ho klubového setkání v komorním stylu se nakonec stal příjemný čtyřhodinový podvečer, který kromě několika předem sjednaných vystoupení neměl
pevný program. Celkem se na pamětní prezenční listině objevilo téměř
sedmdesát jmen.
Abychom učinili zadost diplomatickému protokolu uve me, že setkání poctil svou účastí guvernér našeho distriktu pan Martin Timr (RC Č. Budějovice) a jeho asistent pro pražský region pan Jan Holý (RC Praha) a to v rámci
série oficiálních návštěv guvernéra v klubech. Obzvláš milá byla nečekaná
účast paní Jozefy Polákové, PDG (RC Košice), která v současné době zastává pozici koordinátorky RI pro část evropské zóny 19, i budoucího guvernéra
pana Tomáše Langa (RC Nové Zámky).

Hostům jubilejního setkání zpříjemnila podvečer jazzová skupina Sax & Rhythm.

Rotary klub Praha Classic byl založen v roce 1998, k jeho přijetí do světového
společenství Rotary International došlo 26. května 2000. Počátky klubu jsou
spojovány zejména se smíchovskou vilou Portheimka a společenským životem, který se zde tehdy točil kolem výstavní galerie a Radia Classic FM. Z té
doby se také tradují partnerské kontakty s RC Benjamina v Izraeli. Ve své
desetileté činnosti se klub soustředil na podporu mladých talentovaných lidí
a lidí handicapovaných, tedy těch, kteří nemají v životě to štěstí, aby mohli
být soběstační. Jeho členové se hlásí k odkazu Jana Masaryka, významného
českého diplomata, humanisty a propagátora Rotary. Ačkoli se čtrnácti řádnými členy a členkami se jedná o klub početně malý, zapojil se do většiny projektů, které společenství Rotary umožňuje a několik jeho členů působí (či
působilo) i na úrovni meziklubových a distriktních aktivit (redakce časopisu
ROTARY GOOD NEWS, organizace Rotary Governor Golf Tour, před r.
1999 zastoupení Rotaract klubů ČR v rámci D-1920, organizace společných
akcí pražských klubů apod.).
Dnes je působení klubu místopisně spojováno s Kongresovým centrem
U Hájků v blízkosti pražské Florence. A právě zde se na počátku listopadu
uskutečnilo i slavnostní setkání k 10. výročí přijetí klubu do společenství Rotary International. Milý dárek svým patronům k této události připravili členové Rotaract klubu Říčany – pro vytvoření pohodové atmosféry zorganizovali doprovodný koncert jazzové hudební skupiny Sax & Rhythm ze Základní umělecké školy v Říčanech, několikanásobného vítěze domácích i zahraničních hudebních soutěží. Spřátelené Rotary kluby RC Praha City a RC
Praha Staré Město se rozhodly, že účast na setkání spojí se svou řádnou klubovou schůzkou připadající na tento týden. Z původně plánovaného krátké-

Golfové turnaje patří v současné době mezi výrazné aktivity členů klubu.
72

Na založení klubu zavzpomínal zakládající prezident pan Giora Wassermann, dnes
čestný člen klubu (v pozadí mu naslouchá pan Milan Lášek).
Pozvání přijali téměř všichni, kteří za těch uplynulých deset let měli s klubem
něco společného. Přišla pochopitelně většina zakládajících, dnes už „jen“
čestných členů klubu – škoda, že klub trpí značnou mírou fluktuace, bez ní by
dnes už mohl mít přes třicet řádných členů. Setkání se zúčastnil také pan
Dobroslav Zeman (RC Plzeň), který byl guvernérem v době zakládání klubu,
pan Ivan Belan (RC Banská Bystrica), který ve svém funkčním období guvernéra oficiálně předával klubu Chartu RI, pan Milan Lášek (RC Praha Staré
Město), který byl oficiálním pověřencem tehdejšího guvernéra D-1920 pana
Thomase Watzenböcka (RC Kremsmünster) pro založení klubu a pochopitelně první prezident klubu pan Giora Wassermann (dnes čestný člen klubu).
Bohužel se nepodařilo zorganizovat osobní účast zástupců partnerských zahraničních klubů RC Stuttgart Solitude (Německo) a RC Benyamina (Izrael), milé však byly jejich písemné pozdravy.
Mezi účastníky byli nejen rotariáni,
ale i ti, kterým byly v uplynulých deseti letech věnovány projekty klubu.
Mladí lidé, kteří se prostřednictvím
klubu účastnili distriktních projektů YSE, GSE, RYLA a Junior Ambassador, i zástupce čtyřčlenného
týmu, který v roce 2006 vyslal klub
na letní camp UNESCO pořádaný
v evropském rozměru partnerským
RC Stuttgart Solitude. Na setkání
zavítali i představitelé pražského
a celostátního skautingu v čele
s místostarostou Junáka – svazu
skautů a skautek ČR panem Jiřím
Navrátilem (klub podporoval
účast našich skautů na výročním
Jamboree 2007 v Anglii a připravuje jejich podporu na Jamboree
2011 ve Švédsku).

Zajímavým hostem byla paní Eva Kacanu,
paraplegička z Olomouce, zlatá medailistka v atletice (vrh koulí) na paralympiádě v Pekingu (2008).

Na první setkání s členy klubu před deseti roky zavzpomínal současný DG pan Martin
Timr (stojící), do besedy se zapojila i paní Jozefa Poláková, PDG (vpravo) a pan Tomáš
Lang, DGE (vlevo). Pozorně jim naslouchal současný prezident klubu pan Vojtěch Havránek i ostatní přítomní.

Podzimní sportovní setkání vozíčkářů v pražské oboře Hvězda patří k tradičním akcím
při nichž členové klubu spolupracují.

Velkou skupinu tvořili vozíčkáři. Dvěma vozíčkářkám klub několik let přispívá (částečně i za podpory partnerského RC Stuttgart Solitude) na asistenční
službu. Členy klubu pozdravili při příležitosti klubového jubilea také ti, kterým klub za podpory distriktu (a opět i partnerského RC Stuttgart Solitude)
poskytl materiální a finanční pomoc po povodních v roce 2002 (tři rodiny),
z nichž manželé Šerclovi jsou oba postižení dětskou obrnou (Polio) a celý
svůj život strávili od dětství na invalidním vozíku. Zajímavým hostem byla
paní Eva Kacanu, paraplegička z Olomouce, zlatá medailistka v atletice (vrh
koulí) na paralympiádě v Pekingu (2008). RC Praha Classic jí v roce 2003
sponzoroval cestu na abilympiádu (soutěž pracovních dovedností) uskutečněnou v Indii. Nechyběl ani pozdrav z Pražské organizace vozíčkářů, které
členové klubu pomáhají při organizačním zajištění každoročního sportovního setkání v oboře Hvězda.
Dodejme jen, že RC Praha Classic po povodních v roce 2002 také poskytl finanční pomoc při obnově mateřské školy v Dobřichovicích (za podpory dánského RC Ringkoeping), že se v roce 2006 stal patronátním klubem při
zakládání RC Praga Ekumena, že v roce 2009 dal svým příkladem podnět ostatním Rotary klubům distriktu k celoplošné podpoře projektů BabyBoxů
(ČR) a „hniezd záchrany“ (SR) a že tak jako ostatní rotariáni na celém světě,
i členové RC Praha Classic podporují každoročně pravidelným příspěvkem
program RI na celosvětové vymýcení dětské obrny PolioPlus zahájený v roce
1985, jehož výsledkem je výskyt tohoto onemocnění dnes už jen ve čtyřech zemích světa.
Na základě svých osobních zájmů se členové klubu v současné době věnují
zejména organizování golfových turnajů a setkáním v místech, kde se s láskou
připravují, pozorně servírují a s chutí konzumují speciality různých národ-

Členové klubu spřádají plány do budoucna (zleva): pan Jan Frouz (čestný člen), pan Jan
Hlaváč (PP a současný sekretář klubu), Aleš Boháč (PP), Vojtěch Havránek (současný
prezident klubu).
ních kuchyní. Protože na tato setkání zvou zajímavé hosty i přátele z ostatních pražských klubů, je možné vytušit, že velmi brzy vytvoří zdejší odnož
mezinárodního Rotary Gourmet Fellowshipu.
Jazzová hudba hrála a podvečer utekl jako voda. Jubilejní setkání RC Praha
Classic naznačilo, že i početně malý klub může hodně vykonat ve prospěch
těch, kteří potřebují podporu či konkrétní pomoc, i ve prospěch společenství
Rotary jako takového. Patrně záleží na tom, jak širokým okruhem dalších
nadšenců je obklopen a na atmosféře, která při všech jeho setkáních vládne.
A ta byla i tentokrát vskutku přátelská.
Text: Andrea Vernerová (RC Brandýs-Boleslav, spolupracovnice redakce RGN),
foto: Miroslav Kek, Svatopluk K. Jedlička (oba RC Praha Classic) a archiv klubu.

Tři z těch, kteří klub založili a zůstali mu věrní jako čestní členové (zleva): pan Petr Motýl, paní Renata Figerová-Skronská a pan Richard Kraus.

Účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale
vždy stavět, klást mosty, nebo nás všechny
musí živit naděje, že celé lidstvo se sblíží,
a to tím snáze, dobře-li se pozná navzájem.
Alfons Mucha
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