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Vážení členovia lionských klubov !
Dovoľte mi pozdraviť Vás s blížiacimi sa vianočnými sviatkami a zapriať Vám pevné zdravie, veselú
myseľ a energiu na zvládanie každodenných činností. Naše súkromné, rodinné či pracovné životy
dopĺňame aj o klubový život. Ten máme naplnený konkrétne humanitárnym poslaním s cieľom pomôcť
zlepšiť život ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Ako lioni našu pomoc realizujeme plnením
globálneho rámca služieb v piatich oblastiach na celosvetovej úrovni alebo cez distriktné či klubové
programy. Prečo tak konáme ? To vie každý povedať za seba sám, no som presvedčený, že je za tým
pocit, ktorý je možné cítiť len vtedy, keď sa človek rozhodne sám vylepšiť veci okolo seba či pomôcť
tým, ktorí sú odkázaní na pomoc okolia.
Koniec tohto kalendárneho roku bude znamenať polčas nášho lionského roku 2017-2018. V prvej
polovici lionského roku som navštívil kluby počas ich stretnutí, osláv či aktivít. Mal som možnosť byť
prítomný prvého zasadnutia LC Bratislava počas prijímania štyroch nových členiek, v LC Zvolen sme
upresňovali program Jumelage 2018 nad ktorým prevzal tento klub záštitu, v LC Banská Bystrica som
odovzdával ocenenie za dva slovenské rekordy „najväčšie okuliare“ a „okuliare s najsilnejšími
dioptriami“, v LC Košice sme oslávili dvadsiate výročie založenia klubu, v LC Plzeň City a LC Brno zas
dvadsiate piate výročie založenia klubu, s členmi LC Bratislava Bona Fide som mal možnosť poďakovať
seniorom za ich pomoc pri zbere použitých okuliarov počas slávnostného gala-večera v KD Dúbravka,
vo svojom domovskom klube LC Heart of Slovakia sme odsúhlasili garanciu nad nasledujúcim kempom
v programe Výmena mládeže, na stretnutí v LC Banská Štiavnica boli prijatí dvaja noví členovia a počas
predaja Vianočného punču členovia urobili verejné vyhlásenie o zakúpení automatického externého
defibrillátora z výťažku, s členmi LC Praha Strahov San Giorgio sme si vypočuli koncert študentov
konzervatória Jana Deyla, s členmi LC Nitra som sa zúčastnil divadelného predstavenia Povolanie Pápež,
ktoré organizoval Rotary Club Nitra a prijal som pozvanie na slávnostnú večeru oslavy výročia Charter
Night klubu spolu s členmi LEO Nitra. Počas galavečera novovznikajúceho LC Bratislava Artium bol
venovaný výťažok z akcie na záver koncertu talentovanej Gabriele s handicapom, kde som mal možnosť
prítomným divákom povedať o našej lionskej organizácií a cieľoch. Ako guvernér som viedol dve
zasadnutia kabinetu v Košiciach a v Prahe, zúčastnil som sa zasadnutí českých prezidentov v Prahe
a slovenských v Banskej Bystrici. Mali sme tú česť s členmi kabinetu a členom LEO klubu reprezentovať
Vás na najväčšom stretnutí lionov v Európe na Európa Fóre 2017 v Švajčiarskom Montreux, vyrokovali
sme finančnú podporu programu Lions Quest. Na stretnutí V4 v Krakove (za účasti prvej medzinárodnej
prezidentky LCI Gudrun Yngvadottir) som podpísal Program spolupráce V4, ktorý konkretizuje
Memorandum spolupráce Lions V4. V Oščadnici počas galavečera „Fénixácky dobrovoľník roka“ som
podpísal Memorandum o spolupráci s Detskou organizáciou Fénix. Pri príležitosti Medzinárodného dňa
zdravotne postihnutých a k 100. výročiu založenia LCI sme dostali priestor na príhovor na 24.
slávnostnom koncerte SONS ČR (obsah príhovoru uvádzam v prílohe tohto listu).
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Partnera ÚNSS sme podporili s druhým vice guvernérom účasťou počas hlavných zbierkových dní Bielej
Pastelky v Banskej Bystrici a Žiline, samozrejme aj pri otváraní vernisáže fotografií súťaže Nevidím ale
fotím v SND v Bratislave. Počas slávnostnej akcie „ocenení najlepším dobrovolníkům sbírky Bílá
Pastelka“ som poďakoval za spoluprácu partnerovi SONS ČR v rezidencií primátorky mesta Prahy.
A ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. V Distrikte 122 pribudli dva nové kluby, Krupina Lions Club
(Charter Night 1. december 2017, Charter President Lion Ján Mohyla) a Martin Lions Club (Charter Night
12.12.2017, Charter President Lioness Elena Kubová). Počas dvoch Charter Nights mi zložilo sľub 40
nových členov-lionov, že budú ctiť a riadiť sa Etickým kódexom liona ! Gratulujem !
Je potrebné zdôrazniť, že počas všetkých stretnutí som videl chuť členov našich klubov stretávať sa,
pracovať, pracovať spoločne s cieľom niečo vylepšiť, pomôcť. Najviac ma tešili chvíle, keď členovia
s presvedčením hovoria čo plánujú a čo bude. Som z takéhoto nadšenia milo prekvapený a uistený
v presvedčení, že spolu robíme správne veci, a že to má zmysel.
Milí lioni, využite vianočné sviatky na chvíle, ktoré Vám urobia radosť, načerpajte energiu, zhodnoťte
celoročné snaženie a poďakujte blízkym za Všetko čo Vám umožnili.
Ako Váš guvernér, Vám všetkým, za to, že nás je viac, a že tým súčasne narastá aj pomoc, ktorú
nezištne poskytujeme spoločenstvám a jednotlivcom, osobne ĎAKUJEM.

S pozdravom „We serve“
Váš DG BohuMír Bobo Krátky

Príloha:

Príhovor k 100. výročiu LCI a k 25. výročiu LCI D-122 ČR a SR na 24. slávnostnom
koncerte SONS ČR pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých.
(2017/12/03, 19:50, Pražský hrad - Španělský sál)

Vážený pán minister, Vážené dámy, Vážení páni !

Je pre mňa veľkou cťou pozdraviť Vás za všetkých členov Distriktu 122 Česká republika a Slovenská
republika, dnes, tu, v Španělském sále Pražského Hradu, počas slávnostného koncertu, naplneného
pozitívnou energiou a priateľstvom.
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V roku 1917 obchodník Melvin Jones vyzval členov svojho klubu, aby prekonali svoje obchodné
povinnosti a riešili zlepšenie situácie vo svojich spoločenstvách, komunitách a celkovo vo svete. Členovia
miestneho obchodného klubu v Chicagu súhlasili. Skontaktovali podobné skupiny a spojili sa pod menom
"Association of Lions Clubs". O niekoľko mesiacov neskôr sa v Dallase konal národný konvent, na ktorom
bola schválená ústava, stanovy, ciele a etický kódex. Od tohto obdobia sa činnosť a pomoc nezastavila
a rozrástla sa do 210 krajín a geografických lokalít sveta.
Hrdá história nám priniesla označenie „Rytieri slepých“, nakoľko hlavný smer činnosti lionov je pomoc
zrakovo postihnutým. Naša organizácia bola pri vzniku OSN a je jej poradným orgánom dodnes. 60
rokov pracujeme s mládežou a umožňujeme jej rozvoj v LEO kluboch. Počas 50-tych rokov naša nadácia
LCIF rozdala miliardu dolárov. Toto číslo je naplnené z darov nadácií, korporácií, vlád, ne–lionov, no
prevažnú väčšinu finančných prostriedkov LCIF tvoria štedré príspevky od lionských klubov a jej
jednotlivých členov. Ako najpočetnejšia a stále rastúca humanitárna organizácia, máme ambíciu
zlepšovať stav prostredia, v ktorom žijeme. Projekty, ktoré podporujú a realizujú členovia klubov,
napĺňajú globálny rámec služieb v oblasti zmiernenia ochorenia diabetes, detskej rakoviny, zmiernenia
hladu, ochrany životného prostredia a samozrejme ochrany zraku. Cieľom je strojnásobiť náš dopad a
do roku 2021 poskytovať každý rok službu 200 miliónom ľudí.
História na území dnešnej Českej a Slovenskej republiky sa začala písať v máji roku 1990. Boli založené
dva lionské kluby v Prahe tretí v Bratislave. O dva roky neskôr vznikol Distrikt 122, ktorý aj po rozdelení
Československa zostal zachovaný dodnes. Keď hovoríme o vzniku Distriktu 122, je potrebné poďakovať
všetkým lionom, zapojeným do tohto procesu. Samozrejme je skvelé, že náš prvý guvernér Lion Vojtech
Trapl, je stále aktívny a dnes prítomný. Po 25 rokoch na území dvoch štátoch máme v 46 kluboch
aktívnych takmer tisíc lionov. Je potrebné konštatovať, že sme zmerali zrak viac ako 50-tim tisícom detí
predškolského veku, bezplatne! Z peňažného daru lionskej nadácie vo výške milión dolárov bolo
postavené oftalmologické edukačné centrum pri Fakultnej Nemocnici Královské Vinohrady v Prahe,
zapájame sa do programu recyklácie nepotrebných dioptrických či slnečných okuliarov - rádovo tisícky
okuliarov ročne, postavili sme malú nemocničku v dedinke Mukuyu-ini v Keni, zapájame sa do
celosvetového programu výmeny mládeže - desiatky mladých ľudí ročne. Na území oboch štátoch sme
partnerom organizácií zastrešujúcich zrakovo postihnutých občanov, v ČR Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR a v SR Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok sme pre
kampaň Bíla Pastelka zabezpečili stopäťdesiat tisíc pasteliek a na Slovensku sme zabezpečili tlač
všetkých tlačovín propagujúcich kampaň Biela Pastelka v počte viac ako dvesto tisíc kusov.
Milé dámy, Milí páni ! Ženy a muži, ktorých zaujíma prostredie a komunita v ktorej žijú, vnímajú nielen
lokálne, ale aj globálne vzťahy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí a čo je najdôležitejšie, svojimi aktivitami
dobrovoľne zlepšujú tento stav a napĺňajú tak motto „We Serve! – Pomáhame“, sú aj dnes radi medzi
Vami, sú to LIONI.
Ďakujem Vám za pozornosť.
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