
  
 

 
 

David Stoczek , náš výměnný student 

Během celého roku jsem našel nové 
přátele, nasbíral spoustu zkušeností, 
naučil se jazyk a hlavně jsem dospěl 

    Už je to pár dnů od toho co jsem se vrátil z mého ročního pobytu v USA. Vrátil jsem se 8. 
července 2012 a celý ten rok ve mě zanechal nepopsatelné vzpomínky a zážitky. I když je 
těžké popsat co všechno jsem za ten celý rok zažil, tak se vám milí čtenáři a čtenářky 
pokusím aspoň trošku přiblížit jak takový rok v zahraničí vypadá a co obnáší.  
 Můj rok jsem trávil ve státě Zapadní Virginie, který se nachází ve východní části 
USA. Celý stát pokrývá Apalačské pohoří a velikost státu se blíží k velikosti České 
republiky. Mým domovem pro mojí výměnu se stala oblast Braxton County a malé 
městečko s pouhými 500 obyvateli s názvem Burnsville. Bydlel jsem u rodiny, která žije na 
malé farmě. Měli jsme 4 koně a přibližně 30 hektarů lesa. Má hostující rodina měla tři 
členy. Host mamka měla 40 let. Pracovala jako sektretářka v místní společnosti, která se 
zabývá pomocí pro farmáře.. Měla moc ráda motorky a ráda jezdila na kole. Můj hostující 
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otec měl 47 let. Pracoval jako opravář vysokého napětí. Mezi jeho záliby patřily motorky, 
farmaření, kutilství, downhill biking a rybaření. Můj hostující bratr měl 9 let a chodil na 
základní školu do 5.ročníku. Mezi jeho zaliby patřil downhill biking a basketball.  
 Jakožto výměnný student jsem také musel chodit do školy. Škola měla  pouze 600 
studentů, což je na americké poměry maličká škola. Předměty si studenti vybírali sami a já 
jsem si po příjezdu vybral osm předmětu, které jsem měl mít po celý rok každý den. Měl 
jsem například: fyziku, programování, matematiku nebo španělštinu. Do školy jsem chodil 
tak jako doma a to na 8 hodin a každá hodina trvala 43 minut. Můj školní den končil denně 
o půl čtvrté. Opravdu se mi líbilo, jak tady mají zorganizované sporty ve škole. Na podzim 
se hrál football, volleyball a běhalo se cross country. Přes zimu mohli studenti hrát 
basketball nebo wrestling a na jaře si mohli vybrat mezi tenisem, atletikou, softballem 
nebo baseballem. Pokud se studenti přihlásili do nějakého z těchto sportů, tak měli 

tréninky každý den po škole a to, jestli se do 
daného sportu mohli přihlásit, záviselo také na 
známkách ve škole. Já jsem na podzim hrál 
americký football, kde jsem hrál na pozici 
“receiver” a “kicker”. V zimě jsem chtěl hrát 
basketball, ale bohužel jsem se nedostal do týmu.  
Na jaře jsem dělal atletiku a evropský fotbal, ten 
ale nepatřil pod školní sporty. Ve škole jsem 
bohužel byl jediným výměnným studentem, což mě 
trošku mrzelo. Kdybych tam bylo více výměnných 
studentů, tak mám aspoň více kamarádů a hlavně 
více lidí, kteří jsou na tom stejně jako já - na 
začátku nikoho by neznali, neuměli moc jazyk a 
všichni byli z jiných kultur, ale protože jsem tam 
byl sám, tak jsem se mohl více spřátelit s 
Američany. Nejvíce kamarádů jsem si našel, když 
jsem hrál americký fotbal a když jsem dělal 
atletiku. Mělo to ale také výhody, že jsem byl sám a 
to ty, že jsem se rychleji naučil jazyk a také jsem se 
rychleji přizpůsobil americké kultuře. Američané si 

většinou vybírají své kamarády pečlivě, ale pokud jste výměnný student, tak se s váma 
budou bavit naprosto v pohodě, protože ví, že vždy můžete říct něco zajímavého. Někteří 
lidé mi budou opravdu chybět, protože mám s nimi velmi blízký vztah a také několik přátel 
pořád plánuje cestu do Evropy, tak se těším, až je znovu uvidím.  
 Jako výměnnému studentovi se mi nabízí mnoho příležitostí cestování po okolí a do 
jiných států USA. Většinou jsem cestoval s mojí hostující rodinou, která jezdila hodně do 
horských středisek, kde jsme většinu času trávili na kole nebo se mi občas nabídla možnost 
cestovat s nějakým mým kamarádem ve škole, když jel někam na zajímavé místo. Můj 
Rotary klub pořádal několikrát za rok výlety, kterých jsem se jako výměnný student 
zůčastnil. Někdy byly tyto výlety pouhé meetingy, kde se řešily nutné záležitosti, ale někdy 
jsme měli výlet i za nějakou tou zábavou, jako například první zápas vysokoškolské 
fotbalové ligy, kde fandilo okolo 70 000 diváků nebo lyžařský víkend v zimním středisku v 
Marylandu a navštěva profesionálního baseballového zápasu. Také se mi nabízela možnost 
cestování s ostatními výměnými studenty a to prostřednictvím cestovní kanceláře, která 
pro Rotary výměnné studenty zajišťuje výlety do Disney World na Floridě nebo výlet po 
zajímavých místech západního pobřeží jako například Grand Canyon, Death Valley, San 
Francisco a Yellowstone National Park a jako poslední, co nám Rotary nabízelo, byl  výlet 
po významných městech východního pobřeží USA jako je Washington D.C., New York a 
Boston a tohoto výletu jsem se zúčastnil i já. Výletu se zúčastnilo okolo 100 výměnných 
studentů a každý z jiného koutu světa. Na tomto týdenním výletě jsme jako první navštívili 
Washington D.C., kde jsem viděl spoustu nádherných památek, které se v hlavním městě 



USA nacházejí. Viděl jsem například Bílý dům, Washingtonův monument, Capitol nebo 
Smithsonian National Air and Space Museum. Dalším městem, které nás čekalo, byl New 
York. Zde se nám naskytla možnost vidět slavnou sochu Svobody, New York Time Square, 
Brooklynský most, Broadway, 5th avenue nebo památník na místě “dvojčat” po tragédii 11. 
září 2001. Dalším městem byl Boston, kde jsme mohli nahlédnout do prostředí Harvardu – 
jedné z nejprestižnějších škol v USA. Boston jako jediný připomíná svou atmosférou 
evropské město, protože to je jedno z nejstarších měst v USA a bylo postaveno kolonizátory 
z Evropy. Poslední zastávkou bylo město Gettysburg ve státě Pensylvánia (oficiálně 
Commonwealth of Pennsylvania), kde se odehrála bitva v období občanské války. Celé 
město a okolí je pořád zachováno v takové podobě, jak tomu bylo za války, takže se nám 
nabídl podrobný náhled na to, jak válka probíhala. Zúčastnil jsem se také výletu na západní 
pobřeží, kde jsem měl nejdříve možnost navštívit Hollywood v Los Angeles, kde jsme 
bohužel strávili jen pár hodin, protože město je pro neznalé mladé lidi dost nebezpečné. I 
přesto jsem se ale mohl projít po Hollywood Boulevard, kde jsou hvězdy se jmény slavných 
lidí. Dalším městem, které jsme navštívili, bylo San Francisco, kde jsme strávili dva dny a 
mohli vidět Golden Gate Bridge a nebo slavnou věznici Alcatraz. Dalšími místy, které nás v 
tomto dvou týdenním výletě čekala, byly Yellowstone National Park a jeho nejznámější 
gejzír Old Faithful, Mesa Verde National Park s jeho starodávnými indiánskými stavbami v 
jeskyních, dále úžasný Grand Canyon a řeka Colorado, městečko jako z divokého západu s 
kovboji a koňmi, Virginia Cit.  Monument Valley s Navahy, původními obyvateli Ameriky 
anebo Národní park s kamennými oblouky u městečka Moab, které je také vyhlášeno jako 
nejlepší místo na světě pro sjezdy na horském kole. Nejvíce z tohoto výletu mě uchvátil 
Yellowstone National park a to pro jeho neskutečné množství gejzírů a mnoho 
pestrobarevných jezírek s bublající vodou, která stříká všude okolo. Je to ráj na zemi, ale 
pořád musíte mít na paměti, že právě chodíte po aktivní sopce a nikdy nevíte, kdy může 
začít chrlit.  
 Víte, nejde popsat úplně všechno, co za ten rok zažijete. Některé věci jsem dělal 
poprvé v životě, jako například jsem poprvé hrál football nebo jsem poprvé jel na downhill 
kole z kopce, který by asi většině lidí nahnal strach jen při pohledu na něj. Poprvé jsem jedl 
sladké brambory, nebo poprvé jsem měl vlastní šatnu, která je větší než polovina mého 
pokoje. Každý den jsem se učil něco nového nejen o Američanech a jejich kultuře, ale i o 
sobě samém. Myslím, že za ten rok jsem poznal sám sebe daleko víc než za celý můj život 
doma a to proto, že jsem tam byl v podstatě sám a všechna rozhodnutí, která jsem dělal, 
tak jsem udělal sám bez pomoci rodičů, bez pomoci všech, co mi doma pomáhají. Našel 
jsem si tam  kamarády, kteří mi doufám zůstanou na celý život a kteří mi pomohou, 
kdykoliv budu potřebovat. Také pevně věřím, že má hostující rodina mi vyhoví, pokud bych 
se chtěl třeba vrátit a chtěl bych u ní strávit pár měsíců. Pokud máte kontakty ve světě, tak 
je to cestování hned jednodušší a krásnější. Během mého roku jsem si udělal spoustu přátel 
z jiných zemí a věřím, že se mi podaří mnohé z nich jednou navštívit.  Během celého roku 
jsem našel nové přátele, nasbíral spoustu zkušeností, naučil se jazyk a hlavně jsem dospěl, 
což mi jistě pomůže v nejbližší budoucnosti po návratu do školy a poté v dalším životě.  

 



NÁŠ ROTARIÁN V ČÍNĚ 

 

 
Také byste chtěli mít takovou mateřskou školku? 

Tak tohle jsou tři pohledy do interiéru privátní anglické mateřské školky pro 2000 
čínských dětí, která je shodou okolností poblíž sportovního hřiště – lanového centra 
Poseidon, které v městě Vixi, nedaleko Šanghaje vybudoval náš člen, opavský podnikatel 
Pavel Brída. Pavel v těchto dnech podepsal kontrakt s vedením této školky, která si v parku 
Poseidon zřídí v létě školicí středisko a naši pro jejich děti vymýšlejí aktivity k proškolování 



duševní a fyzické činnosti. S RC Šanghaj je Pavel stále ve spojení, my také, protože 
rotariáni ze Šanghaje odebírají tento náš časopis, OPAVSKÝ ROTARIÁN.  

 
Od 1. srpna 2012 je definitivně stálým trvalým zaměstnancem parku Poseidon a kanceláře 
firmy Pavla Brídy v městě VIXI David Frank. David je synem člena našeho RC Opava 
International dr. Franka, vystudoval čínštinu a v Číně se mu velice líbí. Na snímku David 
při organizování nočního programu pro děti v parku Poseidon, dále pak snímky ze 
zajímavé noci.   



 

 

 
 

 
 



A CO NOVÉHO U NÁS DOMA? 
Začněme tedy Afrikou:  

Na pravidelnou schůzku Rotary klubu Ostrava International 
v hotelu MaMaison Imperiál v Ostravě ve středu 1. 8. 2012, 
kterého se zúčastnila i prezidentka našeho klubu, byl pozván coby 
přednášející Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., a jeho 
přednáška na téma: Tropické nemoci, očkování a zdravotní  péče 
v Nigerii, byla dojemná a poutavá. /viz fotky ze soukromého 
archívu/. 
Spontánně bylo na schůzce vybráno 10 900 Kč a předáno lékaři 

k jeho další pouti do Afriky v měsíci srpnu. 

 

 



připravujeme slavnostní společné setkání 
a zveme vás na další akce 
 

Vzhledem k blížící se oslavě 10. výročí založení Rotary klubu Ostrava 
International, připravují rotariáni SLAVNOSTNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ a to 
se uskuteční dne 19. října v prostorách Rothschild Palace v Ostravě-
Vítkovicích. Všichni rotariáni z distriktu společně se svými rodinnými 
příslušníky jsou zváni a budou vyrozuměni na stránkách pozvánkou. 
 

POZNÁVÁME TATRY – organizovaná akce RC Poprad – v termínu:  28. – 
30. září 2012 se  členové RC Opava International i Ostrava International 
zúčastní. Těšíme se na setkání a zážitky samotného horolezce Petera Hámora. 
 

Náš klub zve na společnou regulérní schůzku ve středu 22. 8. 2012 na 
pstruží farmu v Mnichově u Vrbna pod Pradědem spojenou s návštěvou 
tábora CAMPANULA http://www.campa.estranky.cz/, který RC OPAVA 

INTERNATIONAL  i OSTRAVA INTERNATIONAL podporuje. 

 

Stále platí…. 
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