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  24. května 2008 se konal v Brně v hotelu Avanti 15. lionský konvent. První 
účastníci, členové kabinetu a mezinárodní ředitel p. Georgios J. „Kokos“ 
Nicolaides se sešli již v pátek odpoledne a po projednání posledních 
organizačních záležitostí většina z nich navštívila brněnská divadla. Zástupci 
brněnského klubu Brno Špilberk přivítali účastníky konventu. V dopoledních 
hodinách se po prezenci konaly semináře.  
   Po obědě ve 13 hodin probíhal samotný konvent. Zde také vystoupil náš 
vzácný host se svou zdravicí, kterou vám všem předkládáme nyní zde ucelenou 
v českém překladu PDG Vojtěcha Trapla. 

Georgios J. „Kokos“ Nicolaides
Mezinárodní ředitel (International Director)
Brno, 24.5.2008

Zdravice 15. konventu D122 v Brně 
   "Máme to štěstí, že žijeme v době, která je ve všech směrech nepochybně 

nejdůležitější v dějinách lidstva. Žádné úspěchy minulosti, nemohou být 

srovnávány s tím, co člověk koná anebo je schopen konat v současnosti. 

   Zároveň je naše doba nejnebezpečnější v dějinách. Poprvé v historii je 

lidstvo schopno zničit sebe sama, má sílu otrávit celou Planetu anebo ji 

opustit, pokud by se muzachtělo. Lidstvo má potenciál naprogramovat zrod 

nadčlověka anebo klonování, vytvořit lidské monstrum anebo člověka bez 

vlastní vůle. Revoluce vyspělé techniky lidské rasy vytvořila nový a rychle 

se měnící svět.

   V dnešním světě se jeví naše tradiční myšlenky a většina našich aktivit jako 

zastaralé a překonané, ne-li nebezpečné. A co nejhoršího, 

změna je obtížná, ne-li nemožná pro velkou většinu lidí.

   Technický rozvoj byl přijímán a všeobecně vítán, zatím-

co sociální změny, které musí jít společně s technickým 

pokrokem, naráží na odpor a překážky. To byl vždy osud 

těchto změn v historii. To je důvod, že mnohá společenství 

upadají do zmatku a krize. Toto platí i pro zemědělské a 

průmyslové revoluce. 

   Ať chceme nebo ne, účastníme se tohoto neopakovatel-

ného evolučního vývoje, který nelze vrátit zpět. Totéž platí 

pro každou naši činnost.

   Na této bouřlivé pouti lidstva vpřed nás rozděluje pouze 

něco málo. Většina věcí nás spojuje anebo by nás spojovat 

měla. Vzdálenost byla zkrácena na nulu zatímco úspěchy a 

problémy se staly společnými pro každého z nás.

   Celý svět se stal globální vesnicí. V této globální vesnici, 

světa 21. století, je místo jen pro veliké myšlenky a široká 

srdce. Malichernost, doktrinářství, negace a chorobný strach a jejich rozvoj 

nastoluje marnost coby poslušného sluhy prázdných předsudků, spojených 

s tím co zemřelo a ne s tím, co přichází a přišlo.

  V tomto měnícím se 

světě ve kterém žijeme 

se vše mění. Naše 

přizpůsobivost, která 

je jedinou záchranou 

přežití v našem novém prostředí vyžaduje nové ideje, nové postoje, nové 

přístupy, novou metodiku, nové cíle a nové prostředky. 

  Tyto nové změny určují každou lidskou činnost. Základy našeho zavedeného 

světa, jak ho dosud známe, se otřásají a potřebují nezbytně totální restruktural-

izaci. Žádná společenská funkce, žádný společenský jev nezůstává nedotčen.

   Lionismus, bezpochybně největší sociální servisní hnutí našeho století je 

tomuto tlaku vystaven a současně díky svým skupinám mu odolává.

   Náš mezinárodní prezident (International President) Mahendra Amarasouriya 

a rada ředitelů (Board of Directors), v níž mám čest působit jako zástupce 

multidistriktu (MD) 117 a Evropy, představili v tomto ohledu program „Výzva 

ke změně“ (the Challenge to Change) pro tento lionský rok.

   Trvalé hodnoty a zásady oživují a vymezují životní postoje a rozvíjí prostor 

k otevření cest vedoucích k nadějné, poklidné, svobodné a humánní budouc-

nosti.

   Nad těmito novými idejemi, novými přístupy, novými postoji, novou meto-

dikou, novými cíly a prostředky, které provází a měly by provázet naši cestu, 

by se každý z nás měl společně zamyslet, vyhledávat je a převzít.

   My, v centrále Lions Clubs International, uvědomujíce si vážnost situace, 

jsme se rozhodli hledat cesty a prostředky k uskutečnění nezbytných změn 

v našem programu a činnosti, které budou odpovídat potřebám 21. století a 

zlepšení obrazu lionizmu. Nový program vedený schopnou a pevnou rukou 

mezinárodního prezidenta (IP) Mahendra Amarasouriya začal být zaváděn, jak 

již víte, od tohoto fiskálního roku pod názvem: „Výzva k změně“ (Challenge 

to Change). Naši školitelé a koordinátoři Vám pomohou uvést tento program 

plně do života s vysokou prioritou.

Stěžejními body programu jsou:
1. Výzva zlepšení obrazu lionizmu představením dynamické flexibilní or-

ganizace s plánem rozšíření členství na potenciální členy mladší 40 let věku 

a ženské členy. Prezidentům klubů a víceprezidnetům platí výzva vypracovat 

4letý strategický plán nárůstu členů.

2. Výzva nárůstu o 20.000 prvotřídních členů, s konkrétním plánovaným 

cílem pro každou geografickou oblast. Zvláštní skupina tzv. Team20K bude na-

pomáhat rozvoji plánů zvýšení členů, poskytovat podporu a sledovat výsledky.

3. Výzva rozvoje nových lídrů za využití moderních technik, vedoucích 

k obnovení institutů pro vedení a zvýšení účasti na elektronických kurzech.

4. Výzva vytvoření 1250 klubů vyžadující posílit organizaci přijetím členů 

mladších 40 let a ženských členů.

5. Výzva pozvednutí nadace LCIF zvýšením počtu nositelů Melvin Jones 

Fellowship na 400.000.

6. Navýšit fond nadace CSFII o 200.000 USD.

7. Výzva oživit a rozvinout LEO hnutí na nejvyšší možnou úroveň.

8. Výzva rozšířit program Lions Quest do 50 zemí.

9. Výzva restrukturalizace public relations globálně a podporovat a oživit 

značkového obrazu lionizmu. Kluby by měly přispět or-

ganizováním charakteristických projektů založených na 

místních potřebách. Poslání lionizmu by mělo být globálně 

široce známé na základě účinného místního úsilí o rozvoj 

programů styků s veřejností (public relations).

   Dovolte mi zastavení, abych řekl, že když dnes hovoříme 

o obětování (služeb - službě), pojem možná překonaný 

a nepochopený, nemáme na mysli jen hmotnou nebo 

finanční pomoc. Mluvíme o „oběti“ a všichni máme na 

mysli peníze. Cítíme strach a obavy z možnosti sbírky              

a částce kterou budeme schopni získat.

   Chtěl bych připomenout nádherná slova veliké dobročinné 

ženy, jediné a jedinečné matky Terezy, která nám dala 

vysvětlení, jak poměřovat hodnotu dobročinnosti (Value 

of Service).

   Cituji: „Dobročinnost nemůže být měřena ani objemem, 
ani váhou, ani rozsahem. Může být měřena pouze mírou lásky, kterou jsme do 
dávání vložili.“
    Milí Lioni, po 44leté službě této obdivuhodné organizaci Vás mohu ujistit, 

že je skvělé být Lionem. 

Buďte hrdi na to co jste 

a co děláte a spojme síly 

v našem celosvětovém 

úsilí o růst a lepší službu 

našim spoluobčanům, společenství a prostředí, ve kterém žijeme.

   Najděte si čas k tomu, abyste sloužili, to je tím největším uspokojením a 

odměnou, kterou v životě můžete získat. 

   Budoucnost naší asociace závisí na Vaší činnosti a na Vaší osobní moti-

vaci, oddanosti a zasazení. My z centrály Vás sledujeme a blahopřejeme Vám 

k veškeré dobré práci, kterou jste vykonali a stále konáte. 

   Považujte Službu za nájemné, které musíme platit za prostor, jež dočasně 

zabíráme na tomto světě, na zemi, na níž stojíme. 

   Bůh žehnej naší organizaci!

   Bůh žehnej Vám všem!"

   Konvent zvolil novou DG Janu Flanderovou, 1. VDG Juraje Schwarze 
a 2. VGD Borise Hynka. Po ukončení  měli mimobrněnští delegáti možnost 

si prohlédnout Brno. Do dalšího lionskému roku 2008-2009 přejeme všem 

hodně zdraví, sil a lvích aktivit.

                IPDG  Tomáš Ryba, Cabinet secretary 2007-2009 Ivana Skřítecká
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„Z minulosti k budoucnosti“  

G.J."Kokos" Nicolaides a PDG Jiří 
Zatloukal


