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Cestujeme, 
ne abychom 

unikli životu, 
ale aby nám 

neunikl život



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
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je mi potěšením, že mohu zase napsat pár řádek jako úvodník k tomuto číslu RGN. 
Doufal jsem, že se podělím o své první zážitky z klubů a specificky ze setkání s novými 
výměnnými studenty, kteří po dlouhých dvou letech znovu do našeho distriktu přijeli. 
Naneštěstí je těch zkušeností velice málo. Není to tím, že bychom studenty neměli, ale 
tím, že jsem strávil většinu času v posteli na antibiotikách. Nejprve se zánětem dýcha-
cích cest a nyní s covidem. Ano, i mne nakonec dohnal a díky všem očkováním to snad 
nebude tak strašné. Zatím jsem se musel nadopovat prášky, abych vůbec sednul ke 
klávesnici a napsal tyto řádky.

I přes to, že těch zážitků bylo zatím pomálu, například setkání s výměnnými studenty 
během Dětského maratonu, pořádaného kluby Hradec a Pardubice, možná přinese 
spolupráci na grantu nadace se Sao Paulem v Brazílii. A mimochodem během tohoto 
štafetového maratonu došlo i k překonání rekordu z minula, a to hned skoro o celé dvě 
minuty. Takže jestliže si někdo troufáte, Dětský maraton může příští rok proběhnout 
i u vás. Stačí několik škol, jedno dopoledne, volný atletický ovál, a když svatý Petr dá, 
tak i trochu sluníčka. Prostě super akce.

Až budete číst tyto řádky, už bude po školení klubů pro výměnu mládeže na příští 
rok. Předpokládám, že nedorozumění z let covidových je za námi a obě organizace pro 
výměnu mládeže v našem distriktu začínají s výběrem studentů pro vyslání do zahraničí 
ve školním roce 2023/2024. Jsem za to moc rád, protože si myslím, že i kdybychom 
vysílali ven tisíc studentů ročně, stále to bude málo k tomu, aby to s jistotou vedlo 
k většímu porozumění mezi národy. Možná jsem naivní, ale obzvláště v době, kdy se 
vede hanebná válka hned v zemi sousedící s naším distriktem, jsem přesvědčený, že 
výměna mládeže je ideální způsob, jak vychovat novou generaci ke kosmopolitnímu 
myšlení a k toleranci.

Když už zmiňuji válku na Ukrajině, nemohu zapomenout poděkovat všem, kteří se 
podíleli na bleskovém a skvěle zvládnutém grantu, jehož předmětem byl nákup a pře-
voz 20 sanitek do Kyjeva. A to vše proběhlo během 7 dnů od doby, kdy nás Generální 
sekretář Rotary International poprosil o zvládnutí tohoto termínu. Všem patří ohromný 
dík a o tom, že jsme opravdu „People of Action“, svědčí to, že při hledání dobrovolných 
řidičů byla nabídka více než třikrát vyšší než potřeba.

Přeji vám krásný podzim plný krásných klubových akcí, které pozitivně ovlivňují životy 
těch, kteří měli méně štěstí než my.

GEORGE J. PODZIMEK

Guvernér RI distriktu 2240

R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L  (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost, je nepolitické, 

národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary Distrikt 2240. Emblém 

RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. 

V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní 

styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty 

(službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self“.

 

Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary. 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
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ZÁŘÍ Jedna z mých oblíbených 
knih „A Short History of Almost 
Everything [Krátce o téměř všem]“, 
kterou napsal Bill Bryson, je pře-
mítáním o vzniku vesmíru a o tom, 
jak se ten jeho nepatrný kousíček, 
který nazýváme Země, přeměnil 
z ohnivé koule pokryté mořem 
roztavené skály ve svěží zeleno-
-modrý domov, který známe dnes. 
Brysonův argument je, že jen zázrakem jsme my – naše plane-
ta a náš druh – přežili. „Těšíme se nejen privilegiu bytí,“ píše 
Bryson, „ale také jedinečné schopnosti uvědomit si bytí jako 
takové, a dokonce se snažit jej nejrůznějšími způsoby zlepšovat.“

My máme štěstí, že můžeme číst jeho slova nebo jakákoli jiná. 
A máme štěstí, že jsme součástí organizace, která dělá náš svět 
lepším místem tím, že pomáhá těm, kteří takové řádky číst nemo-
hou. Odhaduje se, že je kolem 773 milionů negramotných dospělých, 
z nichž většina jsou ženy, kteří by tato slova nedokázali přečíst, ba 
ani napsat své vlastní jméno. V životě jsou tím v jasné nevýhodě, 
neboť mají omezené možnosti k uplatnění. A přitom to není vždy 
jejich chyba. Rotary na ně nezapomnělo! Září je pro nás přece mě-
sícem věnovaným základnímu vzdělávání a gramotnosti! Tak se 
zkusme zamyslet nad tím, co pro tyto úkoly Rotary a Nadace Ro-
tary dělají tak, aby to mělo dlouhotrvající pozitivní důsledky, a nad 
tím, jakými způsoby můžeme tomuto úsilí napomáhat. 

Soudě podle předběžných údajů, jen v loňském roce schválila 
Nadace Rotary 104 globálních grantů v celkové výši 6,3 milionu 
dolarů na projekty základního vzdělávání a gramotnosti. K tomu 
přidejme desetiletí práce v našich klubech a distriktech. Jako 
Australan jsem obzvláště hrdý na práci Dicka Walkera, bývalého 
distriktního guvernéra z Queenslandu, který využil grant Nada-
ce k rozvoji metody soustředěného jazykového setkávání, kterou 
přejímají přední učitelé po celém světě.

Na komunitní úrovni jsou naše kluby mnohde dobře známé 
kvůli rozvážkám knih, které změnily životy mnoha dětí. Kdyby-
chom shromáždili hodně klubů a distriktů v rámci projektů vel-
kého rozsahu Nadace Rotary, měli bychom potenciál trvale ovliv-
nit celé komunity po mnoho generací. Rotary má neomezené 
množství příležitostí k tomu, jak pomáhat zvyšovat gramotnost. 
Navíc víme, že jakmile se podaří zvládnout alespoň základy čtení 
a psaní, otevírá se cesta k dalším typům gramotnosti, jako je nu-
merická gramotnost, digitální gramotnost a finanční gramotnost. 

Nepromarněme příležitost zlepšovat náš koutek vesmíru. Na-
bádám vás k tomu, abyste přemýšleli o gramotnosti a vzdělává-
ní a touto cestou měnili svět – nejen v tomto měsíci, ale stále. 

Preklad: IVAN BELAN, PDG Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

JENNIFER E. JONES

Prezidentka Rotary International

SEPTEMBER Nedávno sme s Nickom zavítali do Guatemaly, kde 
sme sa stretli s úžasnými rotariánmi a ich príbuznými, ktorí 
ma neoficiálne prijali ako „Tía Jennifer“. Po návšteve Patzúnu 
v hornatej západnej vysočine sme sa na tretí deň vydali k jaze-
ru Atitlán, ku ktorému sme sa potrebovali dostať do súmraku. 
Po vedľajšej ceste sme sa tam mali dostať rýchlejšie. Miestni 
obyvatelia nám povedali, že cestu  nedávno opravili a ubezpe-
čili nás, že nebudeme mať žiadny problém. 

Spočiatku to bola hračka. Prepletali sme sa cez hmlisté ze-
lené kávové a kukuričné polia pokrývajúce úbočie kopca ako 
patchworková deka. No keď sme dorazili k rieke, zistili sme, že 
most je podmytý. Jediný spôsob, ako sa dostať na druhý breh, 
bolo prebrodiť rieku naším malým autobusom. Rozhodli sme 
sa, že sa o to pokúsime. Zažili sme pri tom pár napätých chvíľ, 
no napokon sme našťastie bezpečne prešli na druhú stranu.

Toto dobrodružstvo mi pripomína dva dôležité poznatky 
o Rotary. Po prvé, že vždy sa spoliehame na lokálne znalosti 
a poznatky z terénu, aby sme našu prácu vykonávali najlepšie 
ako vieme. A po druhé, niekedy musíme zariskovať, aby sme 
dosiahli dôležité ciele.

Každý deň mám tú česť učiť sa od našej rotariánskej rodiny. 
Každá lekcia je príležitosťou na ďalší rast a každý príbeh pridá-
va kapitolu do nášho spoločného roka v duchu Imagine Rotary. 

IAN H.S. RISELEY

Předseda správní rady Nadace Rotary

LIST PREZIDENTKY RI POSELSTVÍ PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 
NADACE ROTARY

Sila riskantného 
manévru

Pro ty, kdo tato slova 
nemohou číst!

Jennifer Jones a jej manžel Nick v rozhovore  
so študentkou a jej rodinou počas aprílovej 
návštevy čitateľského programu, ktorý 
podporuje Guatemala Literacy Project. Projekt 
od roku 1997 zlepšuje vzdelávanie vo vidieckych 
oblastiach krajiny prostredníctvom kníh, 
školením učiteľov a poskytovaním štipendií. 
Vľavo bývalá štipendistka Rosa Margarita  
Ixcoy Batz so svojou dcérou a matkou.
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„V Pakistane 
som videla, 
že môžeme 
a musíme 
túto prácu 
dokončiť. 
Stane sa tak 
len vtedy, 
ak budeme 
vytrvalo 
dodržiavať 
stratégiu 
ktorá funguje 
a podporíme 
ju všetkými 
potrebnými 
zdrojmi.“

10
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ŘÍJEN Kdo jsou vaši hrdinové v Ro-
tary? K těm mým patřil Sir Clem 
Renouf, prezident RI (1978–79). Se 
Sirem Clemem, který zemřel v roce 
2020, jsem se v mnoha ohledech 
ztotožňoval. Bylo to pod vedením 
Clema, když jsme si poprvé plně 
uvědomili význam této problema-
tiky, což nás mobilizovalo ke vzni-
ku toho, co je dnes globálním part-
nerstvím, jež nás dovedlo teprve podruhé v historii až na dosah 
k vymýcení další lidské nemoci. To, čeho Rotary a jeho partneři 
dosáhli, je skutečně pozoruhodné. Pomohli jsme snížit počet 
případů obrny o 99,9 procenta na celém světě a imunizovali jsme 
více než 2 miliardy dětí ve 122 zemích. Jen v loňském roce bylo 
ve 30 zemích očkováno více než 370 milionů dětí pomocí více 
než jedné miliardy dávek orální vakcíny. V důsledku toho zazna-
menáváme téměř historická minima v počtu případů. V srpnu 
2020 označilo WHO africký region jako oblast bez přítomnosti 
divokého polioviru. To je neuvěřitelný úspěch pro členy Rotary 
a obrovský krok na cestě k úplnému vymýcení dětské obrny. Ale 
nezapomeňte, že pokud by se obrna vyskytla kdekoli, bylo by to 
hrozbou pro všechny lidi, zejména pro malé děti. Možná jste 
slyšeli o přenesení nemoci do Malawi a Mosambiku, o detekci 
polioviru v odpadních vodách ve Spojeném království a o nedáv-
ném výskytu obrny i ve Spojených státech. 

Aby Rotary a jeho partneři zůstali ve hře, podílejí se teď na za-
vádění nové vakcíny proti obrně. Jde o novou orální vakcínu typu 
2 (nOPV2). Cílem je zabránit šíření ohnisek cirkulujícího poliovi-
ru odvozeného z vakcíny, známého také jako variantní poliovirus, 
který nadále ohrožuje děti v Africe, stejně jako v několika zemích 
v Asii a na Středním východě, včetně Afghánistánu a Pákistánu. 
Rotary zůstává v tomto aktivní jako dosud. Vyzýváme všechny 
členy, aby se připojili a stali se součástí tohoto historického úsilí. 
Přeneste bojového ducha do svých klubů a komunit během Svě-
tového dne obrny, tedy 24. října. Trvale zvyšujte povědomí o dů-
ležitosti vymýcení obrny a o kritické roli Rotary v tomto úsilí 
pořádáním akcí a dobročinných sbírek. Nezapomeňte, že naše 
příspěvky k dosažení cílové částky 50 milionů dolarů ročně, urče-
né na vymýcení obrny, budou v poměru 2 ku 1 navýšeny naším 
štědrým partnerem, Nadací Billa a Melindy Gatesových.

Stejně jako Sir Clem se všichni můžeme stát jedním z hrdinů 
Rotary. Prostřednictvím příspěvků a darů zvyšujeme povědomí 
o problémech a navyšujeme finanční prostředky a možnosti 
pohotové služby. Každý z nás tak může přivést Rotary o krok 
blíže k naplnění našeho slibu dětem světa, tedy k tomu, že do-
kážeme nadobro vymýtit dětskou obrnu.

Preklad: IVAN BELAN, PDG Překlad: PETR J. PAJAS, PDG

JENNIFER E. JONES

Prezidentka Rotary International

OKTÓBER V auguste som navštívila Pakistan. S hrdosťou som po-
ukázala na hlavný cieľ Rotary, ktorým je odstránenie detskej 
obrny. Pri tejto príležitosti som zároveň vyzdvihla prácu zdravot-
níckych pracovníčok, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane 
detí pred touto chorobou, ktorej sa dá predchádzať očkovaním.

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej obrne, ktorý 
oslavujeme tento mesiac, zameriame pozornosť na našu viac ako 
30 rokov trvajúcu prácu vo vedení prvej globálnej kampane na 
vyhladenie detskej obrny a na úspech pri vytváraní partnerstiev 
umožňujúcich dosiahnutie tohto významného cieľa. Ako všetci 
vieme, ide o jednu z najambicióznejších globálnych zdravotníc-
kych iniciatív v histórii, v rámci ktorej sme celosvetovo znížili 
počet prípadov detskej obrny o viac ako 99,9 %. Pakistan zostáva 
jednou z dvoch krajín na svete, v ktorých ešte stále cirkuluje di-
voký poliovírus. (Tou druhou je susedný Afganistan.) Mala som 
možnosť byť svedkom a zúčastniť sa na očkovacích kampaniach 
v Pakistane a krátko po mojom odchode sa uskutočnila monu-
mentálna celonárodná očkovacia kampaň zameraná na 43 milió-
nov detí mladších ako 5 rokov. Videla som neuveriteľné nasadenie 
členov Rotary priamo v teréne. Viac ako 60 % očkujúcich v Pakis-
tane sú ženy, ktoré odvádzajú významnú prácu pri budovaní 
dôvery a presviedčaní matiek, aby svoje deti dali zaočkovať.

Keď som to všetko videla na vlastné oči, viem, že vo svete 
Rotary existuje vôľa ukončiť detskú obrnu a som presvedčená, 
že naša stratégia je správna. Aj pakistanské médiá veľmi pod-
porujú naše úsilie a to má zásadný vplyv na úspešnosť očko-
vacej kampane. Tento mesiac sa na Svetovom zdravotníckom 
summite v Berlíne prijme nový celosvetový prísľub, na základe 
ktorého sa má zhromaždiť viac zdrojov na financovanie tohto 
časovo náročného úsilia o vyhladenie detskej obrny. Teraz je 
na nás, aby sme vynaložili úsilie a tento rok vyzbierali 50 mi-
liónov dolárov, čím sa kvalifikujeme na získanie príspevku od 
Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov v plnej výške v pomere 2:1. 

V oblasti boja proti detskej obrne existuje veľa dôvodov na op-
timizmus – ale aj niekoľko šokujúcich nových výskytov ochorenia, 
ktoré vyvolávajú obavy. V posledných mesiacoch sa objavili nové 
ohniská detskej obrny v Izraeli, Spojenom kráľovstve a najnovšie 
aj v oblasti New Yorku v Spojených štátoch. Tieto prípady sú de-
sivé, ale odpoveď je jasná – vakcíny fungujú a my musíme zabez-
pečiť riadne zaočkovanie najrizikovejších osôb. Ak je detská 
obrna niekde prítomná, môže sa rozšíriť všade. To, čo som vi-
dela v Pakistane ma presvedčilo, že môžeme a musíme túto 
prácu dokončiť. Stane sa tak len vtedy, ak budeme vytrvalo 
dodržiavať stratégiu ktorá funguje a podporíme ju všetkými 
potrebnými zdrojmi. Vďaka nášmu zanieteniu, veľkorysosti 
a číremu odhodlaniu dokážeme skoncovať s týmto ochorením 
#EndPolio. 

LIST PREZIDENTKY RI POSELSTVÍ PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 
NADACE ROTARY

Pozornosť venovaná 
detskej obrne Plňme náš slib

IAN H.S. RISELEY

Předseda správní rady Nadace Rotary
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Kanada
Rotariáni z Vancouveru zapojili svoje miestne kon-

takty, aby upriamili pozornosť na iniciatívu End Polio 

Now v Britskej Kolumbii. Pri príležitosti Svetového 

dňa boja proti detskej obrne v roku 2021 sa rozžiarili 

tri dominanty – štadión BC Place Stadium, geodetická 

kupola Science World a hodinová veža radnice. Člen 

Rotary klubu Vancouver Sunrise a bývalý riaditeľ 

mestských rekreačných zariadení Ron Suzuki využil 

svoje kontakty, aby zabezpečil podporu zo strany 

predstaviteľov mesta vrátane starostu Kennedyho 

Stewarta. Suzuki počas vysokoškolských štúdií na za-

čiatku 70. rokov minulého storočia pracoval v nemoc-

nici na oddelení pre liečbu detskej obrny. „Spoznal 

som všetkých pacientov. Inšpirovala ma ich odvaha 

a to, ako sa vyrovnávali s touto hroznou chorobou,“ 

spomína si Suzuki. „Dodnes ma prenasledujú zvuky 

prístrojov, ktoré im pomáhali dýchať“. 

Spojené státy americké
Interact klub při Honesdale High School v Pensylvánii 

uspořádal v únoru svůj Rotary projekt zvaný Purple Pinkies 

– Fialové malíčky (jde o projekt Rotary spojený s očková-

ním proti obrně, kdy se očkované děti označují zabarvením 

malíčku), aby šířil povědomí o úsilí směřující k vymýcení 

dětské obrny. Členové klubu vystupovali živě v rádiu, žádali 

o příspěvky v místních podnicích a o jeden dolar jako dar 

výměnou za symbolické barvení malíčků na fialovo během 

školních přestávek na oběd a na basketbalových utkáních. 

Klub tak získal 1 000 dolarů a členové Rotary klubu v Ho-

nesdale přidali dalších 500 dolarů. Online „partnerství“ 

s Interact Club of Chubby Cheeks Spring Valley v Goa 

v Indii umožnilo klubům vyměňovat si tipy na záležitosti 

týkající se Fialových malíčků, i jiné. „Tito studenti jsou pro-

pojeni a organizováni,“ říká Brian Fulp, poradce klubu Inter-

act, „a komunita reaguje tím, že přispívá dary.“ 

ze světa

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

1856
Vynalezeno anilinové syntetické 
barvivo pro fialovou barvu

1994
Detská obrna 
v Amerike vyhlásená 
za vyhladenú

Interact klub Honesdale

Rotary klub Vancouver Sunrise

Rotary a jeho partneři si 24. října připomínají 
Světový den obrny, zdůrazňujeme proto  
několik způsobů, jakými členové Rotary a jejich 
komunity pokročili v boji za vymýcení obrny 
v uplynulém roce. 

Zaregistrujte svou klubovou účast na Světovém  
dni obrny na endpolio.org/register-your-event.
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Nový Zéland
Nick Wood hľadal špecifický projekt, ktorý by počas jeho ročného pôsobenia 

vo funkcii guvernéra Dištriktu 9980 upriamil pozornosť a zabezpečil financo-

vanie programu PolioPlus. Napokon si vybral tekvice – konkrétne odrodu 

s názvom Atlantic Giant. Päťdesiatpäť rotariánov, rodinných príslušníkov 

a priateľov súťažilo o vypestovanie najväčšej tekvice z rastlín, ktoré Wood 

distribuoval na konci októbra minulého roka. Cieľ: „zabaviť sa – a bola to 

teda kopa zábavy,“ prízvukuje Wood. Veľké váženie koncom apríla si vyžia-

dalo použitie vysokozdvižného vozíka, keďže pri víťaznej tekvici Rotary klubu 

Wanaka ručičky váh ukázali hmotnosť 162 kg. Vďaka sponzorom, ktorí daro-

vali stanovenú sumu za každý kilogram, súťaž vyniesla viac ako 31 000 USD 

podľa súčasného výmenného kurzu, k čomu sa pripočítal príspevok z dištrik-

tového účelového fondu vo výške približne 6 200 USD. Celá suma bola napo-

kon navýšená v pomere 2:1 príspevkom od Nadácie Billa a Melindy Gates. 

„Najväčším úspechom bolo takmer zdvojnásobenie našich klubových 

a osobných príspevkov na boj s detskou obrnou oproti predchádzajúcemu 

roku,“ uzatvára Wood.

Spojené kráľovstvo
Zamestnanci a študenti vysokej školy Felpham Commu-

nity College v západnom Sussexe v októbri 2021 zasadili 

viac ako 4 000 krokusov. Tie poskytol Rotary klub Bognor 

Regis v rámci každoročnej kampane Purple4Polio, ktorú 

organizuje Rotary International vo Veľkej Británii a Írsku. 

Vo februári, keď kvety začali kvitnúť, zvolala vysoká škola 

študentov z ekologického klubu a ďalších školských 

skupín na čajový večierok. „Bola to príležitosť dať si ho-

rúci nápoj a domáce sladké dobroty, osláviť kvitnúce kro-

kusy a poďakovať sa našim študentom za tvrdú prácu, 

ktorú vynaložili nad rámec každodenného učenia“, hovorí 

zástupkyňa riaditeľa školy Michelle Kelly. Klub Bognor 

Regis a vysoká škola spolupracujú na tomto projekte už 

viac ako 10 rokov.

Nigérie
Sedm Rotary klubů a dva Rotaract kluby v jižním nigerij-

ském státě Delta podnikly v říjnu 2021 kroky ke zvýšení 

ostražitosti v zemi, která byla rok předtím certifikována 

jako země bez dětské obrny. Pochod proti obrně, organi-

zovaný Rotary klubem Effurun, přilákal téměř 100 účast-

níků. Chodci – mnozí oděni v červených, modrých, žlutých 

a fialových tričkách s logem End Polio Now – se prochá-

zeli, přátelili, bubnovali a troubili na rohy podél zhruba 

tříkilometrové trasy, říká Michael Enehizena, bývalý prezi-

dent klubu Effurun. „Byl to obrovský úspěch – letáky i ná-

lepky na auta byly brzo pryč a nálepky bylo vidět na au-

tech,“ dodává Enehizena. Pro tuto akci se spojily Rotary 

kluby Effurun City Centre, Effurun Gateway, Effurun GRA, 

Ekpan, Osubi a Ovwian, a také Rotaract kluby Effurun 

a Petroleum Training Institute (PTI). 1,23
Najťažšia tekvica 
na svete

Hlášené případy paralytické obrny 
v Nigérii od roku 1980 do roku 2021

T

100
Približný počet 
druhov krokusov

Rotary klub Effurun

Dištrikt 9980

Rotary klub Bognor Regis21,4TIS.
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SVĚTOVÝ KONGRES 2023 

Nebojte se divočiny
Austrálie je domovem fascinující divoké zvěře, počínaje koalami a konče 
klokany. Melbourne není výjimkou. V divoké části městského území žijí 
vedle nepůvodní lišky červené (považované za škůdce) i kolonie tučňáků 
(velmi milovaných). Až se ve dnech 27.–31. května budete v Melbourne 
účastnit Světového kongresu Rotary International 2023, udělejte si 
přestávku mezi zasedáními a projděte se městskými parky, abyste se 
dostali blíže k přírodě.
Text: EVA REMIJAN-TOBA, překlad: PETR J. PAJAS, PDG (CZ), PDG IVAN BELAN, PDG (SK)

ydejte se do Melbournských za-
hrad (Melbourne Gardens), které 
jsou součástí Královské botanické 

zahrady Victoria tvořící od roku 1846 oázu 
v srdci města. Melbournské zahrady o roz-
loze 94 akrů se nachází mezi dvěma mís-
ty konání kongresu, na jižním břehu řeky 
Yarra. Projděte se kolem poklidných jezer, 
poučte se o ochraně přírody a seznamte 
se s více než 8 500 druhy rostlin, včetně 
kamélií, flóry deštného pralesa, kaktusů, 
sukulentů a růží. Nezapomeňte se podívat 
k nebi – v Melbourne žijí desítky druhů 
ptáků, včetně kakadu chocholatého.

Asi 30 cm vysocí tučňáci nejmenší (také 
známí jako modří nebo vílí) jsou opravdu 
nejmenší ze všech tučňáků. Nejbližší vy-
hlídkové místo na ně, na molu St. Kilda, 
je ještě ve výstavbě. Ale můžete je spat-

řit, jak pochodují po Filipově ostrově, ke 
kterému se dostanete za dvě hodiny jízdy 
směrem na jih.

Krátká jízda autem nebo vlakem z města 
vás zavede do národního parku Dandenong 
Ranges, kde se můžete projít v deštném pra-
lese, podívat se na vodopády Olinda Falls 
nebo vystoupat po 1 000 schodech, oficiálně 
známých jako procházková cesta Kokoda 
Track Memorial Walk. Sopečné kopce parku 
jsou domovem jeřábu, kterému říkají také 
mounteen-ash nebo rowen. Jde o druh, který 
tam považují za nejvyšší kvetoucí strom na 
světě. Divoká zvěř parku zahrnuje malé klo-
kany wallabies, zpěvné ptactvo a vombaty.

ulinárska scéna v Melbourne je vskutku 

medzinárodná a hladní návštevníci si 

tu môžu vybrať z mnohých možností občer-

stvenia – od stánkov s jedlom až po kvalitné 

reštaurácie. Len na ilustráciu: minimálne 

tri štvrte si nárokujú byť Malým Saigonom 

tohto austrálskeho mesta. Takže na Svetový 

kongres Rotary International 2023, ktorý sa 

koná 27.–31. mája, určite príďte s poriadnym 

apetítom a tiež zmyslom pre dobrodružstvo.

Ako sa dostať do Malého Saigonu? Záleží 

na tom, ktorý si vyberiete. Môžete sa vybrať do 

Richmondu, Footscray alebo Springvale. Každá 

z týchto štvrtí je centrom vietnamskej komunity 

a kuchyne, nachádza sa tu množstvo reštaurácií, 

pekární a obchodov s potravinami, ktoré môžete 

preskúmať. Vďaka rôznorodosti tradičných viet-

namských pokrmov, ako aj jedál inšpirovaných 

austrálskou kuchyňou, určite neurobíte chybu, 

nech sa vyberiete ktorýmkoľvek smerom.

Krátkou jazdou električkou na sever sa 

dostanete na predmestie Brunswick, ktoré 

je srdcom blízkovýchodnej stravovacej scény 

v Melbourne. Táto multikultúrna štvrť s liba-

nonskými, tureckými, sýrskymi a irackými 

reštauráciami, občerstvením na trhoviskách, 

bohatou ponukou sortimentu v špecializova-

ných predajniach a pekárňach ponúka množ-

stvo možností. Kulinársky pôžitok môžete za-

končiť v kaviarni Café Coco pri skvelej káve a ak 

máte chuť si zafajčiť, tak aj pri aromatickej šiši.

Ak chcete ochutnať taliansku kuchyňu, prej-

dite sa po ulici Lygon Street. Nájdete tu miestne 

Malé Taliansko, kde ožíva kaviarenská kultúra 

mesta. Určite sa zastavte v niektorej z kaviarni-

čiek na espresso predtým, než sa vyberiete na 

večeru do reštaurácie 400 Gradi. Táto reštau-

rácia sa preslávila skvelou pizzou, tri roky po 

sebe získala titul Najlepšia pizzeria v Oceánii. 

Na záver svojho talianskeho dobrodružstva si 

dajte osviežujúcu zmrzlinu v niektorom z mno-

hých stánkov v tejto štvrti.

POTEŠENIE 
PRE GURMÁNOV

Více informací a registrace na: 
convention.rotary.org

ze světa
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Téma

LETÍME!
Pravidelným hlavním tématem 
říjnového vydání Rotary Good 
News je výměna mládeže. Ne-
jen proto, že je tento obsah do-
poručen ústředím v Evanstonu, 
ale hlavně proto, že podzimní 
měsíce přinášejí řadu důleži-
tých událostí. Již přijeli téměř 
všichni studenti dlouhodobých 
výměn a také naši píší první 
reporty ze svých nových pů-
sobišť. S některými z nich vás 
seznámíme. Připravují se však 
již orientační mítinky zájemců 
o výměnu v příštím roce. Kluby 
zvažují, koho nominují, jiné 
zase, zda budou v létě organi-
zovat tábory.

Podle mého názoru je právě vý-
měna mládeže nejužitečnějším 
projektem Rotary International. 
Dává možnost české a sloven-
ské mládeži poznat jiné země, 
jinou kulturu a jiný jazyk. A to 
vše za přísných bezpečnostních 
pravidel a záruk a za rozum-
né finanční prostředky. Nyní 
ještě děti se po roce vracejí ze 
zahraničí jako dospělí sebevě-
domí lidé, často lídři. Zásady 
Rotary ve většině z nich pevně 
zapouštějí kořeny. A užitečný je 
program i pro kluby a činovníky 
RYE. Přednášky mladých cizin-
ců bývají zajímavé a poučné. 
Jejich vystoupení na distriktní 
konferenci je vždy dojemné.
Organizace výměny mládeže 
v našem distriktu dělá v tomto 
roce významný krok ke zkva-
litnění své práce. Vedle Ústavu 
vznikne další subjekt, který 
bude studentské výměny or-
ganizovat a zajišťovat. Mělo by 
se tak stát formou pobočného 
spolku Distriktu 2240. Jedním 
z cílů je rozšíření počtu frek-
ventantů a zlepšení organizace 
činností. Věřím, že se to podaří 
a naše „vlajková loď“ vypluje 
pod plnými plachtami do někdy 
poněkud rozbouřených vod. 
Přejme jí šťastnou plavbu!

Text: PDG FRANTIŠEK RYNEŠ
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LYŽOVÁNÍ V AUSTRÁLII?!
Linda Vítová
RC Hradec Králové
Austrálie D 9790

Vůbec jsem netušila, že se 
v Austrálii lyžuje. Věděla 

jsem, že mají hory, ale že by 
měli takovéhle velké resorty, 
mě vůbec nenapadlo. Na jedné 
schůzce mého hostitelského RC 
jsem slyšela, že jedna paní se 
svou dcerou jezdí na lyže každý 
týden, tak jsem se jí zeptala, 
jestli by náhodou nechtěla vzít 
mě a ještě jednu výměnnou stu-
dentku Aliinu z Finska. Lyžovalo 
se skvěle! Falls Creek je opravdu 
velký a je tam několik sjezdovek 
a lyžování tady v Austrálii není 
zas tak populární, takže tam 
nebylo tolik lidí jako u nás. Celý 
víkend strávila Aliina u nás, 
a tak jsme byly na kolečkových 
bruslích s další výměnnou stu-
dentkou, shodou okolností to 
byla Jana také z Česka, a s její 
host sestrou, která v lednu vyjíž-

dí na výměnu do Švýcarska. Obě 
holky jsme potkaly minulý týden 
na orientation meetingu, takže 
jsme se znaly a mohly jsme si 
pořádně procvičit naši anglič-
tinu. Naše škola je ráda, že nás 
tam má, a na tabuli před školou 
jsou vlajky výměnných studentů, 
kteří naši školu navštěvují. Uží-
vám si každý den!

JE NÁS TADY 10!
Jana Skalková
RC Znojmo
Austrálie D 9790

Celý víkend jsem strávila na 
prvním orientačním meetin-

gu, který byl i pro outboundy. Do-
zvěděla jsem se opravdu hodně 
nových a užitečných věcí. Camp, 
ve kterém se celá akce odehrála, 
se nacházel ve městě Corowa, 
které se nachází zhruba padesát 
kilometrů od města, kde bydlím. 
Setkala jsem se s dalšími devíti 

inboundy a řekla bych, že jsme 
opravdu skvělá a srandovní sku-
pina. Takže teď mám kamarády 
z Finska, Itálie, Německa, Švéd-
ska, Francie, Slovenska, a dokon-
ce i z Česka. Také jsem měla mož-
nost poznat dva kluky, kteří se 
chystají na výměnný rok do České 
republiky. Byli moc fajn a myslím, 
že do české kultury hravě zapad-
nou. Součástí tohoto víkendu 
plného zábavy byl i turnaj ve hře, 
kterou nedokážu pojmenovat, ale 
byla to zábava. V podstatě je to 
podobné kuličkám, až na to, že 
je to ve větší podobě. Celou akci 
jsem si moc užila a už se moc 
těším na další.

VÍKEND V PRÍRODE
Charlotte Vangoríková 
RC Poprad – Fínsko D 1430

Po škole sa konala turistika 
dlhá 30 kilometrov. Odchá-

dzali sme v piatok poobede, pre-
šli 5,5 kilometra a postavili stany 

na noc. Počasie nebolo až také 
zlé, ale aj tak bola v noci hrozná 
zima. Musela som si obliecť ďal-
šiu vrstvu, aby som nezamrzla. 
Hneď ráno nás prekvapil dážď. 
V sobotu sme prešli 16,5 ki-
lometra a noc strávili v teple 
chaty. Čo by to bola za chatu, ak 
by sa tam nenachádzala sauna, 
takže sme sa mohli pekne 
zohriať. Jedlo sme si priniesli 
väčšinou v prášku, do ktorého 
iba stačí pridať vodu. V nedeľu 
sme dokončili cestu poslednými 
ôsmimi kilometrami. Ak by mi 
niekto navrhol 30 kilometrovú 
turistiku na Slovensku, nie som 
si istá, či by som súhlasila. Pre-
tože ako všetci vieme, Fínsko je 
veľmi plochá krajina. A keď sa tu 
povie ideme na turistiku, väčši-
nou to znamená, ideme na dlhú 
prechádzku do prírody. Bola to 
celkom sranda a som na seba 
hrdá, že som sa na niečo takéto 
podujala. Myslím, že by som si to 
kľudne zopakovala.

téma

3

1

2

FALLS CREEK JE OPRAVDU VELKÝ  
A JE TAM NĚKOLIK SJEZDOVEK.  
NAVÍC LYŽOVÁNÍ TADY V AUSTRÁLII 
NENÍ ZAS TAK POPULÁRNÍ, TAKŽE TAM 
NEBYLO ANI TOLIK LIDÍ JAKO U NÁS.

1a

1b

2
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ž den po příletu jsem měla naplá-
novaný celý den. Naše první za-
stávka byla u apartmánu. Moje 

host-mamka mi ukázala na polovinu 
apartmánu, kde na mě mávala má nová 
host-teta. O chvíli později už se se mnou 
přišli přivítat i bratranec a sestřenice, kte-
ří mě na přivítání objali. Na tohle gesto 
jsem nebyla moc zvyklá, ale jak jsem zjis-
tila, v Brazílii se objímají pokaždé. Těšila 
jsem se, že si zaplavu, protože naše další 
zastávka byla u moře. Jenže to bylo jako 
naschvál divoké. Takže jsem si jen zula 
boty a užívala si teplý písek.

Dále jsem se ten den podívala i k nej-
větší chloubě města Rio de Janeiro – 
k soše Krista, která je opravdu hodně 
vysoká. Když jsem si k ní stoupla, tak už 
jen podstavec byl tak desetkrát větší než 
já. Výhled byl nádherný. Třešničkou na 
dortu byla cesta zpátky k autu. Sice byla 
dlouhá, ale cestou jsem vídala opičky 
jak u nás ptáky. Byly naprosto všude 
a nebály se jít blíž. Po mém bližším se-

známení s částí místní fauny jsme se 
vydali na pozdní oběd. Čekala jsem, že 
v restauraci dostaneme menu a tam si 
vybereme, ale to jsem byla hodně daleko 
od pravdy. Na stůl nám číšníci začali no-
sit dva druhy rýže, barbecue, farofu, 
která je mimochodem moc dobrá v kom-
binaci s rýží, a mnoho dalšího.

Už když jsem byla ještě v Česku, jsem 
dostala zprávu, jestli bych chtěla jít na 
brazilský fotbal. A protože jsem na fot-
bale nikdy nebyla, řekla jsem si, proč to 
nezkusit? Fotbal je v Brazílii velká věc 
a každý fandí nějakému týmu. Nejoblí-
benější je ale tým Flamengo, kterému od 
té doby fandím i já. Ten den se hrálo na 
stadionu Maracanã, což je největší sta-
dion v celé Brazílii. Když jsme tam došli, 
tak tam bylo doslova narváno. Byl pro-
blém dostat se na sedadla, protože 
i v uličkách bylo plno, ale nakonec se 
nám to povedlo. Sice ne všem, ale já jsem 
se tam dostala. Lidé skandovali a zpívali 
a já jsem tomu samozřejmě moc nerozu-
měla, ale moc jsem si to užila.

Tento den byl hodně nabitý progra-
mem a viděla jsem nejdůležitější věci 
z Ria, za což jsem byla moc ráda. Další 
den jsme už jeli domů.

RIO, JSEM TU!
Veronika Součková 
RC Třebíč – Brazílie D 4751

U
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PRVNÍ TŘI TÝDNY MÉHO 
AMERICKÉHO SNU
Petra Chalupová
RC České Budějovice
USA Essex

Už je to tři týdny, co jsem 
přiletěla do Pensylvánie 

si žít svůj dětský sen. Upřímně 
jsem to čekala horší, ale jsem tu 
tak moc šťastná, že se tomu až 
divím. Mám spoustu kamarádů 
a připojila jsem se k roztleská-
vačkám a k volejbalovému týmu. 
Každý den trénuji a páteční ve-
čery roztleskávám. Škola pro mě 
není až tak moc náročná a moc 
ráda tam chodím. Všechno je tu 
tak, jak jsem si vysnila, a nedo-
kážu ani popsat slovy, jak moc si 
to tady užívám.

ZMENA JE NOVÁ PRÍLEŽITOSŤ
Bianka Koyšová
RC Bratislava International
Brazílie D 4640 

Keďže sa môj rok v zahra-
ničí niekoľkokrát presúval 

kvôli pandémii, vycestovala som 
až po ukončení strednej školy na 
Slovensku. Už je to cez 5 týždňov, 
čo sa Brazília stala mojím domo-
vom. Mohla by som písať o tom, 
aké je to bývať v oblasti Tres 
Fronteras. Aké je to cestovať na 
otočku do hlavného mesta Asun-
ción 12 hodín autom pre víza. 
Ako som nemohla uveriť, že aj 
v Brazílii môžu byť 2 stupne. Ako 
je prekladač prvé týždne mojím 
najlepším kamarátom. Ako moja 
škola vyzerá ako z High School 
Musical, aj ako sa na nej píšu 
o mne články či nahrávajú videá. 
Väčšinu momentov tu človek 
prežíva inak ako doma. Naplno, 
intenzívnejšie, emočnejšie. Pre-
sťahovať sa na druhú stranu sve-
ta je veľká výzva. Z každej strany 
je môj život úplne odlišný. Zvykať 
si na nový domov, ľudí, mesto, ja-
zyk a kultúru vie byť aj náročné. 
Vyžaduje si to veľa otvorenosti, 
prispôsobivosti a odvahy. Nie je 
to iba ľahkosť ani zábava. Vykro-
čiť z komfortnej zóny znamená 
začať iný život. Ten nám občas 
uberá pohodlie, zvyky aj teplo 
domova, ktoré od detstva po-
známe. Myslím si však, že nám 
dáva viac, ako uberá. Učí nás, 

že prirodzený strach z neznáma 
prekonať vieme, že postaviť 
sa za seba je dôležité, že nový 
jazyk, kultúra a zvyky vedia byť 
aj výzva a je iba na nás, ako sa 
k nej postavíme. Som si istá, že 
väčšina výmenných študentov 
sa domov vracia iná. S novými 
zážitkami, skúsenosťami, ale 
hlavne postojmi a názormi, ktoré 
nám pomáhajú rásť. Na svoje 
narodeniny si preto prajem, aby 
každý z nás našiel tú vnútornú 
odvahu ísť ďalej, aj cez tie chvíle 
kedy máme pochybnosti, či je 
nám smutno. Pevne ju uchopil 
do rúk a nepustil. Pretože aj to 
k výmene z časti patrí. 
 

CESTA ZA VELKOU LOUŽI
Martin Metelka 
RC Hradec Králové
USA Essex D 7390

Cestování do Ameriky doká-
že jednoho pořádně znavit. 

Měl jsem letět z letiště ve Vídni 
na letiště v Newarku a posléze 
do Harrisburgu. Pro začátek, ví-
deňské letiště dokáže být velmi 
matoucí. Naštěstí mám skautský 
orientační smyl a poté, co jsem 
se úspěšně zacheckoval (což byla 
kapitola sama o sobě), po letištní 
prohlídce č. 1, po tom, co jsem 
pochopil, v které řadě mám stát, 
po cca 3 infarktových zážitcích, 
kdy jsem myslel, že jsem zapo-
mněl něco důležitého, jen abych 
to vzápětí našel, po speciální 
druhé letištní prohlídce, poradě 
s personálem a po spontánní vý-
měně sedadla jsem už bezpečně 
seděl v letadle do Newarku. Když 
jsme přistáli, čekalo na mě malé 
překvapení. Můj let z Newarku do 
Harrisburgu byl zrušen. Naštěstí 
pro mě moje YEO Jill vymyslela 
alternativní plán cesty. Přijela pro 
mě a dovezla mě do mého původ-
ního cíle. Když už jsme jeli kolem, 
zastavili jsme se v Liberty Parku 
s překrásným výhledem na New 
York. Po pár hodinách cesty au-
tem mě předala mojí counselorce 
Cheri, která mě konečně dopravi-
la k mojí host rodině, do menšího 
pensylvánského města jménem 
Camp Hill. Jelikož bylo už velmi 
pozdě, mé přivítání nebylo tak po-
četné, jak se plánovalo, ale i tak 
to stálo za to.
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áš příběh začíná v sobotu 27. srpna 
u Oxtongue Lake, kde se naše sku-
pinka výměnných studentů plná 

kanadských ideálů (a v mém případě cold 
brew z Tim Hortons) setkala. Bylo nás sedm 
děvčat a všechny jsme si téměř okamžitě 
padly do oka. U jezera jsme přespaly v obyd-
lích, která se na spektru od stanu k chatce 
pohybovala někde vpravo uprostřed, v chla-
du, na nějž si stromy okolo vyslechly znač-
nou kritiku. To byl ale teprve začátek! Po 
snídani a sbalení si všech nezbytností do dry 
bags jsme se společně s 4 rotariány, 2 rotexá-
ky, jednou průvodkyní, 5 kánoemi (20 kg), cca 

9 batohy (25–30 kg) a 2 barely s jídlem (30 kg) 
vydali směr Rock Lake. Přeskočím-li několik 
nezáživných okamžiků, dostaneme se v ději 
k přechodu mezi dvěma jezery taky zvanému 
portage. Naše portage byla 3 km dlouhá a na 
jejím konci jsme všichni došli k závěru, že 
3 km by nikdy neměly být za žádných okol-
ností podceňovány. Naše průvodkyně se nás 
totiž na začátku zeptala, jestli souhlasíme, že 
všechny věci odneseme najednou, patrně 
netušíc, že polovina z nás z nedostatku zku-
šeností nemůže nabídnout střízlivý pohled 
na věc a polovina optimisticky věří, že naše 
vybavení není tak těžké. Náš kemp jsme na-
štěstí nalezli zanedlouho poté. Po sestavení 
celého tábořiště a večeři jsme skupinově 
usoudili, že je čas jít spát. Pár z nás ale stále 
potřebovalo najít thunderbox. Náš cíl se na-
cházel zhruba 30 kroků od tábořiště, my ale 
nebyly troškaři a podvědomě jsme si řekly, že 
před dobytím cíle musíme kroků nachodit 
minimálně 500. Před naprostou ztrátou 
v temném lese a nuceným přespáním pod 
širákem (které by mi ani moc nevadilo, na tak 
jasné hvězdné nebe bych se dokázala dívat 
celou noc) nás zachránily občasné výkřiky, 

jestli jsme v pořádku. Takže pro všechny, kte-
ří v budoucnu plánují kempovat na Lake Lou-
isa v druhém tábořišti ve směru od Rock 
Lake, pokud budete hledat thunderbox, za-
čněte na velké mýtině, běžte rovně po pěšině 
směrem do lesa k velkému spadlému stromu, 
od něj to je už jen pár metrů doprava. Tato 
výprava mě napumpovala adrenalinem, kte-
rý se ukázal být klíčovým v tom, co následo-
valo. Já, Lara a Elise (Česko, Švýcarsko, Bel-
gie) jsme byly už téměř u našich stanů, když 
na nás Josephine (Dánsko) zavolala: „The-
re’s a mouse in our tent!“ „Huh,“ byla Lařina 
reakce. Ukázalo se, že někdo z nás (já) nechal 
ve stanu balíček rozinek a že místní fauna má 
velice vytříbený čuch. Na mou obranu, aby-
chom nenechávaly jídlo ve stanu, nám řekli 
až poté, co jsem ho tam nechala. V následu-
jících několika minutách jsme všechny uká-
zaly, jak by správná mezinárodní spolupráce 
měla vypadat, když jsme se střídaly v kopání 
do stanu ve snaze vetřelce vystrašit. Podařilo 
se a poté, co jsme zakopaly zbylé rozinky 
a přestaly se smát, jsme šly spát. Pondělí za-
čalo lehkým deštěm, jako by i příroda věděla, 
že potřebujeme sprchu. Když se trochu vy-

jasnilo, přesunuly jsme se i s kánoemi do 
vody, kde nás naše průvodkyně naučila, jak 
převrácenou kánoi vrátit do původního sta-
vu. Ukázalo se, že to není tak těžké, jak by 
člověk čekal, ale do budoucna asi stále prefe-
ruji kánoi nepřevracet. Ačkoliv mokré, žádná 
z nás nebyla vyloženě čistá, naštěstí i pro 
tuto situaci jsme našly řešení. Staly se jím 
dvě lahvičky s nature-friendly šamponem 
a kondicionérem (Díky Laro!). Voda byla ve-
lice studená a dno pokryté tlustou vrstvou 
bláta, ale v moment, kdy jsme si uvědomily, 
že právě stojíme uprostřed nejstaršího pro-
vinčního parku v Ontariu v Kanadě, bylo vše 
dokonalé. Nicméně ta idylka netrvala věčně. 
Když jsme z vody vylezly, zjistilo se, že násle-
dující den dopoledne má být bouřka. To byl 
menší zádrhel, protože jsme se v tu dobu 
měli vracet, a být nejvyšší bod na velké rovné 
ploše se během bouřky moc nedoporučuje. 
Vedení naší skupiny proto navrhlo, abychom 
v úterý vstali už v 5:30, rychle se sbalili a do-
stali se co nejdál ještě před bouří. Posilněni 
večeří a s’mores jsme šli spát. Bouřka neče-
kaně dorazila o pár hodin dříve, náš stan se 
tak čas od času rozsvítil jako vánoční ozdoby 
v nákupních centrech v říjnu. V úterý jsme 
vstali ještě před východem slunce. Vše šlo 
podle plánu. Na parkoviště k autům jsme se 
tak dostali jen trochu mokří. S radostí v srdci 
jsme přivítali měkké sedačky aut. Rozloučili 
jsme se a jako skupina jsme se rozjeli k nej-
bližšímu Tim Hortons.

O MYŠÍCH 
A LIDECH
Aneta Jandíková
RC Ostrava International – Kanada D 7010

N

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V BUDOUCNU PLÁNUJÍ KEMPOVAT 
NA LAKE LOUISA V DRUHÉM TÁBOŘIŠTI VE SMĚRU  
OD ROCK LAKE: POKUD BUDETE HLEDAT THUNDERBOX, 
ZAČNĚTE NA VELKÉ MÝTINĚ, BĚŽTE ROVNĚ PO PĚŠINĚ 
SMĚREM DO LESA K VELKÉMU SPADLÉMU STROMU,  
OD NĚJ TO JE UŽ JEN PÁR METRŮ DOPRAVA.
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emecko som si zamilovala a tre-
ba dodať, že sa stalo mojim 
druhým domovom. Počas tohto 

roka vystriedam 3 rodiny. Lepšie rodiny 
som si ani nemohla priať. Toľké párty 
a programov čo mi organizujú, je pre 
mňa až nepochopiteľné. Pochopila som 
to hneď pri našom prvom stretnutí, keď 
ma prišli všetky na letisko vyzdvihnúť 
a privítali ma s úsmevom a kyticou 
v ruke. A hneď na ďalší deň ma čakala 
párty, kde prišlo asi 70 ľudí ma privítať 
v Nemecku. Už vtedy som nadobudla 
veľa známostí a kontaktov na celý život. 
A na čo netreba zabudnúť, tak moja ses-
tra je Američanka. Je to pre mňa zaujíma-
vá skúsenosť, že sme dve výmenné štu-
dentky v jednej rodine. Čiže môžem 
komunikovať v dvoch jazykoch vzájom-
ne. Dôležitou súčasťou môjho každoden-
ného programu je škola, ktorá je na vyso-
kej úrovni. Systém škôl v Nemecku je 
odlišný od toho nášho. Ja konkrétne štu-
dujem na športovom gymnáziu a náš 
učiteľ telocviku je profihráč futbalu (1. 
ligy). Učíme sa na iPadoch. Veľmi ma pre-
kvapil systém školy a hlavne to, že som 
si mohla zvoliť rôzne predmety ktoré som 
chcela a koľko hodín z nich. Treba dodať, 
že naši učitelia sú veľmi vzdelaní a sys-
tém vzdelávania tu funguje ako na uni-
verzite. Asi každý viete, že do Nemeckej 
kuchyne treba zaradiť klobásy či párky 
a hej, musím potvrdiť, je ich tu viac ako 
veľa. Čo pre mňa ako vegetariánku nevní-

MESIAC 
V NEMECKU
Aneta KUDLÁČKOVÁ
RC Valtice-Břeclav – Německo D 1900

mam úplne pozitívne. Ale vždy sa viem 
nejako vynájsť. Moja mamina je dosť vy-
naliezavá a vždy mi vymyslí niečo iné, 
takže netreba sa báť. Za ten mesiac čo 
som tu, som toho stihla veľmi veľa. Prvý 
týždeň som hneď navštívila Frankfurt, 
mesto ktoré si získalo moje srdce a to 
vďaka moderným štvrtiam. Musím uznať, 
že Rotary je tu veľmi aktívne a každú ne-
deľu máme nejaký program. Dosť obľúbe-
ný šport je tu vodné lyžovanie, na ktoré 
nás zobrali a  stálo to naozaj za to! 
A stretnutie s in-boudmi. Stali sme sa su-
per kamarátmi, ktorí sú neustále v kon-

takte. Pýtate sa, ako je to možné po jed-
nom víkende strávenom spolu? Tiež tomu 
nedokážem uveriť. Na ďalší týždeň sme si 
naplánovali víkendovú párty a o týždeň 
nato ideme na Germanytour, ktorá bude 
trvať 11 dní, počas ktorej navštívime 20 
miest Nemecka. To je také malé zhrnutie 
môjho mesiaca. Treba dodať, že je to len 
malá časť z toho, čo som zažila. Chcem sa 
poďakovať Rotary za taký nezabudnuteľ-
ný zážitok a som plná očakávaní, čo ma 
ešte len čaká. Takúto výmenu by som na-
ozaj dopriala každému.

N

téma

VEĽMI MA PREKVAPIL 
SYSTÉM ŠKOLY A HLAVNE 
TO, ŽE SOM SI MOHLA 
ZVOLIŤ RÔZNE PREDMETY, 
KTORÉ SOM CHCELA 
A KOĽKO HODÍN Z NICH.
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tě. Když je řeč o hudbě, Memphis 
je opravdu plný všech žánrů, ať 
už se jedná o rock, blues, jazz 
či rap. Od každého druhu je tu 
něco. Ve většině podniků zde 
hraje krásná jazzová/blues hud-
ba a máte pocit, jako byste se 
ocitli v devadesátkách. Hudba je 
tu, jednoduše řečeno, naprosto 
všude. Proslulá Beale Street je 
jistým příkladem. Měl jsem mož-
nost si ji projít, protože je pár 
minut od rodinného apartmánu, 
a opravdu jsem se cítil jako ve 
filmu, všude LED nápisy, hudba, 
bary a krásné cihlové domy. Ne-
mohu se dočkat dalších zážitků.
 

DREAMS
Andrej Smižanský
RC Poprad
Austrália D 9790

V den môjho dlhodobého 
odchodu som mal nasta-

venú myseľ na pár vecí, ktoré 
som chcel zažit pred návratom 
do mojej malej Slovenskej 
republiky. Rok pred mojím 
odchodom som spoznal kráľa 
mojej motivácie, ktorý zomrel 
5. 8. 2011. 11 rokov po jeho smrti 
som bol ja na letisku v Buda-
pešti a letel do jeho krajiny. Aziz 
''Zyzz'' Shavershian splnil veľkú 
rolu v rámci motivácie v mojom 
živote. Po podelení sa o tomto 
s mojou rodinou sme sa rozhodli 
že ho pôjdeme navštíviť a taktiež 
pôjdeme do Sydney a strávime 
tam celý týžden chodením po 
priehliadkách. Bývam v Corowe 
New South Wales, čo bol najväč-
ší problém, keďže hrob môjho 
hrdinu sa nachádza dlhou cestou 
v Sydney. Okolo 560 dlhých kilo-
metrov, kde sme museli párkrát 
stáť kvôli benzínu, ale taktiež 
sme navštívili ponorku 350 kilo-
metrov od oceánu. Taktiež sme 
navštívili „dog on the tuckerbox“, 
kde mám fotku a taktiež pamiat-
ku, kde sme boli veľmi štastní 
že nepršalo. Ale som veľmi rád, 
že som sa podelil o jeho meno 
a moju myšlienku s mojou prvou 
hostiteľskou rodinou, ktorá ma 
k nemu zobrala a ja som si splnil 
môj malý, no plnovýznamný sen. 
Ďakujem Rotary za pomoc so 
splnením môjho sna, dúfam že 
Rotary pomôže aj vám!

bližší před mým odjezdem. Často 
jsem nad tím přemýšlela a řešení 
vidím v tom jít za svoji host rodi-
nou a požádat je o společný čas, 
zahrát si hry, podívat se na film… 
A určitě není potřeba v sobě nic 
potlačovat, oni vám rádi pomů-
žou, a pokud to tak necítíte, i slzy 
smutku jsou součástí každého, 
kdo se odhodlal na rok vycesto-
vat. Především díky mé hostitel-
ské rodině a florbalovému týmu 
pocit cizího prostředí z velké čás-
ti vymizel. Určitě nemůžu říct, že 
se tady cítím naplno jako doma. 
Rodinu, přátele a místo, které je 
pro mě tím jediným domovem, mi 
nikdo a nic nenahradí, ale to také 
není účel této výměny. O před-
časném návratu jsem uvažovala 
hned pár hodin po příletu. Sedla 
jsem si na postel a začala jsem 
brečet s představou, že tohle 
přeci v životě nemůžu zvládnout. 
Tento pocit netrval ani 10 minut. 
Rodina mě zavolala na opoždě-
nou snídani, kde jsme si popoví-
dali a od té doby tato myšlenka 
už mojí hlavou neproběhla.

MĚSTO HUDBY
Ondřej KAŠPAR
RC Písek – USA D 6150

Hned pár dní po příjezdu 
na moji roční výměnu jsem 

měl možnost se podívat do 
města Memphis. Města, které je 
proslulé hudbou, jako je blues, 
rap, jazz nebo rock&roll. A nako-
nec samozřejmě samotným El-
visem. Po hodinové jízdě jsem se 
ocitl v novém státě, Tennessee. 
Jakmile jsme přejeli most přes 
nejdelší řeku ve Spojených stá-
tech amerických, byl jsem v jeho 
druhém největším městě – Mem-
phis. Vzhledem k tomu, že je 
relativně blízko, má host rodina 
tam vlastní byt. Proto jsem měl 
možnost tam strávit hned něko-
lik dní. Memphis nejvíce prosla-
vil Elvis Presley, a proto jsme se 
jeli podívat na jeho vilu, Grace-
land. Byla nádherná. Věc, která 
mě tam nejvíce zaujala, byl Elvi-
sův hrob. Po tomto výletě jsem 
k němu hned měl blíže a jeho 
muzika mě nadchla. Aby tohoto 
hudebního génia nebylo málo, 
ten samý den jsme se šli podívat 
do kina na nový film o jeho živo-

jen já, rodiče a nejstarší bratr. 
Mají domácnost zaběhlou velmi 
podobně jako u nás. Nejvíce 
mě baví společná část strávená 
vařením a pečením s mojí host 
mamkou. Upozornění, které jsem 
dostala před začátkem používání 
autobusu, je ,,zasedací pořádek“ 
v něm. Pro velkou většinu nee-
xistuje si přisednout k někomu, 
pokud se v autobuse nachází jiné 
volné samostatné místo. A po-
kud je tedy vše obsazené, máte 
svolení si k někomu přisednout, 
ale jakmile se v průběhu cesty 
opět nějaké uvolní, mnozí z nich 
se začnou přemisťovat. Myslím 
si, že je to velmi spojené s jejich 
uzavřeností. Ovšem vše spočívá 
v tom navázat kontakt a dát jim 
o trošku více času, jsou to úžasní 
lidé! Tento pocit jsem ještě po-
řádně neprožila. Myslím si, že je 
to především díky podpoře a jis-
totě, kterou mi dodali moji nej-

POZNÁVÁNÍ ZA HRANICEMI
Michaela Čížková
RC Plzeň–Beseda
Švédsko D 2360

Nezapomenutelný rok 
mého života právě od-

startoval. Moje rodina je velmi 
milá a aktivní. První týdny před 
školou jsme využívali krásného 
počasí a trávili jsme spousty 
času na moři s lodí, kterou 
vlastní. V době mého příletu 
nás bylo v domácnosti 6 členů. 
Netrvalo dlouho a za pár týdnů 
nastal čas na odlet jejich dcery, 
její výměnný pobyt bude trávit 
v USA. O týden později se také 
odstěhoval druhý nejstarší syn 
na sever Švédska za vysokou 
školou. Má to jednu velkou vý-
hodu, posílá nám spousty fotek 
začínající polární záře a to stojí 
za to vidět! Takže teď už jsme 
ve velkém rodinném domu zbyli 
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řed měsícem touhle dobou jsem už 
seděla v letadle na cestě z Vídně do 
Londýna, kde jsem měla přestou-

pit na další let do Miami. Byla jsem plná 
očekávání a nedočkavosti. Na letišti už na 
mě čekala moje host sestra s host tátou 
a nejsilnější emoce, které jsem v té chvíli 
cítila, byly úleva a radost, že je konečně 
potkávám a vezmou mě do nového domo-
va. První dny byly zvláštní. Snažila jsem se 
lépe seznámit s rodinou a hlavně sestrou. 
Taky jsem potkala pár lidí ze školy, převáž-
ně kamarády mojí host sestry, kteří už 
o mně věděli a chtěli se se mnou seznámit. 
Navštěvuji malou školu a bydlím v malém 
městě, takže o mém příjezdu vědělo cel-
kem hodně lidí a mnoho z nich mě chtělo 

poznat, takže když jsem nastupovala do 
školy, už jsem se se spoustou lidí zdravila 
na chodbách. Sport zatím nedělám, ale 
chodím na volejbalové zápasy mojí sestry 
a za měsíc začnu hrát basketbal. Zážitků už 
jsem pár nasbírala, jeden z nejlepších bylo 
rozhodně víkendové setkání s ostatními 
inboundy v Charlestonu. Největším prvním 
kulturním šokem se pro nás nestalo jídlo 
ani počasí, ale klimatizace. A tohle není 
vtip, shodli jsme se na tom úplně všichni. 
Zatímco venku byste mohli zemřít na pře-
hřátí, dovnitř si kvůli ledovým klimatiza-
cím pomalu berete kabát. Také si stále zvy-
kám na nízký věk pro řízení (15 let!!) a na 
to, že tady není nic neobvyklého na tom, 
potkat golfový vozík v běžném provozu. 
Úžasným zážitkem se stal první zápas 
v americkém fotbale. Hrála naše škola a vy-
hráli jsme. Sice jsem vůbec nevěděla, co se 
děje na hřišti, ale bylo to spíše o atmosféře 
a ta byla po celou dobu úžasná, moc jsem 

si to užila. Moje host-sestra mi ale řekla, že 
to, co jsme viděli, bylo nic v porovnání se 
zápasem profesionálních hráčů, na který se 
za pár týdnů vydáme do nedalekého města 
Columbia. Občas jedeme se spolužačkami 
před školou na kávu, nebo zajedeme na ve-
čer na úžasnou zmrzlinu do vedlejšího 
města. Ovšem nejoblíbenějším místem, 
kde se všichni schází a chodí na jídlo, je 
tady mexická restaurace. A musím říct, že 
chápu proč, jídlo je tam naprosto úžasné. 
Spousta zážitků mě stále čeká, například 
Den díkůvzdání, výlet do Severní Karolíny 
s rodinou, první profesionální fotbalový 
zápas a Halloween, na který se opravdu 
moc těším, protože už jsme si s kamarády 
domluvili kostýmy, vyřezávání dýní a horo-
rový film. Můj Rotary klub je malý, členové 
se schází každé pondělí na oběd. Byla jsem 
tam už dvakrát a všichni jsou moc milí. 
Také jsem prezentovala svoji Rotary pre-
zentaci a všem se moc líbila. Druhou rodi-

nu už jsem také potkala a byla s nimi do-
konce i na večeři. Mojí Rotary counselor je 
moc milá paní Michelle, která mi na přiví-
tání na naše společné odpoledne dala moji 
oblíbenou sladkost čokoládové košíčky 
s arašídovým máslem Reese’s. 

Děkuji všem, kteří mi k tomuhle snu do-
pomohli. Všem členům Rotary, kteří se na 
výměnném programu podílejí, RC Zlín 
a jeho členům, kteří mě na výměnu vysla-
li, a hlavně mým skvělým rodičům, bez 
nichž by nic z tohohle všeho nebylo mož-
né. Pokud pořád ohledně výměny váháte, 
nemůžete se rozhodnout a jste nejistí, 
hoďte tyhle pochyby za hlavu. Bojíte se, že 
ztratíte rok ve škole? Neuvidíte přátele 
a bude vám chybět rodina? Možná tak 
chvíli ze začátku, ale jeden rok navíc ve 
škole v celém životě neznamená ve výsled-
ku téměř nic, skuteční přátelé na vás ten 
rok počkají, a navíc si mnoho nových, 
možná na celý život, uděláte tady, stejná 
věc platí pro rodinu. Každá slabá chvíle je 
vyvážena deseti naprosto úžasnými a ne-
zapomenutelnými. Už pomalu začínám 
chápat, co to znamená, když se řekne, že 
výměna není jen rok tvého života, ale ži-
vot v jednom roce!

KLIMATIZACE
JAKO KULTURNÍ 
ŠOK
Natálie Novotná
RC Zlín – USA D 7770

P

KAŽDÁ SLABÁ CHVÍLE JE VYVÁŽENA DESETI  
NAPROSTO ÚŽASNÝMI A NEZAPOMENUTELNÝMI.  
UŽ POMALU ZAČÍNÁM CHÁPAT, CO TO ZNAMENÁ,  
KDYŽ SE ŘEKNE, ŽE VÝMĚNA NENÍ JEN ROK TVÉHO 
ŽIVOTA ALE ŽIVOT V JEDNOM ROCE!

téma
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se děje. Jediné, co jsem se dozvě-
děla, bylo, že se mám postavit 
do konce řady mojí třídy. Jeden 
z učitelů začal číst z Bible. Je-
diné, čemu jsem rozuměla, bylo 
„amen“. Při příchodu do třídy mě 
přivítali spolužáci. Usadili mě 
ke stolu a měli povolené přinést 
místní jídla. Takže jsem ochutna-
la a zkusila i jejich maté. V pátek 
jsem byla s třetí rodinou a pozna-
la město. V sobotu jsem poznala 
druhou rodinu. Večer jsem byla 
pozvaná lidmi z Rotexu. Přišli tam 
i jejich přátelé. Přichystali mi ve-
čeři a pak mě učili se španělsky 
představit. Jsem tu zatím týden, 
ale už jsem toho mnoho zažila 
a doufám, že i zažiju.

ROZDÍLY MEZI USA A EVROPOU
Josefína M. Pospíšilová
RC Jindřichův Hradec
USA Essex D 7360

Ve Spojených státech jsem 
už tři týdny. Sepsala jsem 

moje první postřehy. Za prvé: Vše 
je velké. Obchody, škola, silnice, 

auta, zkrátka vše, na co si vzpo-
menete, bude tady vetší než v Ev-
ropě. Za druhé: Američané jsou 
velcí vlastenci. Každý třetí dům 
má před vchodem vlajku, každá 
místnost ve škole má vlajku a ka-
ždé ráno se Američané postaví 
směrem k vlajce, s pravou rukou 
na srdci, a slibují věrnost státu, 
takzvaný The Pledge of Allegian-
ce. Za třetí: Kostely nemají věže. 
Většina kostelů byla postavena 
na začátku 20. století, takže 
kostel poznáte jen podle kříže 
a cedule před vchodem. Jinak 
vypadá jako normální dům. A na-
konec za čtvrté: větší výběr zboží. 
Supermarkety jsou připraveny na 
všechno. Mají spoustu bezlep-
kových, veganských možností, 
ale i možností bez cukru, pro lidi 
s cukrovkou. A milion dalších 
druhů, nejen potravin. USA může 
být velmi odlišná od Evropy a já 
se těším na další rozdíly, které 
postupně poznám.

ROK ZA ANTLANTIKEM 
V ARGENTINĚ
Zuzana Nezhodová
RC Ostrava International
Argentina D 4920

Svůj rok jsem přišla prožít 
v Argentině. Nikdy jsem 

neletěla sama, takže jsem měla 
premiéru. Zvládla jsem to z Prahy 
do Amsterdamu a z Amsterdamu 
do Buenos Aires bez asistenta. 
Cesta mi trvala z Ostravy do 
Buenos Aires cca 30 hodin s 6 
hodinami v Amsterdamu. Takže 
pokud máte strach cestovat sami, 
tak se nemusíte bát. Zvládla jsem 
to i já, a to i když mám orientační 
nesmysl. U východu na mě čekali 
rotariáni s plakátem a s přiví-
táním. Po východu z letiště mě 
přivítal i argentinský ledový vítr. 
V autě bylo veselo. Rotary lidi 
neuměli anglicky a já neuměla 
španělsky. A s mým Gracias, Hola 
a Buenos Aires se úplně nedo-
mluvíte, ale pomocí pantomimy, 
gestikulace a Google překladače 
se domluvíte vždy. Cesta autem 
trvala 6 hodin. Během cesty mě 

fascinovalo, že za těch 6 hodin 
cesty jsme projeli jedním měs-
tem a ani jsme nikde neodbočili. 
Rodina mě přivítala s otevřenou 
náručí. Mám krásný, prostorný 
pokoj s koupelnou. Venku na za-
hradě mám bazén a basketbalový 
koš. Po 5 hodinách po příjezdu 
jsme jeli na Rotary meeting. Vy-
věsili jsme českou vlajku a začla 
večeře. K večeři jsme měli hovězí 
maso se salátem. Obvyklé jídlo 
tady v Argentině. Poté se mě ujali 
lidi z Rotexu. Snažila jsem se je 
naučit nějaké slova. Další den mi 
rodina dopřála spací den. Tudíž 
jsem toho plnohodnotně využila 
a spala jsem do 14 h místního 
času. Ve středu jsem měla první 
den školy. Za dveřmi čekali uči-
telé a všichni se se mnou vítali. 
Jelikož chodím do křesťanské 
školy, tak tam školní den začíná 
modlitbou na školním nádvoří. 
V křesťanské škole jsem nikdy 
nebyla, takže jsem netušila, co 
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POKUD MÁTE STRACH CESTOVAT 
SAMI, TAK SE NEBOJTE. ZVLÁDLA 
JSEM TO I JÁ. A TO I KDYŽ MÁM 
ORIENTAČNÍ NESMYSL.
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HANA GAMROT

Když pomáháš, 
jsi šťastnější

Pro Ukrajinu nakupuje sanitky, v Malawi pomáhala školám. Už ji nedojímá 
každý jednotlivý příběh lidí, kteří potřebují pomoci. Po dobrovolnické 
práci v Malawi, jedné z 5 nejchudších zemí světa, se začala soustředit 
na projekty s dlouhodobým efektem. Dobrovolnice a lektorka angličtiny 
Hana Gamrot v rámci mezinárodní organizace Rotary aktuálně organizuje 
pomoc Ukrajině a upozorňuje, že po první vlně solidarity není možné před 
válkou zavřít oči. Logistice humanitární pomoci nebo nákupu sanitek 
a hasičských vozů se aktuálně věnuje denně až 5 hodin, v době míru jí 
dobrovolnická práce ukrojí 1 hodinu z každého pracovního dne.

Už půl roku se angažuješ na Ukrajině. 
V čem spočívá tvá práce?
Vybudovali jsme spolu s Železnice pomáhá 
několik sběrných míst a přepravili jsme přes 
7 000 migrantů tam i zpět. Povedlo se nám 
dopravit na Ukrajinu humanitární pomoc 
v objemu 450 tun a v hodnotě cca 1,8 mi-
lionu eur. Hlavně vodu a jídlo, dezinfekce, 
lékárničky, volně dostupné léky, karimatky, 
polštáře a přikrývky, spacáky, baterky na 
svícení, baterie, pleny, roušky, pracovní 
oblečení a boty, krmivo pro zvířata, hygi-
enické potřeby atd. Čeští rotariáni u sebe 
doma ubytovali několik set Ukrajinců, to 
mi přijde krásné. Pomáháme utečencům 
v Česku a na Slovensku najít si práci, uby-
továváme je, pomáháme jim naučit se česky 
a pro děti přes léto organizujeme tábory. 
Z grantů nadace financujeme převážně zdra-
votnický materiál a nakupujeme sanitky, 
celkem jsme jich koupili už 16. Na sanitky 
se zaměřujeme, protože na Ukrajině byly 
z nemocnic odvolány na frontovou linii 
a města často nemají jak přepravit paci-
enty do nemocnice od nehod či na dialýzu.

Pomáháte hlavně tam, kde válka odčerpala 
běžným lidem zdroje? 

Zaměřujeme se na pomoc civilistům, naše 
sanitky jsou pro nemocnice či zdravotní 
centra, která pomáhají seniorům nebo 
postiženým dětem a jejich rodinám, paci-
entům po operaci. Kolega rotarián Andriy 

Huk, neurochirurg, například v naší sanitce 
nedávno převážel pacienta, který měl plnou 
hlavu střepin. Pak nám psal, že pacienta 
úspěšně odoperoval a on přežil. Taky se nám 
teď podařilo zajistit požární vůz a nějaké 
drobné vybavení pro Poltavskou oblast, kde 
byla situace špatná už před válkou. Po in-
vazi jim všechno schopné provozu odvezli 
nebo rozstříleli, teď, když jim třeba hoří lesy, 
tak nemají čím hasit. Od Bilyky, kam jsme 
posílali hasičský vůz, je nedaleko Kremen-
čuk. Tam je významná ropná rafinerie. Když 
na ni Rusové zaútočili poprvé, požádali nás 
místní rotariáni o hasičské vozidlo. Sotva 
jsme ho přivezli, zaútočili Rusové podruhé, 
takže náš vůz šel hned do akce. Rafinerie 
je v současné chvíli uzavřená a zůstane tak 
do konce roku 2022. Ukrajina je donucena 
dovážet 100 % paliva ze zahraničí.

Je klíčové u pomoci Ukrajině vytrvat? 
Určitě. Kdyby byla válka u nás, taky bychom 
si nepřáli, aby se s pomocí přestalo po něko-
lika měsících. Chápu, že jsou lidi unavení, 
je to příval negativních zpráv, ale válka trvá, 
pořád se děje, nelze před ní zavírat oči.

BYLO MI STYDNO 
Jak jsi došla k tomu, že chceš být 
dobrovolnicí? 
Charitativní činnosti se věnuji od 16 let. 
Na gymplu jsem byla na přednášce o HIV/
AIDS a ta tematika mě zaujala, fascinova-

lo mě to. Tehdy se toho lidé zbytečně báli 
a to mě provokovalo. HIV pozitivní lidé byli 
diskriminováni, chovali jsme se k nim, jako 
by měli lepru, a ještě jsme na ně pohlíželi 
jako na někoho, kdo si to vlastně zaslouží, 
protože je zpravidla gay. Mně bylo tehdy 
za společnost tak nějak poprvé stydno. 
Pomáhat pro mě bylo samozřejmé, nebála 
jsem se ani trochu. Ráda jsem HIV pozitivní 
objímala, byla s nimi a pracovala s nimi na 
přednáškách. Vysvětlovat okolí, jak to s HIV 
opravdu je, a odkazovat se na dostupná fak-
ta, to mě bavilo hodně, dělala jsem to ráda 
a nahlas. Chodila jsem na přednášky odbor-
níků o novém výzkumu, četla dostupnou 
literaturu, časopisy. Přes program primární 
prevence jsem se postupně dostala k práci 
pro Červený kříž. Pak jsem pro ně školila na 
víkendových programech primární preven-
ce a pořádala besedy na středních školách. 
Pracovat s lidmi mi šlo, umím zaujmout 
a získat si publikum.

S tím se asi člověk musí narodit.
Jako student jsem na střední škole vůbec 
nezapadala, škola mě nebavila, připadala 
jsem si v ní nemožně a průměrně. V třídním 
kolektivu jsem nenašla své místo. Naopak 
v Červeném kříži jsem našla místo, kde jsem 
se mohla rozvíjet a realizovat, kde jsem si 
připadala potřebná. Měla jsem pocit, že 
dělám něco, na čem opravdu záleží – po-
máhám lidem. 

Jak dlouho už dobrovolnictví děláš a kolik 
času tomu věnuješ?
V Rotary 12 let. Nadaci se věnuju obvykle 
asi 5 hodin týdně, po invazi na Ukrajinu 
je to minimálně hodina až pět hodin den-
ně. Učím angličtinu top management ve 
firmách, dělám překlady, to mě baví a živí. 

Rotary není u nás moc známá organizace. 
Je nás asi 1,5 milionu celosvětově a mezi 
nejznámější členy patří Bill Gates. Dříve 
třeba i Thomas Mann, Luciano Pavaro-

Ptal se: JIŘÍ PASZ, foto: ARCHIV HANY GAMROT
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tti, Winston Churchill, Walt Disney nebo 
Thomas Alva Edison. Rotarián byl také Jan 
Masaryk, Tomáš Baťa nebo Václav Havel. 
V Česku a na Slovensku je nás 1 300. Jsme 
mezinárodní organizace, která sdružuje pro-
fesionály a vůdčí osobnosti různých obo-
rů a ti spolu rozvíjejí udržitelné projekty. 
Řídíme se heslem: služba nad své vlastní 
zájmy. S podporou nadace Melindy a Billa 
Gatesových se nám téměř podařilo vymýtit 
celosvětově obrnu, Polio Plus je pak největ-
ším rozvojovým projektem Nadace Rotary.

Nepletou si vás lidé s ilumináty? 
Osvícení rotariáni možná existují. Rotariáni 
jsou často úspěšní profesionálové ze všech 
sfér, takhle kvalitní členská základna je při 
realizaci projektů super. Když kupujeme sa-

nitky, můžu zavolat někomu, kdo sanitkám 
opravdu rozumí. Je to rotarián, ví, proč a co 
dělám, může mi důvěřovat a já se na něj 
můžu spolehnout. Tak je to téměř s každým 
„problémem”, vždy se mám na koho obrá-
tit. Naše členská základna se za posledních 
dvacet let dost změnila, ve srovnání s minu-
lostí je mezi námi hodně žen, mladých čle-
nů a nadšených dobrovolníků všech barev, 
vyznání a různých majetkových poměrů. 

V Česku se dobrovolnictví stává normou. Vy-
držet tak dlouho pracovat na jednom místě 
systematicky ale není obvyklé. Proč to podle 
tebe má význam? 
Dobrovolnictví mi sice negeneruje příjem, 
ale moc mi toho do života přináší. Díky Ro-
tary jsem se naučila prezentovat pro pu-
blikum až 400 lidí v angličtině, pracovat 
v týmu s lidmi, se kterými to jde, i s těmi, 
se kterými je to obtížné. Pomáhat je pro mě 

Chápu, že jsou lidi unavení, 
ale válka trvá, pořád se děje, 

nelze před ní zavírat oči.
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taková morální povinnost, já prostě musím. 
Jsem hrdá na to, že mohu něco nabídnout. 
Je to moje naprostá přirozenost, pomáhám 
s pokorou a velkou radostí. Mám pocit, že se 
mám opravdu dobře. Splachuju na záchodě 
pitnou vodou, když mi ujede metro, jede mi 
hned za tři minuty další, když jsem nemoc-
ná, jdu jednoduše k lékaři. Naše zdravotnic-
tví je například ve srovnání s celosvětovým 
standardem na opravdu skvělé úrovni. Jsem 
ráda za svou svobodu, hojnost a bezpečí, 
pomáhat je pro mě určitá společenská po-
vinnost a způsob, jak poděkovat. A mimo 
jiné jsem díky Rotary mohla chvíli pracovat 
i v Africe. Věnovala jsem se tomu 3 roky. 

TRAUMA JAKO NORMA 
Co jsi v Africe konkrétně dělala? 
Dostala jsem se na dvě pracovní mise do 
Malawi, což je jedna z pěti nejchudších zemí 
světa. Na první jsem jela společně s malou 
neziskovkou, nadšená z pomoci a plná ideá-
lů. V Malawi jsem definitivně pochopila, že 
máme všechno, a plně si uvědomila naši so-
beckou rozmazlenost, ale zároveň i obrovské 
možnosti pomoci druhým, které na Západě 
dnes máme. Malawi mě rozplakalo mnoho-
krát, sirotků a dětí, které byly hladové a těžce 
nemocné, jsem viděla hodně. Smutné bylo, že 
lidé řeší především základní potřeby: obstarat 
vodu, jídlo, vyprázdnit se a hlavně nebýt ne-
mocní. Času „na zbytek” moc nebývá. V rodině 
často umírají sourozenci i rodiče. Téměř každý 
si nese to, co by u nás bylo vyhodnoceno jako 
těžké trauma z dětství, ale tam je to norma. 
Jít do školy znamená ujít každý den mnoho 
kilometrů, často jít nemůžeš, protože pokud 
ten den nebude celá rodina na poli, nebudete 
mít co jíst a někdo může „zase” umřít… To, co 
je pro nás přece „naše právo”, jako tekoucí ne-
závadná voda, je pro ně naprostá vymoženost. 

Něco tě ovlivnilo i pozitivně? 
Občas mě pobavila taková ta jednoduchost, 
třeba že se nevstává na budík. Vstane se 
ráno, když vyjde slunce, a jde se spát večer, 
když není vidět tečka na obzoru. Hodinky 
nikdo nemá, čas jako u nás se nikdy nesle-
duje. „Vemte si prášek v 10:00 a pak každých 
6 hodin” prostě na vesnici nejde… Takových 
momentů tam zažiješ hodně. 

Jaký byl pak návrat? 
Už jsem se nikdy nepřestala divit tomu, 
jak máme pořád málo a pořád chceme víc 

a víc a nárokujeme si. Jsem větší pragma-
tik a emocionální příběhy už mnou moc 
nehýbou. Zaměřuji se na projekt, jeho ži-
votaschopnost a udržitelnost, kolik co sto-
jí, kolik to ovlivní lidí. Už se nenechávám 
unést osobními příběhy. Po návratu mi za-
čaly docházet větší souvislosti pomoci v roz-
vojových zemích a hodně jsem se zaměřila 
na měřitelnost projektů a tzv. community 
assessment. To je systematická analýza 
skutečných potřeb místních komunit. 

Brát v úvahu, co místní reálně chtějí? 
Musíme se ptát správně „Co chcete a potře-
bujete?”, ne naše oblíbené „Chcete tohle? 
To by vám přece mohlo pomoci!” My rádi 
nabízíme řešení a pak rychle odcházíme. 
Stává se, že nezjišťujeme, co je potřeba, 
ale rádi nabízíme to, co my myslíme, že 
je to pravé. Také často co my už nepotře-
bujeme, jako oblečení. Staré, často nějak 
porouchané přístroje, ale stále přece funkční 
atp. Vadí mi, jak se rádi zaměřujeme na pro-
jekty, které jdou vidět hned, aniž bychom 
se zamýšleli nad dlouhodobým dopadem. 
Ty nejlepší projekty se často implementují 
několik let a nikdo je nechce moc dělat ani 
finančně podpořit. 

Co konkrétně jste v Malawi udělali?
Projekt, který se dokáže sám udržet, im-
plementovat. Díky spolupráci s organizací 
BoNGO se nám podařilo vymalovat 100 tzv. 
veselých tříd. Ve třídách základních škol 
se na zdi malovaly obrázky, které souvisejí 
s učebními osnovami daných ročníků a vy-
tvoří zároveň hezké a přátelské prostředí. 
Jednoduchý projekt, který zkvalitnil výuku 
pro mnoho tisíc dětí. 

Pokud jde o konkrétní výsledky, pomáhala 
jsem taky s globálním grantem v Bejrútu, 
kde jsme rekonstruovali jednotku intenzivní 
péče v nemocnici Rosary. Byla to nemocni-
ce nová, celá postavená z darů, spravovaná 
řádovými sestrami. Sotva ji dostavěly a za-
čaly ošetřovat a operovat složitější případy 
zadarmo, přišla exploze (pozn. ničivý výbuch 
v bejrútském přístavu v roce 2020). Takže 
úplná katastrofa. Nemocnice byla dokonce 
pojištěná, ale pojištění jim nikdo nevyplatí, 
protože se vlastně do dnešního dne nenašel 
viník a příčina výbuchu. Dokud se spekulu-
je a spekulovat se bude navždy, pojišťovny 
nic nevyplatí. Takže jsme se jako rotariáni 
spojili, na projektu pracovalo přes 20 zemí 

a udělali jsme projekt za cca 700 000 americ-
kých dolarů. Nemocnici jsme zrekonstruovali 
a z nadačního grantu jsme postavili novu JIP. 

Jaké jsou podle tebe největší výzvy a třeba 
i negativa dobrovolnictví? Na co je dobré 
se připravit? 
Pomáhání je naše přirozenost. Když pomá-
háš, jsi šťastnější a cítíš se lépe, to je fakt. 
Každá pomoc je důležitá a skvělá. Je dobré 
si vybrat, co vás baví, ale i podle vašich 
schopností a možností. Vybrat si oprav-
du pečlivě, jako si vybíráte práci. Já jsem 
šťastná u velkých mezinárodních projektů. 
Někdo rád pomáhá tam, kde bydlí, třeba 
znevýhodněným dětem. Jiný chce rukama 
kopat studny v Africe, protože jinak sedí 
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u počítače. Někdo si klidně může vybrat 
pomáhat jednorázově, třeba po krizích – po 
tornádu, povodních, při pandemii, a někdo 
může chtít pomáhat každý týden pravidel-
ně. Je dobré si uvědomit, že i dobrovolníci 
mají krize. A někdy je krize i žádoucí. Sig-
nál, že máš zpomalit, zamyslet se. Součástí 
dobrovolnictví může být někdy i neúspěch. 
Doporučuju si to vyzkoušet v menší orga-
nizaci, ve větší, pomáhat, učit se, zjišťovat, 
jak to dělají ostatní. Někde jsem četla, že 
je ideální udělat co nejvíce chyb v co nej-
kratším čase a poučit se z nich. Když udě-
lám chybu, jsem naštvaná, ale vlastně se 
vždycky trochu zaraduju, rozeberu si celou 
situaci a příště jednám jinak. Posouvám 
se dál. 

Jít v Malawi do školy znamená 
ujít každý den mnoho kilometrů, 
často jít nemůžeš, protože pokud 

ten den nebude celá rodina na 
poli, nebudete mít co jíst a někdo 

může „zase” umřít...



ZLEPŠIME 
NAŠU SCHOPNOSŤ 
PRISPÔSOBIŤ SA

AKČNÍ PLÁN ROTARY

ROZHOVOR 
S NICKI SCOTT

„Harmóniu a lepší 
zvuk dosiahneme 
vtedy, keď namiesto 
staccatového 
výberu sól budeme 
všetci hrať rovnakú 
melódiu.“

Preklad: KAROLÍNA KOLLÁROVÁ



toho, čo klub robí a nie podľa miesta. Členovia  
sa môžu zapájať epizodicky a nie sú viazaní 
týždennými mítingami v konkrétnom čase. 
Ukazuje sa, že takýto systém je veľmi úspešný, 
keďže pomohol prilákať nových a udržať si už 
existujúcich rotariánov. Osobne si myslím, že  
by sa Rotary malo snažiť budovať aj na tom,  
čo vytvorili iné organizácie a podeliť sa tak 
o vedúce postavenie. Vo Veľkej Británii a Írsku 
organizujeme podujatie s názvom Volunteer Expo, 
kde sa rôzni ľudia a organizácie môžu stretnúť 
a nadviazať spoluprácu. Nemusíme predsa 
zakaždým objaviť Ameriku. 

Aké štrukturálne zmeny môžu zlepšiť 
schopnosť Rotary prispôsobiť sa? 
NICKI: Kľúčom k úspechu je väčšia regionálna 
autonómia. Čo možno funguje v jednom regióne, 
nemusí z kultúrneho hľadiska fungovať v inom. 
Väčšia regionálna autonómia neznamená, že sa 
vzdáme ideálov organizácie, alebo stratíme silu 
globálnej značky Rotary. Harmóniu a lepší zvuk 
dosiahneme vtedy, keď namiesto staccatového  
výberu sól, budeme všetci hrať rovnakú melódiu.

Čo vám dodáva optimizmus? 
NICKI: Rotary má čo ponúknuť. Existuje veľa 
rôznych organizácií, ktoré sa snažia pomôcť,  
no dobré úmysly nevedú vždy ku výsledkom. 
Rotary disponuje infraštruktúrou a integritou, 
ktorú ľudia vyhľadávajú, ako aj kontaktmi 
v miestnych komunitách, vďaka ktorým vieme,  
čo je skutočne potrebné. A vieme, ako to 
zabezpečiť. Sme ľudia činu. 

ZOZNÁMNTE SA 
S NICKI SCOTT

Nicki je konzultantkou pre riadenie zmien 
a členkou Rotary Club of The North Cotswolds 
v Anglicku. Podieľala sa na tvorbe akčného plánu, 
keďže je súčasťou výboru Rotary pre strategické 
plánovanie. Zároveň je aj viceprezidentkou Rotary 
International na obdobie 2022–2023.

Zistite, čo môže váš klub 
urobiť, na stránke 
rotary.org/en/actionplan

Prečo je zlepšovanie našej schopnosti 
prispôsobiť sa jednou z priorít akčného 
plánu?
NICKI: Všetci, a teda aj každá organizácia,  
sa snažíme mať čo najväčší vplyv na spoločnosť. 
Rotary má preto obrovskú príležitosť zastávať 
pozíciu skúseného lídra a žiadaného partnera.  
Ak však chceme byť v týchto časoch plných rýchlych 
zmien vo vedení, musíme sa stať a byť vnímaní  
ako tí iniciatívnejší a relevantnejší. 

Aké výzvy môžeme očakávať? 
NICKI: Naša organizácia je veľmi roztrieštená 
a hierarchizovaná. Namiesto tímov máme rôzne 
pravidlá, funkcionárov, tituly a výbory. Čím viac 
administratívnych vrstiev organizácia má, tým 
vzdialenejší sú jej členovia od skutočnej práce. 
Vedenie musíme vnímať ako niečo, čo si môže 
osvojiť každý v akomkoľvek veku. Nepotrebujete 
štyridsať rokov skúseností, aby ste mohli skutočne 
pomôcť. Nezabúdajme, že i samotný Paul Harris 
mal len tridsaťšesť rokov, keď založil Rotary. 

Čo vnímate ako príležitosti? 
NICKI: Pred pandémiou veľa Rotariánov 
nerozmýšľalo, alebo nevidelo prácu Rotary, pokiaľ 
sa priamo netýkala ich klubu. Nemali pocit, že sú 
súčasťou globálnej siete ľudí, ktorí sa snažia 
o zmenu. Avšak počas pandémie sa ľudia pripájali 
na virtuálne stretnutia v iných dištriktoch 
a krajinách a po prvý raz mali možnosť vidieť, čo 
všetko Rotary robí. My sa túto hybnú silu, ktorá 
vznikla počas pandémie, snažíme využiť. 
Spolupracovala som s tímom z Veľkej Británie 
a Írska, ktorý založil online platformu Rotary 
Global Hub. Táto platforma spája ľudí s klubmi 
a zároveň im dáva príležitosť zapojiť sa podľa  
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z domova

NADACE

Největší projekt 
pro Ukrajinu s podporou 
nadace Worldwide Friends
Díky dlouhodobému úsilí týmu Nadace Rotary a Andriye Baganiche z RC Košice 
Classic se podařilo zajistit skvělou spolupráci nadace Worldwide Friends 
a Nadace Rotary. Výsledkem je náš dosud největší grant na podporu Ukrajiny 
v celkové hodnotě 600 000 USD, určený na nákup sanitek pro Ukrajinu.

iž řadu měsíců distriktní tým Nadace 
Rotary pod vedením Hany Gamrot 
nakupuje pro válkou sužovanou Ukra

jinu sanitky a další potřebné vybavení. 
Paralelně sanitky zajišťuje i Andriy Baga
nich z RC Košice Classic. Tyto dvě cesty se 
nyní sešly při realizaci společného projek
tu našeho distriktu, distriktu D2232 (tedy 
Ukrajiny) a nadace Worldwide Friends. „Náš 
distrikt z fondu Nadace Rotary Disaster 
Response vyčerpal od března 2022 už 750 ti
síc USD a Pomoc Ukrajině je historicky 
největším projektem našeho distriktu. Víme 

také, že jsme v pomoci Ukrajině celosvěto
vě nejaktivnějším distriktem hned po 
D2232, což je neskutečné, především s ohle
dem na velikost našeho distriktu. Jsem na 
nás velmi hrdá! Tento projekt, nákup 40 sa
nitek pro Ukrajinu, je zcela mimořádným 
počinem a bez Andriye a jeho kontaktů by 
nebyl možný,“ představuje projekt Hana 
Gamrot, předsedkyně Nadace Rotary D2240. 
Úspěch je to výjimečný ne jen objemem 
finančních prostředků na nákup sanitek, 
ale i tím, že nám díky získanému renomé 
byla udělena výjimka a projekt můžeme 

realizovat paralelně s ostatními projekty, 
které jsme na pomoc Ukrajině již dříve na
plánovali. Je to zcela bezprecedentní rozhod
nutí dozorčí rady Nadace Rotary. „Američa
nia, v prvom rade Brock Bierman – bývalý 
riaditeľ USAID a terajší predseda predsta
venstva nadácií Worldwide Friends, We
Shield a EDYN, budú aj naďalej nám pomá
hať hľadať najlepšie riešenia cez svoje 
kontakty. Brock sa nedávno zúčastnil stret
nutia v Kyjeve s námestníkom ministra 
zdravotníctva a zdravotníckou komisiou 
D2232. Vypracovali pri tom spo ločný plán 
distribúcie darovaných sanitiek,“ doplňuje 
Andriy Baganich z RC Košice Classic.

Sanitky se nakupují po celé Evropě a sa
motnou dopravu na Ukrajinu pak zpravi
dla zajišťují dobrovolníci z východního 
Slovenska. „Máme dobře fungující systém 
pře pravy, ve kterém hrají klíčovou roli do
brovolníci z Popradu, Košic a okolí. Všech
ny nakoupené sanitky proclívají a dopra
vují na Ukrajinu. Například rotariánští 
přá telé Vladimír Grünvaldský a Ondrej 
Ko llár podnikají tyto výjezdy skoro každý 
týden,“ doplňuje Michal Sláma z RC Pardu
bice, jeden z koordinátorů humanitární 
po moci pro Ukrajinu.

Vzhledem k obrovskému objemu práce 
bude nákup rozdělen do dvou fází, kdy tým 
Nadace Rotary nakoupí jednu polovinu 
sanitek, konkrétně pro Ministerstvo zdra
votnictví, a Andriy s pomocí svých přá tel 
a financí nadace Worldwide Friends dru
hou polovinu sanitek. Vše bude koordino
váno s rotariány ukrajinského distriktu 
D2232 a vládními zástupci Ukrajiny, kteří 
zajistí i samotnou distribuci sanitek na 
Ukra jině do míst, kde je to nejvíce potřeba.

J
Text: HANA GAMROT

POMOC NAŠEHO DISTRIKTU 
PRO UKRAJINU NEUSTÁVÁ

Dne 12. 11. 2022 se uskuteční seminář Nadace 
Rotary. Jedná se o každoroční kvalifikační 

seminář, na kterém jsou členové informováni 
o novinkách v Nadaci a v rámci workshopu si 

sdílí informace k distriktním grantům 
a projektům. Kluby, jejichž zástupci se 

semináře účastní, mohou v rotariánském roce 
2023–2024 realizovat granty s podporou 

Nadace. Seminář bude letos společný pro 
celý distrikt a proběhne na platformě Zoom, 

registrace bude možná online do 6. 11.
Bližší informace budou zaslány prezidentům 

a sekretářům klubu 
v průběhu září. 
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FELLOWSHIP

Golfová sezona 2022
Sluníčko nás ještě zahřívá, letošní tuzemská golfová 
sezona ale již skončila.

šechny turnaje jsou zahrnuty do Rotary túry o sako guver-
néra. A to hned ve dvou variantách: na turnaji v Berouně 
jsem vydražila sako bývalého asistenta Jana Holého a kaž-

dý vítěz toto sako dostane zapůjčené na celý příští rotariánský rok 
ke golfové reprezentaci. Past prezident RC Kopřivnice-Frýdek-Mís-
tek, úžasný Ivo Franc, nelenil a vytvořil opravdu zelené sako gu-
vernéra, které obdrží vítěz túry na základě nejlepších golfových 
výsledků. No uznejte, dá se tomu odolat? A to vše vás čeká, milí 
golfisté, i v příštím roce!

V
Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

Turnajů bylo dohromady šest. O turnajích 
v Bítozevsi a Bratislavě jsme informovali dří-
ve. Osvědčila se nám spolupráce s Rotary 
Gourmet Fellowship (především v Berouně 
a Terezíně s velkým ohlasem). Z Bratislavy 
jsme obdrželi i foto prvního slovenského vr-
tulníku, velké atrakce turnaje.

BEROUN
Rotariáni a hosté věnovali z červno-

vého turnaje v Berouně celkem 60 000 Kč 

společnosti ICTUS pana Jana Dohnálka na 

jejich prospěšnou pomoc pacientům posti-

ženým mozkovou příhodou.

HUKVALDY
Turnaj v Hukvaldech byl prvním roč-

níkem. I když zde byli rotariáni zastoupeni 

jen z menší části, atmosféra byla úžasná a 

příští rok se můžete do Hukvald těšit znovu.

TELČ
Z červencového 8. ročníku turnaje na 

malebném hřišti v Telči, kde se sešli golfisté 

z České i Slovenské republiky, obdržela spo-

lečnost SDÍLENÍ o. p. s. (služby hospicového 

typu pro vážně nemocné) a Centrum Hipore-

habilitace MIRÁKL o. p. s. v Bohuslavicích 

celkem 25 000 Kč.

TEREZÍN
Sedmý ročník turnaje v Terezíně měl 

opět nepřekonatelnou atmosféru – hlavně 

díky osobnosti hlavního organizátora Jindry 

Vinklera. Díky bohatě využitým trouble sho-

tům jsme mohli věnovat 12 500 Kč sociálně-

-terapeutickým dílnám Centra sociální pomo-

ci v Litoměřicích. Zaměstnanci dílen nám 

věnovali ceny do turnaje, a byly obdivuhodné.

TURNAJE 2022

Golf v Čechách končí, ale stále platí 
pozvání na Mistrovství světa Rotary 

golfu v Maroku, kde se sejdou Rotary 
golfisté z celého světa. Pojeďme 

reprezentovat i náš distrikt! 
https://igfr.ma/

z domova
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ROTARACT BRNO

Handicamp po dlouhé 
covidové odmlce! 
Tábor proběhl od 3.–8. 7. 2022 v Hospodářském dvoře Bohuslavice. 
Po dvou letech jsme měli konečně možnost se znovu potkat a oživit 
stará přátelství z předchozích táborů. 

řiblížím vám, jak to vypadá, když 
jedete na tábor poprvé jako asistent 
a nevíte pořádně, co vás čeká. Tyto 

prázdniny se mi naskytla možnost stát se 
součástí týmu letního tábora Handicamp, 
který se koná již řadu let. Na tábor se sjíž-
dí děti s různými diagnózami, jako je např. 
dětská mozková obrna, různé stupně 
mentálního postižení, achondroplazie 
a další. A protože studuji fyzioterapii, 
věděla jsem, že mi tato nabídka předá 
mnoho zkušeností a nových informa-
cí, které budu moci aplikovat i ve své 
praxi, a tak jsem na nabídku kývla. 
Ze začátku jsem měla plno obav a ne-
věděla jsem, co od toho očekávat. 
Přemýšlela jsem, zda budu vědět, jak s dět-
mi komunikovat, starat se o ně, pomáhat 
jim s běžnými denními činnostmi či hygi-
enou. Avšak po seznámení se s týmem 
skvělých lidí, kteří tento tábor vedli, a po-
sléze také se samotnými dětmi ze mě strach 
ihned opadl. Někdo si může říct, že týden 
je dlouhá doba, avšak tyto dny utekly jako 
voda, a to díky nabitému programu. Každý 
den byla pro děti připravená jiná aktivita, 
díky čemuž se rozhodně nikdo nestihl nu-
dit. Od dlouhých procházek po statku, le-
sích a polích po skupinové hry, projížďky 
na koních, koupání v rybníce, prohlídky 
místní pálenice, malování tašek, čtení po-
hádek a hraní si. Nejvíce mě ale uchvátil 
beauty den, kdy se děti mohly nechat ostří-
hat od profesionálních kadeřníků, poteto-
vat se smývatelným tetováním, které bylo 
od pravého k nerozeznání, či relaxovaly 
u masáže. Vrcholem a velkým překvapením 
celého tábora byla přednáška od Tomáše 

Vaňourka z Expedice Z101. Tomáš nám vy-
právěl o svém putování africkou pouští, 
o zatčení místní ozbrojenou skupinou, pro-
mítl fotky a videa a nakonec nám všem 
rozdal trička. Většina dětí v nich i spala. 
Koncept celého tábora mě velice nadchl. 
Konečně jsem mohla poznat svět očima 

těchto dětí a dospělých, více jim porozumět 
a poznat je z jiného úhlu pohledu nežli 
z ambulance. Pokud budu mít čas a tato 
možnost se mi opět naskytne, moc ráda 
bych jela znovu. Tentokrát bych již věděla, 
do čeho jdu, a měla bych rozhodně méně 
obav. A pokud se naskytne taková příleži-
tost i vám, rozhodně nepřemýšlejte dlouho 
a jděte do toho. Zjistíte, co je v životě oprav-
du důležité, a budete si vážit i těch nejmen-
ších maličkostí, které obyčejně berete jako 
samozřejmost.

P
Text: JOHANKA LISOVÁ, BARBORA SLÁDKOVÁ, foto: BARBORA SLÁDKOVÁ

z domova

NEJVÍCE MĚ UCHVÁTIL BEAUTY  
DEN, KDY SE DĚTI MOHLY NECHAT 
OSTŘÍHAT OD PROFESIONÁLNÍCH 

KADEŘNÍKŮ, POTETOVAT SE 
SMÝVATELNÝM TETOVÁNÍM, KTERÉ 
BYLO OD PRAVÉHO K NEROZEZNÁNÍ 

ČI RELAXOVALY U MASÁŽE.

PŘIDÁŠ SE?

Letošní rok se Handicamp mohl konat za 
přispění zejména Rotary klubu Brno, jehož 

členové vážili dlouhou cestu a strávili 
s námi celé dopoledne. V roce 2023 máme 

Handicamp naplánovaný zase 
v Bohuslavicích od 1. do 7. července. 
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KARLOVY VARY

Karlovy Vary slavnostní
Poslední zářijová sobota byla pro členy karlovarského Rotary klubu, jejich 
rodinné příslušníky, přátele i řadu jejich spoluobčanů dnem slavnostním. 
Při několika setkáních si připomínali radostné i pohnuté cesty, kterými klub 
od založení v roce 1926 prošel. Celodenní program však patřil především 
současné podobě klubu a vzpomínkám žijících pamětníků.

a aktuální obnovení klubu v roce 1992 
zavzpomínal jeho první prezident Jiří 
Novák. Zdůraznil obětavost a vysoké 

nasazení přátel z rakouského RC Bad Gastein 
a zejména Falka Kniese, člena německého 
RC Weiden, kteří s obnovou klubu tehdy 
pomáhali. Přítomní pamětníci vzpomínali 
i na projekty, které od té doby klub realizoval 
s podporou jmenovaných i dalších zahranič-
ních klubů, například RC Annaberg. V růz-
ných informačních materiálech klubu jich je 
uvedeno na tři desítky. Některé jsou řekněme 
obvyklé, jako například pomoc zařízením 
sociálních služeb, školám nebo i jednotlivým 
handicapovaným osobám. V některých pří-
padech se však nejednalo o pomoc „jen“ v de-

sítkách tisíc korun, ale i v částkách řádově 
značně vyšších. U třech projektů to byly 
částky dosahující milionu korun u každého 
z nich (stavební úpravy v Domově pro osoby 
se zdravotním postižením v Radošově, vy-
bavení LDN v Nejdku a Domova sociálních 
služeb v Dolním Rychnově). Mezi projekty 
najdeme však i takové, které podporují roz-
voj místní občanské společnosti. Příkladem 
je navrácení Beethovenova či Goethova po-
mníku do jejich původní podoby. Není proto 
divu, že v průběhu slavnostního setkání bylo 
za přínos klubu i celému společenství Rota-
ry odměněno několik členů klubu vysokými 
oceněními: Cenou T. J. Bati, vyznamenáním 
PHF i plaketou Vladislava Jáchymovského, 

N
Text a foto: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

z domova

2

5

1

9

10
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z domova

kterou uděluje RC Karlovy Vary. Zvláštní 
skupinu oceněných tvořili ti, kteří z iniciati-
vy Ivana Thýna a pod vedením Františka 
Piškanina zrealizovali v letech 2016 až 2022 
velmi náročný projekt v celkové hodnotě 
9 000 000 korun. Karlovarský Rotary klub 
věnoval městu, jeho obyvatelům i návštěv-
níkům jezdeckou sochu Karla IV., římského 
císaře a českého krále, zakladatele města. 
Současnými výrazovými prostředky ji ztvár-
nil akademický sochař Michal Gabriel za 
přispění syna Michaela. Nový monument 
zdobí Divadelní náměstí od letošní lázeňské 
sezony. Právě na toto místo přišli účastníci 
intercountry meetingu vyjádřit poděkování 
více než stovce donátorů a sponzorů, kteří 
realizaci projektu umožnili. Na závěr dodej-
me, že průběh celého slavnostního dne při-
pravili a měli na starosti prezidenti klubu Jiří 
Harastej (2021/20022) a Petr Beneš (2022/2023). 
Se svými zdravicemi vystoupili guvernéři 
našeho distriktu Jaroslav Šuranský 
(2021/2022) a George Podzimek (2022/2023) 
a zástupci partnerských Rotary klubů. Mo-
derování se ujal Petr Čimpera z karlovarské-
ho studia Českého rozhlasu a gala večer ve 
velkém sále grandhotelu Pupp svými tóny 
zpříjemnilo Manzerovo kvarteto.

1 RC Karlovy Vary daroval městu 
jezdeckou sochu Karla IV.

2 Realizaci projektu zrekapitu
loval jeho iniciátor Ivan Thýn.

3 Sponzorům poděkovala 
primátorka města Andrea Pfeffer
Ferklová a manažer realizačního 
týmu František Piškanin.

4 Účastníci setkání se seznámili 
i s další úpravou lázeňského 
centra.

5 Prezident klubu Jiří Harastej 
(vlevo) převzal Cenu T. J. Bati 
z rukou guvernéra distriktu George 
Podzimka.

6 Intercity meetingu se účastnil 
i jeden z autorů pomníku, 
architekt Michael Gabriel.

7 Především zakládající členové 
klubu měli o čem diskutovat.

8 Nový pomník Karla IV. zdobí 
Divadelní náměstí od letošní 
lázeňské sezony.

9 Na obnovu klubu v roce 1992 
vzpomínal jeho první prezident Jiří 
Novák.

10 Mezi účastníky slavnostního 
dne byli také zástupci klubů ze 
zahraničí.

11 Zvláštní ocenění za celý 
realizační tým pomníku Karla IV. 
převzal František Piškanin.

87

43

6

11
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WORLD POLIO DAY
24. ŘÍJEN

Ukažme světu, že členům Rotary stále záleží na vymýcení dětské obrny,
slib, který jsme kdysi dávno dali všem dětem na světě.

enpolio.org

Sdílejte akce vašeho 
klubu pomocí tohoto 
QR kódu
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zprávy
KLUBOVÉ

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

iž potřetí jsme spojili síly s charitativním projektem 
KONTO NAŠEHO SRDCE, jehož prostřednictvím po-
máhá HC VERVA Litvínov. Konto našeho srdce zdvojnásobí 

výtěžek ze startovného a díky tomu společná pomoc dosáhne cel-
kové částky 25 470 Kč. Uvedená částka bude použita zejména na 
uhrazení neurorehabilitačního programu v lázních Klimkovice 
v hodnotě 17 470 Kč pro malou Karolínku. Dále bude nakoupeno 
5 kusů senzorů v hodnotě 8 000 Kč pro Diahelp, který pomáhá dia-
betickým dětem a jejich rodinným příslušníkům. U Karolínky došlo 
vzhledem k nedostatku kyslíku při porodu k rozsáhlému a trvalému 
poškození mozku, na jehož základě vznikla dětská mozková obrna 
všech končetin, hypotonie trupu a epilepsie. Karolínka je na základě 
zdravotního postižení plně odkázána na pomoc druhé osoby. 

Text: JAKUB MACHOVEC

J
M O S T

Florbalový turnaj

25 470 Kč
Celková částka pro uhrazení neurorehabilitačního 
programu pro malou Karolínku a nákup pěti 
senzorů pro Diahelp.

Florbalovým turnajem, který se konal 20. srpna, jsme překročili 

jednu krásnou hranici. Dohromady výtěžek z šesti uspořádaných 

turnajů totiž překročil hranici 100 000 Kč! 

CO TURNAJE JIŽ PODPOŘILY?

Vybudování bosého chodníku

Pomůcky pro hipoterapii

Odsávačka tělních tekutin pro Ninušku

Grilovačka v dětském domově

Podpora talentované Veroniky Dobiášové

Inhalátor pro Pepinku

Zdravotnické pomůcky a rehabilitace pro Honzíka

Neurorehabilitační pobyt pro Karolínku

Senzory pro Diahelp
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Tušili jste, že Pákistán je největším producentem manga 

na světě? Mango z Pákistánu je velmi vyhledávané pro 

svou skvělou kvalitu v nejluxusnějších obchodech celého 

světa a náš klub, jehož členem je i prezident česko-

pákistánské obchodní komory, pan Ahsan Aslam, se 

rozhodl zprostředkovat dětem i dospělým možnost 

zakusit tuto jedinečnou chuť. 

eho Excelence, velvyslanec Pákistánu, pan Muham-
man Khalid Jamali, nám laskavě nabídl pro akci za-

hradu své rezidence v Nebušicích a dobroty indické teplé 
i studené kuchyně s mangem, paní Barbora Klárová zazpívala 
překrásné šansony a bavila děti. Na akci jsme pozvali 15 dětí 
z ukrajinských rodin, o které se momentálně v Česku stará 
Nadace Báry Nesvadbové Be Charity a děti z Dětského do-
mova PEPA, nad kterým má patronát RC Praha City.  
Účastníky přišel pozdravit i současný guvernér našeho dis-
triktu, pan George Podzimek. Počasí ideální pro zahradní 
party, zábava skvělá, děti si užily celou zahradu a všichni 
jsme si slíbili, že podobné akce budeme dělat častěji. Mango 
sezona v Pákistánu je od května do srpna. Děkujeme všem 
zúčastněným a hlavně všem spoluorganizátorům.

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

P R A H A

Pákistánské mango pro děti

J

Na začiatku bola myšlienka prezidenta RC Košice Juraja 

Paulínskeho na dlhodobejší verejný projekt. Začala sa hľadať 

lokalita pre revitalizáciu. Park Drevný trh v historickom jadre 

mesta bol málo udržiavaný a stal sa nedôstojným priestorom 

pri vstupe do centra mesta. 

bďalší prezident Miroslav Sklenár, začal spoločne s Jožkou 
Polákovou obchádzať Rotary kluby Košice Classic a Country, 

či sa do tohto veľkého projektu pridajú. To sa už pripravovalo fi-
nancovanie prvej etapy, ktorá zahŕňala obnovu chodníkov, na 
ktorú sa okrem iného použili aj výťažky z dražby kníh, z tomboly 
z plesu, dištriktný grant klubu. V ďalšom kroku nám Miroslav pri-
pravil Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a našimi 
tromi klubmi. Ďalšia sada rotariánskych prezidentov skúšala pro-
jekty o financovanie z regionálnych grantov, nastavila sa aj veľmi 
dôležitá spolupráca so Správou mestskej zelene v Košiciach, s pa-
miatkármi, kde sa ukázali ako veľmi dôležití naši Peter Murko 
a František Siska. Ako programové vsuvky vstupovali na jeseň naši 
členovia v roli brigádnikov a s vervou sa pustili do čistenia a úprav 
chodníkov a trávnatých plôch. Po dlhých dvoch rokoch sme mohli 
12. 8. 2022 slávnostne otvoriť park, spoločne s klubmi, ktoré nás 
prišli podporiť – RC Spišská Nová Ves, RC Trebišov, Rotary Prešov-
-Šariš, Rotary klub Rožňava. Ďakujeme aj našim členom, ktorí 
v menšej alebo väčšej miere tiež prispievali. Začalo to chodníkmi, 
zeleňou a skončilo sa to oplotením a vynoveným parkom. Za touto 
krátkou vetou sa skrýva niekoľkoročné úsilie troch košických klu-
bov, ktoré poslúži mestu a jeho obyvateľom, ale aj nám pri uspo-
radúvaní rotariánskych akcií v budúcnosti. 

Text: RC KOŠICE, RC KOŠICE CLASSIC, RC KOŠICE COUNTRY

O

K O Š I C E

Odysea jedného parku

zprávy

Na akci jsme pozvali 
15 dětí z ukrajinských 
rodin a děti z Dětského 
domova PEPA
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eho Veličenstvo král 

Karel III. se stal hlavou 

státu nejen Velké Británie, ale 

i dalších 53 zemí Britského 

společenství. Jeho osoba se 

ihned stala předmětem úvah 

a spekulací. Jak si na tak vý-

znamném postu povede?  

Udrží monarchii pohromadě? 

Karel III. je členem Rotary 

Club of Banchory-Ternan, dis-

trikt 1010 a taky nosí náš rota-

riánský odznak. Kdo jiný by 

tedy měl ctít zásadu – služba 

nad vlastní zájem? Nový král 

nastupuje do úřadu ve velmi 

složité době. Demokracie pro-

cházejí obdobím těžkých 

zkoušek. Svět bude potřebo-

vat mnoho osobností, které 

budou odolávat snahám tota-

litních režimů o podkopání 

důvěry mezi národy a poku-

sům o ovládnutí slabých, ať 

už po stránce politické, hos-

podářské nebo vojenské. Jeho 

Veličenstvu Karlu III. blaho-

přejeme a přejeme mu hodně 

síly v jeho službě nad vlastní 

zájmy.

Text: FRANTIŠEK RYNEŠ 

polovině července se 

jeden ze zakládajících 

a v současnosti čestných čle-

nů RC Praha City, stavební in-

ženýr Vladimír Křížek dožil 

neuvěřitelných devětadevade-

sáti let. Při této příležitosti ho 

v jeho letním „sídle“ navštívi-

la delegace rotariánských 

gratulantů. 

Vladimír je i v tak pokroči-

lém věku stále svěží, čiperný 

a dokáže svými historkami po-

bavit hosty. Jistě na tom má 

zásluhu i jeho jen o čtrnáct let 

mladší manželka Hana, dříve 

úspěšná modelka, později ex-

pertka v oblasti IT. Dlouhodo-

bě s ním je v kontaktu Vladi-

mír Petránek, který jejich 

vztah a gratulaci shrnul do 

několika vět: „Přestože jsem 

o několik desetiletí mladší, 

tak jsem hrdý na to, že je to 

můj kamarád. Každé setkání 

s ním je nesmírně obohacující 

a především – velmi zábavné. 

To, co v takovém věku obvykle 

provází ostatní spoluobčany – 

jako je především ztráta pa-

měti – to se ho netýká. Trochu 

ho omezuje jen pohyblivost, 

zato hlava – ta mu funguje 

jako v mladém věku. Když se 

před několika lety podruhé 

ženil, tak o tom psaly všechny 

deníky, tak vysoký součet 

věku obou novomanželů tu 

ještě nikdy neměli. A zajímavý 

je nejen on, ale každý člen 

jeho rodiny. Například jeho 

dcera Magda v mládí, jako 

malá holka, zpívala s Jiřím 

Suchým v Semaforu „My jsme 

jen zpěváci toulaví...“. Krom 

toho ji najdeme v malých ro-

lích ve filmech Jiřího Menzela 

i obou Svěráků. Podle čínské 

kultury je Vladimírovi letos 

dokonce už 100 let, protože 

podle nich, když se narodí 

dítě, tak mu už počítají jeden 

rok. Tak Vladimíre, hodně 

štěstí do dalšího století.“ 

Text a foto: 

SVATOPLUK K. JEDLIČKA

Na jaře letošního roku náš Rotary klub navštívila pracovnice 

hospicu Athelas Kateřina Literáková. 

o jejím představení projektu, který připravují, se členové 
klubu jednohlasně dohodli na podpoře na vybavení ambu-

lance v částce 15 000 Kč. Ředitelka Daniela Nechvátalová na slav-
nostním otevření ambulance krátce představila hospic Athelas: 
Jsme organizací, která vznikla v Písku v prosinci roku 2014 jako 
středisko Husitské diakonie a máme registrované zdravotní a so-
ciální služby. Jsme řádnými členy Fóra mobilních hospiců, Euro-
pean Association for Palliative care (EAPC) a Asociace poskytova-
telů sociálních služeb. Naším hlavním cílem je poskytovat péči, 
pomoc a podporu terminálně nemocným pacientům (umírajícím), 
kteří chtějí být DOMA a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední 
etapu svého života. Máme k dispozici vlastní multidisciplinární 
tým, ve složení lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečo-
vatelky, případně psycholožka a kaplan, který je našim pacientům 
dostupný 7 dní v týdnu 24 hodin denně v okrese Písek, Strakonice 
a oblasti Týna nad Vltavou. Jsme rádi, že peníze pomáhají na 
správném místě a pracovníci hospicu mohou dál pokračovat v po-
moci lidem, kteří to tolik potřebují. 

Text: MIROSLAVA ŽIŽKOVÁ 

P

P Í S E K

Pomáháme tam, kde je třeba

J

V

KRÁLOVNA 
JE MRTVA, 
AŤ ŽIJE KRÁL!

O S O B N O S T

J U B I L E U M

VĚK JE 
JEN ČÍSLO

15 000 Kč
Částka na vybavení ambulance hospicu Athelas.
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ČIPERNÝ 
DEVADESÁTNÍK

O S O B N O S T

polovině roku probleskla 

médii zpráva o tom, že do-

cent Julius Foit, zakládající člen 

RC Praha City, obdržel u příleži-

tosti devadesátin významné oce-

nění ve své profesi, Cenu profeso-

ra Zdeňka Trnky. „Medaile je 

určena osobnostem Fakulty elek-

trotechnické ČVUT za vědecké, 

odborné i jiné působení na ní. Pan 

docent Foit se zasloužil jak o roz-

voj, tak i o samotnou existenci fa-

kulty,“ uvedl při slavnostním se-

tkání děkan fakulty, prof. Petr 

Páta.

Mladý Julek Foit patřil v roce 

1950 k prvním studentům nově 

založené fakulty. Od té chvíle 

strávil mimo fakultu všeho všudy 

jen jeden jediný rok, a to v Tesle 

Hloubětín. Následně se přihlásil 

do aspirantury a od té doby je  

zaměstnancem fakulty až dopo-

sud – a jak sám říká, je s ní „jedno 

tělo, jedna duše“. Jako vyučující-

mu a zkoušejícímu mu prošlo ru-

kama doslova a do písmene tisíce 

studentů. „V každém elektrotech-

nickém závodě, který navštívím, 

se ke mně někdo hlásí s tím, že 

jsem ho učil,“ dodává s nadšením.

Na nespočet setkání s Julkem 

Foitem vzpomínají i jeho přátelé 

z RC Prahy City. Ve zdravici k jeho 

životnímu jubileu to vystihla pre-

zidentka klubu Lenka Deverová: 

„Ušli jsme v našem Rotary klubu 

od jeho založení společně veliký 

kus cesty. V našem rotariánském 

životě i v našich soukromých ži-

votech jsi zanechal nepřehlédnu-

telnou stopu. Setkání s tebou je 

pro všechny z nás velmi obohacu-

jící, vždy jsme se moc těšili na tvá 

vyprávění o zajímavých životních 

cestách a zážitcích z tvých stáží 

a pracovních pobytů v Iráku, Ni-

gérii či Zimbabwe.

Julkova odpověď na gratulaci 

byla také výstižná: „Ono už i bez 

oslav moje zdraví trochu pokul-

hává. Loni jsem měl covid, jehož 

následky cítím trochu ještě i teď. 

Léčili mi také rakovinu, a to tak 

intenzivně, až mi z toho začaly 

odumírat kusy dolní čelisti, takže 

mi jí na obou stranách pořádné 

kusy vzali. Naštěstí ten doktor (je 

to Peršan, ale mluví jako rodilý 

Pražák!) byl výtečný a zachoval 

mi nejen vnější vzhled obličeje, 

ale dokonce i schopnost perfekt-

ního normálního mluvení, takže 

navenek se na mně nic nepozná. 

Moc rád bych se zase někdy uká-

zal v Rotary, ale nějak mi to pořád 

nevychází. Mám totiž v práci tolik 

povinností, navzdory občasným 

zdravotním problémům, že večer 

vždycky jen padnu a ležím jako 

poleno.“ Co k tomu dodat? Snad 

jediné: Na zdraví!

Text: SVATOPLUK JEDLIČKA, 

foto: ARCHIV

zprávy

V

Rotary klub Hradec Králové se po vynucené přestávce vrátil 

k pořádání krátkodobých výměn mládeže – opět s lukostřeleckou 

náplní (Archery Camp). Tento kemp pořádal poprvé v roce 2015 

a letos v červenci přivítal 13 studentů z 9 zemí.

konání již 4. lukostřeleckého kempu jsme rozhodovali po 
delší přestávce na podzim 2021, v době, kdy jsme nevěděli, 

zda opět nebudeme muset kemp zrušit. Příprava ale pokračovala 
a 16. července 2022 jsme v Hradci Králové přivítali 13 studentů 
z Bulharska, Itálie, Izraele, Norska, Rumunska, Slovinska, Španěl-
ska, Tchaj-wanu a Ukrajiny ve věku 15–18 let (8 chlapců a 5 dívek). 
Pro studenty jsme připravili 6,5 dne intenzivního lukostřeleckého 
tréninku. Studenti začínají s nácvikem techniky na terče na vzdá-
lenost 5 metrů. Náročnost i vzdálenosti se postupně zvyšují a ná-
sledně přecházejí na střelbu na modely zvířat (od toho i název 3D 
lukostřelba). Program jsme doplnili i řadou dalších činností. Do 
organizace se zapojil i náš Rotaract, který se studenty absolvoval 
Laser Game. V nejteplejší den kempu jsme vložili i celodenní výlet 
na raftech po Labi. Dále byl na programu výlet do pevnostního 
města Josefov s prohlídkou podzemního okruhu, návštěva nově 
otevřené střelnice Gun Centrum, trénink na lezecké stěně (zde 
všichni studenti překvapili svojí zručností) nebo pohled na Hradec 
Králové z Bílé věže. Studenty již tradičně přijal primátor města 
Hradce Králové. Zvláštní poděkování patří našim přátelům z RC 
Pardubice, kteří studentům zajistili prohlídku pardubického závo-
diště a hřebčína v Kladrubech. Dále jim připravili návštěvu VOŠ 
v Kutné Hoře, kde měli možnost seznámit se s multimediální tech-

nikou. Celý kemp jsme uzavřeli na společné schůzce RC Hradec 
Králové a RC Pardubice v restauraci Stodola (pod Kunětickou 
horou). Studenti převzali diplomy o absolvování lukostřeleckého 
výcviku. 27. července byl kemp zakončen a studenti odjížděli do 
svých domovů. Velmi potěšující pak byly zprávy nejen od stu-
dentů, ale i od jejich rodičů a YEO místních Rotary klubů o úžas-
ných či životních zážitcích jejich dětí/studentů.

Text: ALEŠ HÝBNER

O

H R A D E C  K R Á L O V É

Návrat k výměnám
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ALEŠ KREJČŮ

otary klub České Budě-

jovice s velikou lítostí 

oznamuje, že 8. srpna nás ne-

čekaně opustil náš člen Aleš 

Krejčů. Narodil se 3. června 

1944 v Deštné na Jindřicho-

hradecku. Při klubové oslavě 

svých sedmdesátin se nám 

svěřil, že jedním z klíčových 

zážitků jeho dětství byly ná-

vštěvy tamní strýcovy truhlář-

ské dílny, kde získával cit pro 

kvalitu uměleckého řemesla. 

Po absolutoriu Fakulty archi-

tektury a pozemního stavitel-

ství ČVUT působil od roku 1967 

jako odborný pracovník v pa-

mátkové péči. V roce 1991 se 

stal ředitelem českobudějo-

vického Památkového ústavu, 

který zásadním způsobem for-

moval a vedl až do roku 2005, 

kdy byl z funkce odvolán 

v rámci absurdních plošných 

změn ve vedení památkových 

ústavů. Po relativně rychlé 

opětovné konsolidaci poměrů 

v památkové péči však jeho 

odborná erudice znovu došla 

ocenění a své zkušenosti 

v oboru předával doslova do 

posledních dnů svého života. 

Aleš patřil k formativním 

osobnostem našeho klubu, 

a to po dobu plných třiceti let. 

Rotariánský odznak v klopě 

jeho saka nebyl symbolem do-

sažného statusu či vstupenkou 

do „lepší společnosti“, nýbrž 

svědectvím o nekompromisně 

zastávaných morálních posto-

jích a ochotě k nezištné pomo-

ci. Alešovy schopnosti vý-

znamně přispěly k tomu, že se 

během jeho prezidentského 

období (2002/2003) uskutečnil 

organizačně náročný projekt 

dodávek inzulínu do Argentiny. 

K mnoha oceněním, jež během 

svého života získal, se proto 

plným právem počítá i cena 

Tomáše J. Bati. Jsme vděčni, 

že jsme Aleše mohli znát, po-

tkávat a učit se od něj, a jsme 

přesvědčeni, že jeho naplněný 

život přetrvává v mnoha ob-

lastech, do kterých zasáhl.

Text: MARTIN VOŘÍŠEK

R

Posledný júlový piatok sa na Vodnom diele v Žiline stretávajú  

bežci a korčuliari, aby zabojovali o medaily, osobný rekord,  

alebo si len užili endorfíny šťastia v prírodnej scenérii rieky Váh. 

Ich počet sa pohybuje okolo päťstovky – tento rok boli zo 

Slovenska, Čiech, Rakúska a Ukrajiny. Rotary klub Žilina  

je od prvého ročníka hlavným partnerom podujatia.

úžba po bedni na mojom obľúbenom Rotary Night Run s Ro-
tary klubom Žilina sa mi splnila,“ napísala Liliana na svojom 

facebookovom profile. O akcii sa spontánne hovorí a píše, Rotary 
Night Run & Inline už zľudovel. Deviaty ročník skomplikovali prí-
valové dažde, ale organizátori, pretekári a diváci ukázali charakter. 
Nepriazni počasiu statočne vzdorovali predovšetkým najmladšie 
kategórie a dospelí korčuliari. Pred štartom hlavného behu sa na-
šťastie vyčasilo. Finále bolo grandiózne, v cieli vládli veľké emócie 
a niekomu sa podarilo dosiahnuť aj povestnú „bedňu“. 

Text: MARTIN BARČÍK

„T

Ž I L I N A

Túžba po bedni 
a grandiózne finále

I N  M E M O R I A M

„Túžba po bedni na 
mojom obľúbenom 
Rotary Night Run 
s Rotary klubom Žilina 
sa mi splnila“
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F E L L O W S H I P

Golf Season 2022

here were altogether six tour-
naments and all of them were 
very successful. For example, 
Rotarians and guests donated 

the proceeds from the tournment in Ber-
oun amounting to CZK 60 000 to the ICTUS 
company of Mr. J. Dohnálek to help 
patients with brain damage. The 8th year 
of the tournament in Telč in July ear-
marked  the total of CZK 25 000 for SDÍLENÍ 
(SHARING) o.p.s. / hospice services for 
seriously ill people/ and Center of Hipore-

habilitation MIRÁKL o.p.s. in Bohuslavice. 
The 7th year of the tournament in Terezín 
was held in an irresistible atmosphere, and 
thanks to the used trouble shots we could 
donate CZK 12 500 to social therapeutic 
workshops of the Center of Social Assis-
tance in Litoměřice. The workshops 
employees provided prizes to the tourna-
ment. You are cordially invited to the 
Rotary World Championships in Morocco 
https://igfr.ma/

Text: MARIE JEHLIČKOVÁ

All tournaments are included in the Rotary tour 
for the governor´s jacket.

GEORGE J. PODZIMEK
District 2240 governor

T

G L O S S A R Y

Dear friends,
by the time you read these lines, it will 
be over training clubs for next 
year's youth exchange. I assume that 
the misunderstanding of the covid 
years is behind us and both youth ex-
change organizations in our district 
are starting to select students to be 
sent abroad in the 2023/2024 school 
year. I am very happy about that, be-
cause my belief is that even if we were 
to send out a  thousand students 
a year, it still would not be enough to 
lead with certainty to a greater under-
standing between nations. Maybe I'm 
naive, but especially at a time when 
a shameful war is being waged right 
in the country next to our district, I'm 
convinced that the youth exchange is 
an ideal way to educate the new gen-
eration to cosmopolitan thinking and 
tolerance.  Speaking of the war in 
Ukraine, I can't forget to thank every-
one who participated in the light-
ning-fast and well-managed disaster 
grant for the purchase and transport 
of 20 ambulances to Kyiv. And all this 
took place within 7 days since the 
General Secretary of Rotary Interna-
tional asked us to meet the deadline. 
I owe everyone a huge thank you, and 
the fact that we are really "People of 
Action" is evidenced by the fact that 
when we were looking for volunteer 
drivers, the offer was more than three 
times higher than the need.  I wish 
you a wonderful autumn filled with 
wonderful club events that positively 
impact the lives of those less fortunate 
than us. 
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The last Friday in July the water 
resort in Žilina has been a tradi
tional meeting place of runners 
and roller skaters to compete  
for medals, a personal record,  
or to just enjoy the endorphines 
of happiness in the river Váh 
natural scenery. 

here are some five hundred of 
them – coming from Slovakia, 

the Czech Republic, Austria, and 
Ukraine. The Žilina Rotary Club has 
been the main partner of the event 
since the first annual undertaking. 
The ninth annual competition was 
troubled by torrential rain, but the 
organizers, racers, and spectators 
showed their spirit, courageously  
defying the unfavourable weather. 
Luckily, weather changed for the bet-
ter before the start of the main race. 
The finale was a grandiose show, rac-
ers in the finish were overwhelmed 
with emotion, and some even made 
it to the proverbial „podium“. 

 

Text: MARTIN BARČÍK

Ž I L I N A

Desire to Win and 
a Grandiose Finale

T

Six floorball tournaments have  
yielded more than CZK 100 000!  

or the third time, we have joined 
forces with the charity project OUR 

HEART ACCOUNT through which HC 
VERVA Litvínov provides help. OUR 
HEART ACCOUNT will double the proceeds 
from the entry fee, so the joint assistance 
will amount to the total of CZK 25 470. Of 
this amount, CZK 17 470 will be used to 
cover neuro rehabilitation program for lit-

tle Karolínka in Klimkovice Spa. Due to the 
oxygen insufficiency during the delivery of 
Karolínka, her brain was permanently 
damaged and that condition resulted in the 
brain polio of all limbs, hypotomy of her 
torso and epilepsy. Karolínka is therefore 
fully dependent on the help of another per-
son. The remaining CZK 8 000 will be used 
to purchase five pieces of sensors for Dia-
help, which helps children suffering from 
diabetes.

Text: JAKUB MACHOVEC

Floorball 
Tournament 
not only for 
Karolínka

At the beginning there 
was the idea of Juraj 
Paulínský, President 
of RC Košice, to find  
a longterm public 
project for the city.

he Wood Market Park is located at a 
busy historical center of the city, but 

it has not been well-kept and has become 
an undignified space at the entrance to the 
city center. After two years of preparations 
and building, we could inaugurate the park 
on 12 August, 2022 together with other 
clubs that came to support us –RC Spišská 
Nová Ves, RC Trebišov, RC  Prešov-Šariš, 

RC Rožňava. The works started with build-
ing pavements, planting trees, shrubs, 
establishing a lawn, and finished with 
building a fence around the park. This 
short sentence conceals several years of 
efforts of three Košice clubs which will 
serve the city and its citizens, but also us 
for organizing Rotary events in the future. 

 Text: DENISA SKLENAROVA

M O S T

The Odyssey 
of one Park

K O Š I C E

F

T
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Linda Vítová
RC Hradec Králové
Australia D 9790I

t has never occurred to me that you 
can ski in Australia… I knew there are 

mountains there, but I wouldn’t imagine 
they would have such big ski resorts. At one 
of the meetings of my host Rotary Club 
I heard that a woman with her daughter go 
skiing every week and so I asked her if she 
would not mind taking me and another 
exchange student from Finland Aliina to the 
mountains with them. Aliina is not from our 
club, but I met her at the orientation meet-
ing, she is great, and she also attends the 
same high school like me. The woman was 
very happy she could take us and so, we set 
on the road to Falls Creek at 6 am next day. 
It took us almost two hours to get there from 
Albury. On the way we enjoyed the country 
with woods, mountains – it was just splen-
did! Skiing was wonderful! Falls Creek is 
a huge skiing resort, there are several pistes, 
and since skiing is not so popular in Aus-
tralia, there were not very many skiers 
there.… Many people in Albury have never 
seen snow, and yet it is not so very far! We 
have enjoyed our skiing spree, and I am 
happy we had the chance to experience it. 
The mountains were higher than our Sněžka 
Mountain…So it was really cold there, the 
wind was blowing severely so it looked like 
a genuine winter day! It was simply great! 
Aliina spent the whole weekend with us 
because her host family was not at home, 
and so we went rollo skating with yet 
another exchange student, coincidently Jana 
from the Czech Republic who also lives in 
Albury, and her host sister, who leaves for an 
exchange to Switzerland in January. We met 
those two girls at the orientation meeting 
last week and so we could practice our Eng-
lish together. Don’t worry, we almost never 
speak Czech, it suddenly seems so unnatu-
ral! We also visited my second host family 
on Saturday: they have little puppies at 
home, and so they invited me to see them! 
They were very cute! I enjoy every day here, 
and I have been involved in learning the 
Australian slang which is very interesting! 

I

Ondřej Kašpar
RC Písek
USA D 6150

ust a few days after my arrival in 
what was my yearlong exchange, 

I had the chance to visit Memphis – 
a city renowned for music such as blues, 
rap, jazz, of rock’n’ roll and, of course 
Elvis.   After an hour-long drive we 
arrived in a new state, Tennessee. As 
soon as we crossed the bridge over the 
longest river in the United States, we 
found ourselves in its second largest city 
– Memphis. Since it is relatively close, 
my host family owns an apartment 
there. Therefore, I was able to spend sev-
eral days there. Memphis is most famous 
because of Elvis Presley, and that is why 
we went to see his villa Graceland. What 
interested me most there was Elvis’ 
tomb. Thanks to this trip he became 
closer to me, and his music enthused 
me. To add to this experience with the 
genius we went to see a new film about 
him on that same day. Talking about 
music, Memphis is full of all genres, be 

Rock, Blues, Jazz, or Rap. There is some-
thing of each of them. Most resound 
with beautiful clubs and restaurants 
resound with beautiful Jazz/Blues 
music, and you feel like going back to 
the 1990s. Music is here virtually every-
where. The famous Beale Street is a true 
example. I had the chance to walk on 
that street because it is just several min-
utes from the family apartment, and 
I virtually felt like in the film – LED signs 
everywhere, music, bars, colors, and 
beautiful brick houses. I can’t wait 
enjoying more experiences. 

U S A

City of Music

A U S T R A L I A

Skiing in Australia?!

J
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On Saturday, 24 September at the 
festive intercity meeting, Karlovy Vary 
Rotarians recalled their club’s tradition 
going back to the 1920s. 

irstly, the club thanked their partner 
clubs RC Gastein of Austria and RC 

Weiden of Germany which deserve to be 
credited for the restoration of the Karlovy 
RC in 1992. Since then, the club has real-
ized some thirty more or less demanding 

projects, mainly in support of social service 
establishments. The latest project since 
this year’s spa season, is the unveiling of 
a donated mounted sculpture of the Roman 
Emperor and Czech King Charles IV to the 
citizens of Karlovy Vary. During the festive 
intercity meeting the Karlovy Vary RC offi-
cials and the city representatives thanked 
sponsors and partners of all projects.

Text and photo: SVATOPLUK K. JEDLIČKA

F

K A R L O V Y  V A R Y

Festive Karlovy Vary
Rotary 
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is Majesty King Charles III has 

become the head of state of not 

only Great Britain but also of other 53 

countries of the British Commonwealth. 

His person has immediately become the 

subject of commentaries and specula-

tions. How will he fare in such a signifi-

cant position? 

Charles III is a member of the Rotary 

Club of Banchory-Ternan, District1010, 

and he is also a bearer of our Rotarian 

badge. Who else would then honor the 

principle – Service Above Self? The new 

king takes office at a very complex time. 

Democracies undergo a period of diffi-

cult tests. The world will need many 

personalities who would be able to 

stand firm against the attempts of to-

talitarian regimes to subvert confidence 

among nations and attempts to control 

the weak politically, economically, or 

militarily. 

We congratulate His Majesty Charles 

III and wish him much strength in his 

service above self.

Text: FRANTIŠEK RYNEŠ, PDG

C H A R L E S  I I I

The Queen is dead, 
long live the King!

H
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Cestujeme, 
ne abychom 

unikli životu, 
ale aby nám 

neunikl život

aktivity

kluby
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ROTARY: 1 198 766
ROTARACT: 217 186
INTERACT: 368 805

D AT U M

2 0 2 3

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

Aktualizovaná data konání akcí 
si prosím ověřte na 
rotary2240.org

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

Poděbrady 
Prag Bohemia 
Praga Ekumena 
Prague International 
Prague Platinum 
Praha 
Praha City
Poděbrady Spa – satelit-
ní klub RC Praha City 
Praha – Staré Město 
Přerov 
Prostějov 
Tábor 
Telč 
Telč – satelitní klub 
Prague Golf (v zakl.)
Třebíč 
Trutnov 
Uherský Brod 
Valtice – Břeclav 
Zlín 
Znojmo

R O TA R A C T

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Most
Praha 
Zlín

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

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

Rožňava 
Spišská Nová Ves 
Stupava Záhorie 
Trebišov
Trenčín 
Zvolen
Žilina
Žilina International 

R O TA R A C T

Banská Bystrica
Bratislava – (v zakl.) 
Bratislava Danube 
Martin 
Košice 
Košice Classic

R O T E X

Společně pro ČR a SR

14.–16. 10. RYE CZ&SK Rotex only Meeting Křižanov 

31. 10.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2022 (vychází 10. 12.)  všeobecná aktivita

4. 11.  RC Valtice-Břeclav Husa v Hotelu Kraví Hora Bořetice

6. 11. RYE CZ&SK OM I. pro outboundy a jejich rodiče Třebíč 

12.11. D2420 Seminář Nadace Rotary Zoom

25.–27. 11. RYE CZ&SK OM II. pro outboundy – distriktní výběr Kroměříž

31. 12.  RGN  Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2023 (vychází 10. 2.)  všeobecná aktivita

12.–14. 5. RC Valtice-Břeclav Kola LVA 2023 Velké Pavlovice 
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téma

PŘEDSTAVTE SI
PROMĚNU
Obnovte své kontakty, perspektivu a představivost v australském Melbourne
a přeneste si domů energii, která rozzáří vaši komunitu a společenství
po celém světě. Když si představíte, co bude dál, dojde k vaší proměně.

MEZINÁRODNÍ KONGRES ROTARY 2023
MELBOURNE, AUSTRÁLIE 
27.–31. KVĚTNA 2023

Registrujte se ještě dnes na:

convention.rotary.org
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