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Nebýt Dany,
děty by šly do ústavu
Pomáhat dětem, aby nepřišly o domov,
rodinu a bezpečí, můžete i Vy!
Jděte na www.sos-zachranari.cz

Vážení rotariáni
a rotariánky,
čas letných prázdnin utiekol veľmi rýchlo. V mnohých
kluboch prebiehal letný režim priateľských grilovačiek,
bližšieho spoznávania sa, ale tiež aj plánovania aktivít
na nadchádzajúcu jeseň.
Pandémia Covid 19 zasiahla, a niekde aj obmedzila
osobné kontakty, ale tiež urýchlila využívanie možností
stretávania sa cez internet.
Rada riaditeľov RI v súvislosti s pandémiou odporúča
v záujme ochrany zdravia aj naďalej virtuálne stretávanie tam, kde je to potrebné.
Rada riaditeľov RI rovnako rozhodla o možnosti
pokračovať v programoch výmeny mládeže od 1. 1. 2021,
ale za veľmi prísnych podmienok a zdravotno-bezpečnostných opatrení. Tak ako všetci, aj náš dištrikt sa
týmito opatreniami bude riadiť.
Covid 19 zamestnáva myšlienky mnohých z nás –
žijeme obavami o našich najbližších, o našich priateľov.
Upútal aj redaktorov časopisu Forbes, ktorý priblížil
spomienky vtedy 10 ročného Petra Salka na rok 1955,
keď jeho otec Jonas Salk vyvinul vakcínu proti POLIO.
Školy, kiná, kúpaliská – všetko bolo zatvorené, rodičia
chránili svoje deti, aby neprišli do styku s infikovanými.
Ľudia boli veľmi disciplinovaní. Dnes je Peter Salk prezidentom Nadácie Jonasa Salka, je profesorom epidemiológie na Univerzite v Pittsburgu.
Hovorí, že svet je dnes úplne iný. Obrovský rozdiel nie
je len vo víruse samotnom, ale aj v správaní sa ľudí,
v ich skepticizme. Sme ovplyvňovaní množstvom, často

protichodných informácií. Jedno je však rovnaké aj po
70 rokoch – túžba prekonať a pokoriť zákerný vírus
Covid 19 tak, ako sa to podarilo s POLIO.
Významným bojovníkom proti poliu bol aj dvojnásobný guvernér nášho dištriktu (2003–2005) MUDr. Viktor Príkazský CSc., PhD., lekár, epidemiológ (1930 až
2009). Niekoľko rokov (spolu 8) pôsobil v rôznych, najmä
rozvojových krajinách, kde organizoval boj proti náka
zlivým chorobám, najmä očkovania všetkého druhu
(Kongo, India, Malta, Mongolsko, Maledivy). Už
v rokoch 1959 a 1960 organizoval očkovanie proti detskej
obrne na Slovensku, od roku 1960 nebol ani jeden nový
prípad detskej obrny na Slovensku. Československo sa
v roku 1960 stalo prvou krajinou na svete, kde bola
obrna odstránená na národnej úrovni.

My, rotariáni, sme sa v uplynulých rokoch veľmi
aktívne podieľali na boji s divokým vírusom polia a som
presvedčený, že nepoľavíme v našom snažení až do jeho
úplnej celosvetovej eradikácie.

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.

Dopisy prezidenta RI
Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

Milé členky a členové
Rotary a Rataract klubů,
milí přátelé
Mezinárodní výměna mládeže je program, jehož pro
střednictvím jsem se plně angažoval v Rotary. Brzo po mém
vstupu do Rotary klubu jsme spolu s manželkou Susanne ve
svém domově hostili výměnné studenty. Hned z počátku jsem
si program velmi oblíbil, takže jsme se zapojili i do organi
zace letních táborů pro studenty. Na jednom takovém jsem
potkal Christinu Lichtin, tehdy německou středoškolačku,
jejíž otec byl prezidentem mého Rotary klubu. S cílem zku
sit v tomto roce velkých změn něco nového jsem se rozhodl
tento prostor, vyhrazený obvykle prezidentům Rotary, na
bídnout Christině, aby nám mohla sdělit svůj příběh.
Poprvé jsem se setkala s Rotaractem před 13 lety, když jsem
spolu se Susanne a Holgerem vychutnávala grilované pochoutky určené účastníkům letního tábora pro mládež. Holger se
tehdy ke mně otočil a zeptal se: „Proč nechodíš do Rotary klubu?
Potkala bys tam spoustu skvělých mladých lidí, kteří se scházejí proto, aby se bavili, ale také aby něco pomohli změnit.“
O pár let později jsem si na ta slova vzpomněla a rozhodla se
to zkusit. Rotaract byl se mnou všude, od začátků v klubu v Trieru, potom v italské Boloni, kde jsem rok studovala. A když jsem
dokončovala magisterská studia v Kielu, chodila jsem do tamního Rotaract klubu, a až později, když jsem začala pracovat,
jsem přešla do RC Hamburg-Alstertal. Každý z těch klubů se zaměřoval na něco jiného, já ale měla svoji vlastní neutuchající
motivaci. V současnosti plním roli poradce v mém Rotaract
klubu a opravdu mne to baví. Jednoho dne zaklepala Susanne
na naše dveře, aby mne seznámila s nově založeným, moderním
Rotary klubem působícím mezi Hamburkem a městem Mölln,
kde bydlím. E-klub Hamburg-Connect, který Susanne pomáhala zakládat, se schází on-line a všichni jsou tam velmi otevření.
Teď žiji v obou světech – jako hrdá členka Rotaract klubu a jako
rotariánka. Mým skromným osobním cílem je vytvořit jakýsi
most mezi těmito paralelními světy. Všichni máme přece velmi
podobné důvody pro to, abychom byli součástí rodiny Rotary.
Stálo mne to dost trpělivého úsilí, abych Christinu pře
svědčil, že by se měla stát členkou Rotary klubu – ale vypla
tilo se to! Je naší povinností snažit se o to, abychom v rodině
Rotary udrželi účastníky našich programů pro mládež a ro
tarakty. Doufám, že vás příběh inspiroval. Je na každém z nás,
abychom umožnili většímu počtu takových mladých lidí, jako
je Christina, využít to množství příležitostí, které Rotary
otevírá jak nám, tak těm, komu pomáháme – vždyť Rotary
otevírá příležitosti!
ZÁŘÍ
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ŘÍJEN Když jsem v průběhu nedávného setkání s rotariány
a rotarakty na ZOOMu hleděl do rozesmátých tváří na mojí
obrazovce, uvědomil jsem si, jak velmi se naše organizace za
tu krátkou dobu změnila. Je jasné, že nějaký návrat do „staré
ho dobrého normálu“ už v Rotary není možný – a já to vidím
jako velmi vzrušující příležitost. Hodně se můžeme přiučit od
rotariánek, jako je Rebecca Fry, která má ve svých 31 letech za
sebou již 15letou zkušenost s Rotary a vidí ji dnes takto:
Rotary je fenomenálním nástrojem k proměně světa. Nejlépe
se mohu uplatnit, když posílím ty, kdo usilují o změnu. Myslím,
že vím, jak toho dosáhnout díky mé zkušenosti získané na semináři RYLA a z práce v Rotaract klubu, kterou dále prohlubuji
coby zakládající prezidentka nového e-klubu nazvaného Rotary
Social Impact Network – Rotary uskupení pro sociální změny.
Pro formování nového klubu je rozhodující, zda se přidávají absolventi Rotary programů. Náš klub má 31 členů ve věku mezi
23 and 41 lety a skoro všichni mají za sebou nějaký Rotary program.
Musíme dokázat integrovat a propojit Rotary s našimi dalšími
osobními a profesními cíli! Také jsme se snažili využívat další
kontakty – prostřednictvím zájmových sdružení a akčních skupin rotariánů a dalších mezinárodních partnerství — abychom
našim členům poskytli příležitost získávat zkušenosti i mimo
náš klub. Náš klub organizuje většinu svých projektů nebo se
na nich podílí on-line s využitím platformy Microsoft Teams.
Díky tomu je každý den v týdnu k disposici dost zajímavých témat
pro naše členy. To zároveň znamená, že náš klub není jakkoli
geograficky vázán na nějaké místo: I když je většina z nás z Austrálie, máme členy i v Německu, Itálii, Mexiku, Tanzanii a ve
Spojených státech. Důležité je pro náš klub také sledování dopadu našich projektů. Pro letošní Červenec bez plastů jsme
spustili kampaň upozorňující na způsoby, jakými může každý
z nás omezit spotřebu plastů. Kampaní jsme oslovili až 6 tisíc
lidí. Jsem hrdá na to, že prostřednictvím našeho klubu se nám
daří spojovat lidi na základě nové zkušenosti Rotary.
Všechny Rotary kluby mají teď možnost stát se inovativními,
podobně jako ten Rebečin. Důvěřujme takovým klubům, učme
se od nich a podporujme je. Změny v Rotary probíhají od zá
kladu, neboť změna začíná u klubů a to určuje, jakým toto
nové Rotary může být.

HOLGER KNAACK
Prezident Rotary International
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Príhovor predsedu správnej rady
Nadácie Rotary
Preklad: IVAN BELAN, PDG

Mier je voľba, pre ktorú
sa môžeme rozhodnúť
každý deň
Koncom roka 1914 bola Európa rozdelená stov
kami kilometrov zákopov. Na Štedrý deň, vojaci z britských
línií začuli výkrik: „Anglický vojak, veselé Vianoce!“ nasle
dovaný výzvou „Anglický vojak, poď sa k nám pridať!“. Obe
strany opatrne vyšli z úkrytov. Netrvalo dlho, než si vojaci
uvedomili, že nastalo naozajstné prímerie. Pokoj zbraniam
trval iba dva dni, no príbeh vianočného prímeria nám ilus
truje, že mier je možný, ak sa rozhodneme ho prijať. Ak mier
môže trvať niekoľko dní, nemohol by trvať aj mesiace či roky?
A v prvom rade, ako vôbec predchádzať konfliktom?
Jeden z najvýznamnejších amerických bojovníkov za ob
čianske práva Martin Luther King Jr. vo svojom príhovore
pri príležitosti udelenia Nobelovej ceny za mier v roku 1964
uviedol: „Musíme sa sústrediť nielen na odsúdenie temných
stránok vojny, ale aj na pozitívne upevnenie mieru“. Pozitív
SEPTEMBER

Oslávme Svetový deň
boja proti detskej obrne
finančným príspevkom
Detská obrna vyvolávala značné obavy v našej kra
jine ešte začiatkom 90. rokov. Ako predseda Výboru PolioPlus
na Srí Lanke som bol súčasťou pracovnej skupiny rotariánov,
vládnych úradníkov a predstaviteľov UNICEF, ktorí riadili spo
ločné úsilie zamerané na likvidáciu detskej obrny. Zastrešo
vali sme tiež Národné imunizačné dni (NID). Na Srí Lanke
zúrila občianska vojna. Vláda stanovila, že NID sa môžu usku
točniť iba mimo konfliktných zón. To znamenalo, že očkova
nie by bolo nedostupné pre tretinu detí. Rotary sa spolu s or
ganizáciou UNICEF zaangažovalo do rokovaní o dosiahnutie
prímeria. Nadviazanie kontaktu s jedným z najobávanejších
a najneprístupnejších vodcov povstaleckých skupín vôbec
nebolo jednoduché. O niekoľko týždňov neskôr mi sekretárka
s chvejúcimi sa rukami priniesla do kancelárie list. Bol pod
písaný samotným vodcom povstalcov a znelo v ňom: „Vážený
pán Ravindran, ak dokážete presvedčiť vašu vládu, aby na dva
dni zastavila vojnu, potom sme ochotní zložiť zbrane na dva
dni aj my, pretože vojna ktorú vedieme, nie je vojna proti de
ťom“. Krátko nato sa NID konečne mohli uskutočniť. Vozidlá
označené logom Rotary vyrazili do vakcinačných staníc v ob
lastiach obsadených povstalcami, kde sa im dostalo rovnaké
ho rešpektu a vďake ako Červenému krížu. V marci 2020 prijal
OKTÓBER

ROTARY GOOD NEWS 5|2020

ny mier, študijný odbor našich Rotary Peace Centers po celom
svete, nie je len akademickou myšlienkou zástancov miero
vých prístupov. Vďaka partnerstvu Rotary a Inštitútu pre
ekonómiu a mier môže naša akadémia Rotary Positive Pea
ce Academy ponúkať členom Rotary bezplatné štúdium o tom,
ako už v počiatočných fázach zohľadniť pozitívny mier v kaž
dom projekte ktorý robíme, vrátane nadačných grantov.
Pozitívny mier rezonuje na všetkých úrovniach Nadácie
Rotary. Naše projekty zamerané na podporu gramotnosti
umožňujú deťom naučiť sa čítať a písať a získať tak prístup
k informáciám, v dôsledku čoho si môžu lepšie porozumieť
ľudia z rôznych názorových skupín. Prostredníctvom nadač
ných grantov zameraných na zabezpečenie pitnej vody, ko
munity získavajú stabilitu, pretože viac detí môže namiesto
zdĺhavého nosenia vody chodiť do školy.
Naša úloha ako vedúcich predstaviteľov občianskej spoloč
nosti, ktorí propagujú pozitívny mier, sa bude naďalej rozširo
vať nielen vďaka partnerstvám a ďalším grantom, ale aj vďaka
tomu, že do činnosti sa vložíme srdcom i mysľou a ponúkneme
aj svoju osobnú pomoc, aby sme zmenili svet k lepšiemu.

riadiaci výbor Programu Polio kľúčové rozhodnutie dočasne
pozastaviť vakcináciu proti detskej obrne, aby infraštruktúra
zriadená na boj s týmto ochorením, o vybudovanie ktorej sa
významne pričinili rotariáni, bola využitá na boj s COVID-19.
Hoci sa divý poliovírus už podarilo zlikvidovať na území Afri
ky a cirkuluje už len v dvoch ďalších krajinách, s našou ini
ciatívou nepoľavujeme. Aj história nám ukazuje, že dokážeme
prekonať aj tie najťažšie situácie. Nedokázali by sme to však
bez vašej pomoci. Svetový deň boja proti detskej obrne je 24.
október a pre nás je to najvýznamnejšia príležitosť na získanie
finančných zdrojov a šírenie povedomia o úsilí Rotary zlikvi
dovať detskú obrnu. Navštívte stránku endpolio.org/worldpolioday, kde nájdete užitočné návody na naplánovanie vir
tuálnych podujatí a fundraisingov a tiež možnosť registrácie
podujatia vášho klubu.
Myslite na to, že vami poukázaná finančná podpora iniciatívy
End Polio Now bude Nadáciou Bill & Melinda Gates Foundation
navýšená v pomere 2:1. V období pretrvávajúcej pandémie stá
le existuje vysoké riziko ďalšieho šírenia detskej obrny. Vaša
podpora je preto dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

K.R. RAVINDRAN
Predseda správnej rady nadácie
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ze světa

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

Kostarika

Kanada
S cílem získat peníze na pomoc lidem
postiženým velkými australskými požáry, zorganizovala Sarah Ash z RC
Prince George v Britské Kolumbii prodej tradičních koláčků. Komentovala
to slovy: „Můj dědeček je z Austrálie,
takže se jednalo o něco blízkého našemu domovu. Navíc byl děda šéfkuchařem, takže když jsem přišla s nápadem shánět peníze pro postižené
požáry, napadlo nás v klubu rovnou
zkusit prodávat koláče.“ Klub zorganizoval dvě takové prodejní akce –
první se konala v půli ledna na Univerzitě Severní Britské Kolumbie
a druhou uspořádali o měsíc později
v prostorách přípravny jídel patřící
otci Sarah ve městě Prince George.
Klub se rozhodl celý proces té druhé
charitativní akce vylepšit tím, že vydal objednávkové formuláře, takže se
předem vědělo, jaká bude poptávka.
Prodej koláčků vynesl přes 1 000 australských dolarů, které byly předány
k použití v rámci projektu Australská
Rotary pomáhá po požárech. Otec Sarah Ash, pan Bryan Ash, navršil na
stoly kupy nejrůznějších pečených
dobrot. Mimo jiných lákadel upekl
také australské krémové rohlíčky –
takové briošky plněné smetanovým
krémem a jahodovou marmeládou.
6

V kostarickom hlavnom meste Alajuela, nazývanom tiež „mesto mangovníkov“ kvôli ich výraznej prevahe
v miestnom centrálnom parku, žije
stále veľa ľudí, ktorí nikdy nemali
okuliare, hoci ich potrebujú. Rotary
klub Alajuela v spolupráci s dvomi
kalifornskými Rotary klubmi usporiadali dvojdňové podujatie – improvizovanú očnú kliniku, vďaka čomu sa 600
ľudí stalo novými majiteľmi okuliarov.
„Kúpili sme 800 okuliarov s rôznymi
dioptriami,“ hovorí Will van Kranenburg z Rotary klubu Templeton v Kalifornii. Finančne iniciatívu podporil
Rotary klub v Paso Robles a Will spolu s členkou RC Templeton Georgiou
Vreeken vyškolili deväť rotariánov
z Paso Robles, ktorí improvizovanú
očnú kliniku usporiadali koncom februára. Členovia Rotaract klubu pomohli s dodávkou okuliarov a študenti dvojjazyčného Gymnázia San Diego
v Alajuela pomáhali ako tlmočníci.
„Táto skúsenosť nám ostane v pamäti
ako prejav obrovskej solidarity, tímovej práce, koordinácie a vďačnosti,
a to ostane navždy v našich srdciach,“
hovorí členka Rotary klubu Alajuela
Lucitania Zúñiga Montoya.

JEDEN OČNÝ
LEKÁR NA
37 TIS. OBYVATEĽOV
KOSTARIKY
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ze světa

32 %
ÚZEMIA GRÉCKA
TVORÍ ZALESNENÝ
POVRCH
Grécko
Lesné požiare, ktoré zúrili v Grécku
v júli 2018, usmrtili viac ako 100 ľudí,
zdecimovali miestnu faunu, tisíce obyvateľov vyhnali z domovov a na pobreží východne od Atén zanechali spustošenú krajinu. O rok neskôr sa Rotaract
klub Athina-Filothei spojil s miestnymi
vládnymi orgánmi a dvomi ekologickými mimovládnymi organizáciami We4all a Project Phoenix, aby v jednej
z najviac postihnutých oblastí spoločne vysadili stromy. „Zalesňovanie sa

vykonávalo v Mati a Rafine vo východnej časti regiónu Attica. Naším cieľom
bolo v dňoch 26. októbra a 9. novembra vysadiť 150 stromov“, hovorí predchádzajúca prezidentka klubu Florentia Pikrou. „Napokon sa nám podarilo
vysadiť až 200 stromov. Všetkých 18
členov klubu sa podieľalo na tom, aby
sa Attica opäť zazelenala, aby komunita opäť získala nádej, aby svojím postojom posilnili environmentálne povedomie a vyjadrili podporu našim
spoluobčanom.“

Tchaj-wan

Keňa
Aby nepřipravily zaměstnance květinářství a zahradnictví o práci
v době pandemie koronaviru, která
silně postihla trh s květinami, rozhodli se pěstitelé květin sdružení
v Květinářské radě Keni pokračovat
v produkci s tím, že bezplatně nabízeli tisíce kytic pacientům nemocnic a zdravotníkům. Rotariáni
z téměř 20 klubů přitom pomáhali
roznášet kytice a předsevzali si, že
tak budou činit po celou doby krize. „Rotary bude rozdávat kytice
květů po celé Keni především těm,
kdo jsou v karanténě, a také zdravotníkům působícím v první linii“
komentuje tu činnost Sharon Wanyeki, člen RC Nairobi-East. Od
druhé poloviny dubna se k akci
Květinářské rady přidala i Aliance
keňského soukromého sektoru,
Keňské aerolinie a další sdružení
a obchodní společnosti – ti všichni
se podíleli na této iniciativě nazvané „Květiny naděje“.
ROTARY GOOD NEWS 5|2020

ROČNÍ PŘÍJEM
Z PĚSTOVÁNÍ
KVĚTIN V KENI
DOSAHUJE
1 MILIARDY
AMERICKÝCH
DOLARŮ

V roce 2014 zahájil RC Taipei Rui An
školicí program pro středoškoláky
z rodin s nízkými příjmy, ke kterému
se pak připojilo dalších 90 klubů
z celého Tchaj-wanu. Tím se k pracovnímu uplatnění přiblížilo přes
1 000 účastníků školení. Nyní v roli
mentorů slouží už přes 300 rotariánů
a iniciativa Bridge of Life (Most k životu) hradí školné ve výši 1 700 USD
na studenta. Z těch prostředků jsou
hrazeny náklady na výuku a platy
profesionálních certifikovaných školitelů, kteří své služby nabízejí za snížený honorář. Podle Sary Ma, předchozí guvernérky Distriktu 3521, je
k tomu třeba „dobrá vůle, ne nezbytně peněžní příspěvek; a to je opravdu
něco, co dělá rotariána rotariánem“.
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ICC

22. setkání
na Třístoličníku
5. září 2020 jsme se po 22. sešli na Třístoličníku. Byl to nádherný zářivý
den a bylo nás hodně, a to i přes stále řádící virus a přesto, že chyběli
výměnní studenti. Přesto nebo právě proto byla atmosféra mimořádně
přátelská a srdečná.
Text: MARTIN SAITL

B

ylo nás víc než 5, přesně 37. Zastoupeny byly RC Aisttal-Hagenberg, RC Freistadt, RC Gallneukirchen-Gusental, RC Linz, RC Linz-Altstadt,
RC Linz-Donau, RC Rohrbach, RC Wels-Burg, RC Wien-Belvedere, RC České Budějovice, RC Český Krumlov, RC Písek
a RC Třebíč. Mezi účastníky byl i DG rakouského Distriktu 1920 Friedhelm Dold,
původem z Německa. Jak symbolické. Byli
tu ale i dva PDG – Martin Timr a Ulf Wayand (D1920) – ale hlavně plno skvělých
rotariánů a jejich rodinných příslušníků.
Ti, kdo stoupali nahoru pěšky až z údolí,
zažili nejen skvělou partu, ale i geniální
8

počasí. Ani o stupeň více, ani o stupeň
méně, než bylo příjemné, slunce, výhledy
přes kamenné moře až na Dachstein. Prostě nádhera. Tradičnímu obědu v Berg
gasthofu Dreisessel předcházely proslovy
organizátorů, guvernéra a prezidenta blízkého RC Rohrbach. Letos jim dominovala
vzpomínka na nedávno zesnulého zakladatele tohoto setkání, našeho společného
PDG Rudiho Buchmeisera, člena RC Rohrbach. Byl tu s námi naposled před dvěma
lety při jubilejním 20. setkání, letos přišla
jen jeho velmi milá manželka Erika. Více
se o Rudim dočtete na jiném místě těchto
Good News. Čest jeho památce!

Kdo dostal chuť si tuto nádheru také
užít, může si do kalendáře poznamenat
už dnes:
první sobota v září 2021,
12.00 Berggasthof Dreisessel.
Jednoduché. Tak na viděnou!
A buďte do té doby zdrávi!

ROTARY GOOD NEWS 5|2020

Aktualizovali
jsme portál
MYRotary.org
Jak jistě víte, je MyRotary internetová stránka sloužící
členům Rotary klubů ke sdílení informačních zdrojů
a k výměně informací mezi rotariány a rotarakty.
V průběhu minulých let získalo RI mnoho cenných
zpětných vazeb k jejímu fungování od členů klubů
i od distriktních činovníků, kteří požadovali vytvoření
výkonnějšího internetového nástroje fungujícího
rychleji a uživatelsky přívětivějšího. S tímto zadáním
se RI rozhodlo nabídnout členstvu to, co požadovali.
Co je nového?
Aplikace je dostupná na všech mobilních zařízeních v osmi
oficiálních jazycích Rotary.
Činovníci klubů mohou vytvořit oznámení o několika setkáních
najednou a přidat podrobnější informace o svém klubu, včetně
času, místa a komunikačního jazyka, a uvádět, zda se členové
klubu scházejí osobně nebo jen on-line či tak i onak. Na této úrovni
detailu také funguje zlepšený algoritmus vyhledávání.
Profily klubu mohou zahrnout i jména, přezdívky a funkce v klubu,
jakož i osobní kontaktní informace členů. Přitom je zobrazována
jen informace odpovídající osobnímu nastavení každého člena.
Kdykoli při aktualizaci údajů o sobě může člen klubu určit, jak
a s kým smí být informace sdílena.

Toto je teprve začátek. Počítá se s tím, že
další vylepšování budou následovat tak,
aby RI mohlo členům poskytovat nepřetržitě vše, co potřebují pro úspěšnou službu
klubu a obci. Během příštích šesti měsíců
dojde k dalším aktualizacím stránky MyRotary, kterými se zlepší její funkčnost,
pokud jde o činovníky distriktů a dojde
k úplné integraci informací o Rotary
a Rotaract klubech. Další informační
zdroje nabízí stránka Learning Center.
Takže vám mohu jen doporučit, abyste
si vyzkoušeli, jak funguje MyRotary v novém provedení.

ze světa

Text: DIANA SCHOBERG

BLÍŽÍ SE RI KONGRES V TCHAJ-PEJI

Půlnoční zákusek
Teprve když v Tchaj-peji zapadá slunce, začíná tam skutečný obchodní ruch: Městské
večerní trhy ožívají v mnoha uličkách a podél městských tříd, kde si prodejci otevírají
stánky a všude se nakupuje, prodává, jí a popíjí. Podél některých ulic jsou markýzy,
které se každý večer rozvinou. Až budete v Tchaj-peji na RI mezinárodním kongresu
roku 2021, udělejte si čas a užijte si tento roztomilý kousek každodenního života
Tchaj-peje. Nebo je to spíš tamní obvyklý večerní život?
Text: HANK SARTIN, překlad: P. J. PAJAS, PDG

N

oční trh na ulici Shilin existuje už více než
sto let a patří možná k těm nejpopulárnějším (nebo nejživějším) ve městě. Vydejte
se na návštěvu paláce Národního muzea a pak směřujte rovnou na trh, který se otevírá později odpoledne. Na Shilinském tržišti nedaleko stanice metra
Jiantan je mnoho pouličních stánků, kde můžete
ochutnat místní pochoutky; nabídka dalšího zboží
je na nedalekém náměstí Yangming. Vyhlášenou
destinací je i noční trh na ulici Linjiang – také se
mu říká Tonghua tržiště; i když se nachází blízko
Tchajpejské věže 101, navštěvuje ho méně turistů.
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Ostatně na všech tržištích je ve všedních dnech
večer méně lidí a turistů, než tomu bývá v sobotu
nebo v neděli. Užijte si lehkou večeři (nebo ji vynechte úplně) před tím, než se vydáte na noční trhy,
aby vám v žaludku zbylo místo na ochutnávání
lahůdek, nabízených ve stáncích tchajpejských
ulic. Ochutnejte koblížky s jarní cibulkou, všeliké
palačinky, grilované párky a další dobroty všeho
druhu. Smradlavé tofu si svůj název zaslouží, ale
je-li pěkně propečené a podávané v česnekové
omáčce, je to delikatesa. Nebo se můžete odhodlat k srkání nudlí s nejroztodivnějšími omáčkami.

Najděte si toho o Tchaj-peji ještě
více a nezapomeňte se včas
registrovat na RI kongres 2021.

ROTARY GOOD NEWS 5|2020

Téma
ŽE JSME SI
DALI NA ČAS

Jennifer E. Jones, členka Rotary Club Windsor-Roseland,
Ontario, Kanada, byla nominována, aby se stala prezidentkou Rotary International
pro rok 2022–23. Jde o průlomové rozhodnutí, protože to
bude první žena, která bude
držet tuto funkci v 115leté historii organizace. Tolik část
tiskové zprávy. Myslím, že
oslava není na místě, spíše
pocit zadostučinění, protože
v tomto máme máslo na hlavě.
Je asi běžné, že průkopnické
cesty jsou většinou doménou
mužů, ale ženy si to jen tak
nenechávají líbit a bojují
o své místo na slunci. Takže

první sólový přelet Atlantiku
ženou byl jen rok po muži, do
vesmíru se žena podívala za
dva roky, do volného prostoru
pak vystoupila 19 let po prvním muži. Na jižní pól už to
ale trvalo 58 let. Do čela RI
to musí být asi tak dvakrát
náročnější než na jižní pól,
když to budu brát podle doby
nutné k dosažení mety. Nevím, která další organizace
ještě neměla v čele ženu, ale
když si OSN ještě 40 let počká
na svou generální sekretářku,
tak nám toto smutné prvenství ještě může vzít z rukou.
Doufám, že si nemyslíte, že
nejsem na Rotary hrdý, tak

to opravdu není. Ženy mezi
námi dělají obrovský kus
práce a často si myslím, že
dokonce více než muži. A já
musím konstatovat, že mě nesmírně těší, že právě v roce,
kdy já budu mít čest se ujmout
role guvernéra RID2240, v čele
RI bude stát první žena. Je to
veliká čest, zvláště pro nejmladšího guvernéra našeho
distriktu. Promiň, Ivane, vím,
že je to ale jen o pár měsíců.

Text: GEORGE J. PODZIMEK

ROTARY GOOD NEWS 5|2020
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RI

Jennifer E. Jones
vstupuje do histórie.
Stáva sa prvou ženou
nominovanou na post
prezidenta Rotary
International
Jennifer E. Jones, členka Rotary
klubu Windsor-Roseland
v kanadskom Ontariu, bola
nominovaná na post prezidenta
Rotary International pre rok
2022/23. Táto nominácia je
prelomová, keďže Jennifer sa
stane prvou ženou zastávajúcou
túto pozíciu v 115-ročnej histórii
našej organizácie. Jennifer
E. Jones sa oficiálne stane
prezidentskou nominantkou
1. októbra, ak k jej nominácii
nepodá námietku žiaden iný
kandidát.
Text: RYAN HYLAND,
preklad: I. BELAN, PDG
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A

ko sa Jennifer E. Jones nechala počuť, Akčný plán Rotary považuje
za katalyzátor zvyšovania vplyvu Rotary. „Keď sme premýšľali o nových
strategických prioritách našej organizácie,
nikdy by sme si neboli mysleli, že práve
naša schopnosť prispôsobiť sa zohrá kľúčovú úlohu počas tohto nepochybne najnáročnejšieho obdobia v novodobej histórii,“ uviedla Jennifer vo svojom stanovisku
k vízii. „Rodinné striebro je obzvlášť vzácne
v najnáročnejších časoch. S pomocou merateľných cieľov využijem túto historickú
skúsenosť pri aplikovaní inovatívnych prístupov v šírení povedomia a komunikovaní
o príležitostiach, čím bude možné vyťažiť
maximum z dnešnej reality.“
Ako prvá žena nominovaná na prezidentku je si Jennifer plne vedomá toho, že je
veľmi dôležité dodržiavať vyhlásenie Rotary
o diverzite, rovnosti a inklúzii (DEI). „Verím,
že rozmanitosť, rovnosť a začlenenie ... treba začínať zhora, rovnako ako podpora nárastu členstva žien a členov/členiek do šty-

ridsať rokov – tieto demografické skupiny
nutne musia mať zastúpenie aj vo vedení,“
prízvukovala Jennifer. „Budem presadzovať
dvojciferný rast v oboch kategóriách, pritom
budem naďalej vnímať celú našu rotariánsku rodinu ako jeden veľký celok.“
Jennifer E. Jones je zakladateľkou a prezidentkou mediálnej spoločnosti Media Street
Productions Inc. so sídlom vo Windsore,
ktorá získala mnoho ocenení. Pôsobila
vo funkcii predsedníčky Rady guvernérov
Univerzity vo Windsore a predsedníčky Regionálnej obchodnej komory vo Windsore-Essexe. Za svoju službu získala nejedno
ocenenie – Medailón za mier od YMCA, je
nositeľkou medaile Queen’s Diamond Jubilee Medal a ocenenia Mierotvorca roka od
Wayne State University, po prvýkrát udelené občanovi Kanady. Jennifer má doktorát
z právnych vied (LL.D.).
V súčasnosti Jennifer E. Jones pôsobí ako
správkyňa Nadácie Rotary. Členkou Rotary
je od roku 1997 a odvtedy prešla mnohými
funkciami vrátane viceprezidentky RI, riaROTARY GOOD NEWS 5|2020

ČLENOVIA VÝBORU
PRE NOMINÁCIE
NA POST PREZIDENTA RI
2022/23
Robert L. Hall
Dunwoody, Metro Atlanta,
Georgia, USA;
Bradford R. Howard
Oakland Uptown, Kalifornia,
USA;
Per Høyen
Aarup, Gelsted, Dánsko;
Peter Iblher
Nürnberg-Reichswald, Zirndorf,
Nemecko;
Ashok Mahajan
Mulund, Mah., India;
Sam Okudzeto
Accra, Accra, Ghana;
Eduardo San Martín Carreño
Majadahonda, Madrid,
Španielsko;
Takeshi Matsumiya
Chigasaki-Shonan, Chigasaki
Kanagawa, Japonsko;
Michael K. McGovern (tajomník)
Cape Elizabeth, Maine, USA;
diteľky, vedúcej školiteľky, predsedníčky výboru, moderátorky a guvernérky dištriktu.
Kľúčovú pozíciu zastávala pri opakovanej
propagácii Rotary, keď pôsobila ako predsedníčka Poradnej skupiny pre posilnenie
Rotary. Je spolupredsedníčkou výboru pre
historické odpočítavanie vyhubenia vírusu
detskej obrny (End Polio Now Countdown
to History Campaign Committee), ktorý má
za cieľ vyzbierať 150 miliónov dolárov na
úsilie smerujúce k likvidácii detskej obrny.
Jennifer nedávno stála na čele úspešného teletónu (dlhé TV vysielanie : #RotaryResponds telethon), ktorý sledovalo viac
ako 65 000 divákov a vyzbierali sa počas
neho finančné prostriedky potrebné na boj
s COVID-19.
Jennifer E. Jones tiež získala Ocenenie
za zásluhy od Nadácie Rotary a od Rotary International Service Above Self. Spolu
s manželom Nickom Krayacich sú členmi
spoločností Arch Klumph Society pri Nadácii Rotary, Paul Harris Society a Bequest
Society.
ROTARY GOOD NEWS 5|2020

José Alfredo Pretoni
São Paulo-Sul, São Paulo,
Brazília;
Saowalak Rattanavich
Bang Rak, Bangkok, Thajsko;
Hendreen Dean Rohrs
Langley Central, Surrey, Britská
Kolumbia, Kanada;
Kenneth M. Schuppert Jr.
(predseda), Decatur, Alabama,
USA;
Ravindra P. Sehgal
Belur, Západné Bengálsko, India;
Noel Trevaskis
Merimbula, Tura Beach,
Austrália;
Giuseppe Viale
Janov, Taliansko;
Chang-Gon Yim
Daegu-West, Daegu, Kórea

PR

Lepší komunikace
s veřejností i mezi sebou
Nový předseda informuje o cílech
a aktivitách PR výboru pro Distrikt 2240.

H

lavní snahou PR výboru je pomoci klubům s propagací směrem k veřejnosti
a zlepšení komunikace mezi jednotlivými kluby
a naším výborem a tím i šíření dobrého jména Rotary v Česku a na Slovensku. Abychom
této synergie docílili co možná nejefektivněji,
zavádíme novou klubovou pozici pro Public
Relations PR a správa webu. S činnostmi této
funkce vás budou kolegové postupně informovat. Online školení proběhne v říjnu.
Pro PR v rámci celého distriktu jsme vytipovali důležité akce Rotary, které chceme
propagovat. Chceme využít především online
nástroje – aktuálně spouštíme Google Business (vizitka na Googlu) pro všechny kluby.
Spouští se PPC reklama pro zviditelnění klubů
a jejich akcí i celého Rotary. Chceme také více
podpořit sociální sítě, intenzivněji pracovat
s jejich obsahem a lépe cílit na veřejnost.
Dokončujeme také roll-upy pro jednotlivé
kluby, které o ně měly zájem. Brzy bude následovat klubový leták. Také běží intenzivní přípravy, které se vážou k datu 6. června.
Chceme totiž oficiálně představit Mezinárodní
den Rotary.
Nosným tématem pro měsíc září je vzdělávání, dovolte mi tedy pozvat vás na dvě
následující události:
Ve druhé polovině října připravujeme online školení (přes platformu Zoom) pro nově
zavedenou funkci PR a správa webu. Tématem
bude práce s distriktním webem a seznámení
s náplní práce na klubové pozici PR a správa
webu. Představíme také obecný návod, jaké
klubové aktivity týkající se PR pro váš klub
plánovat a hlavně jak je uvádět v život. Dozvíte
se také, jak správně napsat příspěvek do RGN.
Další důležité školení bude probíhat jako
součást společného setkání asistentů guvernéra. Rádi bychom je seznámili s probíhajícími aktivitami PR výboru. Zaměříme se i na
distriktní web. Ukážeme si, jaké možnosti
skýtá web pro tuto funkci a jak lze tyto nástroje využít pro lepší komunikaci v rámci klubů.
JAN KEMR
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END POLIO NOW

Rotary a jeho
partneři slaví
monumentální
úspěch, který
ukazuje,
že globální
vymýcení obrny
je možné díky
neúnavné
obětavosti
a vytrvalosti
členů Rotary.
Text: RYAN HYLAND,
překlad: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

14

S

větová zdravotnická organizace
(WHO) 25. srpna oznámila, že se
přenos divokého polioviru oficiálně
zastavil ve všech 47 zemích afrického regionu. Jde o zásadní pokrok v procesu vymýcení obrny na celém světě, což je
cíl, který má Rotary jako nejvyšší prioritu.
Po desetiletích těžce dosaženého pokroku
v regionu společnost Rotary a její partneři
z iniciativy Global Eradication Initiative
(GPEI) – WHO, USA Centra pro kontrolu
a prevenci nemocí, UNICEF, Nadace Billa
a Melindy Gatesových a Gavi, aliance
vakcín – dosáhli tohoto historického milníku v oblasti veřejného zdraví. Berou
to jako důkaz, že odhodlání, koordinace
a vytrvalost mohou svět zbavit obrny.
Potvrzení, že africký region je prostý viru
dětské obrny, přišlo poté, co Nezávislá regionální certifikační komise pro Afriku (ARCC)
provedla důkladné kontroly na místě, které
neodhalily žádné nové případy a dokumentaci sledování obrny, a analyzovala očkování a laboratorní kapacity v Kamerunu,
Středoafrické republice, Nigérii a Jižním

Súdánu. Komise již přezkoumala a schválila
podklady ze zbývajících 43 zemí v regionu.
Poslední případy obrny, způsobené divokým virem v africké oblasti, byly zaznamenány v severonigerijském státě Borno
v srpnu 2016 poté, co předtím nebyly dva
roky hlášeny žádné případy. Očkování tamních dětí totiž bránily konflikty a obtíže
při oslovování migrujících populací.
Po tomto úspěchu v africkém regionu je pět
z šesti regionů Světové zdravotnické organizace, kde žije více než 90 procent světové
populace, nyní bez dětské obrny. V Afghánistánu, Pákistánu, které patří do regionu
východního Středomoří, zůstává obrna způsobená divokým virem endemická.
Členové Rotary stále hrají zásadní roli
v udržování afrického regionu bez divokého
polioviru a v eliminaci viru ve dvou zemích,
kde obrna zůstává endemická. Jak řekl Prezident RI Holger Knaack: „Jedná se o velký
krok na naší cestě do světa bez obrny, ale boj
ještě neskončil. K dokončení práce stále potřebujeme podporu našich členů Rotary, dárců
a hrdinské úsilí pracovníků ve zdravotnictví.“
ROTARY GOOD NEWS 5|2020
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miliardy detí bolo
doposiaľ proti poliu
zaočkovaných.

Oslávme
aktívne Svetový
deň polia
24. 10.
Víťazstvo nad poliom v Afrike je
dôkazom, ktorý potvrdil možnosť
zničenia tejto choroby celosvetovo.
Chýba už len malý krok, aby to
dokázali aj Pakistan a Afganistan.
Bez pomoci Rotary by táto radostná
správa Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) nebola možná.
Text: JÁN ŽIAK

Vítame aktivity RC Prague International,
ktorých hosťom na klubovej schôdzke bude
Srdan Matič, reprezentant WHO pre Českú
republiku. Rovnako chceme vyzdvihnúť
registrovanú aktivitu RC Jičín, Trutnov
a Hradec Králové – Maratón mládeže.
Využite príležitosť na zviditeľnenie úlohy
Rotary a vášho klubu v boji proti poliu!
Zorganizujte lokálne podujatia za účasti
miestnych predstaviteľov miest a obcí, pozvite médiá! Je to jedinečná možnosť vášho
osobného štartu v skupine EREY – každý
rotarián, každý rok.
Je nesmierne dôležité, aby sme ako
Rotary vytrvali v podpore boja proti tejto
chorobe a pokračovali v prispievaní aj naďalej. Pre potreby udržania statusu Afriky,
ale hlavne v eradikácii WPV v posledných
rizikových krajinách sú potrebné zdroje
vo výške 50 mil. USD/rok. To znamená –
prepočítané na každého člena Rotary –
v priemere 40 USD/rok. Vďaka iniciatíve
Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov bude
každý príspevok Rotary podporený dvojnásobkom!
ROTARY GOOD NEWS 5|2020

WHO verí, že s prispením členov Rotary, darcov,
vlád krajín a partnerov GPEI dokážeme polio poraziť.
Doposiaľ bolo proti poliu zaočkovaných 2,5 miliardy detí.
Významným podporovateľom tejto aktivity je Spoločnosť
Paula Harrisa (PHS – Paul Harris Society), ktorá rastie
a dnes má už 25 576 členov v 145 štátoch. Tento počet
sa od roka 2013/14 zdvojnásobil. Príspevky členov
predstavovali v r. 2019/20 33 555 494 USD čím tvorili
18 % darov z ročného fondu Nadácie Rotary.
Rotary kluby a individuálni darcovia z radov rotariánov
D-2240 prispeli v rokoch 2016/17 a 2019/20 do Nadácie
Rotary sumou 305 978 USD, z toho na polio 73 556 USD.

Na stránke www.worldpolioday máte možnosť
registrovať podujatie vášho klubu a zistiť,
čo robia kluby vo vašej blízkosti.
Prispieť na polio individuálne či ako klub je veľmi
jednoduché – môžete to spraviť po prihlásení
z vášho konta na www.rotary.org.
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Rotary a detská obrna
Poliomyelitída, skrátene polio, je paralyzujúce a potenciálne smrteľné
ochorenie, ktoré v niektorých častiach sveta stále ohrozuje deti. Poliovírus
napáda nervový systém a za niekoľko hodín môže spôsobiť úplné ochrnutie.
Môže zasiahnuť ľudí v akomkoľvek veku, postihuje však hlavne deti do päť rokov.
Detskej obrne možno predísť vakcináciou, samotné ochorenie však liečiteľné
nie je. Na rozdiel od väčšiny iných chorôb detská obrna sa dá zlikvidovať.

2,1

miliardy dolárov
prispeli členovia Rotary
k ochrane detí vo
viac ako 122
krajinách

PolioPlus
Už viac ako 30 rokov sa Rotary spolu s par
tnerskými organizáciami usiluje o odstrá
nenie detskej obrny na celom svete. Náš
program PolioPlus, ktorý bol prvou iniciatí
vou v globálnom boji proti výskytu detskej
obrny je založený na rozsiahlom očkovaní
detí. Rotary sa ako hlavný partner v glo
bálnej iniciatíve Global Polio Eradication
Initiative (GPEI) zameriava na obhajovanie
dôležitosti vakcinácie, získavanie finan
čných prostriedkov, nábor dobrovoľníkov
a budovanie povedomia o boji s týmto
ochorením.

Detská obrna dnes
V období okolo roku 1988, keď Rotary spolu
s partnerskými organizáciami založili GPEI,
bolo každoročne zaznamenávaných 350 000
prípadov detskej obrny v 125 krajinách.
Dnes sa nám podarilo znížiť počet prípadov
o 99,9 percenta a iba dve krajiny naďalej
hlásia výskyt ochorenia spôsobeného divo
kým vírusom detskej obrny: Afganistan
a Pakistan. Dnes vďaka úsiliu Rotary a jeho
partnerov môže chodiť takmer 19 miliónov
ľudí, ktorí by inak boli paralyzovaní a viac
ako 1,5 milióna ľudí svoj boj o život vyhralo.
Infraštruktúra, ktorú sme pomáhali budo
vať na boj s detskou obrnou sa v súčas
nosti využíva na liečbu a prevenciu iných
chorôb (vrátane COVID-19) a prispieva tak
k celkovému zlepšeniu verejného zdravia
obyvateľstva.
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Členovia Rotary prispeli sumou presahujúcou
2,1 miliardy dolárov a nespočetnými hodinami
dobrovoľníctva, aby pred touto paralyzujúcou chorobou
ochránili viac ako 2,5 miliardy detí v 122 krajinách.
Úsilie Rotary pri presadzovaní boja s týmto ochorením
zohrávalo úlohu pri rozhodovaní vlád podporiť túto
činnosť sumou viac ako 10 miliárd dolárov.
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1 mil.

členov Rotary venovalo
svoj čas a peniaze
na odstránenie
detskej obrny

Výzvy
Rotary spolu s partnermi dosiahlo obrov
ský pokrok v boji s detskou obrnou, no jej
úplné zlikvidovanie si vyžiada ešte veľa
práce a vytrvalosti. Afganistan a Pakistan
čelia špecifickým výzvam vrátane politickej
neistoty, vysoko mobilných skupín oby
vateľstva, zložitému terénu, dezinformá
ciám a v niektorých prípadoch dokonca aj
odmietania vakcín. Dostatok zdrojov, anga
žovanosť národných vlád a inovácie, ktoré
zlepšujú prístup do vzdialených oblastí,
dodávajú dôvod na optimizmus v tom, že
detskú obrnu sa nám napokon podarí zdo
lať úplne.

Zaručenie úspechu
Rotary sa zaviazalo ročne vyzbierať 50 mili
ónov dolárov na vyhubenie vírusu detskej
obrny. Nadácia Billa a Melindy Gatesových
prisľúbila, že túto sumu navýši v pomere
2:1, čím sa každoročne získa celková suma
150 miliónov dolárov. Tieto finančné pros
triedky slúžia na pokrytie prevádzkových
výdavkov, nákladov na zdravotníckych
pracovníkov, laboratórne vybavenie a vzde
lávacie materiály. Všetci – vlády, firmy aj
súkromní darcovia zohrávajú pri financo
vaní nezastupiteľnú úlohu.

Viac ako 1 milión členov Rotary venovalo svoj čas
a peniaze na odstránenie detskej obrny a stovky členov
každý rok spolupracujú so zdravotníkmi na očkovaní
detí v krajinách postihnutých výskytom detskej obrny.
Rotariáni spolupracujú s UNICEF a ďalšími partnermi na
príprave a distribúcii informačných materiálov pre ľudí
v ťažko dostupných oblastiach izolovaných v dôsledku
konfliktov, geografických daností či chudoby. Pomáhajú
tiež so získavaním ďalších dobrovoľníkov, s prepravou
vakcín a zabezpečovaním logistiky.

Pomoc celebrít
Rotary disponuje čoraz dlhším zoznamom
osobností verejného života a celebrít, ktoré
podporujú náš boj proti detskej obrne.
Významne pomáha Bill Gates, spolupred
seda Nadácie Billa & Melindy Gatesových;
herečky Kristen Bell a Archie Panjabi; herec
a zápasnícka superstar John Cena; super
modelka Isabeli Fontana; laureát Nobelovej
ceny za mier emeritný arcibiskup Desmond
Tutu; hviezda akčných filmov Jackie Chan;
ROTARY GOOD NEWS 5|2020

herec Donald Sutherland; skvelý boxer
Manny Pacquiao; popová hviezda Psy; gol
fová legenda Jack Nicklaus; ochranárka
Jane Goodall; popredný huslista Itzhak
Perlman; laureáti Ceny Grammy A. R. Rah
man, Angélique Kidjo a Ziggy Marley; a zás
tankyňa mieru jordánska kráľovná Noor.
Títo vyslanci pomáhajú Rotary vzdelávať
verejnosť o detskej obrne a o boji za jej
definitívnu eradikáciu.
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DISASTER AID EUROPE

Bejrút
na vlastní
oči
Disaster Aid Europe (DAE)*, projekt
Rotary klubu Prague International,
DART** a člen Správní rady DAE
Stuart Amesbury navštívili v srpnu
Bejrút zasažený velkým výbuchem
dne 4. srpna 2020.

S

etkali jsme se s rotariány Jamilem
Mouawadem (RC Zgharta Zawieh),
Georgem Azarem (RC Aley) a Ronem
Farrou (RC Beirut Cedars) a s rotarakťáky
Halem a Yasmin. Rotarakti pomáhají při
opravě domů a roznášení hygienických po
třeb. Jeden z Rotary projektů je pomoc ne
mocnici Rosary Sisters, poblíž zóny výbu
chu. Jedná se o komunitní denní nemocnici,
kde výbuch způsobil rozsáhlé škody – jen
na JIP jsou potřeba přístroje v hodnotě přes
400 000 USD. RC Prague International se
stal partnerem RC Zgharta Zawieh na Glo
bálním grantu na tyto potřebné přístroje.
V dohledné době rozešleme po našem dis
triktu výzvu k zapojení i našich ostatních
klubů. Stuart spolu se členy DAE se chys
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tají znovu do Bejrútu pravděpodobně bě
hem října a povezou s sebou solární lampy,
Sawyer vodní filtry, ohřívací lahve, hygie
nické potřeby a deky.
Máte-li zájem finančně přispět na náš
projekt, navštivte: www.darujme.cz/projekt/1203538. Chcete-li se stát členem DART
a zúčastnit se po školení cesty DAE do Bej
rútu, napište prosím na: info@disasteraideurope.com. Při následující cestě věnuje
Disaster Aid Austrálie tři Sky Hydranty
(ze znečistěné vody dokáží přefiltrovat až
10 000 litrů pitné vody každý den), které
DAE nainstaluje v postižených nemocni
cích a školách. Pokud se nám podaří získat
potřebné finance, rádi bychom přispěli také
vlastním Sky Hydrantem.

DISASTER AID EUROPE U VÁS
Moc rádi navštívíme váš klub a ukážeme
vám, co všechno a jak děláme.
Jen nám napište na:
info@disasteraideurope.com
a domluvíme si termín!

* Disaster Aid Europe pomáhá libanonským Rotary
a Rotarakt klubům (28 a 25), včetně Rotary krizového
výboru, při obnově komunit, které byly vážně zasaženy
výbuchem dne 4. srpna v Bejrútu: www.disasteraideurope.com.
** Člen Disaster Aid Response Tým
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Pomoc Bejrútu*
Co plánuje
Disaster Aid Europe dělat?

Získat finanční prostředky a dobrovolníky,
kteří absolvují trénink DART*, aby mohli
následně letět do Bejrútu pomoci místním
rotariánům rozvážet, co je nutné, a opravit bydlení po výbuchu ze dne 4. 8. 2020.
Plánujeme navštívít Bejrút v září nebo
říjnu a později, abychom přinesli zásoby
konkrétně určeným rodinám a jednotlivcům prostřednictvím naší sítě rotariánů
a rotaraktorů v Bejrútu.

Co je potřeba?

Solární lampy (s portálem USB), vodní
filtry Sawyer, komunální vodní filtry
Sky Hydrant**, deky, hot water bottles,
dámské hygienické potřeby, dětské pleny,
mýdlo, dezinfekční prostředky.
Náš cíl: 4 000 eur

Co je Disaster Aid Europe?

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

Jaká je mise?

Pomáhat libanonským Rotary a Rotarakt klubům****, včetně Rotary Krizového Výboru,
pomáhat při obnově komunit, které byly vážně
zasaženy výbuchem 4. srpna v Bejrútu. Bylo
zničeno 300 000 domů a mnoho z nich zůstalo
bez oken a dveří, mnozí obyvatelé ztratili
zaměstnání a své firmy a zima je za rohem.

Jak DAE zatím pomohlo?

Náš DART* Stuart Amesbury navštívil Bejrút
v srpnu. Setkal se s rotariány a rotaraktory
(Jamil Mouawad, George Azar, Ron Farra &
Hala a Yasmin). Rotarakt pomáhají při opravě
domů a roznášení hygienických potřeb. Jeden
z Rotary projektů je pomoc nemocnici Rosary
Sisters, komunitní denní nemocnice (samofinancováno) poblíž zóny výbuchu, kde jsou rozsáhlé škody – jen na JIP jsou potřeba přístroje
v hodnotě přes 400 000 USD.

* člen Disaster Aid Response Týmu
** Sky Hydrant Max: produkt neziskové organizace Sky Juice Foundation, Austrálie
*** www.rcpi.club: členský klub v RI Distrikt 2240 – Česká republika a Slovenská republika
**** 28 Rotary klubů, 25 Rotaract klubů v Libanonu, součást Distrikt 2452, patří do Rotary Zone 21 (32 zemí s 34 tis. rotariány)

Disaster Aid
Europe, z. s.
Registrovaná nezisková organizace
v České republice přijímá dary od
rotariánů z celého světa a od dalších
jednotlivců, organizací a společností,
které se zajímají o naši spolupráci
s místními Rotary kluby v Albánii.
Pro darování:
www.disasteraideurope.com
/klikněte na donate now/
nebo jděte na darovací stránku
www.disasteraideurope.com
nebo přímo na
www.darujme.cz/projekt/1203538

z domova

„K

dyž se sejde mnoho moudrých
lidí, udělají snadno nějakou
hloupost,“ řekl brněnský myslitel František Vymazal, a měl pravdu. Život
je úchvatný sociologický experiment, ukazující nám tak nepochopitelné záhady, že jeden
zírá. Ale znali to i staří Římané – „Senatores
boni viri, senatus bestia mala“. Senátoři jsou
samí dobří chlapi, senát je zlá bestie. Z těch
nejzbožnějších myšlenek je možno upéct
něco, za co by se nemusel stydět čert, a cesta
do pekla je, jak známo, dlážděna dobrými
úmysly. Z toho všeho vysvítá, že v životě,
myšlení a konání lidských pospolitostí
neplatí jakési jednoduché počty, sečítající
kladné kvality jednotlivých částeček, ale
hraje tu roli ještě něco, co může či nemusí
být vždy přítomno. Jen tak je možno vysvětlit, že shromáždění samých úctyhodných,
moudrých, rozvážných, obětavých a charakterních vzdělaných lidí, chtějících dobro, může skončit stejnou rozhádaností jak
nepovedené venkovské hody. A co dál? Opět
je vyzkoušeno a zkušenostmi potvrzeno, že
jinak moudrá cesta, uplatněná v takových
situacích, krizi ještě prohlubuje. Ta jinak
moudrá cesta spočívá ve hledání poruchové
součástky. U auta nebo jiné mašiny je to
naprosto rozumné, v lidských pospolitostech
to obvykle znamená hledání konkrétního
viníka a to vede ke koncům ještě horším.
V takové situaci je však hledání příčiny
správnou reakcí, pokud to nebude ono hledání viníka, pochopitelně. Každý člověk bude
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Něco nám
chybí…
Text: MILAN KLAPETEK

mít svoji teorii, někdo to vysvětlí nízkým tlakem, zaznamenal jsem i takové vysvětlení
podobného fatálního střetu, které hledalo
příčinu v „obráceném magnetismu“ hlavních
aktérů. Špatné není ani kosmické záření a ze
země vycházející paprsky. Za této situace mi
dovolte předložit k té hromádce všemožných
vysvětlení i moji teorii oné neshody. Nám
chybí humor. Každá společnost potřebuje řád,
ale aby se z onoho řádu nestal moloch a leviathan, tedy lidožravá nestvůra, to může zařídit pouze humor, který onen řád flexibilizuje
a dodává mu lidskou tvář. Nejde o to, dělat si
z někoho legraci, jak to bývá často chápáno,
nýbrž o to, nebrat sebe samého příliš vážně
a vidět řečený problém na pozadí vědomí,
že žijeme na nepatrné kuličce hmoty, letící
mrazivým vesmírem neznámo kam, všechno,
co víme a vidíme, je vidění klíčovou dírkou
a nikdo z nás neví dne ani hodiny. Na tomto
pozadí se budou i ty nejvážnější lidské spory
jevit tak trochu nebo i dost žabomyšovitě,
a sami aktéři uznají, že je úměrno tomu věnovat pouze limitovanou dávku vehemence,
a už vůbec není úměrno si tím nechat narušit
lidské vztahy a radost ze života.

V Českém království existuje spolek, který
se jmenuje Obec baráčnická. Ta má ve svém
výboru neboli konšelstvu všechny obvyklé
funkce, které byste našli kdekoliv, ale mají
ještě něco cenného a jedinečného navíc. To
navíc je funkce, zvaná „švandymistr“. To je ten,
který má přímo úřední poslání „obracet spory
v žert“, ale k tomu by ani nemělo dojít, protože
on má pečovat o to, aby se žádný problém ani
diskuse nedostaly do té vážné kritické fáze,
kde oběma stranám jde o všechno a kdy, jak
říkali staří Římané, dochází na triarie, tedy na
nejtěžší kalibry argumentů, páchajících nenapravitelné škody i v oblastech, které s oním
problémem nijak nesouvisí, a lidé pronášejí
neuvážená slova, neumožňující návrat. Obávám se, že celá naše kultura smysl pro tento
flexibilizátor bůhvíkde ztratila, a nyní všichni
a všude jedeme nasucho, natvrdo, nadoraz
a bez onoho polštáře, mírnícího nárazy a otřesy. Bez humoru.
V této situaci, vážení přátelé, vy na obou
stranách těch nesmyslných front, které se
vynořily, vy stejně dobří a stejně dobře to
myslící tam i onde, mám pro vás radu. Dejte
si panáka a jděte se večer, až se setmí, projít
na hřbitov nebo alespoň kolem hřbitova,
někde si tam sedněte a hodinu pozorujte
propastnou hloubku vesmíru s myriádami hvězd, z nichž některé již před tisíci let
zanikly, ale jejich světlo k nám ještě letí.
Jsme prach na tváři Země, a bez humoru
je všechno naše kvaltování přímo tragikomické. Ten úřad švandymistra bych vzal.
ROTARY GOOD NEWS 5|2020
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Outbounds
Text: JAROMÍR BARÁK,
předseda distriktního výboru
výměny mládeže

R

otariánský rok 2019/20 byl
i v našich výměnných programech pro mládež velmi nestandardní a nejméně jeden
další podobný nás čeká.
V třetím čísle tohoto časopisu
jsme uveřejnili první várku článků o pobytech našich outboundů v zahraničí, byly zaměřené speciálně na jejich v té době aktuální
zkušenosti s koronavirovou pandemií.
V tomto čísle si můžete přečíst články, ve kterých studenti s určitým odstupem hodnotí
celý svůj pobyt, ať už se kvůli koroně vrátili
o několik měsíců předčasně, nebo na výměně
zůstali po celou plánovanou dobu. Kvůli COVID-19 se vrátilo předčasně 27 studentů.
Celkem jsme ve školním roce 2019/20 vyslali do zahraničí 79 studentů, 79 dětí,
46 z Česka a 33 ze Slovenska. Nejvíce jich
bylo v USA – 33, do Brazílie 10, na Tchaj-wan 6, do Mexika 5, do Argentiny, Austrálie a Kanady po čtyřech, do Kolumbie 3, do
Itálie a Ruska po dvou, a po jednom studentovi do Japonska, Jižní Koreje, Jižní Afriky, Bolívie, Chile a Thajska.
V našem distriktu jsme hostili celkem
74 studentů, 30 na Slovensku v celkem
14 Rotary klubech, v Česku pak 44 studenROTARY GOOD NEWS 5|2020

tů v 21 klubech. Studenti byli ze čtrnácti
zemí, nejvíce studentů k nám přiletělo
z USA – 30, z Brazílie 12, z Mexika a Kanady
po pěti, z Argentiny a Tchaj-wanu 4, Kolumbie 3, a po jednom z Bolívie, Japonska,
Jižní Koreje, Ruska a Venezuely. Současně
zde už od ledna 2019 byli čtyři studenti
z Austrálie a jedna studentka z Jižní Afriky,
které od ledna 2020 nahradil stejný počet
studentů ze stejných zemí, kteří jsou v současnosti jedinými našimi inboundy. Kvůli
COVID-19 se vrátilo domů předčasně 32 zahraničních studentů.
Velké poděkování patří všem Rotary klubům v našem distriktu zapojených do výměny a hostitelským rodinám. A to za
mnohdy komplikovanou, ale úspěšnou
dopravu inboundů na letiště, pokud se rozhodli předčasně vrátit domů, nebo za pomoc s návratem outboundů. Největší díky
pak patří těm, kteří se i v této velice komplikované době starali o inboundy, kteří se
rozhodli na výměně zůstat až do jejího plánovaného ukončení.
Tři články hostitelských rodin, které pečovaly o zahraniční studenty i v době, kdy
byly kvůli koroně zavřené školy, si též můžete přečíst na následujících stránkách.
Náš přístup k řešení krizové situace, tedy
to, že jsme ponechali na vůli studentů a jejich vlastních rodičů, zda kvůli pandemii
odletí domů nebo zůstanou na výměně,
a péče o ně, pokud se rozhodli zůstat, je
oceňován i našimi zahraničními partnery.

Poděkování Rotary klubu Jindřichův Hradec a hostitelským rodinám z tohoto města, které napsal floridský rotarián Paul
Blaine, též uveřejňujeme.
Velmi složitá byla – a stále je – situace se
studenty, kteří chtěli vyjet na výměnu ve
školním roce 2020/21. Bylo jich celkem 75.
Rotary International kvůli koronakrizi rozhodlo, že výměnné pobyty ve standardním
termínu zruší, na výměnu bude možné vyjet nejdříve v lednu 2021 na zkrácený pobyt
v délce 6 nebo 7 měsíců. Vzhledem ke komplikované situaci v celém světě, a především problémům se získáváním víz se evropské země rozhodly, že realizovat
výměny tímto způsobem bude možné pouze v schengenském prostoru, kde studijní
víza nejsou nutná, je zajištěna kvalitní
zdravotní péče a i doprava mezi jednotlivými zeměmi je mnohem jednodušší.
Této možnosti se rozhodlo využít 35 našich studentů, 28 se rozhodlo odložit svoji
výměnu na školní rok 2021/22, a 12 z našeho
programu odstoupilo.
Letní tábory a rodinné výměny, kterých
se pravidelně účastní více než stovka studentů, se v roce 2020 vůbec neuskutečnily.
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ŽIVOT V INEJ KRAJINE
NEMUSÍ BYŤ ROZDIELNY
Každodenný život v Kanade sa až tak
veľmi nelíši od toho nášho na Slovensku. Asi najväčší rozdiel som vnímala v ľuďoch. Dennodenne som sa
stretávala s inými ľuďmi či už v škole, alebo na ulici. Ich prívetivosť
a vždy dobrá nálada ma veľmi tešili.
V konečnom dôsledku mi život v Kanade nepripadal až tak iný. Nebola
som rázne vytrhnutá zo svojho denného režimu a žiadny kultúrny šok
som nezažila. Za čo som rada, keďže
som mala už len dosť z toho, že musím zvládnuť desať mesiacov bez
mojej rodiny a priateľov. No aj takéto
rozdiely robia celý ten zážitok iným
a svojím spôsobom jedinečným.
Michaela Benková
/RC Banská Bystrica Classic/
– Kanada D5060
3

6
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AKÝ JE ŽIVOT V JOHANESBURGU
V rámci výmeny som strávil skoro
celý tento školský rok v Johannesburgu v Juhoafrickej republike. Teraz
keď už som naspäť, dostávam často
otázku, ako vyzerá život tam, kde
som žil. Prvá odpoveď aká mi príde
na myseľ je, že úplne normálne. Pre
mňa už je dnes juhoafrický život tak
normálny ako ten slovenský. A tie
menej normálne? Tam som chodil po
stolovej hore, hladkal dospelého slona, zlaňoval kaňon, kúpal sa kúsok
od tučniakov, navštevoval nálezisko
prvých predchodcov človeka alebo si
lovil na poli brokovnicou dikobraza
na obed.
Ondrej Apalovič
/RC Bratislava/ – JAR D9400
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TADY A TEĎ, NA TAIWANU
Měl jsem radost, že pojedu na roční
studijní program na Taiwan.
Uvítaní bylo velkolepé. Česká vlajka
na letišti s mým jménem byla vidět už
zdaleka. V Taipei jsou lidé velmi příjemní a hezky se k sobě chovají. Na
mé nové taiwanské škole je vše úplně
jiné! Má svou vlastní knihovnu, posilovnu i bazén. Pravidelně se setkávám
s ostatními výměnnými studenty
a jezdíme na výlety. Byli jsme i na Xiangshan, odkud je dechberoucí výhled
na Taipei. Poznávám nové lidi a jinou
kulturu. Bydlím v malém pokojíčku,
a když otevřu okno, vidím velikánské
město. Můj host tatínek mi dal čínské
jméno, které v překladu znamená vesmír... je to pro mě velká čest a vážím
si, že i když mám modré oči a blonďaté vlasy, jsem na rok jejich.
Matěj Brejša
/RC Třebíč/ – Taiwan D3481
4

AKO SA ŽIJE POD PALMAMI?
Očakávania ktoré som mal sa mi viac-menej naplnili a všetko čo som
chcel dosiahnuť som dosiahol. Býval
som v malom meste a Strednú školu
sme mali len jednu a preto sa v meste v podstate každý s každým poznal. Začal som trénovať basketbal.
Dostal som sa do výberu najlepších
zo školy. Bol som i členom atletického tímu kde som vrhal guľou a hádzal diskom. Host rodiny som mal
skvelé, všetky sa o mňa starali ako
keby som skutočne bol člen ich rodi-

ny a ja som ich mohol brať ako moje
skutočné americké rodiny a viem, že
keby sa chcem jedného dňa vrátiť,
tak mám nejedno miesto kam by
som mohol ísť. S rodinami sme toho
precestovali dosť- výlet na hranicu
štátov Alabama, Tennessee a Georgia, cesta do Grand Canyonu, do Washingtonu DC, I zápas hokejového
tímu Tampa Bay Lightnings.
Ján Černák
/D2240 Česko a Slovensko/
– USA D6960
5
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Toľko dní som strávila na druhej strane sveta v nádhernej Argentíne. Škola
v Argentíne je o dosť iná ako na Slovensku. Nikomu nevadilo ak ste prišli
neskoro na vyučovanie. Napriek tomu,
že v škole vládol mierny chaos, každý
tam mal svoje miesto a kolektívny
duch bol obrovský, žiaci chodili do
školy s nadšením, vôbec nie z donútenia. Do triedy som bola prijatá ešte
vrúcnejšie ako do rodiny, v argentínskej škole sú výmenní študenti niečo
ako celebrity. Moje rodiny boli ale
také úžasné. Každá ma zobrala niekam na poznávací výlet, vďaka čomu
som precestovala veľkú časť Argentíny – od vodopádov Iguazú na severe,
cez viac menej suchú a prašnú Cordobu až po nádhernú Patagóniu a Ohňovú zem na juhu. Ďakujem Rotary
a mojim rodičom za takúto príležitosť
a viem, že na moju výmenu budem
ešte veľmi dlho spomínať.
Paulína Dudová
/RC Martin/ – ARG 4905
6

MŮJ ROK V HRSTCE
Nikdy bych nevěřila, že bych mohla
potkat tak parádní lidi, díky kterým
bych se cítila jako doma! Navštěvovala jsem Crystal River High School.
Zkušenost studovat v Americe je
úžasná a pozitivně odlišná. V Česku
jsem závodně hrála basketbal, a proto jsem byla vybraná do školního
Varsity týmu. A kromě jiných soutěží
jsme vyhráli první místo v Distriktu.
Koronavirová krize ovlivnila celý
svět, bohužel i naši tolik plánovanou
výměnu. Ale dívám se na to pozitivně, právě v období, kdy se uzavřely
školy, jsem se daleko více spřátelila
a stmelila se studenty a stali se
z nás nejlepší přátelé.
Jana Eliášová
/RC Olomouc-City/ – USA D6950
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Aj keď ste boli
v Taliansku,
tak Sardínia
ponúka niečo
unikátne, čo
nikde inde
nenájdete.

Pre mňa bolo obrovským zážitkom, že
aby sme sa do jednej z jaskýň dostali,
museli sme ju podplávať, lebo vstup
bol pod vodou. Jaskyne boli nádherné,
vnútri sa stretávalo viacero farieb cez
fialovú až oranžovú. Dúfam, že som
niekoho presvedčil, že návšteva tohto
talianskeho ostrova stojí zato a môžem garantovať, že aj keď ste boli v Taliansku, tak Sardínia ponúka niečo unikátne, čo nikde inde nenájdete.
Filip Forró
/RC Bratislava Danube/ – Taliansko
IMD2040
9

7

SPLNĚNÝ SEN ANEB ROK ŽIVOTA
U NIAGARSKÝCH VODOPÁDŮ
Když jsem si jako malý designoval
svůj pokoj tapetami New Yorku s proslulými žlutými taxíky a snil o tom,
že si jednou takový taxík sám v „Big
Applu“ zastavím, netušil jsem, že se
mi sen splní. Americká high school je
jedna z věcí, kterou jsem chtěl opravdu zažít, a musím říct, že vybírání
předmětů, na které chcete jako student docházet, je vážně skvělé. Přihlásil jsem se do volejbalového
teamu, i přesto že jsem volejbal hrál
jen párkrát za život. Bylo to jedno
z nejlepších rozhodnutí. Díky sportu
si totiž najdete přátele mnohem
rychleji, a já jsem si již během prvních tréninků připadal, jako kdybych
se s mými spoluhráči znal několik
let. Během celé výměny jsem několikrát navštívil zápasy NHL, byl jsem
i na jedné z největších moto show
světa v Torontu a dalších zajímavých
místech, ke kterým nepochybně patří
i Niagarské vodopády. Chtěl bych srdečně poděkovat hlavně mé rodině
a Rotary za splněný sen.
Tomáš Foltýn
/RC Ostrava/ – USA D7090 Buffalo
8

ROK V RAJI
Sardínia, raj na zemi. Dlhé pláže s bielym pieskom, nádherné zátoky a mohutné hory a ja som tu strávil rok môjho života. Navštívili sme pláže Cala
Luna, Cala Mariolu, Piscine di Venere
a ďalšie. Na východnom pobreží Sardínie sa nachádza veľa morských jaskýň.
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ŽIVOT JE ZMĚNA
Ještě před tím, než jsem se přihlásila
do programu dlouhodobé výměny,
jsem dlouho snila o tom, moci někdy
studovat v USA. Prvních několik dní
jsem se snažila zvyknout si na nové
prostředí a zabydlet se. Připadala
jsem si občas jako Alenka v říši divů.
Ve škole jsem si vybrala mnoho zajímavých předmětů – technické divadlo, food class nebo francouzština či
španělština. Zapojila jsem se do
týmu Cross Country (XC), což je něco
jako přespolní běh s trasou na 5 km.
Velmi ráda vzpomínám na všechny
úžasné výlety do hor nebo k vodopádům. Opravdu doufám, že se jednou
budu moci zase vrátit zpátky do
mého druhého domova a navštívit ty,
po kterých se mi už tak moc stýská.
Uteklo to neskutečně rychle a já na
to budu ještě dlouho vzpomínat.
Zuzana Frková
/RC Znojmo/ – USA D7680 Severní
Karolína
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VÝMĚNA JAKO ROČNÍ DOVOLENÁ?
Výměna není pouze o učení se nových
dovedností, jazyků, poznávání kultury,
kamarádů a nových lidí, ale také
o učení se respektu k druhým, samostatnosti a o poznání především sebe,
svých hranic a možností. Je to obrovský krok do neznáma, vystoupení
z komfortní zóny, ale stojí to za to!
Bez absolvování výměnného pobytu
v Thajsku bych dnes nebyla taková,
jaká jsem, a bez všech dobrých, ale
i těch ne příliš skvělých zkušeností,
které jsem tam nasbírala. Vyber si
zemi srdcem a hlavně si ji vyber sám,
protože právě TY tam budeš trávit rok
života, odhoď strach a vyraž za dobrodružstvím. Nebudeš litovat.
Denisa Glížová
/RC Znojmo/ – Thajsko D3330
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PROČ ODJET NA VÝMĚNNÝ POBYT?
Je super zkusit něco nového, vypadnout ze své komfortní zóny, to jsou
chvíle, které člověka nejvíce posunují, a věřte mi, těch situací tam bude
spousta. Časem zjistíte, že vás tyto
situace natolik rozvíjejí, že je sami
budete vyhledávat. Dále určitě proto,
abyste poznali novou kulturu, s novou kulturou přichází nový způsob
myšlení, a to člověku otevírá mnohé
nové obzory. Určitě proto, aby se člověk osamostatnil. V neposlední řadě
abyste se naučili nový jazyk či jazyky.
Jak zjistíte, jazyk je nejmocnější klíč
na světě, který dokáže zbořit takové
hradby a překlenout takové propasti,
že si to málokdo umí představit.
Jakub Hlaváček
/RC Ostrava International/ – Brazílie
D4730
12
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FESTIVAL MASIEK
Náš co-chair sa nás rozhodol zobrať
na výlet do štátu Chiapas. Každý rok
už od 16. storočia sa tu organizuje
festival s názvom "Fiesta de Enero",
ktorý bol zaradený aj do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
UNESCO. Chalani si obliekajú ženské
šaty, ktoré sú typické pre tento sviatok. Išli sme na prehliadku mestom,
ktoré malo veľmi zaujímavú architektúru. Prišli sme až ku kaňonu Sumidero, ktorý má dĺžku 13 kilometrov.
Loďou sma sa preplavili až na koniec
kaňonu. Videli sme rôzne zvieratá,
ale najzaujímavejšie boli krokodíly
plávajúce iba pár metrov od nás. Ďalší deň sme mali namierené do San
Cristóbal de las Casas – mesto plné
krásnych farebných kostolov so starodávnou architektúrou. Výlet bol pre
mňa nezabudnuteľným zážitkom.
Tereza Holúbeková
/RC Liptovský Mikuláš/ – Mexiko
D4195
13

HIGH SCHOOL: JAK VYPADÁ A V ČEM
SE LIŠÍ KANADSKÝ ŠKOLNÍ SYSTÉM
Celý rok jsem studoval na střední
škole Cochrane High School
v Cochrane v Albertě. V nabídce
předmětů a klubů je v podstatě cokoliv, takže si může vybrat skutečně
každý. Byl jsem umístěn do posledního ročníku, který je běžně ukončen
slavnostním ceremoniálem. Každý si
jde v taláru pro diplom, načež probíhají mohutné oslavy. To se bohužel
kvůli koroně nekonalo. Škola ale vy-
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myslela náhradní řešení přes youtube livestream. Párkrát v průběhu
roku, především v zimě, se může stát,
že škola zůstane na den neočekávaně uzavřena. To se děje, když teplota
klesne hluboko pod bod mrazu. Mně
se to stalo jednou, venku bylo -37 °C.
Cochrane High School byla podstatnou součástí mojí výměny a čas v ní
a její nepřeberné aktivity jsem si
děsně užil! Budu na ni ještě dlouho
vzpomínat!
Tomáš Jandík
/RC Ostrava International/ – Kanada
D5360
14

JEĎTE DO USA
Vám, kteří se rozhodujete podniknout dobrodružství v podobě ročního
výměnného pobytu a máte spoustu
koníčků, bych doporučil jako cílovou
zemi Spojené státy, kde se při každé
škole můžete realizovat v různých
aktivitách. Mně osobně se podařilo
objet Colorado s cross country týmem na podzim a v zimě na lyžích.
Na závěr lyžařské sezony jsem se
kvalifikoval na Mistrovství Colorada
v alpském lyžování. Zažil jsem nezapomenutelné chvíle, kdy jsem společně s týmem odjížděl od školy
a všichni studenti, i přesto že bylo
pod nulou, stáli venku a nadšeně nás
vyprovázeli. Před autobusem a za
ním jel místní policejní doprovod.
Daniel Juříček
/RC Ostrava International/ – USA
D5450
15

JAPONSKO
V prvních dnech jsem se seznamovala s Japonskem, navštěvovala chrámy a užívala si letní festivaly, které
jsou na Japonsku jednou z nejlepších
věcí. První výlet se školou mě překvapil – na výlet jsme letěli do Singapuru. Jinak jsme přes školní rok
byli velmi vytíženi, ale přesto jsme
se dostali na další báječný výlet,
tentokrát s Rotary – Hirošima, Kjóto,
Ósaka tour. Společně jsme se vydali
přes celé Japonsko, abychom viděli
i druhou stranu země, nechali se
zmást místním dialektem a odnesli
si plno zážitků. Navštívili jsme mnoho chrámů, svatyň, památník míru
v Hirošimě, věže v Kjótu a Ósace,
nebo jsme si zkusili, jaké by to bylo
být samurajem.
Karolína Komárková
/RC Znojmo/ – Japonsko D2770
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NESKUTEČNÉ SE STALO SKUTEČNÝM
Když jsem si ještě před rokem představil život v Americe, napadly mě
fastfoody, velká auta a multikulturnost. Proto jsem byl zaskočený, když
jsem se setkal hlavně se zdravým životním stylem, skvělým vzdělávacím
systémem, sportem a dobročinnou
aktivitou. Ať už to bylo štěstí nebo
neštěstí, tak jsem se musel kvůli covidu po 7 měsících vrátit zpátky
domů. Stejně ale nelituji jediného
dne, který jsem v USA strávil. Nebylo
lehké najít si přátele, utvořit vztahy
s rodinou, nebo být celý rok zodpovědný sám za sebe. Vždycky jsem si
pamatoval na rady, které nám dávali
na orientation meetinzích – mluv
s každým, přátel se s každým, zkoušej všechno, neříkej na návrhy ne,
buď často se svou host rodinou, nebuď v kontaktu s Českem. Díky tomu
jsem se hned první týden dostal do
Bostonu nebo jel lyžovat do New
Hampshire. Jednou větou řekl bych
„neskutečné se stalo skutečným“.
Jonáš Koziorek
/RC Ostrava/ – USA D7930
17

NEOBYČEJNÉ MEXIKO
Mládežnickou výměnu pod křídly Rotary už zažil brácha i sestra, takže
jsem měl jednak dostatek informací,
ale také jsem před pěti lety prožíval
u nás doma šest výměnných studentů z Asie, Ameriky i Evropy. Prakticky
každý výměnný student z letošního
roku bude zmiňovat fakt neobvyklou
situaci spojenou s předčasným
ukončením pobytu z důvodu covid-19. Podstatné je, že rotariáni dovedou reagovat v krizových situacích,
dovedou se podpořit, informovat
a jsou schopni odlišit podstatné
věci. Byla to velká škola krizového řízení, kterou Rotary zvládlo skvěle.
Filip Maršálek
/RC Brno City/ – Mexiko D4195
18

NEPREŽÍVAJ, ALE BOJUJ O SVOJ ROK
Nebola som si istá, či som ,,pripravená" na výmenu, či sa moji priatelia
nezmenia alebo ich náhodou nestratím a sama som si to celé najskôr
nevedela predstaviť. Dôležité bolo,
že som sa rozhodla tomu dať šancu
a jedného dňa sa neistota vyparila
a nahradila ju túžba sa osamostatniť. Veľa študentov má problém s jazykovou bariérou. Ja som mala taktiež problém s angličtinou a plne
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som si to uvedomovala. Keď som prišla do Ameriky vykašľala som sa na
to ako rozprávam a hlavne som rozprávala. Je jedno o čom, ale keď ľudia uvidia vašu snahu budú vám pomáhať. Tak som išla ďalej a ďalej až
prišiel koniec mojej výmeny. Teraz sa
pozerám späť a som rada, že som
bojovala za veci, ktoré som chcela.
Spoznala som nových ľudí, ale hlavne som sa prekonala ako človek.
Natália Melová
/RC Martin/ – USA D5470
19

BRAZÍLIA
Najlepšia časť výmeny prišla s výletom od Rotary na pobrežie Brazílie
zo severu na juh. Zažili sme zážitky,
na ktoré nikto z nás nezabudne
a spoznali nádhernú časť krajiny
Brazílie. Výlet sme zakončili v Rio de
Janeiru pri soche Ježiša Krista. Jednoznačne najvýznamnejším obdobím
pre Brazíliu je čas karnevalu. Oslavy
su rozlišné pre každý kút tejto krajiny. Toto obdobie, ktoré môže trvať aj
celé leto bola aj najkrajšia časť mojej výmeny. Veľké kamióny na úzkych
uliciach plné tanečníkov presne tak
ako to je vo filmoch splnilo moje
očakávania a zanechalo vo mne veľmi pozitívny dojem. Brazília je jednoznačne jedna z najlepších krajín na
výmenu, z dôvodu otvorenosti všetkých domácich voči novým turistom,
ale aj veľkému množstvu krás, ktoré
ich príroda ponúka.
Jakub Mičko
/RC Košice/ – Brazílie D4652
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HOLA MÉXICO!
Mexiko jsem si vybrala z prostého
důvodu. Kvůli lidem. Víte, aby vaše
výměna byla skvělá, nepotřebujete
ani osobního šoféra, ani bydlet ve
velkém a krásném domě, ale musíte
mít kolem sebe skvělé lidi. Milující
a vlídnou rodinu, která bude aspoň
z části zastupovat tu vaši a která se
postará o to, že se nebudete cítit
osamocení. Přátelské spolužáky,
s nimiž se lehce skamarádíte, nápomocné učitele, kteří budou chápaví
a vstřícní, sympatické rotariány, jimž
budete důvěřovat. Výměna je totiž
především o lidech a já můžu hrdě
říct, že Mexičané jsou úžasní a já že
si dobře vybrala.
Kateřina Milatová
/RC Ostrava International/ – Mexiko
D4110
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Prožila jsem
nejšťastnější,
nejdrsnější,
nejsmutnější
a všechny nej
chvíle, co si
jen dovedete
představit.
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JEDEN MALÝ OSTROV
PRO MĚ ZNAMENÁ CELÝ SVĚT
Než jsem na výměnu odjela, měla
jsem v hlavě více než zmatek. Věděla
jsem, že potřebuju radikální změnu,
a výměnný pobyt byl ideální řešení.
Připravená čelit svým strachům
a sama sobě dokázat, že život není
tak na nic. Čas utíkal a já jsem si
prošla nespočtem bojů hlavně sama
se sebou. Nakonec ale mohu říct, že
jsem vyhrála. Samotnou mě překvapilo, kolik toho člověk může zažít za
10 měsíců a jak moc může dospět.
Tchaj-wan se pro mě tedy opravdu
stal novým domovem. Prožila jsem
ty nejšťastnější, nejdrsnější, nejsmutnější a všechny nej chvíle, co si
jen dovedete představit. Děkuju celému Rotary, že tohle pro nás mladé
dělá a umožňuje nám dospět.
Natálie Šebestová
/RC Klatovy/ – Tchaj-wan D3510

DO AUSTRÁLIE? A NA ROK?!
Klokani. Když se řekne Austrálie,
mnoha lidem se určitě vybaví toto
typické zvíře. Ano, klokani jsou úplně
všude. Normální pro mě bylo, při
cestě do školy jich potkávat celé
skupiny. Pokud tedy máte rádi přírodu a zvířátka, v Austrálii je jich
spousta. Od nepřeberného množství
mořských živočichů, papoušků, obrovských ještěrů až po koaly, a potkáte je všude. Měla jsem tu čest dokonce vidět i koalu ve volné přírodě.
Australská škola každý den končí ve
3 odpoledne, takže jsem měla
spoustu volného času s mojí host rodinou nebo se svými kamarády na
pláži. Měla jsem to štěstí potápět se
nad Velkým bariérovým útesem
s mořskými želvami, projít se deštným lesem nebo pozorovat západ
slunce nad nekonečnou buší. Užila
jsem si široké písečné pláže, které
jsou skoro bez lidí a mně se staly
ideálním místem k odpočinku a procházkám. Nikdy předtím jsem také
neviděla noční oblohu plnou hvězd
s Mléčnou dráhou. Rok v Austrálii byl
jedním z nejlepších let v mém životě,
nezapomenutelným zážitkem a nikdy
svého rozhodnutí nebudu litovat.
Valerie Vilnerová
/RC Praga Ekumena/ – Austrálie
D9570
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MOJE POSTREHY Z TAIWANU
Býval som v Taoyuan, dvojmiliónovom meste južne od Taipei. Pri prílete na letisko na mňa čakala celá delegácia. Tri host rodiny a členovia
môjho Rotary klubu. Prvú vec, čo
sme spoločne spravili, bola fotka,
tých som mal počas pobytu naozaj
veľa, pretože Taiwanci milujú fotenie.
Okrem klasickej Taiwanskej školy
som chodil aj na jazykovú školu spolu s ďalšími Rotary študentami. Tu
sme strávili dva dni v týždni a učili
sa jazyk, zvyky a kultúru. Taktiež
sme si tu vytvorili naozaj dobrú partiu. Rotary na Taiwane je naozaj
obrovské, rešpektované a bohaté.
Oplatí sa mať s nimi dobrý vzťah,
pretože majú možnosti ti ukázať naozaj veľa. Myslím si, že Taiwan je veľmi dobrá krajina na výmenu, Podľa
mňa to je zdravá exotika a určite ho
odporúčam navštíviť. Ja som si tam
svoj rok naozaj užil.
Michal Šubín
/RC Bratislava International/
– Taiwan D3502
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ZMĚNA JE ŽIVOT
Postupem času jsem si zvykl na
všechny změny, které jsou s výměnou
spojené. Tím, že jsem byl v Koreji, tak
největší bariérou byl jazyk. Někteří jiní
studenti se ho vlastně nenaučili vůbec, ale já bych řekl, že se mi to do obstojné míry povedlo, určitě bych s ním
chtěl v budoucnu pokračovat. Nejvíce
mi daly všechny mé rodiny. Vzaly mne
mezi sebe, podporovaly úplně ve všem,
sourozenci se mnou trávili nezměrně
času a rodiče se mi také každodenně
věnovali. Zásadní v mém korejském životě byla škola, trávil jsem v ní většinu
dne, získal spoustu kamarádů, dokonce i pár z řad pedagogů, jeden fran
couzsky mluvící učitel mě ve všech
svých volných hodinách učil v knihovně korejštinu. Po celou dobu mi při
všem pomáhali ostatní výměnní studenti a kromě nich i samotní rotariáni.
Nikdy nebudu schopen dostatečně
všem poděkovat za to, jak mi pomohli.
Matouš Vodenka
/RC Prague International/ – Jižní
Korea D3661
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USA

VELKÉ DÍKY!
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!

B

ěhem celé výměny mi Emma každý
měsíc psala e-mail o svých aktivitách. Každý z těchto e-mailů jsem
vždy přeposlal všem 55 členům našeho klubu. Všichni jsme s nadšením četli o jejích
zkušenostech ve škole, výzvách a úspěších
s učením češtiny, nových přátelstvích
a hlavně – jak si užívá krásné chvíle s kamarády, dalšími výměnnými studenty, hostitelskými rodinami a rotariány.
V každém dopise psala Emma o svých
třech úžasných hostitelských rodinách.
Popisovala nám exkurze, výlety, ježdění na
kolech, hry, jídla a každodenní diskuze se
všemi rodinami. Je nám jasné, že Emma
měla tři dokonalé hostitelské rodiny, kterých se mohla cítit opravdovou součástí.
Vy všichni jste Emmě ukázali, jak ji máte
rádi, a my víme, jak moc vás všechny má
ráda také!
Během své výměny mi Emma také vyprávěla o dalších rotariánech, kteří se zasloužili o její úspěšnou výměnu. Jak distriktní koordinátoři, tak klubový Rotary
Youth Exchange (RYE) Emmě poskytli
mnohé příležitosti poznat další výměnné
studenty, porozumět místním postupům
a českým zvykům a zapojit se do dění
v hostitelském Rotary klubu.
Náš klub – a samozřejmě především
Emmy rodina – si neuvěřitelně cení ob32

zvlášť toho, jakým způsobem jste se postarali o Emmu během pandemie COVID-19.
Jiné země posadily všechny RYE studenty
na první letadla zpět domů i přes všechna
přeplněná letiště a několikrát zrušené lety.
Emmy distrikt, klub a hostitelské rodiny
se snažily udělat rozhodnutí v zájmu bezpečnosti každého jednotlivého studenta.
Rozhodli jste, že pro Emmu bude nejbezpečnější zůstat s vámi, její rodina na
Floridě souhlasila a vy jste pro to udělali
vše. Byl jsem obzvlášť dojatý ochotou hostitelských rodin umožnit jí pokračovat ve
výměně i přes koronavirus. Díky vám všem
měla Emma nezapomenutelné zážitky
i během období karantény. Během této
nejtěžší doby jste se o Emmu opravdu starali, jako by byla vaše vlastní dítě... děkuji!
V letech 2015–16 hostil náš klub úžasnou
RYE studentku z Dačic, Lucii Polákovou.
Lucie byla sponzorována Rotary klubem

Telč a velmi úspěšně reprezentovala vaši
oblast. S Lucií si stále píši…a to ona mi
přeložila tento dopis do češtiny! Lucie nyní
studuje třetí ročník na University College
London, jedné z nejprestižnějších světových univerzit – a svůj úspěch připisuje
svým zkušenostem z RYE! Doufám, že
i v budoucnu budeme mít příležitost vyměnit si studenty mezi Českou republikou
(možná dokonce Jindřichovým Hradcem!)
a Punta Gorda.
Ještě jednou vám všem moc děkuji za
vynikající péči – a lásku – které jste Emmě
během celého uplynulého roku dali.

Dr. PAUL BLAINE
Co-Chair, Youth Service
and Youth Exchange Officer
/Rotary Club of Punta Gorda, Florida, USA/
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Host-rodiny
ČO NÁM DALO A ČO VZALO
HOSŤOVANIE ŠTUDENTA
Keď sa náš syn rozhodol ísť na rok
študovať do zahraničia, ako prvú
možnosť sme zvolili Rotary, keďže
sme od samého začiatku vedeli, že
nechceme aby jeho izba ostala
prázdna. Že tak, ako niekto poskytne
domov jemu, tak aj my chceme
poskytnúť domov zahraničnému
študentovi. A bolo to najlepšie
rozhodnutie.
Hosťovali u nas: Juan Jose Urbano
Bravo z Columbie a Marley McCauley
z Floridy. Pár mesiacov pred výme-
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nou sme dostali informácie, že ako
prvý k nám príde chlapec z Kolumbie. My nehovoríme po anglicky, ani
po španielsky a on naopak inak ako
španielsky nevedel. No našťastie cez
prekladač sa dá rozumieť každému
jazyku. Vôbec sa netreba báť mať
u seba študenta ktorému nerozumiete. Po pár dňoch nám stačili ruky,
nohy a slabá angličtina. Juanovi sme
za 5 mesiacov čo bol u nás ukázali
ako žijeme. Keďže sme celkom aktívna rodina, boli sme často na výletoch
a ukazovali sme Juanovi naše krásne
Slovensko. Vzali sme ho aj na feratu
kde sme zažili adrenalínové zážitky
na ktoré určite ani my ani on neza-

budneme. S novým rokom k nám prišla aj nová študentka. Pocity boli
rovnaké, rozdiel bol len v tom, že ona
už vedela krásne hovoriť po slovensky. Ona učeniu nového jazyka venovala intenzívne čas. Opäť sme trávili
čas s našimi priateľmi a rodinou. Keď
som na narodeniny dostala správu
od Juana v znení: "Všetko najlepšie
k narodeninám mama, dakujem za
všetko, si krasna a vyborna mama,
som vely žastmy mam ty" vedela
som, že to stálo za to. Byť hosťujúcimi rodičmi bola pre nás neopakovateľná a skvelá skúsenosť.
Andrea Šlosárová
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NEZAPOMENUTELNÉ
CHVÍLE
Pokud mám napsat pár slov
o uplynulém roce, kdy jsme se celá
rodina stali součástí Výměnného
programu, byl to čas plný zážitků,
osobních lekcí i celé škály emocí.
Na začátku srpna jsme vyslali Anežku na Floridu. Tato výměna byl její
splněný sen a štěstí jí přálo i v průběhu roku. Mohla jsem se tak radovat,
že potkala fajn lidi, a oddechnout si.
Jak nám bylo doporučeno, připravili
jsme se hostit zahraničního studenta,
tak jako bychom se starali o vlastní
dítě. I při tomto setkání nám štěstí
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přálo a student, který k nám přiletěl
z Brazílie na konci srpna, zapadl
skvěle do naší rodiny. I náš druhý
student, který se v lednu přistěhoval,
byl stejného ladění. A tak jsme o víkendech dělali občas výlety s oběma
mladými muži. Kluci vařili brazilská
a indická jídla (výborná). Našla jsem
kamarádky host mámy Radku a Moniku a vytvořili jsme partu. Spolu se
studenty, našimi dětmi i manžely
jsme zažili spoustu krásných dnů, výletů a „přespávaček". Například u nás
doma International food festival navštívilo asi 20 studentů, krásný den
s lidmi z různých zemí, zajímavé jídlo.
Vše jsme završili víkendem na vodě.
Spaní ve stanu, splouvání Vltavy na

raftech či pohled na Český Krumlov
z řeky. Nezapomenutelné chvíle. Naši
kluci byli fajn, fungovalo to, snažili se
pracovat na společném soužití, poznávání našeho světa, kultury, zvyků
i jazyka. Hrdě chci zmínit, že náš první student dvakrát ze všech ostatních
nejlépe napsal test z češtiny na Rotary víkendu. A i druhý student dosáhl dobré úrovně češtiny, oblíbil si
české filmy, a dokonce i Járu Cimrmana. Stýská se mi po nich. Jsem si
vědoma, že jsme měli velké štěstí.
Kluci do naší rodiny zapadli a naše
dny obohatili, věřím, že i my jejich.
Díky covidovému času jsme si je užili
víc než obvykle.
Miluše Doubravová
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DCERA NA JEDEN ROK
– DCERA NA CELÝ ŽIVOT
Je to rok, co jsem vyprovodila
vlastní dceru na letiště, cítila
smutek a nervozitu, když odlétala
na roční výměnu do USA, a za 14 dní
stála na letišti znovu plna očekávání
a nervózní přivítat host dceru Liv
Wyland (16 let) z města Grand
Rapids, stát Minnesota, USA.
Už na letišti jsem byla překvapena
z jejího vřelého přivítání s námi
a naší mladší dcerou Ivanou (15 let)
a tušila jsem, že čas, jaký s námi
stráví, bude stát za to. Snažila jsem
se učit Liv česky a musím říci, že ze
začátku měla veliký náboj se jazyk
naučit. Liv se velice rychle v Olomouci zorientovala, měla spoustu sportovního vyžití a velice ráda cestovala. Nadšená byla z návštěvy vánoční
Vídně, kterou jsme si pořádně užili.
Jsem velice ráda, že vedení Rotary
Youth Exchange nechalo rozhodnutí
přerušit výměnný pobyt na domluvě
mezi host rodinou a studentem. Já
byla ráda, že jsme Liv mohli mít až
do konce jejího pobytu. Možná právě
toto nelehké období nás ještě více
sblížilo. Ihned jak se uvolnily restrikce ohledně covid-19, Liv začala
s ostatními výměnnými studenty
cestovat po České republice. Závěrem chci poděkovat Rotary Youth Exchange Czechia & Slovakia, že moje
rodina mohla být součástí výměnného programu.
Petra Eliášová
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zprávy
K LUBOVÉ

Více fotografií z akcí najdete
v elektronické verzi časopisu:
www.rotarygoodnews.cz

HANDICAMP

Letos jen na týden,
ale o to intenzivněji!
HandiCamp 2020 je za námi! Zdálo se to
až neuvěřitelné, že rok se opět s rokem
sešel a všichni jsme se setkali již
popáté v krásném březejckém areálu
Centra Kociánka nedaleko Velkého
Meziříčí na dalším táboře pro
handicapované pod taktovkou Rotaract
klubu Brno.

N

avzdory nepříznivé pandemické
situaci se tábor podařilo uskuteč
nit alespoň na jeden týden, ale nutno
říci, že o to intenzivnější byl. Tak se nám
líbil a tak jsme si ho užili, že se nám vů
bec nechtělo domů! Tábor, který proběhl
ve dnech 16.–23. srpna 2020, byl doslova
nadupaný programem, skvělými zážitky
a společně stráveným časem asistentů
s klienty. Letošního tábora se zúčastnilo
celkem osm klientů, kteří prodělali dět
skou mozkovou obrnu. Tentokrát bohu
žel z pochopitelných důvodů nebylo
možné na tábor pozvat zahraniční
účastníky, ale to se snad podaří opět za
rok. HandiCamp by nebylo možné uspo
řádat bez podpory mnoha sponzorů,
mezi které z rotariánských řad letos pa
tří RC Brno, RC Brno City, RC Třebíč, RC
Jihlava, Rotaract Club Poděbrady, Inner
wheel Morava a Rotary Alumni Distrik
tu 2240. K táboru již od loňského roku
neodmyslitelně patří plavání. I přes ne
přízeň počasí během prvního táborové
ho dne jsme se neostýchali naskákat do
vody a pokračovat v tom, co jsme se za
čali učit už loni – plavání s handicapo
vanými, při kterém se nepoužívají žádné
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pomůcky. Klienti se tak učí pracovat s tě
lem, svým postižením a dechem a užívají si
na vodní hladině i pod ní určitou svobodu
pohybu a protažení všech svalů, které běžně
tolik nepracují. Oporou plavcům jsou asis
tenti, kteří si osvěžili základní techniky
z loňského roku a naučili se opět něčemu
novému. Novinkou letošního programu bylo
odpoledne „na přání klientů“. Víte, co si na
asistenty vymysleli? Krmení – že prý vždyc
ky s jídlem pomáháme my jim, tak si to pro
jednou zkusíme vyměnit. Byl to neuvěřitel

Nechyběl ani sport
v podobě výuky plavání
bez pomůcek a oblíbené
vyjížďky na koloběžkách
či invalidních vozíčcích.
ný zážitek! Jediné oko nezůstalo suché pod
náporem záchvatů smíchu a jediný kousek
oblečení také nezůstal čistý. Nemluvě o tom,
že někteří asistenti si museli po jídle jít
umýt celý obličej. Na HandiCampu se zkrát
ka nikdy nenudíme!
Kromě procházek, hraní her a vyrábění
rukodělných výrobků jsme byli poctěni ná
vštěvou několika hostů. Dorazil slovenský
folklórní taneční soubor Čalamáda, který
nás po krásném vystoupení a předvedení
krojů i nástrojů naučil také jeden tanec.
V druhé polovině týdne si klienti užili „beau
ty day“ neboli péči všeho druhu – česání,
stříhání, masáže zad a nohou, tetování, kos
metiku a líčení. Tento den byl zakončen ple
sem, na kterém jsme neúnavně tančili na
klasickou i moderní hudbu. Nechyběla ani
návštěva nedaleké farmy, kde jsme nakrmi
li ovce, jeleny a daňky. Vrcholem letošního
tábora ovšem byl příjezd umělecké kovářky
Martiny Turečkové, se kterou si všichni kli
ROTARY GOOD NEWS 5|2020

enti ukovali náramky s kamínkem. Nikdo se
do toho nebál bouchnout a ani žár pece ni
koho neodradil. Tento suvenýr byl z letošní
ho tábora rozhodně číslem jedna! Dámské
osazenstvo HandiCampu bylo i letos potě
šeno návštěvou charismatického Tomáše
Vaňourka z projektu Zikmund100, který pro
mítl videa z cest a povyprávěl o dalších
cestovatelských plánech, které se připravu
jí. Pevně věříme, že bude možné je i přes
současnou situaci zrealizovat, protože již
teď se těšíme na další Tomášovu návštěvu
s novými zážitky ze světa.
Týden opravdu utekl jako voda a my jsme
se museli rozloučit. Celý tábor krásně shr
nula jedna z našich klientek Zdenička: „Krás
ný týden ve znamení přátelství, emocí
a hlavně nezapomenutelných zážitků v ješ
tě krásnějším prostředí Březejce. Já vlastně
ani nevím, jaký zážitek byl nejlepší, protože
i když se letošní HandiCamp konal jen týden
kvůli současné situaci, my toho stihli oprav
du moc: krmení asistentů jogurtem, výlet
na farmu a krmení jelenů, vyrábění náram
ku z korálků, ale taky jsme měli možnost
ukovat si náramek, to pohltilo naprosto
všechny. Nechyběl ale ani sport v podobě
výuky plavání bez pomůcek a oblíbené vy
jížďky na koloběžkách či invalidních vozíč
cích. Stále ze sebe ještě dostávám všechny
ty zážitky, a vypadá to, že z nich budu čer
pat ještě hodně dlouho – minimálně do dal
šího HandiCampu. Děkuju všem asistentům
a děckám za úžasný týden, a všem lidem,
kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na Han
diCampu.“ Lepší odměnu než spokojené
klienty při odjezdu domů si organizátoři
HandiCampu ani nemohou přát. Děkujeme
všem, kteří k uskutečnění letošního Handi
Campu přispěli. Těšíme se na příští rok!

krátce
B R AT I S L AVA

Oprava strechy
Rotary klub Bratislava v spolupráci s Rotary klubom Richardson TX zrekonštruoval strechu v Resocializačnom centre
Antona Srholca Resoty. Anton Srholec
sa od roku 1992 venoval bezdomovcom,
pre ktorých zriadil domov v bratislavskej
mestskej časti Podunajské Biskupice,
za ktorý vzal na seba zodpovednosť.
V domove zvanom RESOTY je ubytovaných
okolo 40 bezdomovcov. Je to neštátne občianske združenie, ktoré žije zo sociálnych
príspevkov bezdomovcov a z pomoci
dobrodincov. Cieľom Resoty je pomôcť
človeku v núdzi. Od roku 2014 RESOTY
spolupracuje s prof. MUDr. Vladimírom
Krčmérym, DrSc.
Text: ROBERT HROMEC

4 939 eur
Celková suma na rekonštrukciu strechy.

Text: MARTINA SAITLOVÁ, foto: BARBORA SLÁDKOVÁ
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krátce

INTERCITY
MEETING

PODĚBRADY

Smutná zpráva
Rotaract klub Poděbrady v minulém rotariánském roce ukončil svou činnost. Máme za
sebou spoustu skvělých let, projektů a lidí,
kterým jsme snad pomohli nebo je potěšili.
Společně jsme prodávali svařák, postavili
knihovny do parků, hostili několik zahraničních přátel v našem lázeňském městě,
byli u zakládání Rotaractů v Pardubicích
a Mostě, jezdili jsme na výměny a campy,
slavili na distriktních konferencích, pořádali
distriktní konference, navázali přátelství
na celý život (bez žádného klišé), opékali
buřty v dětském domově, natáčeli spoty,
doučovali propadající děti o prázdninách,
zvali zajímavé hosty, tahali gauč do 5. patra,
zlepšili si jazyky, zapojili se do Soundtracku,
naučili jsme se být samostatní a nést zodpovědnost, rokovali a schůzovali, tvořili web,
smáli se, hádali a usmířili. Zkrátka jsme
společně rostli, dospívali, bavili se a za to,
kým nyní jsme a jací jsme, vděčíme z velké
části Rotary a Rotaractu. Dovolte mi, abych
jménem, nyní již bývalého, klubu na tomto
místě poděkoval všem, kteří s námi tvořili
a pekli, kteří nám pomáhali a podporovali
nás. Dovolte mi, abych nad všechny vyzdvihl
pár osob a institucí. Děkuji jménem našeho
kolektivu poděbradským rotariánům Petru
Javoříkovi a Honzovi Machálkovi staršímu
a celému původnímu poděbradskému
Rotary clubu. Velké díky patří zakladateli
Tomáši Holubovi, Janě Kryšpínové a Honzovi
Machálkovi mladšímu, jakožto dvěma ze
všech bývalých prezidentů. Děkujeme panu
Ladislavu Langrovi, bývalému starostovi
města Poděbrady za podporu, které se
nám dostávalo. Děkujeme redakci Rotary
Good News za otisknuté články. Děkujeme
všem československým Rotaract clubům za
všechna přátelská přijetí, podporu, zábavu,
akce a prožitý čas.
Někteří z nás pokračují ve svých životech bez Rotary, někteří naopak v Rotary
ještě chvíli pobudou. Podporujme, prosím,
společně organizaci Rotary a její myšlenky,
stojí to za to! A ještě jednou: díky!
MARCO HRABINSKÝ
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Klatováci,
děkujeme!
Myšlenka společného intercity meetingu
klubů z Písku, Klatov a Českého Krumlova
vznikala na jaře letošního roku
u rotariánských přátel z Klatov.

A

to hned potom, co korona znemožnila
RC Klatovy uspořádat letní camp.
Chata na Železné Rudě byla objednána, tak
proč se nesejít s přáteli a neužít si krásnou
přírodu Šumavy? Posedět s kamarády
u dobrého jídla a pití a vyměnit si názory.
A tak od dobré myšlenky nebylo daleko
k činu! Hlavní organizátoři z RC Klatovy
Josef Rubáš a Vláďa Růžička nejenže vše

vymysleli, ale i skvěle zorganizovali! A stá
lo to za to! Trasy na vodopády Riesloch do
městečka Bodenmais se sklárnou JOSKA,
Malé i Velké Javorské jezero a cesta na Špi
čák a Čertovo jezero i v slunečném horkém
počasí byly nesmírně zajímavé a krásné.
Místa, která jsme navštívili, budou součás
tí publikace, kterou připravuje rotariánský
přítel Vláďa Růžička. A bude částečně hra
zena z nadace Rotary. A večery u grilu, dob
rého jídla, pití a skvělého vyprávění rovněž
stály za to!!! Bylo to krásné setkání a věřím,
že se sejdeme znovu!
Text: MIRKA ŽIŽKOVÁ

ŽILINA

Večerný
Rotary beh
hlási rekord
Viac ako 600 účastníkov sa postavilo na
štart už siedmeho ROTARY NIGHT RUN &
INLINE. Vlaňajšia účasť sa hýbala okolo
päťstovky. Zaregistrovali sme aj tých čo
prišli na poslednú chvíľu.

V

odné dielo v Žiline sa posledný júlový
piatok zaplnilo aj stovkami ďalších
fanúšikov tohto podujatia, ktorí povzbu
dzovali bežcov a korčuliarov. Zastúpené

boli všetky vekové kategórie od najmlad
ších až po tých najskúsenejších. Pretekári
si mohli vybrať Night Run (8.2 km), Kids
Run (300, 700, 1 400 m), Inline (21 km) Kids
Inline (7 km). Po absolútnom poradí sa
zvlášť vyhodnocovali jednotlivé vekové ka
tegórie. Na každého v cieli čakala medaila
a radosť zo spoločne prežitého športového
dňa.
Text: MARTIN BARČÍK, foto: OLDA KOVÁŘ
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Ak chceš, môžeš!
MARTIN/ŽILINA

Turistický prístrešok na Martinských holiach
Rotariáni z Martina a zo Žiliny spoločne
vybudovali turistický prístrešok pri frekven
tovanom chodníku na Martinské hole, ktorý
bude slúžiť peším turistom aj cyklistom pri
cestách v krásnom prostredí Malej Fatry.

O

päť sa nám potvrdilo, že dobré pria
teľské vzťahy medzi ľuďmi sa najlepšie
vytvárajú pri realizácii spoločných projek
tov. Inšpirovaní spoločným vybudovaním
prístreškov v krásnom prostredí Terchovej
a Vrátnej doliny, sme sa v poslednom rota
riánskom roku presunuli na Martinské hole.
Vybudovať drobnú stavbu v chránenom prí
rodnom prostredí nie je jednoduché a tak na
začiatku zapracoval Pavel Szépe, ktorý vy
pracoval projektovú dokumentáciu a na sta
vebnom úrade vybavil príslušné povolenia.
Následne sme vybrali skúseného tesárskeho
majstra, pod vedením ktorého sme mohli
brigádnicky drevenú konštrukciu budovať.
Už na jeseň sme pod vedením Pavla Bumba
lu vyčistili a pripravili stavebný priestor
a pred prvým snehom stihli do zeme osadiť
aj kovové pätky. V jarných mesiacoch, kom
plikovaných koronavírusovými obmedze
niami, sme v dielni využili zručnosť rotariá
n o v M a r i á n a H r a b o v ké h o a I v a n a
Valla, organizačné nadšenie Ivana Lamoša
a pripravili drevenú konštrukciu. Začiatkom
leta sa mohlo začať s osadením stavby ma
miesto a bodku za stavbou dala partia rota
riánov vedená Jurajom Sabakom, ktorá na
trela drevené strešné šindle. Ruku k dielu
fyzicky priložilo pätnásť rotariánov. A tak
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sme mohli 22. augusta 2020 zorganizovať
krásny športový deň. Po turistických chod
níkoch aj cyklistických trasách sme si spra
vili výlet k prístrešku. Pavel Bumbala, vice
prezident RC Martin spolu s Petrom
Mazúrom, prezidentom RC Žilina, slávnost
ne odovzdali stavbu verejnosti prostredníc
tvom Klubu slovenských turistov Turiec,
ktorý je majiteľom priľahlých pozemkov
a bude ju udržiavať. Potešila nás aj prítom
nosť guvernéra nášho dištriktu Gaba Vjesz
ta. Pre zábavu nám hrala ľudová hudba Bor
ka, pod vedením Barbory Sýkorovej, bývalej
účastníčky programu dlhodobej výmeny
mládeže. Pekný výlet si užilo viac ako osem
desiat rotariánov, ich partnerov a priateľov.
A čo dodať na záver? Milí rotariánsky
priatelia, pozývame vás na výlet do Malej
Fatry. Ak pôjdete peším chodníkom z Mar
tina na Martinské hole, po hodine chôdze,
v polovici cesty, prídete k pamätníku 2.sve
tovej vojny, ktorý tvorí historický kanón.
Vedľa neho je náš prístrešok. Nájdete ho aj
v prípade, že absolvujete výstup známou
ferratovou cestou z Martina na Martinské
hole, lebo tadeto sa budete vracať dolu do
doliny. Keď pôjdete okolo, prístrešok vás
ochráni pred nepriazňou počasia, alebo
vám poskytne priestor na oddych počas
športových výkonov. Tešíme sa na vás.
Text: RENÉ GURÁŇ, foto: MARIÁN HRABOVSKÝ

5 400 eur

Hodnota projektu – vybudovanie turistického
prístrešku na Martinských holiach.

Rotary klub Dunajská Streda
v spolupráci so Žitnoostrovským
múzeom zorganizoval podujatie, ktoré
môžeme pokojne nazvať výnimočným:
vo štvrtok 11. júna sa vo výstavných
priestoroch významnej kultúrnej
ustanovizne v okresnom meste konala
pod názvom „Paralelity“ vernisáž prác
výtvarníka Jozefa Ďuračku.

V

ystavené diela spájajú najúspeš
nejších športovcov Slovenska
s často nemenej úspešnými parašpor
tovcami našej krajiny, ktorí sa venujú
rovnakým športovým disciplínam. Prí
tomných hostí, medzi ktorými sme
okrem dunajskostredských rotariánov,
ich rodinných príslušníkov a priateľov
videli aj zástupcov samosprávy, médií
či riaditeľov kultúrnych zariadení
v meste, krátko privítal náš úradujúci
prezident, Árpád Domsitz. Po krátkej
hudobnej vložke v podaní Zuzany Baz
só-Horváth a Sáry Tóth, sa ujal slova
samotný autor, charizmatický umelec
Jozef Ďuračka. Z jeho príhovoru citu
jem: „Pár slov, o čom všetkom je táto
výstava – napríklad o tom, že trojná
sobného majstra sveta, Petra Sagana,
pozná každý, ale paracyklistu Metelku,
držiteľa piatich titulov majstra sveta
nepozná skoro nikto... je o mojej vlas
tnej skúsenosti, že keď som lepšie spo
znal viacero ľudí so znevýhodnením,
tak sa môj súcit zmenil na obdiv, úctu
a rešpekt... je napríklad o našej nevší
mavosti k nim.“
Text: LADISLAV NAGY
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zprávy

ZVOLEN

Nie sme
ľahostajní
k minulosti
PRAHA

Schůzka na střeše
RC Praha v roce, kdy si připomíná 95 let
od svého založení a 30 let od obnovení
činnosti, uspořádal svou pravidelnou
schůzku na střeše paláce Lucerna. Toto
místo, nedávno otevřené pro veřejnost,
se stalo novou pražskou zajímavostí,
poskytující zcela nové pohledy na
pražské panoráma.

Deviatý september je Deň obetí holokaustu
a rasového násilia. Je to deň uctenia si
tých, ktorí zahynuli , ale aj tých, ktorí
v snahe pomôcť blížnemu svojmu ohrozili
alebo dokonca obetovali vlastný život.

V

tesnej blízkosti židovského cintorína
vo Zvolene vznikol v rokoch 2008–9 pa
mätník vyjadrujúci pietnu vďaku všetkým
slovenským občanom, ktorí zachraňovali

židov počas 2. svetovej vojny. Židovský cin
torín a Park ušľachtilých duší sú miesta, kde
sa 8. septembra čítali mená deportovaných
židovských obyvateľov aj mená záchrancov.
Nasledovala konferencia o holokauste na
Slovensku a tento pietny deň ukončil kon
cert „Zrkadlo bolesti“ na Zvolenskom zámku.
Ušľachtilú akciu podporili svojou účasťou
významní hostia, ale aj mnohí rotariáni.
Text: JOZEFA POLÁKOVÁ, PDG

K

lubová schůzka byla věnována pa
mátce Václava Marii Havla (1897 až
1979), člena klubu od roku 1925 až do
zákazu činnosti v roce 1948 a jeho pre
zidenta v roce 1937/38. Václav M. Havel,
syn stavitele Lucerny Vácslava Havla, je
veřejně znám především jako stavitel
Barrandovských teras, které se staly ve
třicátých letech minulého století oblí
beným společenským střediskem praž
ské veřejnosti. Staly se tehdy rovněž
místem občasných schůzek RC Praha.
Václav Maria Havel byl velmi aktivním
rotariánem a spolupořadatelem řady
společenských akcí klubu. RC Praha
v té době měl více než 100 členů, mezi
které patřila řada osobností z oblasti
kultury, národního hospodářství, diplo
macie i vědy. Svůj aktivní vztah k Rota
ry popsal V. M. Havel také ve své knize
Vzpomínky, kterou napsal v posledních
letech svého života a která vyšla až po
čátkem devadesátých let. Jako jednu
z velkých událostí ve svém rotarián
ském životě tam popisuje situaci, kdy
v den klubové schůzky v září 1937 ze
mřel T. G. Masaryk a on jako prezident
klubu přednášel improvizovaný smu
teční projev.
Text: MILAN ROCH, PDG
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PRAHA
STA R É M Ě ST O

Cesta
za vínem,
která baví
a pomáhá

V

pátek v podvečer jsme se sešli ve Spi
tzu v Hotelu přímo u Dunaje. Po krát
ké prohlídce města s místními přáteli jsme
večeřeli na střešní zahrádce vinárny s nád
herným výhledem. V sobotu jsme se auto
busem přemístili do Artstettenu. Česká
průvodkyně byla nadšená, že má letos
první českou skupinu, a my zase jejím vy
právěním. Pak následoval oběd v Melku
a po něm návštěva věhlasného kláštera.
Večer nás čekala ochutnávka vín. Místo,
vína, jídlo i nálada byly opět skvělé. Náš
pan prezident (klubu…, jinak „náš“ přece
není…) měl ještě nápad malé sbírky pro

samoživitelku, která má dva autistické
s y n y. P o d a ř i l o s e v y b r a t 2 0 0 e u r.
V neděli nás čekal další zážitek, návštěva
muzea loďařství. Nádherné počasí nám
umožnilo ještě společný oběd venku jako
velice příjemnou tečku po třech krásných
dnech.
Mockrát děkuji Hance a Gertovi za organi
zaci tohoto zájezdu plného nezapomenu
telných zážitků. Bylo to znova potvrzení
myšlenky, že Rotary je o přátelství!

Text: ANDREAS S. WEISER, foto: THEODOR PETŽÍK
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in memoriam

Rudolf
Buchmeiser,
PDG
Dne 4. srpna 2020 zemřel ve věku
86 let PDG Rudi Buchmeiser.
Náš distrikt v něm měl vždy po
svém boku velkého, oddaného
a přívětivého přítele.

DALIBOR TRUHLAR
předseda rakouské sekce ICC
Česko-Slovensko-Rakousko,
přeložil: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

ROTARY GOOD NEWS 5|2020

V roce 1981 se stal členem Rotary
Clubu Rohrbach, v roce 1983/84
jeho třetím prezidentem. V roce
1994 byl zakládajícím sponzorem
RC Český Krumlov. V letech 1996/97
se stal guvernérem našeho distriktu
1920 a zúčastnil se charterových
oslav čtyř českých a tří slovenských
klubů, které byly tehdy součástí našeho distriktu. Ve svém guvernérském roce navštívil 79 klubů od Vorarlberska až do vzdálených koutů
Slovenska, aby šířil přátelství napříč hranicemi. Získal celkem čtyři
ocenění Paul Harris Fellow.
V roce 1999 založil mezinárodní
výbor pro Rakousko, Českou republiku a Slovensko. Výbor byl založen
na vrcholu šumavského Třístoličníku, kde se od té doby konají populární setkávání rotariánů tří států.
Rudi tak založil světově unikátní
akci, na které se v polovině cesty setkávají přátelé z Rakouska, České
republiky, Německa, Slovenska
a z dalších zemí, kteří putují každý
ze své strany, aby na vrcholu v nadmořské výšce 1333 metrů zažili Rotary jako mezinárodní a přátelskou
zkušenost.
Se svou drahou Erikou po boku
vždy tvořili silný a milující tým. Jeho
rodina dál ponese ideál Rotary do
budoucnosti.

41

Supplement
ENGLIS H D- 2240

GLOSSARY

We Will Not
Give Up!

RI

Jennifer E. Jones Enters History
She is the first woman nominated for the post
of the Rotary International President

J

ennifer E. Jones, member of the Rotary
Club Windsor-Roseland, Ontario, Canada,
has been nominated for the post of the Rotary International President for the year 2022 –
23. This nomination is a breakthrough event
because Jennifer will be the first woman to
hold this position in the 115-year history of
our organization. Jennifer E. Jones is the founder and president of the media house Media Street Productions Inc., which received
many recognitions. She held the positions
of the Chair of the Council of Governors of
42

Windsor University and Chair of the Regional
Chamber of Commerce in Windsor-Essex.
She won many awards for her service – Medaillion for Peace from YMCA, she is the laureate of the Queen’s Diamond Jubilee Medal,
and the Peace Maker of the Year award from
Wayne State University, awarded for the first
time to a Canadian citizen. Jennifer E. Jones
currently works as the Administrator of the
Rotary Endowment. She has been the Rotary
member since 1997, holding many positions.
Text: RYAN HYLAND

The COVID-19 pandemic had a restrictive impact on personal contacts,
but it also boosted the use of the internet communication. Due to the pandemic, the Council of RI Directors recom
mended to continue virtual meetings
where-ever possible. The Council of RI
Directors also decided to continue the
youth exchange programs as of 1st January 2021 under very strict conditions
and health-security measures. The pandemic has also been in the focus of the
Forbes Magazine reporters. The magazine recalled the memories of 10-year-old Peter Salk of the year 1955 when his
father Jonas Salk developed the vaccine
against the POLIO. Schools, cinemas,
outdoor swimming pools have been closed. People were very disciplined. Today,
Peter Salk is the President of the Jonas
Salk Endowment, and professor of epidemiology at Pittsburg University.
A noted fighter against the Polio was
also a two-time governor of our District
(2003–2005) MUDr. Viktor Príkazský,
CSc., PhD., physician, and epidemiologist. As early as 1959 and 1960, he organized inoculation against poliomyelitis
in Slovakia. In 1960 Czechoslovakia became the first country in the world which
eliminated Polio on a nation-wide level.
We the Rotarians have been very actively involved in fighting
the violent Polio virus in
the past years, and I am
convinced that we will not
give up until it is eradicated in the entire world.
GABRIEL VJESZT
District Governor 2020/2021
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„If You Want,
You Can!“
The Dunajská Streda Rotary Club,
in cooperation with the Žitný Island
Museum have organized an event which
we can call an extraordinary, emotional,
and inspirational undertaking: on
Thursday, 11th June, the district house
of culture was the venue of an opening
of an exhibition entitled „Paralelity“
displaying works of Jozef Ďuračka.

H

is works of art link up the most successful
sportsmen of Slovakia with equally successful Slovak parasportsmen, who engage in
the same sports. Our acting President Árpád
Domsitz welcomed the guests. After a short

musical interlude performed by Zuzana Bazsó-Horváth and Sára Tóth, the author, charismatic artist Jozef Ďuračka took the floor. I quote:
„... a couple of words on what this exhibition is
about – for instance that everybody knows the
triple world champion Peter Sagan, but almost
nobody knows paracyclist Metelka, laureate
of five world championships ... it is about my
own experience that after meeting and getting
to know many handicapped people, my compassion changed into admiration and respect
... it is also about our negligence...“. Visitors
could come to see the engaging exhibition at
the Žitný Island Museum until 27th June.
Text: LADISLAV NAGY

ICC

DAE

Visit to Beirut
18th – 23rd August
2020
Disaster Aid Europe, a project of
Rotary Club Prague International
Our DART and DAE Trustee, Stuart
Amesbury, visited Beirut in August
to assess how to help rebuild
communities after the explosion
on 4th August 2020.

A

t least 400,000 USD ICU equipment
is needed, and RC Prague International is ready to help. DAE members
will revisit Beirut in October bringing
hygiene and other products. For further
information please go to:
www.darujme.cz/projekt/1203538,
or info@disasteraideurope.com.

22nd Meeting
at the
Třístoličník
(Dreisessel)
We held our 22nd meeting
at the Třístoličník on the
5th September, 2020.

T

he tradaitional lunch at Berggasthofu
Dreisessel started with addresses of the
orgaizers, the governor and president of the
nearby RC Rohrbach. This year the meeting
was marked by commemoration of the recenROTARY GOOD NEWS 5|2020

tly deceased founder of these meetings, our
PDG Rudi Buchmeister. He was here with us
for the last time two years ago when we held
the jubilee 20th meeting. This year, only his
very nice wife Erika joined us. If you feel like
wanting to enjoy this splendor, you can mark
your calendar: the first Saturday in September
2021, at 12:00 a.m., Bergasthof Dreisessel.
Text: MARTIN SAITL
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I T A LY

A Year in the Paradise

A

paradise on the earth – Sardinia. Long
white sandy beaches, beautiful bays
and mighty mountains, that is where I spent
one year. Perhaps the most pleasant experience was one of the first boat trips with the
host family. We visited beaches Cala Luna,
Cala Mariolu, Piscine di Venere , and others.
The eastern Sardinia shore abounds in many
submarine caves. My great experience was
when we had to swim under water to get to
one of the caves. The caves were splendid,
many colours, from violet to orange, sparkled in harmony. I hope I have convinced you
that a visit of this Italian island is worth while, and I can guarantee that Sardinia offers
something unique and completely different
from any other place in Italy.
FILIP FORRÓ
/RC BRATISLAVA DANUBE/ – ITALY IMD2040

JAPAN

What it is like
to be a Samurai

I

spent the first days getting to know Japan, I visited temples and enjoyed summer festivals which are about the most exciting places and events in Japan. The first
school trip surprised me – we took a flight
to Singapore. Otherwise we were very busy
during the school year, and yet we took
another exciting trip, this time with the
Rotary – a Hiroshima, Kyóto, Ósaka tour.
We travelled across Japan to see the other
part of the country, we were confused with
the local dialect, and we took away many experiences. We visited many temples, shrines,
the Peace Monument in Hiroshima, towers
in Kyóto and Ósaka, and we tried to imagine
what it is like to be a Samurai.
KAROLÍNA KOMÁRKOVÁ
/RC ZNOJMO/ – JAPAN D2770
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IN MEMORIAM

BRAZIL

On 4th September, 2020
Rudi Buchmeister passed away at the
age of 86. Our District has lost a great,
dedicated, and amiable friend.

Unforgetable
Experience

T

he best part of the Exchange was the
travel from the Rotary in the north to
the south of the Brazilian shore where we
met with the inbounds from our district and
other inbounds – mostly Mexicans, because
most of the half of the Exchange students we
met were from various parts of Mexico, each
with a different life story. We had unforgetable experience we will always remember,
visiting the most beautiful part of Brazil.
The last stop of our trip was the best known
city of Brazil – Rio de Janeiro, at the Jesus

Christ sculpture. The most significant time
of the year in Brazil is the carnival season.
Celebrations are different in every corner of
the country. The carnival season that can take
place throughout the summer, was the most
beautiful time of my Exchange. Big trucks in
narrow streets full of dancers, as you can see
in movies, have met all my expectations. Brazil is undoubtedly one of the best Exchange
countries for its openness to tourists and for
the abundance of natural beauties.
JAKUB MIČKO /RC KOŠICE/ – BRAZIL D4652

USA

Big Thanks!

O

n behalf of the Rotary Club of Punta
Gorda, Florida, I would like to express
our appreciation for your care this past year
of Emma Giordano. Emma wrote to our club
about her experiences at school, challenges and successes learning Czech, her new
friends, the three wonderful host families,
excursions, hikes, games, food. The host
families clearly made her one of the family! Emma also wrote about the dedicated
District and Club RYE leaders who provided meetings with her fellow RYE students

ROTARY GOOD NEWS 5|2020

In 1981 he became a member of the Rotary
Club Rohrbach, and in 1983/84 its third
President. In 1994 he was the founding
sponsor of the RC Český Krumlov. In
1996/97 he became the Governor of our
District 1920, and he attended Charter
celebrations of four Czech and three
Slovak clubs which were part of our District at that time. In his governor year he
visited 79 clubs from Vorarlberg to remote
corners of Slovakia to spread friendship
across the borders. He has won four Paul
Harris Fellow awards. In 1999 he founded
the International Committee for Austria,
the Czech Republic, and Slovakia.The
committee was founded on the Třístoličník
hilltop in the Šumava Mountains, which
has since become the popular venue of
meetings of Rotarians from three countries. Rudi thas thus founded a unique
event, a meeting place of friends from
Austria, the Czech Republic, Germany,
Slovakia, and other countries who come
from different directions to meet on the
1333 high hilltop to experience Rotary as
an international friendly undertaking.
He and his beloved Erika always formed
a strong and loving team. His family will
continue to be a beacon of Rotary ideal.
Text: DALIBOR TRUHLAR,
translated by: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

and host Rotarians. We appreciated the way
you and the host families kept Emma safe,
continuing her exchange throughout the
COVID-19 pandemic. I hope the exchange
of students between the Czech Republic
and Punta Gorda will continue in the future.
Thank you very much again for the wonderful care you gave to Emma.
DR. PAUL BLAINE,
CO-CHAIR, YOUTH SERVICE AND YOUTH EXCHANGE
OFFICER, RC PUNTA GORDA, FLORIDA, USA

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

EDITORIAL BOARD
+420 602 343 314
rgn@rotary2240.org
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aktivity
DAT U M

P O Ř A D AT E L

A K T I V I TA

MÍSTO

9.–11. 10.

RYE CZ&SK

Rebound/Rotex only Meeting ČR

Křižanov /ČR/

9.–11. 10.

RTC

Rotaract – distriktní konference

Hradec Králové /ČR/

10. 10.

ICC D-SK-CZ

Společné jednání obou sekcí

Bayreuth /DE/

14.–18. 10.

D2240

RYLA 2020 Život bez masky – náhradní termín

Kopřivnice /ČR/

15.–17. 10.

RC Třebíč

Intercity meeting k 25 letům znovuzaložení klubu

Třebíč /ČR/

16.–18. 10.

RYE CZ&SK

Rebound/Rotext only Meeting SR

Tatranská Lomnica /SR/

31. 10.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2020 (vychází 10. 12.) všeobecná aktivita

1. 11.

RYE CZ&SK

OM I. pro outboundy a jejich rodiče ze SR

7. 11.

Výbor TRF D2240 Pravidelné školení činovníků Nadace Rotary ze SR

Martin /SR/

8. 11.

Výbor TRF D2240 Pravidelné školení činovníků Nadace Rotary z ČR

Praha /ČR/

8. 11.

RYE CZ&SK

OM I. pro outboundy a jejich rodiče z ČR

Třebíč /ČR/

27.–29. 11.

RYE CZ&SK

OM II. pro outboundy – distriktní výběr ČR + SR

Trenčín /SR/

1. 12.

RC Třebíč

Benefiční večer RC Třebíč

Třebíč /ČR/

31. 12.

RGN

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

všeobecná aktivita

5 2020
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Svit /SR/

2021
13. 02.

RC Ostrava Inter. XV. benefiční ples

28. 02.

RGN

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

všeobecná aktivita

12.-14.3.

D2240

PETS DŠS CZ

Olomouc /ČR/

30. 04.

RGN

Uzávěrka příspěvků pro RGN 3/2021 (vychází 10. 6.)

všeobecná aktivita

14. – 16.5.

D2240

Distriktní konference

Rožnava /SK/

12.-16. 6.

RI

Světový kongres RI 2021

Taipei /Taiwan/

Ostrava /ČR/

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

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

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

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

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

ROTARY GOOD NEWS 5|2020

Sledujte nás

online!

www.facebook.com/casopisbydleni/

www.instagram.com/casopisbydleni/

www.bydlenimagazin.cz

nové byty
2020

Ideální bydlení v centru města
a přesto v přírodě

Vizualizace je ilustrační.

тel.: +420 732 136 864
www.bydlenivHostivari.cz

