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Téma Deníku: návštěva dobrovolníků z Pardubického kraje v sídle Evropského parlamentu v Bruselu

Dobrovolníci z Pardubického kraje dostali za
odměnu výlet do Bruselu. A báječně si ho užili
Poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová věnovala pětičlenné delegaci z „perníkového“ hejtmanství mimořádnou pozornost

SETKÁNÍ V EUROPARLAMENTU. Jaroslav Skalický, Lenka Michková, Václava Tmejová, Miroslava Čápová, Zuzana Roithová a Zdeněk Fikejs.

Exkluzivně
TOMÁŠ DVOŘÁK

Pardubický kraj/Brusel – Z
pětidenního zájezdu do sídla
Evropského parlamentu v
belgickém Bruselu se vrátila
pětice dobrovolníků z Pardubického kraje Miroslava Čápová ze Spojila, Zdeněk Fikejs z Litomyšle, Lenka Michková z Chrudimi, Jaroslav
Skalický z Lanškrouna a Václava Tmejová ze Sebranic.
Ti si tuto odměnu „vysloužili“ za své nezištné aktivity,
za které byli oceněni na konci
loňského roku při slavnostním galavečeru na závěr Evropského roku dobrovolnictví. Ten ve Společenském sále
na pardubické radnici uspořádala Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Velké díky za práci
dobrovolníků
Pozvání do Bruselu dobrovolníkům zajistil radní Pardubického kraje zodpovědný za
neziskový sektor Pavel Šotola. „Celá pětice věnuje spoustu svého času i úsilí druhým s
radostí a bez nároku na odměnu. Chtěli jsme jim alespoň
tímto způsobem za jejich bohulibé počínání poděkovat,“
vysvětlil Pavel Šotola.
„Můj další velký dík směřuje europoslankyni Zuzaně
Roithové. Ta pro dobrovolníky z Pardubického kraje nachystala se svým týmem hodně atraktivní a nabitý program,“ řekl krajský radní.
„Jsem moc ráda, že jsem se
mohla s oceněnými dobrovolníky potkat a při prezentaci jejich aktivit přímo v sídle Evropského parlamentu zjistit,

jaké úžasné a prospěšné činnosti pro své okolí vykonávají,“ nechala se slyšet Zuzana
Roithová. „Potěšilo mě i to, že
šlo o dobrovolníky různého
věku i zájmů,“ podotkla poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL.
Zuzana Roithová dobrovolníkům přiblížila práci europoslankyně, činnost Evropského parlamentu, ale i dalších evropských institucí. Poodkryla i zákulisí složitých
politických jednání. „Tlak dohodnout se na společném
kompromisu je v Bruselu hodně silný. Evropa by se možná
řídila mnohem lépe systémem, který by se podobal Spojeným státům americkým, ale
pak by musela rezignovat na
svou vizi různorodosti, a to je
nereálné,“ přemítala vystudovaná lékařka, jež byla v minulosti též ředitelkou vinohradské fakultní nemocnice,

ministryní zdravotnictví v
poloúřednické
Tošovského
vládě, a také senátorkou.
„Řadu oblastí může Evropa
řešit společně, jako je například bezpečnostní politika, ale
mnoho z nich, třeba záležitosti týkající se kultury či školství, by měly zůstat v gesci jednotlivých členských států,“
doplnila politička, jež letos v
únoru oznámila úmysl kandidovat v přímé volbě na úřad
prezidenta České republiky.
„Od paní europoslankyně se
nám v Bruselu dostalo velmi
milého přijetí,“ konstatovala
Václava Tmejová ze Sebranic
u Litomyšle, která je duší společenského života ve vesnici,
organizátorkou a moderátorkou nejrůznějších kulturních
a společenských akcí. „Bezprostřednost naší paní hostitelky mě opravdu příjemně
překvapila,“ potvrdil Jaroslav Skalický z Lanškrouna.

Je bruselská realita stejná jako její mediální
obraz v Česku, zeptala se finalistka miss
Zajímavost
Pardubický kraj/Brusel – S
dobrovolníky Pardubického
kraje vycestovala do Evropského parlamentu na pozvání
europoslankyně Zuzany Roithové i pětadvacetiletá modelka Aneta Vazačová (uprostřed). Ta mimo jiné reprezentovala Českou republiku
na mezinárodní soutěži krásy
Miss Intercontinental 2011 ve
španělském Alicante. „Byla to
rozhodně zajímavá zkušenost,“ komentovala účast v
tomto klání rodačka z jižních
Čech, která nyní studuje v
Praze vysokou školu.
„Do Evropského parlamentu jsem se chtěla podívat hlavně proto, že mě zajímalo, jak
funguje organizace, kde se
rozhoduje o důležitých zákonech a normách, které pak
platí v jednotlivých členských
zemích včetně České republi-

ky. Navíc studuji marketingovou komunikaci, a tak
jsem byla zvědavá, jaký je rozdíl mezi realitou v Bruselu a
mediálním obrazem, který se v
Česku o Evropské unii vytváří. I paní europoslankyně
Zuzana Roithová nám potvrdila, že leckdy je skutečnost
úplně jiná než ta, jaká se prezentuje v českých médiích,“
podotkla Aneta Vazačová.
Milovnice módy, cestování,
tance a rychlých kol se v dohledné době těší hlavně na
pracovní stáž v televizi a
půlroční studijní pobyt v německém Berlíně. „Tam se podívám rovněž díky Evropské
unii – konkrétně díky studijnímu programu Erasmus. A
věřím, že už brzy znovu ochutnám také výrobek, o němž
jsem se v Bruselu dozvěděla, že
je certifikován Evropskou
unií – pardubický perník,“
uzavřela s úsměvem na rtech
Aneta Vazačová.
(td)

POSLANKYNĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU Zuzana Roithová.
Ten vede knihovnu pro klienty domova pro seniory, připravuje Biograf seniorů, pořádá poslechové hudební odpoledne a vede i internetový
kroužek pro seniory.

Je na co vzpomínat,
shodli se všichni
„Přestože se tohoto zájezdu
zúčastnilo přes šedesát lidí z
různých koutů republiky
včetně vítězů nejrůznějších
soutěží, potěšilo nás, jaký důraz kladla Zuzana Roithová
právě naší dobrovolnické
skupině z Pardubického kraje. Jako jediní jsme dokonce
měli v Bruselu samostatnou
prezentaci,“ všimla si Miroslava Čápová ze Spojila, která téměř dvacet let pomáhá
Dětskému centru Veská.
„Užili jsme si i neformální
část zájezdu. Asi už nikdy v životě neochutnáme takovou

hordu skvělých mořských
plodů v restauraci, která je v
tomto ohledu v Bruselu vyhlášená, jako se nám to poštěstilo při společné večeři s paní
europoslankyní,“ uvedla Lenka Michková z Chrudimi, která pomáhá osvojené dceři, nenechá se odradit její konfliktní povahou a je ochotna za ní
dojíždět čtyřicet kilometrů.
„Je na co vzpomínat. Sešla
se tu skvělá parta lidí,“ přidal
se Zdeněk Fikejs z Litomyšle.
Ten je celoživotním dobrovolníkem v místní charitativní
organizaci Naděje, kde pomáhá především problémovým
dětem a mladým lidem.
„Velmi cenné pro nás bylo
také to, že jsme si mohli neformálně pohovořit o dobrovolnické práci, která naši pětici z Pardubického kraje spojovala,“ dodal Zdeněk Fikejs,
jenž k dobrovolnictví vede celou svou rodinu.

JAK TO VIDÍ TOMÁŠ DVOŘÁK

Dobrovolníci kraj
reprezentovali skvěle
Je jasné, že pětice dobrovolníků z Pardubického kraje, která
se měla možnost podívat do Evropského parlamentu, by si zasloužila mnohem víc než „jen“ odměnu v podobě pětidenního
výletu do Bruselu. Vždyť bez ohledu na to, kolik času, energie a
peněz je dobrovolnická práce stojí, neustále konají dobro, o
kterém jsou vnitřně přesvědčeni a dávají mnoha lidem kolem
sebe to, co jim chybí a především to, co jim nikdo jiný není
schopen v takové míře nabídnout.
Je každopádně skvělé, že Koalice nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem a europoslankyní Zuzanou Roithovou takovouto cestu dobrovolníkům umožnila. Někteří by
možná ani sami nejeli, vždyť by přece bylo dost jiných důležitějších věcí na práci, které by těm jejich „ovečkám“ zaručeně
více pomohly. Ale teď celá pětice vyhrála cenu a musela reprezentovat. A povedlo se jí to výborně! Prezentovat před šedesáti
dalšími lidmi, proč vlastně tohle všechno dělají, není nic jednoduchého. A všichni to zvládli skvěle, dokonce i před samotnou
poslankyní Evropského parlamentu a kandidátkou na prezidentský úřad! Leckomu by se možná rozklepaly nohy, ale i díky
až nezvykle osobnímu přístupu Zuzany Roithové a jejího týmu
se vše podařilo na jedničku.
Myslím, že tento zájezd pro dobrovolníky byl prostě výborný
nápad a navíc ještě skvělá volba lidí, kteří se v autobuse do
Bruselu potkali. Dobrovolníci z Pardubického kraje dokázali
do celé party okamžitě zapadnout a já jsem byl na ně hrdý, a tak
trochu pyšný, jak báječně umí tu svou až nakažlivou pozitivní
energii šířit všude, kde jsme se během těch pěti dnů na cestách
ocitli. Díky moc všem, kteří se na tom podíleli! Bylo to fajn…

