády (niektorí 

sa dokonca v nich okúpali). A aj na-

priek tomu, že nám tu takmer celý 

čas pršalo, sme si to parádne všetci 

užili a veľmi sme sa zblížili.

SÁM V NEPOZNANEJ KRAJINE
Dávid Tomečko 
RC Košice Classic – Austrálie D9465

Nikdy by som nečakal, že strávim 

skoro každý deň na pláži pri Indic-

kom oceáne. Býval som v menšom 

meste Mandurah, ktoré je výrazné 

pre svoje kanály. Miestny Rotary 

klub robí každoročnú zbierku pred 

Vianocami, ktorej som mohol byť sú-

časťou. Počas môjho pobytu som na-

vštevoval MCC (Mandurah Catholic 

College), ktorá je známa svojou aka-

demickou úspešnosťou. Zaujala ma 

hlavne výučba s laptopmi, ktoré bolo 

povinné vlastniť a nosiť do školy kaž-

dý deň. Mali dokonca IT miestnosť, 

kde boli profesionálni IT-čkári, čo 

spravovali každý počítač a sieť na 

škole. Taktiež som mal možnosť si vy-

brať predmet dizajn, čo naše gymná-

ziá na SK neponúkajú. Tvorili sme je-

den vlastný produkt za celý rok. Ja 

som mal možnosť sa zúčastniť pro-

jektu vytvárania vlastnej lampy pre 

Ikeu. Vďaka mojej host rodine a ka-

marátom som mal možnosť prvýkrát 

zažiť pravú stanovačku. Počas stano-

vania sme často šnorchlovali a snažili 

sa uloviť nejakú tú rybku. Mal som 

možnosť navštíviť aj Sydney. Vyšiel 

som pešo až na vrch Sydney Harbour 

Bridge a obedoval na Westfield Tower 

(cca 200 m nad zemou), z ktorých bol 

výhľad na obrovské moderné mesto. 

Vyvrcholením výletu bola prehliadka 

Sydney Opera House a následná show, 

ktorú si tiež každý užil. Vďaka tejto 

skúsenosti som si určite vylepšil 

moju zdatnosť v reči a zoznámil som 

sa s ľuďmi, na ktorých nikdy nezabud-

nem.

NECHŤ SE OTŘESE CELÝ SVĚT!
Jana Vlčková 
RC Brno – USA D7410

Když se ohlédnu zpět, jako bych vi-

děla celý životní vývoj v jednom 

roce. Neberte to špatně, myšleno je 

to následovně: když člověk přijede 

do cizí země, neumí vlastně vůbec 

nic. Je jak nepopsaný, vytržený list 

papíru, který byl odejmut z již po-

psané knihy a čeká na popsání, je-

nomže zcela jiným perem. Je třeba 

začít od znovu. Najít si nové lidi, kte-

rými by se člověk obklopil – rodinu, 

přátele, aby to netáhl sám. Naučit se 

nejen novému jazyku, ale i zvykům, 

jimiž daná země oplývá. Zkrátka za-

padnout. A tak je potřeba se už od 

první chvíle snažit krůček po krůčku, 

úroveň po úrovni zajistit kýžený ba-

lanc, který je při odjezdu ztracen. 

Vycouvání z komfortní zóny tímto 

způsobem znamená znovu se naro-

dit – a v tom je to kouzlo! Zní to dě-

sivě, ale stejně tak jako když se dítě 

učí všem novým věcem, je to nádher-

ná a radostná cesta, sic se neobejde 

bez pádů. Ale věřte v dobro a vše 

dobře dopadne. Přeji šťastnou cestu!

YEARTRIP V USA
Oliver Vopalecký 
RC Žilina – USA D5950

Hovorí sa, že ľudia ľutujú skôr to, čo 

nespravili ako to, čo spravili a ja 

s tým úplne súhlasím. Bol som na 

výmennom pobyte v Minnesote a bol 

to zatiaľ doslova najlepší rok v mo-

jom živote.  Podľa mňa je USA jed-

nou z krajín, kde je pobyt v zahraničí 

najlepší, hlavne kvôli ľuďom a komu-

nite, aká tam je. Ja som mal to 

šťastie, že som skončil v meste 

Northfield. Odporúčal by som pridať 

sa do nejakého športového družstva, 

všetky sú vedené školou, pretože je 

to najrýchlejší spôsob, ako spoznať 

ľudí a nájsť si kamarátov. Škola 

v USA je niečo úžasné. Moja škola 

mala najlepšie vybavenie, aké len 

išlo zohnať. Mala asi 1500 žiakov, čo 

nie je až tak veľa, ale zato každý žiak 

dostal iPad s knihami namiesto nor-

málnych ťažkých kníh. Učitelia robili 

vyučovanie zaujímavé napríklad ex-

perimentmi v chémii, môj obľúbený 

predmet, pretože učiteľ bol perfekt-

ný. Obe moje rodiny boli skvelé. Väč-

šinu času mali poriadne nabitý 

program a ja som s nimi všade cho-

dil, tak som toho dosť videl, naprí-

klad Minnesota State Fair. Dokonca 

ma zobrali na svadbu niekoho z ich 

rodiny, čiže som spoznal celú rodinu, 

ktorá prišla až z Aljašky.  Druhá rodi-

na bola tiež super, mal som tri sestry, 

dve boli na vysokej škole, tak som ich 

toľko nevidel, ale keď boli doma cez 

Vianoce, tak som bol rád, pretože 

s najmladšou sestrou som moc nevy-

chádzal. Rodičia boli často preč, tak 

som mohol s kamarátmi tráviť veľa 

času. Ísť na výmenný pobyt do zahra-

ničia je najlepšia skúsenosť na svete, 

fakt to nie je ťažké a podľa mňa vám 

to dá viac, ako si myslíte.
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TAKTIEŽ SOM MAL 
MOŽNOSŤ VYBRAŤ 
SI PREDMET DIZAJN, 
ČO NAŠE GYMNÁZIÁ 
NEPONÚKAJÚ, 
A ZÚČASTNIŤ SA 
PROJEKTU 
VYTVÁRANIA 
VLASTNEJ LAMPY 
PRE IKEU.
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ROZHOVOR

Beh mi pomáha 
nabrať síl do 
pracovného dňa
Sme vďační za nášho člena Juraja Mička, ktorý bol na tohtoročnom 
Medzinárodnom Maratóne Mieru medzi 200 vybratými bežcami a trasu 
si v oklieštenom režime odbehol. 

Pýtala sa: DENISA SKLENÁROVÁ

Ako a kedy si sa dostal k behaniu?
K športu som mal vždy blízko už od skoré-
ho detstva, asi ako väčšina detí a mládežní-
kov. Vystriedal som mnohé športy, ale vždy 
len na rekreačnej úrovni. Od malička ma 
však rodičia viedli k náročnejšej turistike, 
najmä vysokohorskej. Obaja rodičia boli 
totiž vášnivými horolezcami mnoho rokov 
a Vysoké Tatry boli jedným z najobľúbenej-
ších a častých miest na trávenie víkendov. 
Behu som sa venoval len počas základnej 
školy, neskôr sa vytratil z mojich záujmov. 
Vrátil som sa k nemu pred cca 12 rokmi, keď 
som potreboval doplniť k režimu dňa ma-
nažérskej práce aj ranné prekrvenie a okys-
ličenie pre zvýšenie pracovného výkonu 
a udržania si radosti v tvári aj počas dlhých 
pracovných dní. Môj prvý dlhší beh bol ofi-
ciálne polmaratón v Košiciach (MMM 
v roku 2009), neoficiálne maratón, keďže po 
odbehnutí prvých 21 km som sa cítil výbor-
ne a po dovolení organizátora som odbehol 
neoficiálne aj ďalších 21 km. To ma pozitív-
ne naštartovalo a ďalšie roky som už behá-
val v Košiciach len maratóny.
Ktorý v poradí bol tento maratón 2020?
Tento rok bol môj oficiálne 10. košický mara-
tón, okrem toho som odbehol niektoré pol-
maratóny v mestách, kde som pôsobil alebo 
k nim mal vzťah kvôli štúdiu svojich detí. 

Ako si ho vnímal tento rok?
Tento rok bol naozaj veľmi špeciálny. Iná 
trať, menší počet bežcov, menšie publikum, 
určite iná atmosféra. Chýbali síce africkí 
elitní bežci, avšak aj Slovensko ponúka vý-
borných bežcov a bolo inšpirujúce o to viac 
vidieť ich fantastické výkony. A v komornej 
atmosfére mať väčšiu príležitosť sa s nimi 
porozprávať, zagratulovať im. 
Čo ti behanie dáva?
Behanie je úžasný šport, jednoduchý, ne-
náročný, dostupný pre široké spektrum 
ľudí. Od maličkých po naozaj aj seniorov. 
Takmer každý, kto nemá zdravotné obme-
dzenia, si vie nájsť svoje tempo, svoju dĺž-
ku, svoju frekvenciu. Aj mne pomáha beh 
nabrať síl do pracovného dňa, zrelaxovať, 
ale aj prekonávať sám seba, premáhať sa 
a budovať si disciplínu. A často mi prináša 
nové nápady a riešenia pracovných tém. 
Verím, že prospieva zdraviu a určite mi na-
pomáha udržovať kondíciu a dobrú náladu 
aj v bežnom dni, tak aby som ju dokázal 
šíriť aj v svojom okolí.
Svojím správaním ovplyvňujeme okolie 
– odovzdávaš túto svoju vášeň aj tvojim 
synom?
Som rád, že k behu som doviedol aj svoju 
manželku a naše 4 deti – synov. Najmladší 
syn (9 r.) beháva každoročne košický mini-
maratón od 4 rokov, starší 3 synovia už 
odbehli niekoľko polmaratónov začínajúc 
vo veku 16–18 rokov. Bolo pre mňa ako otca 
veľmi dojímavé odbehnúť spolu so synmi 
polmaratón v Cambridge, kde na univerzi-
te študuje najstarší syn alebo polmaratón 
v Edinburghu, Škótsku, kde študuje druhý 
syn. A so všetkými tromi staršími synmi 
sme si napríklad spoločne odbehli polma-
ratón v Bratislave. A samozrejme bolo mo-
jím potešením zaviesť akciu košický mara-

tón s Rotary pre zahraničných výmenných 
študentov – inboundov. Ukázať im radosť 
v behu a taktiež mesto Košice a úžasnú 
atmosféru košického maratónskeho víken-
du, najstaršieho maratónu v Európe. Ich 
ďakovné správy a listy aj po akcii boli vý-
borným poďakovaním nielen mne, ale aj 
celému tímu, ktorý pomáhal, aj členom 
klubu RC Košice.
Maratón verzus Ultramaratón
Ultrabehy som začal behávať len pred cca 
2 rokmi a sú pre mňa väčším zážitkom pre 
svoju dĺžku a najmä pre prírodu. Horské 
ultrabehy sú výnimočné tým, že sa beží po 
poľných, lesných a horských cestách, pros-
te v srdci prírody. Samozrejme som len 
začiatočník a je pre mňa vždy úspechom 
vôbec dobehnúť, zvládnuť premáhanie sa 
v strmých kopcoch. Ale príroda a horské 
podmienky sú dostatočnou odmenou. Pre-
krásny bol napríklad beh UltraFatra z Har-
manca do Ružomberka cez pohorie Veľkej 
Fatry, kde celkové prevýšenie bolo takmer 
4000 m. Krásne výhľady a úžasná komuni-
ta ultrabežcov. Je to menej komerčné ako 
mestské maratóny. Náročnejšie, ale o to 
viac zážitkové. Môj zatiaľ najdlhší beh bol 
ultrabeh v Rakúsku (120 km), špecifický 
tým, že bol síce rovinatý, ale v zime, v ja-
nuári. Zvládol som ho za 14 hodín a bolo 
pre mňa zaujímavé bežať aj počas tmavé-
ho rána a večera – s čelovkou. 

Rozhodne odporúčam pre všetkých, kto-
rí ešte nezačali behávať a zdravotný stav 
im to dovoľuje, aby vyskúšali začať s pra-
videlným behom, našli si svoje vlastné 
tempo, dĺžku a profil. Nie vzdialenosť a čas 
rozhoduje, ale radosť zo samotného behu. 
A tým, ktorí už behávajú, želám, aby im 
zdravie slúžilo a mohli behávať s radosťou 
do neskorého seniorského veku.

z domova

Beh mi často prináša 
nové nápady a riešenia 

pracovných tém. 
Odporúčam všetkým, 

aby vyskúšali začať 
s pravidelným behom. 
Nie vzdialenosť a čas 
rozhoduje, ale radosť 
zo samotného behu.
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Více fotografií z akcí najdete 
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

zprávy
KLUBOVÉ

Už tretí rok sa aktívne zapájame do aktivít 

najstaršieho maratónu v Európe, ktorý sa 

koná v Košiciach prvú októbrovú nedeľu. 

ohtoročný MMM 2020 sa niesol 
v znamení slávneho maratónca De-

reka Claytona z Austrálie, ktorý pred 
polstoročím stál na štartovacej čiare prá-
ve tohto maratónu. Derek bol prvým 
človekom, ktorý bežal maratón pod 2:10. 
Postupne sme s Maratónskym výborom 
dohadovali podrobnosti na rozšírenie 
našej spolupráce a na väčšie zviditeľne-
nie Rotary. Rotariáni mali byť umiestne-
ní pri občerstvovacej stanici a pre bežcov 
a divákov sme mali pripravené hudobné 
miesto so živou kapelou a DJom.

S ohľadom na epidemiologickú situá-
ciu bol stanovený limit 1000 účastníkov 
ešte začiatkom septembra. Život pozna-
čený vírusom pripravil nečakané skla-
manie, keď definitívne odznel verdikt 
– pobeží iba 200 bežcov s 12 hodinovým 
negatívnym testom na Covid 19, čo 
malo za následok veľmi obmedzené ob-
čerstvovanie, žiadne veľké skupiny po-
vzbudzujúcich a už vôbec žiadna hu-
dobná skupina a banery s logom Rotary.

Taký, skoro detektívny príbeh má aj 
pozitívny výsledok. Je v štádiu dokon-
čenia dohoda o pokračovaní začatej 
spolupráce medzi Rotary a to konkrét-
ne RI D 2240, RC Košice a maratón-
skym výborom pre ďalšie ročníky naj-
staršieho maratónu v Európe. 

Text: DENISA SKLENÁROVÁ

K O Š I C E

Košický maratón 
s Rotary

T
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Rotariáni z Martina tento rok zrekonštruovali 

športové ihrisko, ktoré pred jedenástimi 

rokmi vybudovali pre deti z Detského 

domova v Necpaloch. Súčasné deti sa im 

odmenili prvým miestom z Majstrovstiev 

Slovenska v športových hrách Centier pre 

deti a rodiny. 

otary klub Martin dlhodobo a viace-
rými formami podporuje deti v Centre 

pre deti a rodiny v Necpaloch. Pred jede-
nástimi rokmi z iniciatívy člena klubu Jána 
Kotlára vybudoval klub multifunkčné špor-
tové ihrisko s umelým trávnikom a oplote-
ním. Odvtedy deti nepretržite vykonávajú 
športové aktivity na tomto ihrisku. Ihrisko 
neslúži len deťom z miestneho Centra, ale 
pod patronátom RC Martin sa na ňom kaž-
doročne odohráva aj futbalový turnaj detí 
z detských domovov severného Slovenska. 
Od roku 2016 nesie tento turnaj pomenova-
nie Memoriál Jána Kotlára.

Ihrisko pod holým nebom si však vyža-
duje aj údržbu a rekonštrukciu. Preto si 
minuloročný prezident klubu dal do svojho 
programu zrealizovať projekt rekonštruk-
cie športového ihriska. Rekonštrukcia 
predstavovala opravu podložia pod ume-
lým kobercom a kompletnú výmenu dreve-
ného zábradlia po obvode ihriska. Všetky 
práce sa rotariáni rozhodli vykonať formou 
brigádnických činností. Jarné nadšenie 
z prvej brigády prerušili ochranné opatre-

nia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Po 
vynútenej prestávke sa však v letných me-
siacoch podarilo práce ukončiť a odovzdať 
deťom vynovené ihrisko. Šiesti rotariáni 
odpracovali brigádnicky 96 hodín a klub 
zakúpil materiál na rekonštrukciu v hodno-
te cca 2 000 eur. 

A potom sa už len príjemne čítal list od 
riaditeľa CDR: Drahí členovia Rotary klubu 
Martin. V mene detí a zamestnancov Cen-
tra pre deti a rodiny Necpaly Vám ďakujem 
za aktívnu spoluprácu pri podpore našich 
detí v športe. Tento rok ste nám pomohli 
zrekonštruovať multifunkčné ihrisko 
a naše deti mohli tak naďalej trénovať. Vďa-
ka vám deti z CDR Necpaly mohli dosiah-
nuť jedinečný úspech v športe. Po tretíkrát 
v rade sme sa stali Majstrom Slovenska 
v športových hrách Centier pre deti a rodi-
ny! Sme si plne vedomí, že bez vašej aktív-
nej finančnej a morálnej podpory by sme 
tento úspech nedosiahli. Prajem Vám veľa 
zdravia a aby sme naďalej videli krásne 
ovocie tejto vzájomnej spolupráce. S úctou:

Mgr. Ladislav Adamovič, riaditeľ Centra 
pre deti a rodiny Necpaly.

Text: RENÉ GURÁŇ, 
foto: LADISLAV ADAMOVIČ

M A R T I N

Pomáhame mladým športovcom

R

2 000 eur
Hodnota projektu Rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska v Centre 
pre deti a rodiny v Necpaloch.

10 000 Kč
Finanční přínos akce určený na 
podporu projektu Jezdecká socha 
Karla IV. pro Karlovy Vary.

V rámci podpory projektu Rotary klubu 

Karlovy Vary „Jezdecká socha Karla IV. 

pro Karlovy Vary“ se 29. září tohoto roku 

uskutečnil na hřišti Golf Clubu Sokolov 

golfový turnaj, pořádaný RC Karlovy Vary 

v úzké spolupráci s RC Cheb-Eger.

urnaje se i přes nepřízeň přetrváva-
jící pandemie koronaviru zúčastni-

lo 14 hráčů, spokojených jak s hrou, tak 
i s celkově kvalitní přípravou a úrovní 
celé akce. Její finanční přínos ve výši 
10 000 Kč, tvořený z dobrovolných pří-
spěvků hráčů, byl poté organizátory 
turnaje poukázán na konto veřejné 
sbírky, vyhlášené RC Karlovy Vary pro 
zajištění přípravy a realizace zmíněné-
ho projektu, jehož rozpočet představu-
je pro karlovarský RC úctyhodnou část-
ku 8 milionů korun. Dokončení sochy 
Karla IV. a její instalace jsou stanoveny 
na rok 2022, kdy RC Karlovy Vary oslaví 
30 let od svého 3. Charteru.

Text: ŠTĚPÁN DEWOLF, 
foto: IVAN THÝN – RC KARLOVY VARY

K A R L O V Y  V A R Y

Golfový turnaj

T

zprávy
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Mostecký Rotaract klub má za sebou 

první ročník turnaje v deskových hrách, 

DeskOFFky 2020.

eštivé počasí přilákalo začátkem října 
mnoho nadšenců na celodenní klání 

v deskových a karetních hrách. Návštěv-
nosti napomohly i zajímavé prostory Ob-
lastního muzea a galerie v Mostě, které za 
jiných okolností slouží výstavám a vernisá-
žím. Hráči se v průběhu dne utkali v cel-
kem 4 miniturnajích, kde si během chvilky 
změřili síly v jednoduché hře. Pro účastní-
ky, kteří měli více času a chuti vyzkoušet 
větší množství her, byl připravený velký 
turnaj skládající se ze 4 náročnějších her-
ních titulů. Výhercem turnaje mohl být jen 
jeden a konkurence byla značná. Z množ-
ství cen se tak nakonec radovala mladá 
slečna, která dosáhla nejlepšího skóre 

v hodnocených hrách. Před koncem udá-
losti došlo k představení nové deskové hry 
od teplického spolku LetokruHry, jehož 
členové tvoří vlastní hry z přírodních ma-
teriálů. 

Celá událost mohla proběhnout jen díky 
štědré podpoře partnerů z řad distributorů 
deskových her. Do události nám věnovali 
jak hodnotné ceny, tak zhruba 100 herních 
titulů, které byly volně k vyzkoušení v prů-
běhu celého dne.

Skutečnost, že tato akce zaujala přes sto 
návštěvníků, mostecký klub motivuje 
k tomu, aby nezůstalo jen u jednorázové 
akce. Prezident klubu Tomáš Tvrzník v roz-
hovoru pro místní média vyjádřil svou ra-
dost z uskutečněné akce a nastínil, že pří-
ští podzim se můžeme těšit na další ročník 
DeskOFFky.

Text: PETR FRANTIŠEK MACHOVEC

M O S T

DeskOFFky 2020

D
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zprávy

odporujeme lidi s handicapem a ten-
tokrát jsme podpořili Petra Haase, 

upoutaného po cévní mozkové příhodě na 
invalidní vozíček, částkou 13 600 Kč na re-
habilitační program. Další finanční dar ve 
výši 6 180 Kč jsme věnovali dílně pro hen-
dikepované Prajzulka. Tento ročník charita-
tivní akce se obzvlášť povedl. Díky skvělým 

Naše hlavní myšlenka propojovat lidí, spolupracovat 

a pomáhat zážitkem se tentokrát projevila ve spolupráci 

s městem Klimkovice a zapojením do akce široké veřejnosti. 

Akci navštívilo okolo 400 návštěvníků.

organizátorům, tj. Petr Salvet – pre zident 
RCOC 2020/21, Tamara Iskrytskaya – se-
kretář, člen RCOC Lubomír Teichmann, 
Monika Littnerová, Jan Schindler, Gerhard 
Herudek, a pomoci dobrovolníků, zapojení 
školy, města a střediska volnočasových ak-
tivit Mozaika z Klimkovic, se efekt zmno-
honásobil. V krásném prostředí parku 
v Klimkovicích vládla nádherná atmosféra. 
Děti krásně dlabaly dýně a dospělí si užili 
bohatý doprovodný program. Program za-
hájila mažoretka Alča, k tanci a poslechu 
hrála dívčí kapela Good Mates a zpěvačka 

Adéla Křivánková. Bohatý doprovodný pro-
gram uzavřela skupina Marian 333. Vydra-
žilo se celkem 6 dýní, ale dražil se také 
anděl z dílny pro hendikepované Prajzulka 
a podzimní kytice, kterou do dražby věno-
valo květinářství z Klimkovic. 

Veřejnost se více dozvěděla o činnostech 
Rotary a aktivně se zapojila do charitativní 
akce, a tím se naplnila naše hlavní myšlen-
ka pomáhat, spolupracovat a propojovat. 

Text: TAMARA ISKRYTSKAYA, 
foto: LUBOMÍR TEICHMANN

ázov Drevný trh sa prvýkrát objavil 
na mape z roku 1868. Furmani tam 

zvážali drevo na predaj z celého okolia Ko-
šíc. V roku 1889 na jeho južnej strane po-
stavili budovu parných a vaňových kúpeľov 
s vlastným vodným zdrojom, ktorá však 

Park Drevný trh sa nachádza na okraji historického centra mesta 

Košice a tvorí významnú pešiu križovatku medzi mestom, 

stanicou, krytou plavárňou a obchodným centrom. Táto rušná 

zóna je súčasťou miestnej pamiatkovej rezervácie centra mesta.

bola v polovici 70-tych rokov 20. storočia 
zbúraná. Dnes je na jej pozemku park, kto-
rý sme sa rozhodli v spolupráci s mestom 
Košice obnoviť. Začalo sa to stretnutiami, 
podpismi spoluprác, zbierkami. V roku 
2018, od apríla do septembra, sa pod dohľa-
dom Krajského pamiatkového úradu od 
základu zrekonštruoval celý park. Vytvori-
li sme 952 m2 nových mlatových chodníkov 
a zriadili nové trávnaté plochy o výmere  
3 670 m2 v celkovej hodnote 53 992 eur. Od 

toho roku sa pravidelne podieľame na ko-
sení a úprave trávnatých plôch. V septem-
bri tohto roku sme si takmer 30 členovia 
klubov vyzbrojení hrabľami, motykami 
a fúrikmi spoločne vyhrnuli rukávy a s ver-
vou sa pustili do čistenia a úpravy chodní-
kov, trávnatých plôch. Pomôcť prišli aj zá-
stupcovia Rotaractu a  zástupcovia 
partnerskej inštitúcie - Správy mestskej 
zelene.

Text: DENISA SKLENÁROVÁ

O S T R A V A

5. ročník dýňobraní

K O Š I C E

Revitalizácia parku 
Drevný trh

N

P

53 992 eur
Celková hodnota rekonštrukcie 
parku Drevný trh.

13 600 Kč
Letošní podpora handicapovaných 
putovala Petru Haasovi.
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Oldřich Kovář je dlhoročný člen Rotary 

klubu Žilina a činorodý človek. V týchto 

dňoch vydáva svoju knihu Architektúra 

života, v ktorej sa rozhodol podeliť o svoje 

skúsenosti a životnú filozofiu. Neodolal 

som a v tejto súvislosti som mu položil 

niekoľko otázok.

Oldo, môžeš nám prezradiť kto si a o čom 
je tvoja kniha?
Som človek po šesťdesiatke, dlhoročný vr-
cholový manažér a bývalý majiteľ nadná-
rodnej firmy, inovátor, mentor a honorárny 
konzul. Táto kniha čerpá z mnohých skú-
seností, ktoré som zažil ako podnikateľ 
počas života. Architektúra života prináša 
novátorský spôsob myslenia založený na 
rozpoznaní našej múdrosti, ale aj hlúposti. 
Popisuje procesy rozhodovania, prácu ve-
domia a podvedomia. Skúma ľudské vzťa-
hy, metodiku architektúry budovania živo-
ta a riešenia veľkých problémov. Francis 
Bacon tvrdí, že poznanie nám dáva moc. 
Skutočným darom tejto knihy je jej užitoč-
nosť. Prostredníctvom knihy vie čitateľ od-
haliť hlupákov vo svojom okolí, ktorí 
ovplyvňujú jeho život, ako aj spoznať múd-
rych ľudí, ktorým doteraz nevenoval pozor-
nosť. Nazýva veci priamo a nekompromis-
ne, čo nemusí každý prijať.

Komu je vlastne určená?
V podstate každému, kto má už niečo odži-
té a vie, že život nie je „peříčko“. Cez knihu 
viete poradiť nielen sebe, ale najmä pocho-
piť konanie napr. partnera, tínedžera, hun-
drajúceho kolegu alebo politika. Rukopis 
knihy si už našiel cestu nielen k 17-ročné-
mu mladíkovi, ale aj k skúseným manažé-
rom a univerzitným profesorom.

Čo ťa viedlo k napísaniu takejto knihy?
Od mladosti ma zaujímala psychológia, príči-
ny úspechu a neúspechu, rozhodovanie a ne-
skôr aj filozofia. Túto svoju lásku som pretavil 
do prvej knihy Old Rich – Rozhodovanie. 
S odstupom času som sa chcel podeliť s čita-
teľmi aj o neštandardné vnímanie sveta cez 
definíciu múdrosti a hlúposti. Štúdiom týchto 
tém sa mi zrazu otvoril obrovský priestor na 
spoznanie správneho a nesprávneho. Rozho-
dovania už potom boli jednoduché.

Píšeš pod pseudonymom Old Rich. 
Ako vznikol?
Prezývka vznikla počas mojich návštev 
Číny v 90. rokoch, kedy moji anglicky ho-
voriaci priatelia, Číňania, moje krstné 
meno Oldřich premenovali na Old Rich, 
anglicky – starý bohatý :). 

Zdá sa, že Architektúra života je v tejto 
dobe viac ako aktuálna. Bude dostupná 
aj Rotariánom?

Knihu viem dodať do Rotary systému po-
merne rýchlo. Ak ju kluby budú chcieť po-
sunúť ďalej s cieľom podporiť charitatívne 
projekty, viem ju dodať aj vo väčšom množ-
stve v cene nákupu. Mojím životným záme-
rom je boj s hlúposťou, a preto popri knihe, 
ak ma niekto osloví a pozve na prednášku, 
prídem rád. Som pripravený prednášať aj 
na PETS – President Elect Training Seminar 
a RYLA – Rotary Youth Leadership Award. 
Odovzdávať múdrosť a skúsenosti iným, 
najmä mladej generácii, je pre mňa posla-
nie. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo 
prednášam a píšem knihy. 

Pýtal sa MARTIN BARČÍK

Ž I L I N A

Architektúra 
života – objavme 
v sebe múdrosť
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zprávy

Rotary klub Bratislava udelil svoje naj-

významnejšie ocenenie Rotariánsky zvon za 

rok 2020 kolektívu Kliniky infektológie 

a cestovnej medicíny LFUK a UNB.

lávnostný večer sa uskutočnil v ponde-
lok dňa 21. 9. 2020 o 18.30 hod. v priesto-

roch reštaurácie Au Cafe s moderátorkou 
Gabrielou Dzuríkovou, členkou činohry 
SND a husľovým virtuózom Petrom Micha-
licom. Pandémiu COVID-19 na Slovensku 
považuje Rotary klub Bratislava za faktor, 
ktorý v tomto roku výrazne ovplyvnil fun-
govanie celej spoločnosti. Aj preto sa jeho 
členovia rozhodli takmer všetko svoje úsi-
lie sústrediť pomoci pri zmierňovaní ná-
sledkov pandémie, napr. dodaním 7600 ks 
chirurgických a plátených rúšok, zdravot-
níckeho materiálu, dezinfekcie, potravín do 
občianskych združení Ulita, Domov Sv. 
Jána z Boha, Resocializačnému centru Re-
soty, Dermatovenerologickej klinike LF UK 
a UNB a domu seniorov Dominik.

 „Za najdôležitejšiu úlohu pri zvládaní 
pandémie nezohrávajú zdravotnícke po-
môcky, ale ľudia – najmä zdravotníci v prvej 
línii kontaktu s vírusom a ich konanie je 
kľúčové z pohľadu liečby nakazených pa-
cientov, ale aj jeho ďalšieho šírenia. Riskujú 
vlastné zdravie a zdravie svojich blízkych 
častokrát v neadekvátnych pracovných 
podmienkach. Ocenením Rotariánsky zvon 
chceme verejne poďakovať a symbolicky 
oceniť nasadenie všetkých lekárov, sestier 

a celého zdravotníckeho personálu. Chce-
me zároveň upozorniť spoločnosť na týchto 
profesionálov, ktorí nie sú platovo ani spo-
ločensky docenení, a ukázať, akú kľúčovú 
úlohu počas epidémie zohrali“, uviedol Ro-
bert Hromec, iniciátor ocenenia a člen 
Predstavenstva Rotary klubu Bratislava.

Ocenenie Rotariánsky zvon Rotary klubu 
Bratislava za rok 2020 získal kolektív Kliniky 
Infektológie a cestovnej medicíny LFUK 
a UNB. Hlavná zodpovednosť za diagnózu 
a liečbu COVID-19 pripadla v prvej línii prá-
ve Klinike infektológie a cestovej medicíny 
LFUK a UNB. Lekári, sestry, laboratórny 
a technický personál zabezpečovali praktic-
ky nepretržite odber vzoriek, vyšetrovanie 
pacientov s príznakmi ochorenia COVID-19, 
intenzívnu starostlivosť o tých, u ktorých sa 
choroba naplno rozvinula, intenzívnu sta-
rostlivosť o tých, ktorých pľúca pre vírusové 
poškodenie už nedokázali dýchať a dýchali 
za nich prístroje. Pracovníci kliniky sa strie-

dali v  nepretržitých službách. Práca 
v ochrannom odeve, s ochrannými pros-
triedkami v priestore s trvalým rizikom ná-
kazy je nielen fyzicky náročná, ale zároveň 
stresujúca, vyvolávajúca obavy o svoje 
vlastné zdravie, o zdravie zverených pacien-
tov, ale aj o zdravie svojich najbližších, 
s ktorými zdieľajú spoločnú domácnosť. 

 Profesor Milan Profant, prednosta I. ORL 
kliniky UNB a zároveň dlhoročný člen Ro-
tary klubu Bratislava: „Odvaha, statočnosť 
a profesionalita v prvej línii, to boli najdôle-
žitejšie kritériá. Zároveň treba ocenenie Kli-
niky infektológie vnímať ako ocenenie a po-
ďakovanie pre všetkých zdravotníkov na 
Slovensku, ktorí každý deň prichádzajú do 
bezprostredného kontaktu s nakazenými 
pacientmi.“

 Za jednotlivé kolektívy kliniky si ocene-
nie prevzali: Doc. MUDr. Igor Stankovič, 
prednosta kliniky, MUDr. Alena Koščálová, 
MFc, primárka oddelenia pre dospelých, 
Mgr. Janka Rothová, vedúca sestra oddele-
nia dospelých, MUDr. Soňa Gabrišková, 
primárka oddelenia detí a Mgr. Janetta Vit-
teková, vedúca sestra oddelenia detí.

Záštitu nad projektom ocenenia zdravot-
níkov prevzala MUDr. Andrea Letanovská, 
PhD.,členka zdravotníckeho výboru NR SR, 
poslankyňa NR SR, zástupkyňa primára 
oddelenia anestéziológie a intenzívnej me-
dicíny (OAIM), NOÚ.

Text: ROBERT HROMEC

B R A T I S L A V A

Rotariánsky zvon

S

CENA ROTARIÁNSKY ZVON
Rotary klub Bratislava

 
Ocenenie Rotariánsky zvon je najvyššie 

ocenenie RC Bratislava, ktorým klub 
oceňuje činy a prácu, ktoré prispievajú 
k napĺňaniu myšlienok a cieľov Rotary. 

Cena sa udeľuje fyzickým osobám alebo 
inštitúciám za výnimočný počin, za 
dlhodobý alebo celoživotný prínos. 
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Ž I L I N A

Nové toalety 
v centre autistov
Rotary klub Žilina pomohol s re-
konštrukciou toaliet v Regionál-
nom centre autistov, súčasťou kto-
rého je aj Súkromná základná 
a materská škola pre deti s autiz-
mom. RC Žilina podporuje RCA 
v Žiline už 14 rokov. Už v roku 2008 
boli na škole vymenené okná 
v hodnote 37 000 eur s pomocou 
Rotary Matching grantu. Základ-
nú a materskú školu navštevuje 
takmer 50 autistických detí.

Dobrému pastierovi
Do Kláštora pod Znievom sme 
zaviezli dodávku šatstva, obuvi 
a nábytku. Poslúžia viac ako 600 
obyvateľom, o ktorých sa Dobrý 
pastier stará. Občianske združe-
nie Dobrý pastier je útulok po-
skytujúci sociálne služby chu-
dobným a bezdomovcom. 
Rotary klub Žilina ho podporuje 
už 4 roky. Ďakujeme všetkým, 
ktorí do zbierky prispeli a rota-
riá novi Františkovi Kocianovi za 
perfektnú organizáciu.

Text: JURAJ SABAKA

krátce

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska 

na prítomnosť koronavírusu COVID-19 v no-

vembri 2020 niektorí občania znevažovali až 

ignorovali, no väčšina v snahe minimalizovať 

šírenie a následky pandémie pristúpila k or-

ganizovanej akcii s maximálnou vážnosťou 

a spoločenskou zodpovednosťou, či už ako 

profesionáli alebo dobrovoľníci v odberových 

tímoch, alebo testovaní jednotlivci. Maso-

vosť a rozsah projektu v očiach niektorých 

ľudí vyzeral ako novodobé povstanie sloven-

ského národa proti COVIDu-19.

lenovia RC Banská Bystrica (RC BB) vi-
diac náročnosť práce odberových tímov 

sa rozhodli posilniť ich zodpovednú prácu 
kalóriami trvanlivých cukrárenských výrob-

kov. Na ich prípravu pre všetkých 68 odbero-
vých miest v meste zabezpečili potrebný 
materiál a v Strednej odbornej škole Pod 
Bánošom, ktorej riaditeľom je aktuálny pre-
zident nášho RC BB, priateľ Pavel Fiľo, za-
mestnanci školy so zahraničnými študenta-
mi študujúcimi na tejto škole naplnili 
darčekové krabice označené logom RI, RC BB 
a SOŠ Pod Bánošom. Distribútori si krabice 
prevzali priamo v škole a pre spoločnú foto-
grafiu nakrátko porušili aj odporúčané od-
stupy.  Následne distribútori – členovia klu-
bu, medzi nimi olympijský víťaz a majster 
sveta Matej Tóth, štátny tajomník MZV SR 
Martin Klus, ale aj členky Rotaractu Banská 
Bystrica odovzdali krabice na odberových 
miestach a poďakovali testujúcim kolektí-
vom za ich svedomitú prácu. Na všetkých 
stanovištiach sa za voňavý obsah krabíc stre-
tli s úprimnou radosťou a vďakou. Okrem 
peknej a záslužnej služby komunite mal pro-
jekt aj významný efekt propagácie Rotary 
International širokej verejnosti. Televízia 
RTVS v hlavnom spravodajstve o priebehu 
testovania na Slovensku totiž uverejnila živé 
vstupy z prípravy a odovzdávania darčeko-
vých krabíc, čo sa o aktivitách Rotary vo ve-
rejnoprávnom médiu stáva veľmi zriedka.

Text: I. BELAN, PDG, FOTO: M. BELANOVÁ

B A N S K Á  B Y S T R I C A

Podpora a kalorický doping 
pre odberové tímy

Č

Na všetkých 
stanovištiach sa za 
voňavý obsah krabíc 
stretli s úprimnou 
radosťou a vďakou. 
Okrem peknej a záslužnej 
služby komunite mal 
projekt aj významný 
efekt propagácie Rotary 
širokej verejnosti.



36 R O T A R Y  G O O D  N E W S  6 | 2 0 2 0

Díky spojení sil tří Rotary klubů RC Ostrava 

City, RC Opava a RC Frýdek Místek 

a Kopřivnice se v letošním roce uskutečnil 

nultý ročník výstupu na nejvyšší vrchol 

Beskyd – Lysou horu. Zúčastnilo se jej 

12 vozíčkářů a téměř 80 lidí jako doprovod. 

Akci svou účastí podpořil i guvernér Distriktu 

2240 pro rok 2020/2021 Ing. Gabriel Vjeszt.

htěli jsme propojovat lidi, spolupraco-
vat a pomáhat zážitkem. Na přípravu 

jsme potřebovali asi dva měsíce a každý 
měl při přípravě svou roli. Propojením klu-
bů vznikla krásná synergie a efekt akce se 
zmnohonásobil. Iniciátorem výstupu byl 
Jiří Klein z Rotary klubu Frýdek-Místek 

a Kopřivnice, jemuž realizaci dvakrát pře-
kazilo počasí a onemocnění hlavních akté-
rů. Tentokrát se za podpory osobností, jako 
je Tamara Iskrytskaya, Lubomír Teichman, 
Monika Littnerová, Ondřej Tůma a řady 
dalších, podařilo připravit krásnou akci pro 
lidi, kteří to ve svém životě nemají snadné. 
Lidé na vozíčku se hlásili na výzvu přes 
Facebook a my měli radost, že naši nabíd-
ku přijímají s nadšením, že chtějí bojovat 
se svým handicapem. Byl to nápad, sen, 
kterým jsme chtěli udělat radost vozíčká-
řům a jejich rodinám. Jsou to nesmírně sil-
ní a odvážní lidé, kteří rádi soutěží a stejně 
jako my mají rádi nové výzvy. Proto by-
chom akci rádi zopakovali, udělali z ní tra-
dici. Vyzýváme k následování i ostatní Ro-
tary kluby našeho distriktu!

Pokud se vám náš nápad líbí a máte ve 
svém okolí nějaký vhodný kopec, připravte 
pro své handicapované přátele nevšední 
zážitek. Budou vám za to vděčni, a vy bu-
dete mít dobrý pocit, že jste vedle pomoci 
bližnímu udělali něco i pro své zdraví. Ne-
víte jak na to? Naši hlavní organizátoři Jir-
ka Klein a Tamara Iskrytskaya jsou připra-
veni vám pomoci.

Text: ZDENĚK MICHÁLEK, 
TAMARA ISKRYTSKAYA

O P A V A ,  O S T R A V A , 

K O P Ř I V N I C E

S vozíčkáři na 
Královnu Beskyd!

C

Členy RC Písek a sousedního RC 
Tábor spojuje přátelství už řadu let. 
Jak jsou tyto rotariánské vztahy dů-
ležité, jsem se zase přesvědčila. Při 
jednom z prvních setkání s přáteli 
z Tábora jsem zjistila, že jsem 
v mládí kamarádila s příbuznými 
jednoho z členů RC Tábor – Ing. 
arch. Janem Hubičkou. Ve třetím 
čísle letošního RGN při první vlně 
koronavirové epidemie se psalo 
o vzácnosti rotariánského přátel-
ství. Nyní se mi to opět v obdobné 
situaci potvrdilo. Při cestě do Písku 
se Ing. Hubička u nás zastavil, aby 
mi předal jako dárek kalendář na 
rok 2021 s fotografiemi starého Tá-
bora. Vzhledem k mému vysokému 
věku (85 let) a v současné složité 
době si této pozornosti nesmírně 
vážím a ještě jednou a mnohokrát 
děkuji a všechny rotariány zdravím. 

Danuše Pretschnerová,
čestná členka RC Písek

ohlasy

Propojením klubů vznikla 
krásná synergie a efekt 
akce se zmnohonásobil. 
Tentokrát se podařilo 
připravit krásnou akci 
pro lidi, kteří to v životě 
nemají snadné. Lidé na 
vozíčku se hlásili na výzvu 
přes Facebook a my měli 
radost, že naši nabídku 
přijímají s nadšením.

zprávy
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Vzpomínání 
na Hanku

Rudolf 
Zahradník

Hana byla v našem klubu Inner Wheel 
Morava od samého začátku. Byla man-
želkou člena Rotary klubu Třebíč. Byla 
skvělá učitelka a v příštím rotariánském 
roce se měla stát naší prezidentkou. 
Vždy jsme se na ni mohli ve všem spo-
lehnout, pokud Hanka něco slíbila, tak 
to vždycky dodržela. Ve svém životě ctila 
takové hodnoty, jako je pravda, svobo-
da, nenásilí, vzdělanost, ohleduplnost 
a pomoc druhému. Její jednání vždycky 
na 100% odpovídalo testu 4 rotarián-
ských otázek. Milovala přírodu, naučila 
nás dívat se pozorněji na každý strom, 
na každé stéblo trávy. Mnoho nás o pří-
rodě naučila. Velmi podporovala naši 
myšlenku sázení stromů. Hrála skvěle 
golf. Založila tradici našich pravidel-
ných tréninků. Každý rok jednou v létě 
jsme společně jezdili na Kořenec, kde 

jsme měli trénink v golfu s panem tre-
nérem. Vždy jsme byli velmi chváleni za 
pravidelnost trénování, ale i za naše 
pokroky. Nejvíc ale při našich setkává-
ních šlo o přátelství, vzájemný respekt 
a v neposlední řadě i legraci. Zkrátka 
nám bylo spolu dobře. Hanka byla i vel-
mi pozornou čtenářkou Good News. 
Říkala, že vždy přečetla časopis od za-
čátku do konce a na některé články do-
konce upozorňovala i svého manžela 
a divila se tomu, že rotariáni nečtou 
časopis pozorně.

Hani, moc tě postrádáme, budeš 
nám velmi chybět, ale jsme velmi vděč-
ní Bohu, že jsme tě vůbec mohli poznat 
a že jsme mohli s tebou sdílet malý kou-
sek našich životních cest.

ČLENOVÉ IWC MORAVA

Ve věku 92 let v sobotu 31. 10. 2020 
zemřel jeden ze zakladatelů české 
kvantové chemie Rudolf 
Zahradník, čestný člen našeho 
Rotary klubu Hradec Králové. 

Přítel Zahradník byl prvním předsedou 
Akademie věd ČR po rozdělení Česko-
slovenska i  zakládajícím členem 
a předsedou Učené společnosti ČR. 
Mimo jiné byl také v 80. letech školite-
lem pozdější německé kancléřky Ange-
ly Merkelové. Vždy budeme vzpomínat 
na přítele Zahradníka, na naše společ-
ná setkání, jeho zajímavé přednášky 
a diskuze k tématům, která zahrnovala 
nejen jeho vědeckou činnost. Byl výbor-
ným vypravěčem, trpělivým diskutérem 
a velice zajímavým a přátelským člově-
kem. Jeho návštěva v našem klubu byla 
vždy pro nás všechny svátkem. Nikdy 
na něho nezapomeneme. 

ČLENOVÉ ROTARY KLUBU HRADEC KRÁLOVÉ

V sobotu 10. října 2020 zemřela v třebíčské nemocnici 
na covid-19 naše zakládající členka Hana Šmardová.

in memoriam
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G L O S S A R Y

Dear 
Rotarians!

The most beautiful season of the year 
– Christmas – is knocking at the door. 
As we prepare for the holiday season, 
we begin to feel a kind of inner need to 
be better, to respect and help those who 
need our help; those who we know no-
thing about, we even do not know them, 
but through our foundation – The Rota-
ry Foundation – our help gets to them. 
The current Covid-19 pandemic prevents 
us from organizing our Christmas Ro-
tary punch kiosks, Charity concerts as 
well as personal meetings. The more so 
are we attached to our families, our 
homes. Each Rotarian is enriched with 
yet another family – the Rotarian fami-
ly. All of us Rotarians, Rotaractarians 
are a big Rotarian family who have 
pledged to serve under the motto Service 
Above Self. 

I wish you, dear Rotarian friends, to 
overcome this difficult period as soon as 
possible, to be healthy, discreet and cou-
rageous, but also to be optimistic when 
stepping into the New Year 2021.

S T U D E N T  E X C H A N G E

10 Years in a Nutshell, 
or Exchange in a Hindsight

t seems almost incredible…10 years. Actu-
ally, more than that. I went on an exchan-

ge trip in 2010. Today, ten years ago, I would 
have been getting accustomed to my new 
life in Mexico, in the state of Chiapas, city of 
Comitán de Domínguez. I started to under-
stand Spanish better, the language I could 
not speak before. Hence the exchange was a 
wonderful and unforgettable experience for 
me, it was a unique year which meant not 
only a development of my personality, but 
it also shifted the horizon of my thinking, 

understanding, and perception. Although 
I have never thought about it, in the end 
it seems symbolic that I became a member 
of Rotary this year. I have not doubted any 
minute about joining Rotary. In the past 
years, I devoted, and I still do, quite some 
time to several activities which made me 
feel part of this organization even without 
formal membership. In short, Rotary has 
drawn me into its activities, and I thank all 
of those who have their fingers in it!

Text: MARTINA SAITLOVÁ

I

GABRIEL VJESZT

District Governor 2020/2021
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We support handicapped people. 
This time we have collected 13.600 
CZK for a rehabilitation program for 
Petr Haas, who ended up on a wheel
chair after a brain coronary incident. 
We have also donated 6.180 CZK to 
the Prajzulka workshop for handi
capped people. 

his year’s charity program was espe-
cially successful. We have auctioned 

six pumpkins, an angel made in the Praj-
zulka workshop, and an autumn bouquet 
donated by a flower shop in Klimkovice. 
The local community learned more about 
Rotary activities, and actively joined the 
charity event. That was exactly what we 
have aimed for: to fulfill our main idea to 
help, cooperate, and interconnect. 

Text: TAMARA ISKRYTSKAYA, 
Photo: LUBOMÍR TEICHMANN

O S T R A V A

The 5th Annual 
Pumpkin Harvest

T

On 9 to 11 October 2020, Bayreuth in 
Bavaria organized an annual ICC 
Germany – Slovakia – Czech Republic 
meeting. 

he meeting in Bayreuth was successful 
and intensive – despite complications 

related to the Covid-19 measures. The me-
eting was chaired by the PDG Frits Zeeuw 

(RC Bamberg-Geyerswörth). The Czech – 
Slovak section was represented by Philipp 
Hanus (RC Prague Bohemia). The meeting 
was enriched by trips and a tourist tour of 
exclusive sites of Bayreuth. We visited the 
Margrave Opera House which is registered 
on the UNESO world cultural heritage list, 
and the Richard Wagner Festival Opera Hall. 

Text: PHILIPP HANUS

Ländertreffen 
in Bayreuth

T

The Rotary Club Žilina has helped to 
reconstruct toilets at the Regional 
Autistic Center, part of which is the 
private Elementary School and 
Kindergarten for children with autism.

C Žilina has been suporting RCA v Žiline 
in the past 14 years. In 2008 windows at 

the local school were reconstructed under 
the Rotary Matching Grant to the tune of 
37.000€. There are some 50 autistic children 
visiting the elelemtary school and the kin-
dergarten. 

Text: JURAJ SABAKA

Ž I L I N A

I C C  G E R M A N Y

New Toilets 
at the Autistic 
Center

R
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eople have often wondered why 
I have chosen Bolivia. I wanted to 

visit South America because of the Spa-
nish language and also because I have 
always been attracted to that part of the 
world. And so, my little adventure star-
ted on 17 August. My host family gave 
me a warm welcome. My classmates 
were very friendly, and I appreciated 
their willingness to speak Spanish with 
me, although I have to admit they did 
not have it easy with me. I changed my 
host family and the school in February. 
I started my university studies in the 
field of administration in tourism. It was 
really super because in this way I had 
the chance to learn more about Bolivia. 
My city was Santa Cruz de la Sierra. It is 
the biggest city in Bolivia. In the last 
week in September, we had our first offi-
cial Rotary meeting with all exchange 
students in Bolivia; it was a smashing 
experience! We toured some parts of the 
breathtaking Bolivian countryside, El 
Fuerte (which is a kind of a smaller 
Machu Picchu), waterfalls (some of us 
had even a bath there). And despite 
almost the whole of our stay was rainy, 
we had the time of our lives, and we 
made good friends. 

would have never expected that I will 
spend almost a year on the beach at the 

Indian Ocean; thanks to which I saw more 
dolphins or kenghurs (?) in a week that in 
my whole life. I stayed in a small town of 
Mandurah, which is typical of its canals like 
Venice. During my stay, I went to the MCC 
(Mandurah Catholic College), which is well-
-known for its academic achievements. 
I was particularly impressed by lectures 

with laptops. I had also the chance of visi-
ting Sydney together with other outbo-
unds. I walked up the Sydney Harbour 
Bridge and had lunch at the Westfield 
Tower. We also visited Blue Mountains, or 
the oldest fairground in Sydney. The 
highlight of the trip was a tour of the Syd-
ney Opera House. Thanks to this expe-
rience I improved my language skills and 
met people I will never forget. 

y exchange was fine despite the 
Corona virus epidemic. The daugh-

ter of my third host family was put into 
quarantine, and so I moved to the host 
family of my friend Renata (also an 
exchange student). I could not have expe-
rienced anything better. My host sister is 

like my best friend, and she is also an 
exchange student. Obviously, the epide-
mic had an impact on my exchange. Many 
exchange students have returned home. 
But the exchange was also influenced by 
a positive aspect of the situation – were it 
not for that situation I would have never 

S O U T H  A M E R I C A

Bolivia 
and Corona
KAMILA STRAKOVÁ 
RC TRENČÍN LAUGARICIO 
– BOLÍVIE D4690

A U S T R A L I A

All by Myself
DÁVID TOMEČKO, 
RC KOŠICE CLASSIC 
– AUSTRALIA D9465

U S A

Don’t 
Have Any 
Expectations
DENISA BENDOVÁ, 
RC JINDŘICHŮV HRADEC 
– USA D5190

P

I

M

O U T B O U N D S  2 0 2 0



R O T A R Y  G O O D  N E W S  6 | 2 0 2 0

Rotary 
Good News
6 | 2020

These four pages contain 
Englishlanguage highlights 
of the content of the Czech 
and Slovak magazine

EDITORIAL BOARD 
+420 602 343 314 
rgn@rotary2240.org

41

I N  M E M O R I A M

31 October, 2020 – On Saturday, 
one of the founding fathers of the 
Czech quantum chemistry, Rudolf 

Zahradník, honorary member of our 
Rotary Club Hradec Králové, died at 

the age of 92. 

Friend Zahradník was the first President 
of the Czech Academy of Sciences after 

the split of Czechoslovakia, and founding 
member and chair of the Scholarly Society 
of the Czech Republic. He was also a tutor 
of current Chancellor Angela Merkel in the 
1980ies. We will always remeber our friend 
Zahradník, our meetings, his interesting 

lectures and discussions on issues dealing 
not only with his scientific activities. He 

was an excellent narrator, patient debater, 
and a very interesting and friendly man. 
His visit to our club has always been a 
special event for all of us. We will never 

forget him. 

MEMBERS 
OF THE ROTARY CLUB HRADEC KRÁLOVÉ

K A R L O V Y  V A R Y

Golf tournament
On 29 September this year, the RC 
Karlovy Vary, in close cooperation 
with the RC ChebEger, organized 
a golf tournament on the golf course 
of the Sokolov Golf Club in support of 
the Rotary Club Karlovy Vary project 
„Charles IV Mounted Statue for 
Karlovy Vary“. 

espite the protracted Corona virus pan-
demic, the tournament was attended by 

14 players, who were satisfied with the play 
and the whole event. The golfers collected 
voluntarily 10.000 CZK which the organizers 
transfered to the account of a public charity 
collection announced by the RC Karlovy Vary 
to help with the preparation and realization 
of the above mentioned project the budget of 
which amounts to 8 million CZK. The Charles 
IV statue is planned to be completed and 
installed in 2022 when the RC Karlovy Vary 
will mark 30 years since its 3rd Charter. 

Text: ŠTĚPÁN DEWOLF, 
Photo: IVAN THÝN

D
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aktivity

kluby

P O Č T Y  K L U B Ů

ROTARY: 36 397
ROTARACT: 11 077
INTERACT: 15 294

ROTARY
ČÍSLA
GLOBÁLNĚ

P O Č T Y  Č L E N Ů

ROTARY: 1 196 478
ROTARACT: 211 714
INTERACT: 351 762

D AT U M P O Ř A D AT E L A K T I V I TA M Í S T O

31.12.  RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2021 (vychází 10. 2.)  všeobecná aktivita

2 0 2 1

9. 1.    RYE CZ&SK  OM II. pro outboundy – distriktní výběr ČR + SR  Trenčín nebo online

28. 2.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 2/2021 (vychází 10. 4.) všeobecná aktivita

12.–14. 3.  D 2240  PETS a DŠS   Olomouc    

duben D 2240  RYLA (Život bez masky)  Kopřivnice

30. 4.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2021 (vychází 10. 6.)  všeobecná aktivita

12. 5.  RYE CZ&SK  OM I. pro outboundy a jejich rodiče  online

14.–16. 5.  D 2240  Distriktní konference  Rožňava

12.–16. 6.  RI Světová konference Rotary   Taipei, Tchaj-wan

Vzhledem k okolnostem koronavirové 
pandemie si prosím ověřte 

aktualizovaná data konání akcí na 
rotary2240.org

Beroun
Brno 
Brno City 
Broumov  
České Budějovice 
Český Krumlov 
Frýdek-Místek 
& Kopřivnice 
Hluboká n. Vltavou  
– Golf 
Hradec Králové 
Cheb/Eger
Jičín – Nymburk 
Jihlava 
Jindřichův Hradec 
Karlovy Vary 
Klatovy 
Kroměříž 
Liberec, Jablonec 
Most 
Olomouc 
Olomouc City 
Opava 
Ostrava 
Ostrava City 
Ostrava International
Pardubice 
Písek 

Plzeň 
Plzeň Beseda 
Poděbrady 
Prag Bohemia 
Praga Ekumena 
Prague International 
Prague Platinum 
Praha 
Praha City 
Praha – Staré Město 
Přerov 
Prostějov 
Tábor 
Telč 
Třebíč 
Trutnov 
Uherský Brod 
Valtice – Břeclav 
Zlín 
Znojmo

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha 
Zlín

R O TA R Y  K L U B Y  / Č R / R O TA R Y  K L U BY  / S K /

Banská Bystrica 
Banská Bystrica Classic 
Bratislava 
Bratislava Danube 
Bratislava International 
Dunajská Streda 
Humenné 
Košice 
Košice – Country 
Košice Classic 
Levice 
Liptovský Mikuláš 
Malacky – Golf
Martin 
Nitra 
Nitra Harmony 
Nové Zámky 
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 
Košice 
Košice Classic

R O T E X

Společně pro ČR a SR
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Centrum
bydlení
a designu Vše pro bydlení 

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

POHODLNÉ PARKOVÁNÍ • PŘÍJEMNÁ KAVÁRNA • JEDNACÍ A ŠKOLICÍ MÍSTNOSTI K PRONÁJMU

www.krizikova.cz 
Sokolovská 98/96, Praha - Karlín

otevřeno po - pá 9- 18, so 9-13

www.kastanova.cz 
Kaštanová 125a, Brno - Tuřany
otevřeno po - pá 9- 18, so 9-13

Brno - Praha

 s vybavením 
 pro váš domov

 stavebních materiálů a systému 
 v centru hrubé výstavby

 specialistů a technických 
 zastoupení v oblasti bydlení

14 SHOWROOMŮ
13 EXPOZIC
22 KANCELÁŘÍ
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