
RYLA 2019 – Rotary Youth Leadership Award 

20. ročník Prožitkového rozvojového programu pro zájemce od 18 do 30 let  
                   Téma pro rok 2019: Střet generací  

Kopřivnice –24.4.2019 – 28.4.2019 / skautské centrum Vanaivan 
Středa - 24.4.2019 
15.00 hod. – 18.00 hod. Příjezd účastníků, registrace, ubytování, Kopřivnice  
18.00 hod Večeře 
19.00 hod  Vanaivan, Kopřivnice – Zahájení 20. ročníku RYLA  
20.00 hod    Seznámení a tvorba týmů  

Zadání týmových projektů  
Čtvrtek – 25.4.2019 
07.30 hod.    Snídaně  
08.30 hod. Střet generací – prezentace esejí – pojetí tématu  
09.30 hod.  Kdo jsem já a kdo ti druzí – moje týmová role, vnímání odlišností  
12.00 hod. Oběd   
13.00 hod. Věra Staňková – Budování osobní značky – spoluautorka knihy S kůží na trh, 

komunikace, média, naše značka  
14.30 hod  Víra v sebe, víra v tým – aktivity v lanovém centru  
17.00 hod. Sdílení: Moje bloky, strachy, aspekty mojí odolnosti a její aspekty  
18.00 hod.  Večeře 
19.00 hod. Beseda: Marek Liška, Lukáš Král – Start Up: prospoluzaky.cz – nelíbila se jim        

učebnice matematiky, tak si ji napsali sami , dnes podle nich učí na desítkách českých 
středních škol  

Pátek - 26.4.2019 
07.30 hod.    Snídaně  
08.30 hod. Networking / budování osobní značky 
10.00 hod.  Muzeum Tatry Kopřivnice – komentovaná prohlídka  
12.00 hod.  Oběd  
13.00 hod.  Za krásami regionu – výlet do Štramberka – Trúba 
16.00 hod.  Čas pro sebe – KDO JSEM  - moje osobní značka 
17.00 hod. Martina Kročilová: Love Your Home  - domácnost bez odpadků, minimalismus  
18.00 hod.  Večeře   
19.00 hod. Beseda: Zdeněk Michálek – guvernér distriktu 2240, historie Rotary, poslání, 4 

otázky, generace  
0.30 hod. Práce v týmech na projektech  
Sobota – 27.4.2019 
07.30 hod.    Snídaně  
08.30 hod.    Týmové aktivity 
09.00 hod. Vanaivan- Etika v životě i podnikání, Pavel Motyčka – spolutvůrce projektu Etika 

ve školách   
11.00 hod. Čas pro sebe – KDO JSEM  
12.00 hod. Oběd - hotel laguna, Kopřivnice   
13.00 hod. Labyrint světa a ráj srdce – inscenační zážitková hra z Lipnické školy   
17:00 hod. Týmové sdílení dojmů 
18.00 hod.  Večeře – Dáme pizzu nebo salát na Vanaivanu J 
19.00 hod. Beseda – Příběhy účastníků RYLA o setkání s Rotary, o službě a dobrovolnictví 
Neděle - 28.4.2019 
07.30 hod.    Snídaně 
08.00 hod. Týmová aktivita (dopracování prezentací)  
09.00 hod. Prezentace – představení projektů 
10.00 hod. Vyhodnocení práce týmů  
11.00 hod. – 14.00 Volba tématu pro RYLA 2020 + Shrnutí, vyhodnocení, závěr, oběd, odjezd 
 
 
 
 
 
 


