
 



KONFERENCE ROTARY DISTRIKTU 2240 ČR A SR / PRAHA, ŽOFÍN 2019 / PREZENTACE PARTNERŮ A PROJEKTŮ ROTARY 

ZAHRADNÍ SLAVNOST POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ PRAHA 1 ING. PAVLA ČIŽINSKÉHO 

 SLOVANSKÝ OSTROV - ZAHRADNÍ SLAVNOST 

1 
FOTO POINT Vyhlídka na panorama Hradčan, ideální místo pro selfíčka s logem 

konference. 

2 

ZÁKLADNÍ KÁMEN  Základní kámen k projektu Rotary klubu Praha City na vytvoření 
heptického modelu Pražského hradu (pro nevidomé) po vzoru 
jiných světových metropolí pod záštitou místostarosty MČ Praha 1  
Ing. Petra Hejmy. 

3 
FESTIVAL SÍTĚ PRO RODINU Nultý ročník celostátního festivalu nadace Síť pro rodinu probíhá 

na trávníkách od 14:00 do 19:00 hod. 

S 
HUDEBNÍ SCÉNA U TRÁVNÍKŮ  Hudební scéna, na níž v rámci nultého ročníku festivalu nadace Sít 

pro rodinu vystoupí benefičně několik známých umělců.  

4 
FOTOTIME - 13:00 Místo, kde se uskuteční ve 13:00 společná fotografie všech 

účastníků Distriktní konference. 

5 
VÍTE, CO JE ROTARY? Informační stánek Rotary clubu Prague International nejen o 

zahradní slavnosti ale i o ROTARY – hoříme česky a s turisty 
anglicky. 

6 

Projekt „LAVIČKY“ Na Slovanském ostrově si můžete mimořádně odpočinout i na 
několika pestrobarevných lavičkách. Jejich korpusy opatřili 
originálním designem studenti výtvarných oborů různých 
plzeňských uměleckých škol. 

7 

ŠKODA AUTO – pohyb v bezpečí Na obnažené karoserii jednoho z modelů ŠKODA AUTO se 
seznámíte s bezpečnostními zónami, které chrání osádku vozu 
před nebezpečím. 

ŠKODA – rotariáni v Mladé Boleslavi V Mladé Boleslavi byl před 2. světovou válkou aktivní Rotary klub. 
Výstavní panel připomíná jeho historii i vazby jeho členů na 
tehdejší automobilku. 

8 
ŠKODA AUTO – model SCALA Představení osobního auta SCALA, nejnovějšího modelu 

automobilky ŠKODA AUTO. 

9 
MORAVSKO SLEZSKÝ KRAJ Oficiální prezentace Moravskoslezského kraje, mezi jehož 

obyvatele od narození v Kopřivnici patří současný guvernér 
československého Rotary distriktu. 

10 

MORAVSKOSLEZSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM Chcete se dozvědět více o netradičních inovacích a 
podnikatelských aktivitách v Moravskoslezském kraji? Pak jste zde 
správně. 

Patrioti MSK – úspěšný spolek Úspěšný spolek Patrioti Moravskoslezského kraje, založený v roce 
2014, může být příkladem jak v oblasti networkingu, kdy uspořádal 
už 12 různě zaměřených setkání se zajímavými osobnostmi, tak 
v podpoře mladých lidí v oblasti vědy a umění prostřednictvím 
vlastní nadace, která podpořila 8 projektů v hodnotě přes 110 tisíc 
korun. 

11 

ŠTRAMBERSKÉ UŠI Štramberské uši jsou jedinečný cukrářský výrobek z perníkového 
těsta ve tvaru kornoutu, který se tradičně a výhradně peče 
v moravském městě Štramberku a okolí. Výrobek získal v roce 
2007 ochranu zeměpisného označení původu od Evropské komise.  

12 
MĚSTO OSTRAVA Oficiální prezentace moravskoslezské metropole, v jejím čele stály 

v minulosti několikrát i rotariáni. 

13 

ROTARY CLUB OSTRAVA Rotary klub Ostrava jedním ze dvou klubů pověřených guvernérem 
československého Rotary distriktu 2240 uspořádáním letošní 
Distriktní konference. Jeho členové na stánku představují svoje 
aktivity. 

ROTARY YACHTING FELLOWSHIP Členové Rotary klubu Ostrava iniciovali před několika roky vznik 
zájmové skupiny rotariánů zajímajících se o jachting. Od té doby 
uspořádali řadu plaveb, zejména v Jaderském moři. 



14 
VINNÉ SKLEPY SKALÁK Vinné sklepy z jižní Moravy dodávají sponzorsky víno púro 

účastníky konference. Ve stánku je možná degustace celého jejich 
sortimentu. 

15 
POŠLI DOBRÝ SKUTEK DÁL Členové Rotary klubu Praha Staré Město připravili zábavné ukázky, 

jak opatřit dobrý skutek synergickým efektem. 

16 
END POLIO NOW – NOVÁ VAKCÍNA Společnost PRAHA VACCINES a.s. představuje veřejnosti nový druh 

vakcíny, který postupně nahrazuje tu dosud používanou a 
vyvinutou v polovině minulého století.  

17 
DISASTER AID EUROPE Celosvětový projekt k zajištění pitné vody i v oblastech, kde není, 

realizuje v Evropě Rotary club Prague International. 

18 
OBČERSTVENÍ Rychlé občerstvení poskytuje účastníkům na svém venkovním 

stánku Restaurace Žofín Garden. 

19 
20 LET ROTARY V ČR A SR Prezentace zachycující 20 let činnosti českých a slovenských Rotary 

klubů v rámci Rotary distriktu 2240. 

20 
TATRA PHOENIX Kopřivnická automobilka TATRA představuje nejnovější model 

Tatra Phoenix MY 2018 v konfiguraci 6x6. 

21 

MEDITRANS – stanoviště první pomoci Společnost MEDITRANS zajišťuje pravidelně na akcích pražských 
Rotary klubů zdravotnickou službu. Dnes můžete nahlédnout do 
plně vybavené sanitky, dozvědět se ledacos zajímavého o jejím 
provozu a můžete se zúčastnit minikurzu první pomoci.  

22 

SONS – vodící psy a jiné aktivity SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých patří 
mezi subjekty dlouhodobě podporované různým způsobem 
většinou pražských Rotary klubů Představuje zde výcvik vodících 
psů i jiné aktivity. 

23 

ROZTÁČÍME ŽIVOT NAPLNO S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáhá brněnské 
ParaCENTRUM Fenix lidem po poškození míchy a jejich blízkým při 
návratu do aktivního života. V současné době sdružuje více než 
130 vozíčkářů a jejich rodinných příslušníků. Celkově má však 
klientů už přes 250. Právě vozíčkářům v různých místech velmi 
často pomáhají i české a slovenské Rotary kluby. 

24 
SENIOŘI S RESPEKTEM Prezentace aktivit nadace Krása pomoci, jejíž předsedkyně správní 

rady Taťána Gregor Brzobohatá rozená Kuchařová je jedním ze 
spíkrů Diskusního fóra. 

25 

ARCADA – RC Ostrava Prezentace neurorehabilitačního centra ARCADA Ostrava – Poruba 
podporovaného RC Ostrava. 

RC Pardubice – péče o novorozence Představení mezinárodního projektu RC Pardubice a RC ve finském 
Turku, který je věnován zlepšení péče o novorozence.  

26 

DRAČÍ LODĚ – HURÁ NA NĚ! Tradičního fundraisingového Závodu dračích lodí, který pořádá již 
10 let Rotary klub Prague International ve spolupráci s Českou 
asociací dračích lodí se každoročně účastní 25-30 osádek. Výtěžek 
ve výši cca 500 tisíc korun je rozdělován mezi tři nadace. Expozice 
k tomuto projektu. 

27 

JUNÁK – český skaut Skauti patří k hlavním partnerům Rotary na celém světě. U nás 
Rotary kluby podporují zejména účast jednotlivých skatů a 
skautech na mezinárodních Jamboree, to letošní se uskuteční ve 
Verginii.  

28 

INTEGROVANÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ Rotary klub PRAHA otevřel v rámci svého dlouhodobého projektu 
první část integrovaného dětského hřiště v centru Paprsek na 
Proseku. Na stánku seznamuje zájemce s rozdíly mezi běžným 
dětským hřištěm a tím, které slouží současně i handicapovaným 
dětem a umožňuje jejich integraci do dětského kolektivu. 

29 
ELEKTRONICKÉ POČÍTADLO NÁVŠTĚVNÍKŮ Společnost Tritium systems, s.r.o. poskytne elektronické počítadlo 

návštěvníků zahradní slavnosti. 

A 

ALTÁN – hudební scéna Hudební scéna, kterou ovládají především studenti středních 
uměleckých škol, které dlouhodobě podporují pražské Rotary 
kluby (Konzervatoř J. Deyla, Gymnázium a hudební škola, ZUŠ, hl. 
m. Prahy).  



WC 
WC V případě potřeby můžete využít veřejné WC umístěné v jižní části 

Slovanského ostrova u dětské železnice pod zahradním altánem. 

TŘO 

Nádoby na tříděný odpad Řada projektů ROTARY je zacílena na ekologii. V rámci Týdne 
Rotary v Praze se uskutečnil na toto téma i workshop popularizující 
japonský projekt PUBLIC 5 S. A tak vás nabádáme k využití nádob 
na tříděný odpad i v průběhu zahradní slavnosti.  

 FOYER PALÁCE ŽOFÍN  

30 
Stopy paměti - RC Olomouc Projekt Stopy paměti Jiřího Doležela, člena RC Olomouc,  

shromažďuje a prezentuje příběhy lidí postižených některou 
z forem totality. 

31 

Euro bankovky – originální suvenýr Euro bankovky v nominální hodnotě 0 € vydávané v licenci 
Evropské centrální banky jsou zajímavým suvenýrem i 
sběratelským artiklem. Jedna z nich byla vydána i u příležitosti 
naší konference. 

32 

Post Bellum Prezentace neziskové organizace Post Bellum, která ve spolupráci 
s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem 
shromažďuje a zveřejňuje vzpomínek pamětníků významných 
událostí 20. století. 

33 

Czechoslovak Tolks První ze série příběhů vydaných nakladatelstvím ALBATROS 
zachycuje v komiksové podobě mimo jiné i životní příběh 
jednoho z prvorepublikových guvernérů našeho Rotary distriktu 
Františka Krále (RC Brno). 

34 
END POLIO NOW – NOVÁ VAKCÍNA Společnost PRAHA VACCINES a.s. představuje rotariánům nový 

druh vakcíny, který postupně nahrazuje tu dosud používanou a 
vyvinutou v polovině minulého století. 

 

 


