
JOHN GERM A TAŤÁNA 
GREGOR BRZOBOHATÁ 
Na Týden Rotary v Praze se chystá celá řada 
domácích i zahraničních hostů. Patří mezi 
ně například Američan John Germ, býva-
lý prezident Rotary International, který je 
významným propagátorem rotariánského 
nadnárodního projektu Polio Plus na vymý-
cení dětské obrny na světě. Tento projekt, 
který začal v roce 1985 a do nějž bylo dosud 
investováno 1,6 mld. USD,  realizuje Rotary 
ve spolupráci se Světovou zdravotnickou 
organizací WHO, UNICEF a nadací Billa  
a Melindy Gatesových. I čeští a slovenští lé-
kaři se podílejí na očkování dětí v zahraničí  
a přispěli k tomu, že počet výskytů obrny 
se snížil o 99,9 %, na což každý rotarián 
kdekoliv na světě může být právem hrdý 
(www.endpolio.org). John Germ vystoupí  
v sobotu 18. května od 15 hodin také na 
diskusním fóru o etice, stejně jako Taťána 
Gregor Brzobohatá, Jan Sokol, Karel Jane-
ček a řada dalších hostů. 
www.rotaryprague2019.cz/diskusni-forum

Vážené dámy, vážení pánové,

letos v květnu si připomínáme – my rotariáni z České  
republiky a Slovenska - dvě významné události – 30. výročí 
návratu rotariánského života do našich zemí po pádu „že-
lezné opony“ a 20 let od vzniku samostatného českosloven-
ského Rotary Distriktu 2240. Tato výročí oslavujeme nejen 
slavnostní Distriktní konferencí na Žofíně, ale také „Týd-
nem Rotary v Praze“, který tvoří celá řada pestrých aktivit. 
Některé z nich jsou určeny pouze členům Rotary klubů, jiné 
široké veřejnosti, a právě na ně vás srdečně zveme! Vyberte 
si v týdnu od 11. do 19. května z bohatého programu akce, 
která vás zajímají, a prožijte spolu s námi hezké okamžiky!

Příkladem mohou být  Rotary závody dračích lodí v so-
botu 11. května ve Žlutých lázních na Podolském nábřeží 
nebo Zahradní slavnost v sobotu 18. května na Slovan-
ském ostrově.  Zde jsme v bezprostředním okolí Paláce Žofín 
připravili řadu hudebních vystoupení a zajímavý celodenní 
program pro děti i dospělé se vstupem zdarma. Vezměte 
si deku, klobouk a koš s něčím na zub, přijďte a udělejte si 
piknik v krásném prostředí uprostřed Prahy! Také si určitě 
nenechte ujít v sobotu 18. května ve 14 hodin oficiální 
slavnostní zahájení zahradní slavnosti s jedinou čes-
kou Miss World Taťánou Gregor Brzobohatou a dalšími 
čestnými hosty a patrony. Nad zahradní slavností převzali 
záštitu starosta městské části Praha 1 Pavel Čižinský 
a radní hlavního města Prahy Milena Johnová. 

V rámci Týdne Rotary v Praze chceme upozornit na hodno-
ty, které jsou pro nás důležité, jako etické chování a spole-
čenská odpovědnost. Také věříme, že spolupráce posiluje, 
proto jsme při přípravě programu spojili síly i s dalšími 
neziskovými organizacemi Síť pro rodinu, nadace Krása 
pomoci, SONS, ParaCENTRUM Fenix, Junák - český 
skaut a další. I jejich zástupce najdete na Žofíně v sobotu 
18. května od 10.30 do 18 hodin. 

Více informací získáte na těchto čtyřech stránkách, detailní 
program pak na webových stránkách: 
www.rotaryprague2019.cz. 

Jménem českých a slovenských rotariánů děkuji všem na-
šim partnerům a spolupracovníkům za podporu a pomoc  
a těším se na setkání s vámi na akcích Týdne Rotary v Praze!

Zdeněk Michálek
guvernér 

Rotary Distrikt 2240 
Česká a Slovenská republika

TÝDEN 
ROTARY 
V PRAZE

YOSHIHITO TANAKA A JULIEN BRATU
Do Prahy přijede také celosvětově uznávaný japonský odborník na metodu 5S  
a bývalý prezident iniciativy „Ukliďme Japonsko“. Ve středu 15. května v 9 ho-
din se zúčastní mezinárodního workshopu v restauraci Žofín a na Slovan-
ském ostrově na téma ekologie veřejného prostoru podle japonských měst (vstup 
zdarma na základě rezervace). Jeho cílem je představit japonský program 5S, za-
ložený na filozofii kaizen, s cílem podpořit odpovědné občanství a ekologické my-
šlení. Kromě japonských zkušeností zazní také zkušenosti s Public 5S v Rumun-
sku díky přítomnosti dalšího odborníka, Juliena Bratu, prezidenta rumunského 
Kaizen Institutu. Partnerem workshopu je Czech Alumni Association of Japanese 
AOTS – Association for Overseas Technical Scholarship. 
www.rotaryprague2019.cz/mezinarodni-workshop

STRUČNĚ O ROTARY
Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na 
světě. Vznikla v roce 1905 v americkém Chicagu, v současné době působí 
ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. 
členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů. 
Čeští a slovenští rotariáni tvoří Distrikt 2240 a v 73 klubech sdružují 
1368 členů.

Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem „Service 
Above Self“ (Služba na prvním místě), kdy rotariáni dobrovolně věnují 
svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých, a to jak v rámci vlastní obce, 
tak v mezinárodním měřítku. Na základě etických principů a hodnot, 
jako je přátelství, integrita, diverzita, služba a vůdcovství, tak naplňují 
své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším.     
www.rotary.org, www.rotary2240.cz

PŘIPRAVUJEME: 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
INTEGROVANÉHO HŘIŠTĚ 
15. KVĚTNA 2019 V 15 HODIN
Hřiště v Dětském centru Paprsek na ulici Bílin-
ská 517 v Praze 9 - Proseku vzniklo díky spolu-
práci Rotary klubu Praha a dalších pražských  
a zahraničních klubů, kterým se podařilo shro-
máždit více než 800 000 korun na jeho výstavbu. 
Integrované hřiště bude sloužit jak postiženým 
dětem, tak dětem bez postižení, a díky bezbarié-
rovým úpravám je vhodné i pro vozíčkáře.
www.rotaryprague2019.cz/integrovane-hriste



SOBOTA 
18. KVĚTNA 2019
CELODENNÍ PŘEHLÍDKA 
PROJEKTŮ PARTNERŮ, 
KTERÉ ROTARY 
A ROTARACT KLUBY 
PODPORUJÍ

SLOVANSKÝ OSTROV
1) FOTO POINT 
ideální místo pro selfee s logem konference 
2) ZÁKLADNÍ KÁMEN
k projektu RC Praha City na vytvoření heptického 
modelu Pražského hradu 
3) FESTIVAL SÍTĚ PRO RODINU
s hudební scénou u Boženky (S) a občerstvením 
Dosty Coffee a Klubu cestovatelů

4) FOTOTIME 
místo pro společnou fotografii účastníků 
konference
5) VÍTE, CO JE ROTARY? 
informační stánek Rotary klubu Prague 
International (CZ/EN)
6) PROJEKT „LAVIČKY“ 
originální design studentů výtvarných oborů 
různých plzeňských uměleckých škol 
7) ŠKODA AUTO – pohyb v bezpečí 
ukázka bezpečnostních zón pro osádku
8) ŠKODA AUTO – model SCALA 
nejnovější model automobilky 
9) MORAVSKO SLEZSKÝ KRAJ 
oficiální prezentace kraje
10) MORAVSKOSLEZSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM
informační stánek 
11) ŠTRAMBERSKÉ UŠI
stánek s originálním cukrářským výrobkem 
12) MĚSTO OSTRAVA 
oficiální prezentace moravskoslezské metropole
13) ROTARY KLUB OSTRAVA
představení klubových aktivit

14) VINNÉ SKLEPY SKALÁK 
degustace vín z jižní Moravy 

15) POŠLI DOBRÝ SKUTEK DÁL 
zábavné ukázky RC Praha Staré Město

16) END POLIO NOW – NOVÁ VAKCÍNA
PRAHA VACCINES a.s. představuje nový druh 
vakcíny (dětská obrna)

17) DISASTER AID EUROPE 
celosvětový projekt Rotary k zajištění pitné vody 
18) OBČERSTVENÍ 
stánek rychlého občerstvení restaurace Žofín 
Garden 

19) DVACET LET ROTARY V ČR A SR 
prezentace 20 let činnosti českých a slovenských 
Rotary klubů 
20) TATRA PHOENIX 
nejnovější model kopřivnické automobilky Tatra 
Phoenix MY 2018 v konfiguraci 6x6 
21) MEDITRANS – stanoviště první pomoci 
možnost nahlédnout do plně vybavené sanitky
22) SONS
ukázka vodicích psů a dalších aktivit Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých

23) ROZTÁČÍME ŽIVOT NAPLNO 
prezentace ParaCENTRA Fenix s možností 
poznat život na vozíku

24) SENIOŘI S RESPEKTEM 
prezentace aktivit nadace Krása pomoci

25) PROJEKTY RC OSTRAVA 
PORUBA A RC PARDUBICE
prezentace neurorehabilitačního centra 
ARCADA Ostrava – Poruba podporovaného 
RC Ostrava a mezinárodního projektu RC 
Pardubice a RC ve finském Turku - 
zlepšení péče o novorozence 

26) DRAČÍ LODĚ – HURÁ NA NĚ! 
expozice projektu RC Prague International 
závodu dračích lodí 

27) JUNÁK – ČESKÝ SKAUT 
ukázka aktivit pro Světové skautské 
jamboree v USA 

28) INTEGROVANÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
informace o projektu Rotary klubu Praha 
v centru Paprsek na Proseku 
29) ELEKTRONICKÉ POČÍTADLO 
NÁVŠTĚVNÍKŮ 
společnost Tritium systems, s.r.o. 

37) ŽIVOT 99 
představení nadace zaměřené na zkvalitnění 
života seniorů, kterou dlouhodobě podporuje 
RC Prague International

38) ČLOVĚK V TÍSNI
prezentace projektů a populární nadace 

ALTÁN
hudební scéna (studenti středních 
uměleckých škol, které dlouhodobě 
podporují pražské Rotary kluby) 

Prosíme, využívejte v průběhu zahradní slavnosti 
nádoby na tříděný odpad. 

FOYER PALÁCE ŽOFÍN 
30) STOPY PAMĚTI 
projekt Jiřího Doležala z RC Olomouc
s příběhy lidí postižených některou 
z forem totality
31) EURO BANKOVKY 
originální suvenýr i sběratelský artikl
32) POST BELLUM 
prezentace organizace, která shromažďuje 
vzpomínky pamětníků významných událostí 
20. století 
33) CZECHOSLOVAK TALKS 
komiksy včetně příběhu jednoho 
z prvorepublikových guvernérů našeho 
Rotary distriktu Františka Krále (RC Brno) 
34) END POLIO NOW – NOVÁ VAKCÍNA 
nový druh vakcíny (dětská obrna) 
společnosti PRAHA VACCINES a.s.

35) ROTARY SHOP 
prodej předmětů s logem Rotary 

36) PEACE JAM
prezentace globálního programu, v němž 
laureáti Nobelovy ceny míru mentorují 
mladé lidi

KLOBOUK
& DEKU
S SEBOU!



ZAHRADNÍ SLAVNOST
KOHO NA ŽOFÍNĚ UVIDÍTE A CO ZAŽIJETE?

Síť pro rodinu
www.sitprorodinu.cz

Zahradní slavnost vznikla z iniciativy Sítě 
pro rodinu a je součástí jejího nového projek-
tu Festival rodiny (www.festivalrodiny.cz).
Síť aktuálně sdružuje téměř 260 mateřských 
center napříč Českou republikou. Činnost ma-
teřských center sdružených v Síti pro rodinu 
zasahuje odhadem 60 000 rodin přímo a čin-
nost Sítě pro rodinu přináší užitek potažmo 
všem rodinám. Vizí Sítě pro rodinu je vytvářet 
společnost přátelskou rodině. Staví na sdílení, 
spolupráci, vzájemné podpoře a chce mít vliv. 
Podporuje tradiční rodinný model a respektuje 
jiné rodinné modely. 

 Co uvidíte a zažijete na zahradní 
 slavnosti? (14:00 – 19:30 hodin):
• Rodinný piknik na dekách na travnatých  
 plochách před palácem Žofín
• Strom přání české rodině, spojený 
 s návštěvami a přáními osobností
• Výroba papírových klobouků pro děti
• Infostánek a fotopoint

Nadace Krása pomoci 
www.krasapomoci.cz

Nadace Krása pomoci, jejíž zakladatelkou je  
Taťána Gregor Brzbohotá, byla založena v roce 
2008. Během deseti let podpořila projekty 
neziskových organizací, které pomáhají seni-
orům, částkou přesahující 30 milionů korun. 
Podporuje programy domácí péče o seniory  
a dobrovolnické programy po celé České repub-
lice. Nadace také vede vlastní unikátní projekt, 
který se jmenuje „Doma bez obav.“ V rámci něj 
koordinátorky péče propojují osamělé seniory 
se službami domácí péče, které jim umožní žít 
ve svém domácím prostředí, ale o kterých sami 
senioři nevědí, nebo o ně neumějí sami požá-
dat. Cílem tohoto projektu je zajistit důstojný 
život seniorů ve vlastní domácnosti, jak nej-
déle je to možné. Takto Nadace Krása pomoci 
pomohla tisícům seniorů, kteří by jinak museli 
předčasně do ústavní péče.

 Co uvidíte a zažijete na zahradní 
 slavnosti? (10:30 – 18:00 hodin)
• gerontooblek, jehož prostřednictvím 
 se mladí lidé mohou vžít do kůže seniora
• malování na trička pro děti
• stánek s prodejem drobných předmětů
• poradenství v oblasti neformální péče 
 o seniory
• informace o možnosti, jak se stát 
 dobrovolníkem

SONS 
Sjednocená 
organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR 
www.sons.cz

Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku zna-
mená v životě velkou změnu, život tím nekon-
čí. SONS pomáhá zrakově postiženým lidem 
i jejich blízkým především tím, že poskytuje 
informace, rady, zácvik, odstraňuje bariéry, 
hledá zaměstnání, cvičí vodicí psy, provozuje 
kluby - prostě učí žít bez zraku. Spolu s obecně 
prospěšnými společnostmi, které organizace 
vybudovala a které nabídku rozšiřují o další 
služby, pracuje na celém území ČR pro všech-
ny, kdo ji potřebují. Zásady počínání jsou: své-
pomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské 
důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum. 

Součástí SONS je Středisko výcviku vodicích 
psů (SVVP). Jde o profesionální pracoviště, 
které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích 
psů jako průvodců těžce zrakově postižených 
osob, teoretickou i praktickou přípravou ža-
datele na převzetí a užívání vodicího psa, od-
borným předáváním vodicího psa do užívání, 
praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk 
a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli pro-
blémů vyplývajících z užívání vodicího psa bě-
hem celé jeho činné služby.

 Co uvidíte a zažijete na zahradní 
 slavnosti? (10:30 – 18:00 hodin)
• Ukázka výcviku vodicích psů
• Dráha s možností vyzkoušet si chůzi 
 s klapkami na očích a bílou holí
• Psaní jména v Braillově písmu
• Možnost vyzkoušet si zvukovou střelbu
• Infostánek

Junák – český skaut  
www.skaut.cz

Junák – český skaut je největší výchovnou or-
ganizací pro děti a mládež v Česku. Za posled-
ních 13 let se počet skautek a skautů v zemi 
zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting 
vede k formování charakteru, přináší mladým 
lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je 
největším hnutím mladých na světě – hlásí se  
k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospě-
lých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Skau-
ting u nás vznikl v roce  1912 a poté byl třikrát 
obnoven, v letech 1945, 1968 a 1989 – po 
jednom nacistickém a dvou komunistických 
zákazech. Junák – český skaut je jako člen Svě-
tové organizace skautského hnutí (WOSM)  
a Světové asociace skautek (WAGGGS) aktivní 
součástí světového skautského hnutí.  

 Co uvidíte a zažijete na zahradní 
 slavnosti? (10:30 – 18:00 hodin)
• ukázka podsadových stanů pro letní 
 tábory (světový unikát)
• ukázky skautských dovedností pro děti 
 a výroba drobností 
 (prověření jemné motoriky)
• představení příběhů patronů jamoddílů 
 (od slova jamboree) – například Miloše 
 Formana, Václava Havla, Jiřího Navrátila,  
 Dagmar Skálové či nejstaršího skauta v ČR,  
 bratra Eduarda Marka
• fotokoutek – každý se může vyfotit 
 ve skautském kroji nebo klobouku

ParaCENTRUM 
Fenix
www.pcfenix.cz

ParaCENTRUM Fenix je organizace, která od 
roku 2004 pomáhá lidem po poškození míchy 
a jejich blízkým při návratu do aktivního živo-
ta. Podpírá je v náročné životní změně, uka-
zuje cestu a bojuje za jejich lepší společenské 
začlenění a kvalitu života. V současnosti pra-
cuje na investičním projektu, na jehož konci 
bude postavené centrum ambulantních služeb  
v Brně pro cca 500 vozíčkářů ročně. Jedná se  
o veřejně prospěšnou záležitost, která z hle-
diska fungování i architektury nemá v ČR ob-
dobu.

 Co uvidíte a zažijete na zahradní 
 slavnosti? (10:30 – 18:00 hodin)
• možnost vyzkoušet si zdolávání překážek  
 na vozíku
• infostánek – didaktický model páteře,   
 asistence člověku na vozíku, model   
 budoucího Fenixu a zkušenosti 
 s projektováním domu pro vozíčkáře



PODPOROVATELÉ
Vladimír Polášek    |    Jaroslav Šuranský     |    K.L.F. s.r.o.
RC Ostrava    |    RC Praha City,    |    RC Prag Bohemia    |    RC Praga Ekumena    |    RC Beroun
RC Žilina    |    RC  České Budějovice    |    RC Ostrava International    |    RC Ostrava City

12:30 – 13:30 Bigband Gymnázia a hudební školy hlavního města 
 Prahy - hudební scéna Altán
13:30 – 14:00 Elis Mraz - hudební scéna u Boženky
14:00 – 14:30 Slavnostní zahájení s Taťánou Gregor Brzobohatou 
 a dalšími hosty  - hudební scéna u Boženky 
 Poklepání základního kamene pro heptický  model Prahy  
 severní cíp Slovanského ostrova
14:30 – 15:00 ZUŠ hlavního města Prahy - hudební scéna Altán 

15:00 – 15:45 Sabina Křováková - hudební scéna u Boženky
15:45 – 16:00 Hanácká krojovaná skupina - hudební scéna Altán 
16:00 – 16:45   Yellow Sisters - hudební scéna u Boženky
16:45 – 17:15 Bigband Konzervatoře J. Deyla - hudební scéna Altán 
17:15 – 18:00 Lenka Lo Hrůzová - hudební scéna u Boženky
18:00 – 19:30 Cimbálová muzika Javořina - hudební scéna Altán 
18:00 – 18:30 Swing Busters - hudební scéna u Boženky
18:30 – 19:30 Swing Mustard - hudební scéna u Boženky    

ELIS MRAZ
Česká zpěvačka 

a hudební skladatelka 
původem z Ostravy, 

vítězka v anketě 
Český slavík Mattoni 

2014 v kategorii 
Objev roku. 

SABINA KŘOVÁKOVÁ 
Vítězka soutěže Česko 
Slovenská Superstar 

v roce 2013, 
předskokanka na 

koncertech Lucie Bílé. 
V roce 2015 vydala své 
první album Sirkama.

LENKA HRŮZOVÁ
Vítězka soutěže Hlas 

Československa 2014. 
Založila svoji vlastní 

kapelu LOGARYTMY, 
se kterou se věnuje 

vlastní tvorbě písniček.

YELLOW SISTERS
Originální české acapella, 

která improvizuje, 
experimentuje a hledá 

nové způsoby, jak 
uchopit melodii, rytmus 
a vytvořit hlasem hudbu. 

SWING MUSTARD   
Česká swingová 
kapela založená 

tanečníky Lindy hopu, 
hrající k tanci

 i poslechu, 
ale hlavně pro radost. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 18. KVĚTNA – PROGRAM NA HUDEBNÍCH SCÉNÁCH

ZÁŠTITY

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

INDIVIDUÁLNÍ SPONZOŘI

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského 
parlamentu, čestná členka RC Zlín

Petr Javořík, 
asistent guvernéra D-2240, člen RC Poděbrady

MUDr. Karel Paiger, 
Digestivní Endoskopie s.r.o.

PARTNEŘI

PŘIPRAVUJEME: KONFERENCE „ŽENY JSOU INSPIRACÍ“
19. KVĚTNA 2019 OD 9.00 DO 12.30 HODIN
Na konferenci zazní zajímavé příběhy inspirativních rotariánek nejen z Česka a Slovenska. Do kongresového 
centra hotelu Holiday Inn v Praze jsou zváni rotariáni i nerotariáni, vítány jsou nejen ženy, ale i muži. Konference 
bude probíhat v angličtině, je možné se jí zúčastnit na základě registrace, vstupné 1000,- Kč.  
https://www.rotaryprague2019.cz/rotary-konference-zeny-jsou-inspiraci


