
 
 

Lions Club Praha Bohemia Ambassador 
 

V Hostivici, dne 19. října 2021 

Vážení lionští přátelé, 
 

dovolujeme si Vás pozvat na třetí pravidelné zasedání LC Praha Bohemia Ambassador 

v tomto lionském roce, které se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu 2021 od 18:00 a to v: 
 

Profesním domě UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1 
(vizte prosím mapu a vysvětlující fotografie na další straně) 

 

Naším váženým hostem, který promluví na téma 
 

Naše současné postavení v NATO a všeobecná bezpečnostní situace republiky 

 

bude armádní generál Petr Pavel 
 

V počátcích své vojenské kariéry sloužil u výsadkového vojska a vojenského zpravodajství, 
v 90. letech působil v mírových misích na Balkáně, v dalších letech pak na různých 
velitelských postech v armádě, jakož i jako styčný důstojník v zahraničí. 
V letech 2012–2015 byl náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky. Následně 
pak od roku 2015 do roku 2018 byl předsedou vojenského výboru NATO jako první zástupce 
nových členských zemí na této nejvyšší vojenské funkci v alianci. 
 

V úvodu zasedání budeme stručně diskutovat následující body: 

- Zpráva o návštěvě oslavy 30. výročí partnerského klubu LC Dresden Centrum 

- Informace ze setkání prezidentů Lionských klubů 23.10.2021 

- Vánoční raut 

- Přijetí nového člena klubu, Zdislava Šímy 
 

Těšíme se na osobní setkání s Vámi a případně i Vašimi hosty a prosíme o potvrzení účasti 
nejpozději do pondělí 25. 10. 2021. Z provozních důvodů a kvůli očekávaného počtu zájemců 
o toto zasedání nebude možno po tomto termínu zajistit místa, kterých je omezený počet. 

I v případě že se nebudete moci účastnit, napište na adresu: janhaur@email.cz 
 

Očekáváme velký zájem o toto setkání, proto pro zjednodušení práce našeho pokladníka, 
Petra Hodka, a i pro celkově důstojný průběh setkání vedení klubu žádá všechny účastníky 
o zaslání úhrady za účast na zasedání ve výši 400 Kč na osobu (pokrývá občerstvení a ostatní 
náklady) převodem na účet klubu 193332481/0300, VS 211104, ve zprávě pro příjemce 
uveďte jméno a počet osob (QR kód pro platbu je dále v tomto dokumentu) a to do 25.10.  
Upozornění – platba je vratná jen v případě odhlášení do výše uvedeného termínu. 
 

S lionským pozdravem „We serve“ 

 
 Jan Haur Jaroslav Novotný 
 sekretář president  

mailto:janhaur@email.cz


 
 
 

 
 
  



 
 
QR kód pro úhradu – prosím upravte částku a zprávu pro příjemce – jméno a počet osob. 

 


