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SLUŽBA NAD
VLASTNÍ ZÁJMY

JAK OPAVSKÝ ROTARIÁN PAVEL
BRÍDA UČIL MALÉ ČÍŇÁNKY
MALOVAT VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

O Pavlovi Brídovi, úspěšném opavském podnikateli, členu RC Opava International,
jsme v našem listě již několikrát informovali. Úspěšně podniká také v Číně a dělá zde
mnohé, co s výhradním podnikáním sice nesouvisí, ale přispívá nejen k šíření našeho
dobrého jména v cizině, ale především k dobrým vztahům mezi lidmi. A tak protože
Pavel prožíval Velikonoce pracovně v Číně, zorganizoval pomlázku a malování kraslic
mezi malými Číňánky a jejich rodiči. Ano, mezi těmi, kteří navštěvují jím postavené
sportovní hřiště – lanové centrum Poseidon v městě VIXI nedaleko Šanghaje. A tak se
naše jaro přestěhovalo na pár dní i do Číny. A podívejte se, jak se všichni snažili. Do
malování vajíček a pletení pomlázek se zapojili i rodiče dětí.

Májová pozvánka pro rotariány
z Opavy, Ostravy a z Frýdku-Místku

V loňském roce demonstrovali občané žijící na úpatí Ondřejníku své odhodlání,
postavit na Skalce, nejvyšším vrcholu Ondřejníku, rozhlednu. Shromáždili se
v prvním májovém dni na místě budoucí rozhledny a slavnostně zde položili základní
kámen budoucí rozhledny. V současné době jsou podnikány potřebné legislativní
kroky. Celou akci inicioval místní Okrašlovací spolek ROZHLEDNA se sídlem
v Čeladné. V jeho výboru zasedají také
dva rotariáni (Jan Folprecht z RC
Ostrava a Petr Andrle z RC Opava).
Zmíněný spolek vyhlásil v minulém
roce soutěž na zakoupení uvedeného
základního kamene. Jejím vítězem se
stal doc. Ing. Jan Folprecht, PhD., který
má v této oblasti dávné rodinné kořeny a
sám svého času postavení rozhledny na
Skalce navrhoval.
Při pokládání
základního kamene řekl:
Můj praděd, pan Jan Chmel, si postavil zde
dole vilu Anežku již roku 1903. V letech
1922 až 1927 byl předsedou Okrašlovacího spolku. Jeho dcera, má babička, paní Rudolfa
Folprechtová v ní prožila velkou část svého života. K mému dědovi, Dr. Ing. Janu
Folprechtovi (významnému ostravskému geologu a archeologu) jezdil jeho přítel, cestovatel
Enrique Stanko Vráz. Ten je znám svým výrokem, že i když sjezdil téměř celý svět, krásnější
kout přírody nenašel. Otec i já, ač bydlištěm Pražáci, jsme zde trávili nejen velkou část
svého dětství, ale i každou volnou chvilku v dospělosti (můj syn a vnukové jsou již pátou a
šestou generací zde pobývající).

Místa v okolí Ondřejníku jsou výrazně spojena s Ostravskem. Mnoho ostravských
podnikatelů a politiků zde nacházelo výborné prostředí k rekreaci. Konec konců byl to
bývalý ústřední ředitel Vítkovických kamenných dolů Dr.
Ing. Eduard Šebela, který patřil v roce 1903 mezi
zakladatele Okrašlovacího spolku pro Velké Kunčice,
Čeladnou a okolí. Nacházíme mezi nimi také ostravského
advokáta a poslance Jana Fajfrlíka, lékaře Ladislava
Jičínského, generálního ředitele Vítkovických železáren
Antonína Bechného a zmíněného již ostravského
podnikatele Jana Chmela. Ti všichni podporovali rozvoj
místních obcí, pomáhali v sociální oblasti nebo také
v místním školství.
Jestliže se v prvním májovém dni sejdeme na vrcholu
Skalka, bude mimo jiné vhodné si připomenout i tyto
skutečnosti. Ukazují totiž, že v naší oblasti (na východní
Moravě i ve Slezsku) má konání dobra své tradice. Dnes v nich úspěšně pokračují i
místní kluby ROTARY.
Takže pozvánka na májové setkání je zcela namístě a platí pochopitelně obecně i pro
každého, kdo bude mít zájem, nebo se bude cítit osloven.
(Foto: základní kámen na Skalce; Rotarián Jan Folprecht s předsedou Okrašlovacího spolku
MUDr. Milanem Bajgarem po slavnostním odhalení základního kamene)

LETOŠNÍ 18. PRODLOUŽENÍ
CESTY ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ
BUDE VE ZNAMENÍ MEZINÁRODNÍCH
ROTARIÁNSKÝCH AKTIVIT

Pamatujete?
Loni
v červnu se účastníky
Cesty
česko
–
německého porozumění
staly RC Ostrava, RC
Ostrava International,
RC Opava a RC Hradec
Králové.
Světila
se
kaple,
nad
jejíž
výstavbou
převzal
patronát
RC
Opava
International.
A
vzpomínalo se také na
to, že v letech 1999 a
2000,
když
vznikal
tento projekt, dostalo se
mu výrazné podpory od
našich (pražských) a
rakouských rotariánů.

Myšlenka
spolupráce
a
porozumění mezi národy
patří i do rotariánské výbavy,
takže není divu, že se
v letošním roce přidávají
další kluby. A tentokrát i se
svými zahraničními partnery
z Německa.
Takže přivítáme zástupce
RC Znojmo, kteří položí
svoji
desku
společně
s patronátním
RC
Eichstätt – Altmühltal
z D 1950.
Dále přijedou zástupci
RC Třebíč se svými
kolegy z RC Rothenburg
ob der Tauber.
Oba kluby přijedou autobusy, v nichž budou nejen zástupci obou klubů, ale také jejich
rodinní příslušníci. O tom, že vypraví další autobus z Opavy, uvažuje též RC Opava
International.

Na Cestu přibudou i další desky. Svou desku položí mimo jiné také pracovníci
Meteorologické stranice LYSÁ HORA z Beskyd. Budou účastníky Cesty spolu s jejich
kolegy z Meteorologické stanice ČERVENÁ, která je v blízkosti Cesty česko –
německého porozumění na vrcholu Červené Hory. Autobusový zájezd rovněž
připravují občané z Životic u Nového Jičína, dále se účastníkem Cesty stane i obec
Staré Těchanovice. A další, kteří se k účasti na Cestě přihlásí - stále je ještě
čas. Na snímcích jsou zástupci RC Opava International, RC Ostrava International a
RC Ostrava, kteří loňského 25. června položili desky na Cestu. Letos se sejdeme 23.
června ve 13.00 hodin. Jak vidno z následující pozvánky. Je v obou jazycích, abyste ji
případně mohli poslat svým partnerům v Rakousku nebo v Německu.

Srdečně Vás zveme na 18. prodloužení
Cesty česko – německého porozumění

23. června 2012 * 13.00 na úpatí Červené Hory – Guntramovice
Vystoupení pěveckých sborů
Úvodní slova
Kladení dalších desek – přijetí nových účastníků Cesty
Vystoupení pěveckých sborů
10. Evropská polní mše
Přátelská debata účastníků
(Snímky jsou z prodlužování v roce 2011, kdy byla vysvěcena Kaple Cesty česko-německého porozumění)

Wir laden Sie herzlich zur 18. Verlängerung der
Deutsch-tschechischen Verständigungsstraße ein

23. Juni 2012 * 13:00 am Fuße des Roten Berges –
Guntramovice – Gundersdorf
Darbietungen der Gesangvereine
Einleitende Worte
Verlegen weiterer Platten – Aufnahme neuer Teilnehmer
Darbietungen der Gesangvereine
10. Europäische Feldmesse
Freundschaftliches Beisammensein der Teilnehmer
(Die Bilder sind von der Verlängerung im Jahre 2011, in welchem die Kapelle der Deutsch-tschechischen Verständigung
eingeweiht wurde)

JAK JSEM POZNAL HRÁČE
RUDÝCH KŘÍDEL

Jmenuji se Vojtěch Melecký a momentálně trávím rok na výměnném pobytě ve městě
Traverse City-Michigan, USA. Největším městem Michiganu je přezdívaný
“MotorCity”-metropolitní Detroit. V městě, kde sídlí největší značky amerického
automobilového průmyslu a kde také mají domov Red Wings - jedna z ikon hokejové
NHL.
Získal jsem lístky na zápas proti Floridě Panthers, který se odehrál 1. dubna. Měl jsem
obrovské štěstí, jelikož s náma jela ještě jedna paní co dlouhá léta u Rudých křídel
pracovala a měla na starosti všechny pracovní víza, takže velmi důležitý post pro tým,
kde je skoro polovina mančaftu z ciziny. Díky ní jsme se dostali do prostor, kam ne
všichni mají přístup, viděli několik důležitých funkcionářů, které vidíte běžně jen na
televizních obrazovkách a dokonce jsem si na prsteníček nasadil prsten pro držitele
Stanleyova poháru - vítěze NHL. Poté jsme se odebrali do samotné arény a shlédli
vynikající utkání. Nemohl jsem se na Českou republiku cítit víc hrdý, když byl po
základních 60 minutách hry stav nerozhodný zásluhou dvou krajanů, Tomáše
Fleischmanna v dresu Panthers a domácího Jířího Hudlera. Nerozhodlo ani
prodloužení, tudíž následovaly nájezdy, ve kterých po skvělých gólech Fleischmanna a
Datsyuka rozhodl již jednou zmíněný Jiří Hudler a tak z 5 gólů celkem byly 4
vstřelené Čechy. Po zápase jsme sešli dolů do “zákulisních prostor” znovu s příslibem
setkání s některýmu hráči. Dostal jsem se tedy ještě společně s dalšími 12 lidmi do
šatny a potkal se a popovídal si s koučem, dlouholetým kapitánem a švédským
reprezentantem Lidstromem, bekem Kronwallem a i s nadějným českým obráncem
Jakubem Kindlem se kterým jsem si popovídal znovu (každé léto mají Red Wings

hokejový kemp ve městě Traverse City, kde žiju a tak jsem tam na začátku mého
pobytu zavítal a dal jsem se s ním do řeči již tam) asi na 5 minut a jinými. Poté jsem
byl pozván do prostoru, kde mají přístup jen hráči a trenéři, potkal jsem se tam se
samotným Jiřím Hudlerem a měl čas si na 10 minut popovídat, zážitek na celý život!

RC OPAVA INTERNATIONAL: důležitá data a informace:
CENA DÍKY: 4. 6. 2012
Předávání funkce prezidenta: 20. 6. 2012
Od června 2012 bude vycházet v Opavském regionu každý týden OKÉNKO
ROTARY
Ples RC Opava International: 2. února 2013

Náš klub uvažuje o tom, že vhodným způsobem připomene v Opavě
místo, kde stávala židovská synagoga. O její smutné historii přednášel
na schůzce RC Opava International dne 11. 4. 2012 Mgr. Petr Aharon
Tesař, předseda občanského sdružení Krnovská synagoga.

Z technických důvodů dnes neotiskujeme 22. pokračování vyprávění nazvané
„„Kapitolky z historie rotariánského hnutí v Opavě“. V příštím čísle již bude.
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