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Sú medzi nami
Krásny príklad o zmysle
ľudského bytia
Lew Starew
pre LC Banská Bystrica
Foto: archív Róberta Mistríka
Vedec Dr. Ing. Róbert Mistrík, rodák
z Banskej Bystrice. Práve tohto vo svete
uznávaného vedca, aktívneho člena Lions
Clubu Banská Bystrica, sme sa opýtali prečo
sa rozhodol svojimi vedeckými poznatkami
pripojiť na obhajobu nevinnosti olympijského víťaza Mateja Tótha v nedávno skončenom
dlhotrvajúcom spore so Svetovou antidopingovou agentúrou WADA.
Matej Tóth, slovenský reprezentant v atletike v disciplíne chôdza na 20 km a 50 km.
Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016. Majster sveta z Pekingu 2015. Jeho klub je VŠC
Dukla Banská Bystrica. Je 3-násobný olympionik, najlepší chodec a jeden z najúspešnejších slovenských atlétov posledného desaťročia. 
(viac v článku na strane 22)
Lion Róbert Mistrík prebral z rúk prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku Pribinov kríž
1. triedy, ktorý mu udelil pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky 1. 1. 2018.

NAMASTE! Ernst A. Musil
BohuMír Bobo Krátky
Centennial DG 2017-2018
Foto: Ján Mišiak Miškovič

Myšlienky ktoré pomenujeme a podporíme činmi vedú k tvorbe. Kľúčovú rolu pri
tvorbe nášho distriktu zohral “Advisitor Lion” rakúsky Lion PID Ernst A. Musil.

Milý Ernst,príjmi od nás lionov a priateľov srdečné blahoželanie k Tvojmu životnému
jubileu a zároveň vyjadrenie vďaky za všetko,
čo si počas svojho pôsobenia v LCI vykonal pre
náš District 122.
Do ďalších rokov Ti želáme veľa pevného
zdravia, šťastia a životného optimizmu.
Dear Ernst, We Lions and friends would
like to congratulate you on your life jubilee.
We would like to express our gratitude for
everything you have done for our District
122 during your work in LCI. We wish you
robust health, happiness and life optimism
in the next years.Centennial DG BohuMír
Krátky, MJF. 
PDG Vojtěch Trapl, PIP Joe Preston a PID E. A. Musil.
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200.000.000
BohuMír Bobo Krátky
Guvernér Distriktu D122

Foto: BohuMír Bobo Krátky

Power of WE, Power of ACTION a Power
of SERVICE tvoria našu silu, ktorú si
mi lioni uvedomujeme. Devätnásteho januára roku 2018 nás web stránka
Lions100 informovala o aktuálnom počte
200.000.000 ľudí, ktorým lioni na celom
svete počas výzvy oslavy storočnice poskytnutím služby pomohli.

Milí lioni,
Na celom svete sa už sedemdesiat percent
všetkých klubov pridalo k výzve: podporovať
mládež vo svojej komunite, zabrániť budúcim prípadom zbytočnej slepoty či darovaním
zraku, zlepšiť prístup k zdravím potravinám
pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, chrániť a zlepšovať životné prostredie a zabrániť
novým prípadom diabetu a zlepšujte kvalitu
života tých, ktorí už boli diagnostikovaní.
Tento aktuálny stav sa každým dňom zvyšuje, každý klub, každý lion môže denne podporiť a pomôcť zlepšiť prostredie v ktorom
sa nachádza. Výzva, ktorú celosvetová komunita lionov predstavila svetu počas stého
medzinárodného konventu v Chicago je do
roku 2021 poskytnúť službu 200 miliónom
ľuďom ročne! Je na nás ako a do akej miery
budeme prospešní.
Kluby nášho distriktu sa samozrejme tiež
zapájajú svojou činnosťou do storočnicovej
servisnej výzvy, servisnými aktivitami, prijímaním nových členov, zakladaním nových
klubov, projektami, ktoré zdôrazňujú našu
históriu, zviditeľňujú nás v lokalitách pôsobenia a ktoré darmi pomáhajú zlepšiť niekomu
život. Možnosťou každého klubu je vybrať si
činnosť či servisný projekt vhodný pre svoju
komunitu a realizovať ho v potrebnom rozsahu. Úsilie lionských klubov už 50. rokov podporuje aj Medzinárodná nadácia Lions Clubs
(LCIF), ktorá bola založená na pomoc lionom
s rozsiahlymi miestnymi humanitárnymi projektmi. Práve v tomto období slávime výročie
založenia LCIF a pripomíname si slová Helen
Keller „Osamotení môžeme robiť tak málo,
spolu môžeme robiť tak veľa“. Áno, podporením našej Medzinárodnej nadácie Lions
Clubs pomáhame spoločne zlepšiť celosvetovú

4

MJF Bohumír Krátky, DG
situáciu v oblastiach na ktoré sa zameriavame.
Máme možnosť vybraný program nadácie podporiť ﬁnančne alebo zakúpením konkrétnych
lions predmetov (mince, odznaky…), a tak
podporiť z výťažku programy LCIF.
Sme za polovicou aktuálneho lionského roku. V kluboch máme za sebou vianočné
obdobie, počas ktorého ste svojou účasťou
a prácou pomohli pri koncoročných beneﬁčných koncertoch, lionských punčoch či klubových charitatívnych akciách. Prvé mesiace
roku patria plesom a spoločenským aktivitám,
Spolu môžeme
robiť tak veľa
ktoré nám umožňujú zlepšovať vzťahy v kluboch, medzi klubmi a samozrejme s verejnosťou. Táto časť nášho pôsobenia je dôležitá aj
preto, že zostávame viditeľný pre naše okolie, ktoré má možnosť podporiť nás a naše
ciele. V prichádzajúcom období, nás čaká

jarné spoločné stretnutie všetkých českých
a slovenských prezidentov klubov, XXVI. Konvent dištriktu v Žiline a Jumelage s dvoma
nemeckými dištriktmi, v meste Zvolen a Banská Štiavnica. Podporte svojou účasťou tieto
stretnutia a využite ich na výmenu informácií,
zážitkov a prezentáciu skúseností, tak aby
ste vo svojich domácich kluboch vedeli informovať aké programy, vzťahy a akú pomoc
spoločne podporujeme.
Milí lioni dištriktu, prajem Vám na našej spoločnej ceste v roku 2018 veľa pekných
a prospešných aktivít vo vašich kluboch. Ďakujem, že myslíme na pomoc a službu, ktorú
máme možnosť vykonať pre druhých. Ďakujem, že ste v akcii, aby sme uistili tých, ktorí
sa chcú pridať ku nám, že každý, kto má veľké
srdce, môže byť s nami prospešný lokálne aj
globálne. Ďakujem, že ostávame spolu, lebo
spolu môžeme robiť tak veľa.
S pozdravom We Serve! 
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Europa Forum nám prinieslo grant
pre Lions Quest Slovakia
BohuMír Bobo Krátky
Guvernér Distriktu D122

Foto: BohuMír Bobo Krátky

Tak ako vlani pred rokom, opäť sme mali delegáciu na 63. ročníku Lions Europa Forum
2017. Stretnutie najväčšej európskej konferencie lionov sa konalo v Montreux vo Švajčiarsku od 28. do 30. septembra 2017.
Delegácia, ktorú som mal ako guvernér
dištriktu česť viesť, bola zložená z členov kabinetu – Lion Andrej Belaj (koordinátor GST
a zmocnenec Lions Quest), Lion Tomáš Renčo
(zmocnenec výmeny mládeže a kempu), Lion
Milan Taškár (zmocnenec LEO klubov) a prvýkrát bol prítomný aj člen LEO klubu - Marek
Taškár (LEO klub Nitra).
Po príchode na registračné miesto v Montreux Music & Convention Center 2m2c sme
začali stretávať známe tváre, medzinárodných
prezidentov, guvernérov dištriktov a členov
kabinetov. Počas slávnostného otváracieho
ceremoniálu bola veľká sála zaplnená takmer
do posledného miesta. Po vlajkovej ceremónií a privítaní vystúpil medzinárodný prezident (IP).
IP Naresh Aggarwal prekvapil účastníkov
fóra s absolútne náročnými cieľmi, ktoré si
stanovil pre svoj rok medzinárodného predsedníctva. Ním prezentované čísla neboli nijako pôsobivé pre tých, ktorí boli prítomní.
Vzbudzovali skôr rešpekt a vyvolávali otázky.
Prvá snaha aktuálneho IP je v tomto lionskom roku poskytnúť službu 150 miliónom ľudí.
Pre divákov s trochu prekvapeným pohľadom
IP Naresh vysvetlil, že naše trendy sa výrazne
zvyšujú. Na celosvetovej úrovni sme v rokoch
2016-2017 slúžili 105 miliónom ľudí. Takže,
aby sme dosiahli métu 150 miliónov, bude potrebné poskytnúť služby len o 45 miliónom ľudí
viac. A čo je dôležité, už teraz je nevyhnutné
položiť základy pre budúcnosť, kedy v roku
2021 chceme poskytnúť naše služby 200 miliónom ľudí. Toto je určite silná výzva pre všetky Global Service Teams (GST).
Druhá snaha aktuálneho IP v tomto lionskom roku je zdvojnásobiť dary do Medzinárodnej nadácie Lions Clubs (LCIF). IP Naresh
zdôraznil, že na dosiahnutie cieľa poskytnúť
službu 150 miliónom ľudí, je potrebná silná podpora zo strany LCIF. V minulom roku
(2016- 17) dary dosiahli takmer 40 miliónov

Bazár Výmeny mládeže, zľava: Tomáš Renčo, Milan Taškár a záujemca o Camp SK2018.
dolárov. Bob Corlew doplnil, že medzi nové
stratégie je podporiť darcovstvo nielen klubov,
ale aj jednotlivých členov. Dva doláre týždenne
znamenajú 8 dolárov za mesiac, alebo 100 dolárov ročne. Ak by bola táto predpokladaná
suma vynásobená počtom členov Lions (teraz
viac ako 1,4 milióna), prinieslo by to ohromné
výsledky a ﬁnančné zdroje. Tento cieľ je určite
ambiciózny, ale hlavne zásadný na dosiahnutie

Získali sme grant
10.000,- USD pre Lions Quest
výsledku, poskytnúť službu 150 miliónom ľudí.
Táto výzva si vyžaduje plné nasadenie lionov
z Global Leadership Teams (GLT).
Tretia snaha je znížiť úbytok členov v kluboch pod päť percent a hľadať nové formy
združovania. IP Naresh vysvetlil, že ide o vytvorenie nových foriem klubového združovania – špecializované kluby, ktoré zhromažďujú
špeciﬁcké skupiny ľudí, ktorých spája špeciﬁcký záujem. Môže sa to týkať tak sféry služieb
(t.j. klubu ľudí, ktorí chcú sústrediť svoju činnosť na jeden konkrétny projekt), ako aj osobných záujmov, ktoré ponúkajú novému klubu
prirodzené „lepidlo“. Touto výzvou sú poháňaní lioni v Global Memebership Teams (GMT).
Na všetkých stretnutiach sa hovorilo,
ako dosiahnuť spoločným úsilím očakávaný

výsledok a čo prináša nová štruktúra Global
Action Team (GAT). Členovia nášho tímu absolvovali zasadnutia: guvernérov Distriktov s IP
Naresh Aggarwal, s Gudrun Bjort Yngvadottir
- 1. IVP, Lions 100 koordinátormi, LCIF, Lions
Quest, LEO with Lions, 30 rokov ženy v Lionizme, Bazár Výmeny mládeže - YE Bazar. Prví
večer „Get Together“ sme strávili v miestnom
trhovisku, asi pol hodiny prechádzky od kongresovej haly. Druhí večer „Gala Night“ v hoteli Fairmont Le Montreux Palace a tretí večer
„Host Evening“ v kasíne Barriere Montreux.
Všetky aktivity sa konali v zariadeniach, ktoré boli na pobreží najväčšieho švajčiarskeho
i francúzskeho Ženevského jazera.
Na záver je možné skonštatovať, že Európske fórum v Montreux je história. Okrem
spomienok na stretnutia a výmeny skúseností s lionmi z celej Európy, sme získali grant
vo výške 10.000,– USD pre program Lions
Quest, ktorý zabezpečí vyškolenie školiteľov tohto najrozšírenejšieho programu životných zručností na svete. Budem tak môcť
pomáha študentom získať sebavedomie
a zručnosti, ktoré im umožnia v živote robiť
zodpovedné rozhodnutia.
Tohtoročné Lions Europa Forum 2018 sa
uskutoční 25. až 27. októbra v Skopije, Macedonia s témou «Povedomie a empatia». 
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Charter night

Lions Club Krupina
Ján Mišiak Miškovič
Člen kabinetu D122

Priatelia lioni s potešením Vám prinášam
fotoreportáž s novozaloženého LC Krupina.
Charter night sa uskutočnila 1. 12. 2017
v reštaurácii ROZVOJ v Krupine. Pri zrode LC
stáli LC Banská Bystrica a LC Zvolen. Za účasti BohuMíra Boba Krátkeho DG a guiding
lionov Pavla Moru, Jána Mišiaka Miškoviča
a Vladimíra Štiasneho sme prijali 20 nových
lionov. Bohatý kultúrny program spestril tento
významný sviatok krupinských lionov, ako aj
následná dražba obrazov skvelého výtvarnika
Dušana Daniša zo Zvolena. V závere chcem poďakovať všetkým zúčastneným lionom za ich
účasť a podporu novovzniknutému v našom
distrikte 45 Lions clubu. 

Foto: Ján Mišiak Miškovič

Zľava: guiding lioni Vladimír Štiasny, Pavol Mora, Charter prezident Ján Mohyla a BohuMír
Bobo Krátky DG počas príhovoru Charter prezidenta LC Krupina.

45. klub
nášho
dištriktu

Fotograﬁa členov novozaloženého LC Krupina. Spodný rad zľava: Róbert Jurových, Martin Olej, Pavel Mora, Ján Mohyla, Bohumír Krátky,
Vladimír Štiasny, Dario Lazzarotto, Zsolt Gyerpál, Ján Bohovic. Vrchný rad zľava: Roman Orlický, Ján Mišiak Miškovič, Marian Korčok, Roman Bartosek, Vladimír Turčan, Róber Mandinec, Ján Machovič, Tomáš Mudrák, Dušan Kráľovič, Jozef Košút, Stanislav Dado.

Slávnostná časť prijatia nových členov do Lions Clubs International.
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Charter Night

Lions Club Martin
BohuMír Bobo Krátky
Guvernér Distriktu D122

V utorok 12. decembra 2017 sa stretli lioni
v Slovenskom Komornom Divadle Martin –
Národný dom. Dôvodom bolo slávnostné prijatie nových zakladajúcich členov a oslava
založenia klubu. Slávnostné privítanie z úst

Foto: Martin Košík

pána riaditeľa divadla, Františka Výrostku,
obsahovalo informáciu o storočnom pôsobení nášho lionského hnutia vo svete.
Slávnostný ceremoniál otvoril Guiding Lion
Milan Vašanič, ktorý predstavil BohuMírovi

Bobo Krátkemu DG D122 dvadsať zakladajúcich členov tohto zmiešaného klubu. Club
President Milan Ondruš, ako zástupca sponzorujúceho Lions Club Žilina, prečítal Etický
kódex Liona. Charter prezidentka Elena

Spoločná fotograﬁa členov novovzniknutého klubu LC Martin a hostí.

46. klub nášho
dištriktu

Slávnostná časť prijatia LC Martin do Lions Clubs International Bobo Krátky DG počas príhovoru Tibora Bučeka PDG .

Kubová predniesla za všetkých členov slávnostný sľub a jednotliví členovia zložili sľub
Guvernérovi Distriktu. Zdravice hostí predniesli zástupcovia Lions klubov Nitra, Heart of
Slovakia, Banská Bystrica a Brezno. Hudobné
vystúpenie „Vtáci prelietaví“ v podaní formácie ViacMenejTrio bolo krásnym ukončením
Charter Night v Martine.
Prítomní lioni, ktorí si nenechali ujsť túto
významnú udalosť, mali možnosť zotrvať na
neformálnom stretnutí v priestoroch divadla
do večerných hodín. Ďakujem všetkým zúčastneným lionom za ich účasť a členom Lions Club
Žilina za podporu novovzniknutému klubu,
ktorý sa stáva 46. Klubom nášho Distriktu. 
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Soutěž o Mírový plakát
Jana Kovářová
distriktní zmocněnec projektu Mírový plakát

Foto: Ján Mišiak Miškovič

Zatím poslední soutěž o „Mírový plakát“
v našem distriktu byla uzavřena a vyhodnocena na druhé schůzi kabinetu
dne 11. 11. 2017 v Praze. Na tuto schůzi
přivezli zónoví chairmani z Plzně, Žiliny,
Košic a Bratislavy velice krásné výkresy
a členové kabinetu, kteří výkresy hodnotili, proto rozhodně neměli lehkou práci.
Z výkresů dětí bylo zřejmé, že téma soutěže
„Budoucnost v míru - Budúcnosť v mieri“ bylo
dětem velmi blízké, a výsledkem bylo jeho zajímavé ztvárnění. Dané podmínky - věk dětí,
velikost výkresu a uvedení názvu školy, kterou
děti navštěvují, byly dodrženy. Kitem, který
umožňuje zaslání výkresu do USA a jeho zařazení do mezinárodní soutěže, byly opatřeny
pouze výkresy dětí z Košic. Ostatní výkresy
se zúčastnily soutěže pouze v rámci Distriktu
122. Do mezinárodní soutěže byl odeslán výkres

Jána Štiavnického ze ZŠ Krosnianská v Košicích.
V distriktní soutěži se umístila na 1. místě
Timea Matejčíková ze ZŠ Závodie Žilina, 2. místo obsadila Monika Pallová ze ZŠ Závodie Žilina

a 3. místo pak opět Timea Matejčíková ze ZŠ
Závodie Žilina. Zvláštní ocenění se dostalo
výkresu Tamary Iro Virág ze Základní školy Gabčíkovo. Děkuji všem žákům základních škol,
kteří výkresy namalovali, jejich učitelům a výtvarníkům, kteří je vedli a v neposlední řadě
Lionům a Lionkám, kteří je dokázali k této
činnosti motivovat. Postarali se tím o šíření
myšlenek lionismu do povědomí veřejnosti.
Již nyní se všichni těšíme na krásné dětské
obrázky v dalším ročníku tohoto mezinárodního projektu, jejichž vyhodnocení proběhne
na podzim roku 2018. 

Zvláštní ocenění
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Cesta svetla
- nevidím ale fotím V4
Ján Mišiak Miškovič
zmocnenec pre vzťah s ÚNSS

Foto: Ján Mišiak Miškovič

Cesta svetla je fotograﬁcká súťaž, ktorej cielom je priblížiť život nevidiacich
a slabozrakých širokej verejnosti. Toto
podujatie organizuje Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska v spolupráci
s našim D122.
V tohoročnom 14. ročníku sa do súťaže zapojilo 29 autorov so 135 fotograﬁami približujúcimi svet ľudí zo zrakovým postihnutím a fenomén svetla. Z tohoto počtu bolo
7 autorov, so zrakovým handicapom, ktorý
súťažili v kategorii „nevidím ale fotím V4“.
Tu si palmu víťazstva odniesli v kategorii
čiernobiela fotograﬁa slabozraký autori
Jakub Nigrédy z Bratislavy a v kategórii farebná fotograﬁa Banskobystričanka Alžbeta
Hrončeková. Okrem týchto autorov odborná
porota v zložení Miroslav Zaťko (predseda
poroty) lion Ján Miškovič Mišiak a Marián
Horanič na svojom stretnutí rozhodla o poradí
víťazov. Farebná fotograﬁa. 1. miesto Lucia
Blašková - Dotyk svetla. 2. miesto Ružena
Fifíková - séria fotograﬁí. 3. miesto Ludmila
Miklošová - Jarné lúče. Čestné uznanie Zuzana
Ruppeldtová - Zvedavosť, Ľudmila Hladká Podvečerná prechádzka, Andrej Dobrík - bez
názvu. Čiernobiela fotograﬁa: 1. miesto Peter
Orvoš - bez názvu, 2. miesto Lucia Blašková séria fotograﬁí, 3. miesto Blanka Mináriková
- séria fotograﬁí. Čestné uznanie Ružena
Fifíková - séria fotograﬁí, Erika Fajnorová séria fotograﬁí.

Zľava: Pavol Mora 2.VDG, Alžbeta Hrončeková, víťaz kategórie farebná fotograﬁa, BohuMír
Bobo Krátky DG D122, Branislav Mamojka – predseda ÚNSS a Dušana Blašková – podpredsedníčka ÚNSS.

cieľom je priblížiť
život nevidiacich
a slabozrakých
širokej verejnosti
Vyhodnotenie tohto ročníka sa uskutočnilo symbolicky 13. decembra 2017 na Svetový
deň nevidiacich v priestoroch novej budovy
Slovenského národneho divadla v Bratislave. Slávnostného vyhodnotenia a vernisáže
sa zúčastnil aj BohuMír Bobo Krátky DG D122
a Pavol Mora 2. VDG D122, ktorí oceneným
odovzdali nádherné pamätné poháre a diplomy. Všetci zúčastnení si odniesli kalendár
s fotograﬁami zúčastnených autorov. 

Zľava: Ján Mišiak Miškovič, Štefan Zaťko, BohuMír Bobo Krátky DG, Branislav Mamojka
a Dušana Blašková.
Táto fotograﬁcká súťaž, ktorá sa časovo prekrýva z Cestou svetla, má síce voľné témy, ale je
určená iba pre ľudí so zrakovým postihnutím zo štátov Vyšehradskej štvorky. Organizátorom
súťaže je LIONS CLUB INTERNATIONAL, DISTRIKT 122, LC Banská Bystrica. Bližšie informácie
nájdete na stránke www.lci-d122.org/nevidim-fotim-v4. Kontakt na koordinátora: Ján Miškovič, MIŠIAK ŠPORT s.r.o. Mičinská cesta 4, 97401 Banská Bystrica, e-mail: misiak@misiak.sk.
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Banskobystrický Lions Mikuláš
Ján Mišiak Miškovič
LC Banská Bystrica

Foto: Ján Mišiak Miškovič

Oslavy Mikuláša v Banskej Bystrici sme začali už tradičným „Mikulášskym behom“
2. decembra 2017, ktorého sa zúčastnilo 112
bežcov oblečených v Mikulášskom odeve.
Bolo nádherné sledovať, ako sa popasovali
s behom z Europa SC na Námestie SNP pred
Plzenskú reštauráciu (sídlo nášho LC) malí aj
veľkí bežci. Tu ich už čakal teplý čaj a samozrejme nemohol chýbať ani tradičný Lions punč,
ktorý si okrem účastníkov vychutnal aj primátor
mesta Banská Bystrica Ján Nosko s manželkou.
Toto čoraz populárnejšie podujatie je už pevne
zakotvené v rámci predvianočných osláv v našom meste. Výťažok poputuje pre deti s onkologickým ochorením „Svetielko nádeje“.
Medzi deti v Materskej škôlke STADETORE
zo zrakovým postihnutím na Slnečnej ulici zavítal náš Lions Mikuláš v sprievode s anjelom
a čertom 6. decembra 2017 ako aj prezidentom LC Banská Bystrica Jánom Michelíkom
a Pavlom Morom 2. VDG. Tu ich už netrpezlivo
očakávalo 52 detí, ktoré si pripravili pre Mikuláša nádherný program v ktorom mu zaspievali
a zatancovali. Sladká odmena v podobe balíčka rozžiarila všetky očká a nemohli chýbať
ani spokojné úsmevy. Na záver všetky detičky
sľúbili, že si budú cvičiť očká a poslúchať. Treba spomenuť, že práve v tento deň oslavoval
náš Mikuláš (ex-lion Robo Strieš) 50 rokov „Mikulášovania“. Do Občianskeho združenia (OZ)
Nožička (deti s viacnásobným postihom) prišiel
15. decembra 2017 Mikuláš v sprievode dvoch

Učastnici Mikulášskeho behu na predvianočnom námestí SNP.

Ani v OZ Nožička nemohla chýbať spoločná fotograﬁa na pamiatku pre všetky detičky.

Stretnutia plné nefalšovanej detskej radosti
a pozitívnej energie

Deti v očnej materskej škôlke STADETORE s Mikulášom.

10

anjelikov a najrýchlejšie chodiaceho čerta na
svete Mateja Totha. Ako všade aj tu ho privítali
detičky búrlivým potleskom a básničkami za čo
si vyslúžili okrem sladkosti aj darčeky v podobe
pohárika s vlastným menom. Tento netradičný
darček im spravil asi najvačšiu radosť.
Úsmevy a výskanie nemali konca kraja.
Boli to nádherné a inšpiratívne stretnutia plné
nefalšovanej detskej radosti a pozitívnej energie, ktorá nás vedie k ďalšej našej činnosti
v naplňaní hesla „We serve“ Pomáhame. 
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Aký bol záver roka pre Lions Club
Bratislava Bona Fide?
Katarína Žiaková
Zónový chairman SR - Bratislava II

Foto: Svetlana Kuzmits

Jedným slovom povedané
- náročný…
Tradičnú aktivitu bratislavských LC, čo je
predaj vianočného punču na Vianočných
trhoch, sme si „spestrili“ ďalšími dvomi
akciami – Staromestským garážovým
výpredajom a Medzinárodným ženským
vianočným bazárom.
Na Vianočných trhoch sme aj napriek našej malej členskej základni zvládli predávať charitatívny punč celých 8 dní, na čo sme patrične hrdé.

Už teraz máme nápady
pre budúci rok
Záujem o punč, ale aj naše aktivity bol
pre nás odmenou, a už teraz máme nápady
pre budúci rok, ako ešte viac propagovať naše
lionské hnutie.
Celý výťažok z týchto akcií máme v úmysle
využiť na podporu nevidiacich a slabozrakých
detí, a tiež detí, ktoré trpia diabetom. V spolupráci so Zväzom diabetikov a edukátorov
Slovenska podporíme ich rekondičný tábor,
zameraný na edukáciu - správne stravovanie,
nutnosť sebamonitoringu, predchádzaniu hypoglykémie, správnu aplikáciu inzulínu a skĺbenie pohybu, liečby a stravy. 

Zľava: BohuMír Bobo Krátky DG, Svetlana Kuzmits CP, Katarína Žiaková, Jaroslava Thomasová a Andrej Belaj.

Yvette Ševčíková a Svetlana Kuzmits, členky Lions Club Bratislava Bona Fide.
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Keď služba a pomoc pôsobia
ako drahokam
Jozef Mazár
pre LC Banská Bystrica

Na sklonku minulého roka zapísali na medzinárodnom halovom futbalovom turnaji detí
v Banskej Bystrici jeho 24. kapitolu, dnes už
pripravujú oslavu štvrťstoročnice. Futbalový
turnaj detí, ktoré neprekročili vekovú hranicu
14 rokov svojho života, v ktorom futbalové
ratolesti bojujú O pohár Jozefa Vengloša,
sa každoročne teší v predvianočnom čase
v športovej hale Dukly na banskobystrických
Štiavničkách hráčskemu, diváckemu a odbornému zázemiu.
Podujatie, na ktorom sa po prvý raz vážnejšie zoznamovali s kvalitnými zahraničnými
súpermi v boji o futbalové víťazstvá mnohí neskorší seniorskí reprezentanti Slovenskej republiky (okrem iných napríklad Marek Hamšík,
Peter Pekarík, Miroslav Stoch, Michal Ďuriš
a iní – poznámka autora) skrýva vo svojom obsahu vysoké pedagogické, didaktické, metodické, športovo - spoločenské, ambasádorské,
trénerské, výchovné, etické, žurnalistické,
ba aj preventívne hodnoty z oblasti sociálnopatologických javov. Hľadač ich, nachádzať,
učiť sa na nich je šľachetnosťou, pestrosťou,
zdokonaľovaním, inšpiráciou. Takto zhodnotil toto podujatie úspešný tréner súčasnej
seniorskej futbalovej reprezentácie, Ján Kozák. Krásne ceny na ňom odovzdávali rozžiareným deťom aj mnohé iné významné futbalové
osobnosti nie len zo Slovenskej či Českej republiky, ale aj podaktorých ďalších vyspelých
futbalových krajín. Francúzsko nevynímajúc.
V bohatej histórii uvedeného podujatia ostanú fotograﬁe detí s majstrom sveta Christianom Karembeum či olympijským víťazom
Františkom Kunzom, alebo s majstrom Európy
Ladislavom Jurkemikom vzácnou pamiatkou
a motivačným tromfom tohto skvelého futbalového sviatku do budúcna.
Otec myšlienky, organizovať tento turnaj, mimochodom jeden zo spoluzakladateľov Lions klubu v Banskej Bystrici, trénerský
futbalový mág mládežníckeho futbalu, Peter
Benedik raz pri hodnotení turnaja O pohár
Jozefa Vengloša výstižne povedal. „Kvalita
plodí kvalitu, násobí krásu, brúsi charaktery a dáva priestor reči srdca. Veľmi ma vždy
poteší, keď sa publicistikou, ale aj v osobných debatách futbalovou spoločnosťou, tiež
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Foto: Ján Mišiak Miškovič

Spoločná fotograﬁa víťazov turnaja výberu Stredoslovenského klraja s lionmi Pavlom Morom, Petrom Benedikom (zakladateľom a otcom turnaja) a Jánom Mišiakom Miškobvičom.

Víťazom turnaja odovzdal cenu Pavol Mora 2.VDG (v strede)spolu s Jozefom Venglošom ml.
(vľavo)a Milanom Smädom poslancom mesta Banská Bystrica (vpravo).
zástojom rodičovského fóra šinie naprieč Slovenskom niť o vydarenej plodnej spolupráci
organizátorov tohto podujatia s banskobystrickým Lions Clubom, ktorý prostredníctvom
svojich členov dlhé roky pomáha organizačne,
propagátorsky i osobnostne pri šírení myšlienok dobra, medzinárodnej spolupráce a nadväzovaní nových, neformálnych priateľstiev
pod známym heslom We serve - pomáhame!“
Také slová, v takej chvíli pôsobia ako
drahokam, ktorý najlepšie vynikne, keď je

Kvalita plodí kvalitu,
násobí krásu, brúsi
charaktery a dáva
priestor reči srdca.
zasadený ako zdravý strom. Lions Club Banská Bystrica takých šľachetných stromčekov
služby a pomoci druhým, ktorí pomoc potrebovali a potrebujú má neúrekom vo svojej
činnosti. Tá s prívlastkom medzinárodná je
jednou z nich. 
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S partnerom SONS verejne
BohuMír Bobo Krátky
Guvernér Distriktu D122

Foto: Ján Mišiak Miškovič a Ivan Kolomazník

1

2

3

4

1 Poďakovanie DG Bohumír Bobo Krátkeho D122 partnerovi
SONS a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili zbierky Bílá
Pastelka 2017.
2 Účastníci slávnostného odovzdávania ocenení najlepším
dvojiciam dobrovoľníkov zbierky Bílá Pastelka 2017 v Rezidencií
primátora hlavného mesta Prahy.
3 Účastníci 24. slávnostného koncertu SONS ČR pri príležitosti
Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých na Pražskom hrade
- Španělský sál dňa 3. decembra 2017.
4 Príhovor DG Bohumír Bobo Krátkeho D122 k 100. výročiu
medzinárodnej organizácie LCI a k 25. výročiu LCI D122 ČR a SR
pred 24. slávnostným koncertom SONS ČR.
5 Účastníci po skončení slávnostného koncertu a recepcie.
Deväťdesiat lionov z D122 a dvaja lioni z D111 s partnerkami
svojou účasťou podporili SONS.

5
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15. ročník beneﬁčného koncertu
Jaroslav Dzúrik
CP I. LC Košice

Foto: archív I. LC Košice

Moderátor podujatia PDG František Kočka odovzdáva šek členke ÚNSS.

Dom umenia
v Košiciach
3. december 2017
I. Lions Club Košice sa od svojho zrodu angažuje v mnohých humanitárnych projektoch,
medzi ktoré patrí od roku 2003 aj beneﬁčný
koncert „Jesenná harmónia“. Jeho organizácia vychádza z myšlienky spojiť významné autority a subjekty pôsobiace v našom regióne
k vytvoreniu dôstojného umeleckého rámca,
ale i rámca ﬁnančnej pomoci pre odkázané
inštitúcie alebo jednotlivcov.
S radosťou konštatujeme, že od samotného počiatku sme sa stretávali s priazňou
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a podporou zo strany našich sponzorov a partnerov. Jednotlivcom, detským domovom, školám, či zdravotníckym zariadeniam sa nám
doteraz podarilo prerozdeliť ﬁnančné dary
v celkovej hodnote viac ako 60.000 €. Je to
zásluha spoločného úsilia I. Lions Club Košice, partnerov a sponzorov koncertu, ktorí vždy
dokázali spoločne vytvoriť vzácnu atmosféru
spolupatričnosti, charity, pomoci a žičlivosti.
Je prirodzené, že pozitívne odozvy na
uplynulých 14 ročníkov podujatia nás povzbudzujú pokračovať i naďalej v tomto projekte a udržiavať sympatie a pozornosť širokého okruhu návštevníkov i mnohých
vzácnych hostí. Chceme vysloviť presvedčenie, že tento záujem a aktivita I. Lions Club

Košice sa opäť stretne s primeraným ohlasom a prinesie všetkým zúčastneným pocit
radosti a zadosťučinenia.
Pomoc budeme už tradične smerovať do
prostredia, ktoré je pre lionistické hnutie
primárne na celom svete, a to do prostredia najmä nevidiacich a zrakovo postihnutých, pomoci vyhlásenej celosvetovej aktivity z roku 1990 „Sight First“, ktorej cieľom je
znížiť celkový počet ľudí postihnutých stratou zraku. Lionské hnutie je celosvetovo známe ako hnutie zameriavajúce sa na pomoc
slabozrakým a nevidiacim a preto sme aj prezývaní „Rytieri slepých“.
Tak tomu bolo aj v minulosti, keď výnos
z koncertu putoval do Spojenej školy pre
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„Jesenná harmónia 2017“

Moderátor podujatia PDG František Kočka so spevákom Lukášom Adamcom.
slabozrakých v Levoči, či ako štipendium
nevidomej vysokoškolskej študentke Dušane Blaškovej. Ďalšie prostriedky boli použité
na podporu Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, nákup a prevádzku diagnostického prístroja Plusoptix určeného na preventívne vyšetrenia detí v predškolskom veku,
pre Telovýchovnú jednotu nevidiacich a slabozrakých - Štart Levoča alebo Športový klub
nevidiacich a slabozrakých Delfín…
Dramaturgia koncertu je každoročne
zostavená tak, aby vystúpenia interpretov zaujali čo najširšiu skupinu návštevníkov a podporovateľov tohto už tradičného
podujatia. V programe koncertu Jesenná
harmónia 2017 sme dali pomerne netradične priestor mladému interpretovi, rodákovi z Košíc Lukášovi Adamcovi s jeho kapelou. Je to úspešný talentovaný slovenský
spevák a vodnopólista. V roku 2011 vyhral
druhý ročník speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar a v roku 2016 vyhral hudobno-zábavnú šou Tvoja tvár znie povedome.
Hosťom koncertu bola hudobníčka

Szilvia Agárdi z Maďarska, speváčka s poškodením zraku, s očarujúco krásnym hlasom, ktorá zvíťazila v roku 2015 na svetovom
hudobnom festivale 2nd Lions World Song
Festival for the Blind v Krakove.
Po jej nádhernom a emotívnom vstúpení
nejedenému divákovi stiekla slzička po tvári…
bol to nezabudnuteľný hudobný zážitok. Svoje
pocity z jej vystúpenia vyjadrila vo svojej básničke 9. ročná Natália Lengová, ktorá sa v doprovode svojich rodičov zúčastnila koncertu.
Básnička bola publikovaná v jej školskom časopise, patrí jej za to naše veľké uznanie, obdiv a poďakovanie.
Výnimočnosť toho podujatia podčiarkla
aj skutočnosť, že moderátorom koncertu bol
osobne Lion telom, srdcom a dušou PDG František Kočka, ktorý jemu vlastným úžasným spôsobom, šarmom a štýlom, no najmä ľudsky porozprával o Lionskych myšlienkach, cieľoch
a živote tak, ako to vníma a cíti on sám. V jeho
podaní to bolo to excelentné podanie informácii o celosvetovom lionskom hnutí, jeho moderovanie a vstup boli „čerešničkou na torte“. 

Speváčka s poškodením zraku Silvia Agárdi
počas vystúpenia.

Silvia Agárdi
(skutocný príbeh), Natália Lengová
V Maďarsku sa batoľa narodilo,
jej zraku sa ale nedarilo.
Narodila sa však s darom,
s hlasom, ktorý nemá veľa párov.
Aj keď slepá bola,
jej hlas letel z hora.
Stala sa speváčkou známou,
no stále chodila s mamou.
Z javiska nás nevidela,
silou hlasu nás však očarila .
Naše tváre si iba predstaviť mohla,
ja som sa iba na potlesk zmohla.
Stála a potlesk si vychutnala.
Na Silviu nezabudnem,
a o rok ju hádam stretnem.
Básnička Natálie Lengovej „skutočný príbeh
o Silvii Agárdi“

Finančné dary
v celkovej hodnote
viac ako 60.000 Eur
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Svetový hudobný festival Lions World Song
for Blind‚ Sounds from the Heart‘ v Krakove
Jaroslav Dzúrik
CP I. LC Košice

Foto: archív CP I. LC Košice

V súlade s programom Lions Clubs International Foundation SightFirst začali Lions kluby z Krakova a to LC Kraków
Stare Miasto, LC Kraków Bona Sforza,
LC Kraków Śródmieście a LC Kraków
Stańczyk, District 121 Poland organizovať svetový festival Lions World Song
for Blind‚ Sounds from the Heart‘. Ich
cieľom je podporiť povedomie o ťažkostiach a potrebách zrakovo postihnutých
hudobníkoch.
Súťaž je určená pre talentovaných spevákov zápasiacich s problémami zraku - nevidiaci alebo čiastočne zrakovo postihnutí, ktorí
nie sú profesionálnymi hudobníkmi. Ponúkajú
šancu ukázať sa v súťaži, aby v konkurencii
s vidiacimi ich mohol spozorovať hudobný
priemysel a začať ich profesionálnu kariéru.
Miesto konania festivalu je Krakow,
mesto vyznamenané Európskou komisiou
v súťaži „Access City Award 2011“ za uznanie svojich iniciatív zameraných na zjednodušenie života pre zdravotne postihnutých.
Jednou z týchto iniciatív je špeciálna turistická trasa využívajúca trojrozmerné mapy
a technológie GPS, ktoré uľahčujú prístup ku
kultúrnemu a historickému dedičstvu mesta

Trojrozmerné mapy a technológie GPS pre nevidiacich a slabozrakých.
pre nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí.
Festival ponúka aj príležitosť na nadviazanie užšieho kontaktu medzi Lionmi. Účasť
na 3. ročníku hudobného festivalu potvrdil
neobvykle veľký počet Lionov z rôznych krajín sveta, aby sa zúčastnili podujatí festivalového programu. Za týmto účelom sa rozhodli Krakovské kluby zorganizovať Lions
Party v centre Krakova s účasťou Gudrun

Členovia I. Lions Club Košice spoločne s Yngvadottir Gudrun

16

Yngvadottir I. IVP LCI, ktorá prevzala záštitu nad týmto úžasným podujatím. Lions Party
s účasťou viac ako 100 Lionov z rôznych krajín sveta v úžasnej priateľskej atmosfére sa
uskutočnila 3. novembra 2017 v „Jama Michalika“ v Krakove.
I. Lions Club Košice aj tento rok prihlásil
súťažiacich na 3. ročník Svetového festivalu
piesní pre zrakovo postihnutých hudobníkov,
ktorý sa konal v dňoch 2. - 4. novembra 2017
v Krakove. Po prvý krát sme sa tohto excelentného a výnimočného, nezabudnuteľného
festivalu zúčastnili pred dvoma rokmi.
Finálny večer The Gala Concert sa konal
v reprezentačných priestoroch nádherného
divadla Juliusz Słowacki Theatre v Krakove
v atmosfére osláv 100. výročia vzniku celosvetového hnutia Lions.
Medzinárodná porota v zložení Robert Kabara z Poľska, Chairman D-121 Poland, Marco
D‘Ippoliti Simeoni z Talianska a Sean Olohan
z Írska dôkladne vyhodnotila skladby a vybrala
tie najlepšie pre ﬁnále. Vokalisti dostali možnosť svoje pesničky prehrávať pred širokým
festivalovým publikom.
Odborná medzinárodná porota vybrala
víťaza festivalu, ktorým sa stal Przemysław
Cackowski z Poľska, získal Prize of Governor
District 121 Poland.
Druhé miesto obsadil Francisco Rodriguez
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Súťaž je určená
pre talentovaných
spevákov zápasiacich
s problémami zraku

Divadlo Juliusz Słowacki Theatre v Krakove
Ortega z Mexika, získal Prize of President LC
Kraków Śródmieście.
Tretie miesto obsadil Mar Gunnarsson z Islandu, získal Prize of Bractwo Kurkowe.
Aj publikum si vybralo svoje obľúbeného
speváka, ktorým sa stal Carlo Giardino z Talianska, získal SPECIAL PRIZE OF ORGANIZING
COMMITTEE.
Myšlienku festivalu spoločne s členmi
I. Lions Club Košice prišiel podporiť aj guvernér BohuMír Bobo Krátky DG-122. Úžasná a nezabudnuteľná atmosféra toho výnimočného podujatia zanechala nezmazateľnú
„stopu v našej mysli“, tešíme sa už na ďalší ročník podujatia a ďalšie Lions stretnutia
v Krakove.
Špeciálnym hosťom večera bola aj Szilvia
Agardi z Maďarska, víťaz 2. ročníka festivalu
z roku 2015. Táto mimoriadne nadaná speváčka z nádherným hlasom vystúpila na charitatívnom podujatí organizovanom I. Lions Club
Košice Jesenná harmónia 2017 v Košiciach. 

BohuMír Bobo Krátky DG s členmi I. LC Košice na the Gala Concert. Zľava: Jaroslav Dzúrik
s manželkou, BohuMír Krátky, František Kočka s partnerkou a Vladimír Vaník s partnerkou.
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Občerstvovacia stanica MMM 2017, na ktorej
participoval aj I. Lions Club Košice
Jaroslav Dzurik
CP I. LC Košice

Členovia I. Lions Club Košice spoločne so svojimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi po
prvý krát participovali na občerstvovacej stanici Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa konal dňa 1. októbra 2017 v Košiciach,
ako obvykle prvú októbrovú nedeľu. Počet
registrovaných účastníkov 94. ročníka MMM
prekonal účastnícky rekord a sa zastavil na
čísle 12 589.
Medzinárodný maratón mieru (MMM)
v Košiciach alebo Košický maratón je najstarší maratón v Európe a tretí najstarší na
svete (po Bostonskom a Yonkerskom maratóne), beží sa od roku 1924. MMM štartuje
každoročne v prvú októbrovú nedeľu spred
hotela Doubletree by Hilton (bývalý hotel Slovan) na Hlavnej ulici. Je unikátny i tým, že na
rozdiel od iných historických maratónov už od
prvého ročníka striktne dodržiaval predpísanú
vzdialenosť 42,195 km.
Hendikepovaní športovci sú neodmysliteľnou súčasťou košického maratónskeho diania už od roku 1990, ich trať je dlhá
20 km. Košičania vítajú otvorenou náručou aj
hendikepovaných športovcov, a nie sú to len
handbikeri a vozičkári, bez ktorých si už nevedia predstaviť trebárs ani najstarší svetový

Foto: archív I. LC Košice

Športovci súťažiaci v disciplíne „Handbike“.
maratón v Bostone, ale aj nevidiaci vytrvalci.
Tí, ktorí sú odkázaní na vozík či ručný bicykel,
nevidiaci na pomoc svojho asistenta, ktorý ich
doprevádza počas celého behu, a šport majú
v krvi, nedajú na košický maratón dopustiť.
Na MMM 2017 sa medzi viacerými hendikepovanými športovcami nestratil ani Peter
Lecký so štartovým číslom 792 na hrudi. Tento
nevidiaci bežec absolvoval za pomoci svojho
Nevidiaci bežec Peter Lecký za pomoci svojho vodiča.
vodiča celý maratón a v cieli sme ho mohli
privítať v úctyhodnom čase 3:39:03. Na trati
v Košiciach možno bežcov s týmto postihnutím vidieť každoročne, pričom najviac ich bolo
v roku 2001 a to vďaka faktu, že sa tu v rámci
MMM konali aj Majstrovstvá Európy v maratóne nevidiacich bežcov.
Bolo to pomerné náročné a to najmä z dôvodu, že už uvedený počet účastníkov bol rekordne vysoký a zabezpečiť také množstvo
nápoja bolo fyzicky skutočne náročné. Pomáhal každý a s maximálnym nasadením svojich
síl a možností.
Domov sme odchádzali unavení, avšak
s dobrým pocitom poctivo vykonanej práce.
Veľmi radi budeme opätovne participovať na
aj na občerstvovacej stanici MMM 2018. 

PDG František Kočka s lionmi a rodinnými príslušníkmi.
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II. Vinobranie nevidiacich a zrakovo
postihnutých v Maďarsku
Jaroslav Dzurik
prezident I. LC Košice

Foto: archív LC Košice

Első Miskolci Lions Club a Lady Lions Club
Miskolc (LC z Miškolca, Distrikt 119 Hungary) a Vinárske spoločenstvo Disznókö
zorganizovali dňa 14. októbra 2017 vinobranie, s výslovným zameraním na
nevidiacich, zrakovo postihnutých a ich
sprevádzajúcich opatrovateľov.
Október je mesiacom venovaným zraku, pričom dňa 15. októbra sa oslavuje aj svetový deň
zraku. Pri tejto príležitosti „Lioni z Miškolca“
usporiadali II. ročník vinobrania nevidiacich
a zrakovo postihnutých. Na tomto podujatí
popri organizátorovi členoch z lionskych klubov z Miskolca ako aj iných lionských klubov,
sa zberu zrelých strapcov zúčastnili aj nimi
priebežne a sústavne podporovaní nevidiaci
a zrakovo postihnutí. Títo za pomoci a súčinnosti „vidiacich asistentov“ zbierali hrozno.
Na úspešný zber tejto zvláštnej a nezvyčajnej
úrody bolo potrebné veľa práce, ktorá si vyžadovala veľkú starostlivosť a spoluprácu, všetko
robili ručne a všetci sa cítili dobre.
Podujatie sa prvýkrát konalo pred štyrmi
rokmi. Pred dvoma rokmi zasiahlo počasie, ktoré znemožnilo zopakovať rovnakú akciu, ale

Zsolt István PDG D-119 Hungary „umiestnil“ ruku nevidiaceho Barnabasa Kissa ku strapcu
zrelého hrozna, ktorý ho následne vystrihol.
tentoraz sa slnko postavilo na stranu „Lionov“.
„Naším cieľom je vychýliť našich nevidiacich a slabozrakých priateľov z každodenného života a dať im možnosť zažiť niečo, čo
je trochu zvláštne, iné, nevšedné. Vinárstvo
Disznókő nás v tejto aktivite podporilo, za čo
im patrí naša vďaka. Z hrozna zozbieraného
pred dvoma rokmi bolo vyrobené špeciálne

víno. Etikety na fľaše navrhli deti, liečiace sa
v Detskom zdravotnom stredisku Univerzitnej
nemocnice v Miškolci a následne boli vydražené“ s hrdosťou Liona nám to povedal Péter
Koleszár DG D-119 Hungary.
„Víno z neskorého zberu bolo predávané
na dobročinné účely. Z vyzbieranej sumy boli
zakúpené darčeky pre Materskú školu Tüskevár

„Držiac sa za ruky“
zbierali hrozno
nevidiaci a slabozrakí

Zber hrozna zrakovo postihnutým zberačom „Ruka v ruke“ za asistencie Lionky z Lady
First Lions v Miskolci.

a v spomínanom Detskom zdravotnom stredisku, kde sme zorganizovali vianočný workshop“
dodal Dr. László Hajdú, súčasný prezident Első
Miskolci Lions Club. Po poctivo vykonanej práci
dobre padol chutný obed a pohár dobrého vína
z Hegyalja. Popoludnie sa nieslo v priateľskej
atmosfére a vzájomnými rozhovormi so zberačmi. Hudobný doprovod zabezpečil Weswly
Ernö, zrakovo postihnutý harmonikár.
V tejto krásnej tradícii budú Lioni z Miskolca pokračovať aj naďalej, výťažok z vyrobeného
tokajského vína tohto vinobrania opäť použijú
na charitatívne účely.
Tohto úžasného podujatia sa zúčastnili aj
členovia I. Lions Club Košice, ktorí takýmto
spôsobom prišli podporiť nádhernú myšlienku Lionov z Miškolca a samozrejme aktívne sa
zapojili do zberu hrozna. 
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Prvý charitatívny ples
Lions Club Krupina
Zsolt Gyerpál
II. VP LC Krupina

Foto: Ján Mišiak Miškovič

Prvý CHARITATÍVNY PLES Lions Clubu Krupina sa uskutočnil v sobotu
27. 1. 2018 v priestoroch reštaurácie
ROZVOJ Krupina.
Po privítaní hostí prezidentom LC Krupina
Jánom Mohylom sa s guvernérom Distriktu
D122 Bohumírom Bobom Krátkym ujali pokrstiť Kroniku plesov šampanským a šabľou.
Otvárací ceremoniál spríjemnili tanečné páry
Fáber dance school štandardnými a latinsko-americkými tancami, ktorí počas vystúpenia priviedli najprv manželov Mohylovcov
a Gyerpálovcov na parket a tak zahájili tanečnú zábavu plesu. Prekvapením večera bol Vašo
Patejdl, ktorý svojimi hitmi rozprúdili zábavu.
Prvou vylosovanou cenou bola večera s olympijským víťazom, majstrom sveta
a ambasádorom „Bielej pastelky 2016“ Matejom Tóthom, ktorému srdečne ďakujeme
za priazeň a podporu nášho klubu. Veľmi si
vážime ďalšiu podporu a pomoc pri naplnení
myšlienky dobročinnosti a charity aj ďalšiemu
ambasádorovi „Bielej pastelky 2017“ Marekovi Hamšíkovi, ktorého dres sme vydražili
na charitatívne účely. Charitatívny rozmer
plesu smeroval tento večer k odovzdaniu

Pre slabozrakú Danielku Henešovú sme zakúpili a odovzdali špeciálne okuliare s lentikulárnymi šošovkami a okluzorom. Na foto mamka Silvia Henešová ,Danielka a charter prezident LC Krupina Ján Mohyla.
glukometra na prevenciu a kontrólu diabetu
v hodnote 450 € klubu dôchodcov v Krupine, ďalej na zakúpenie nových okuliarov slabozrakej Danielke Henešovej v hodnote 300 €
a Martinkovi Popovičovi v hodnote 200 €.

Prekvapením večera
bol Vašo Patejdl
Tieto príspevky boli vďaka výnosu z dražby
obrazov z charter night LIONS CLUBU KRUPINA z 1. 12. 2017. Krásne a emotívne zážitky
z odovzdávania boli utvrdené presvedčením,
že povinnosťou každého úspešného človeka je podeliť sa s tými, ktorí v živote toľko
šťastia nemali a hlavne deťom, ktoré trpia
zdravotným znevýhodnením. Príjemnú a radostnú atmosféru plesu znásobilo vystúpenie
sólistu opery SND Róberta Smiščíka opernými a operetnými áriami. Plesajúci mohli
degustovať vína ocenené na svetových a slovenských súťažiach z Vinárstva ANGELWINES
s.r.o - Turčan a ľadové vína a destiláty Jána
Mohylu pri ľudovej hudbe z Novohradu. Myšlienka a poslanie prvého charitatívneho plesu LC Krupina sa naplnila a výťažok z neho
poputuje na podporu ďalších, ktorí pomoc
potrebujú. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
nám pomohli pri organizovaní a uskutočnení
plesu, za jeho podporu, priazeň a štedré dary.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a už teraz sa
tešíme sa na ďalší ročník LIONI! 

Lionov na plese roztancoval svojími nestarnúcimi hitmi Vašo Patejdl.
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17. Beneﬁčný ples

Lions Club Žilina
Milan Ondruš
CP LC Žilina

Foto: archív LC Žilina

Náš reprezentačný beneﬁčný ples je, už
tradične, otváracím plesom žilinskej
plesovej sezóny. Krátko pred začiatkom
jeho sedemnásteho ročníka privítali prezident klubu s manželkou osobne každého účastníka plesu. Každú dámu isto
potešila červená ružička a čokoládové
prekvapenie. Foyer pred hlavnou sálou,
kde plesajúcich vítala aj ľudová muzika
Mariána Majera, sa rýchlo zaplnil očarujúcimi dámami a elegantnými pánmi
s pohárikom uvítacieho sektu v ruke.
Ples prípitkom otvoril prezident klubu Milan
Ondruš, privítal Guvernéra Lions Clubs
International, D 122 – Česká republika
a Slovenská republika Bohumíra Krátkeho
s partnerkou, 2. Viceguvernéra D 122 Pavla
Moru s partnerkou, minulých guvernérov
Distriktu Emíliu Štepánkovú s partnerom
a Františka Kočku s partnerkou. Srdečne privítal všetkých Lionov z Čiech i zo Slovenska,
členov spriatelených humanitárnych klubov zo
Žiliny a všetkým prítomným zaželal príjemnú
zábavu a pekný večer.
Úlohy moderátorky večera sa skvele
zhostila Michaela Jančaříková, známa operná speváčka, ktorá uviedla aj hlavný beneﬁčný počin plesu, ktorým bolo odovzdanie
symbolického šeku na kúpu a zriadenie špecializovaného počítačového pracoviska pre

Odovzdanie symbolického šeku na kúpu a zriadenie špecializovaného počítačového pracoviska pre Základnú organizáciu č. 42 Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline.
Základnú organizáciu č. 42 Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska v Žiline. Symbolický šek v hodnote 3 500 € odovzdal Guvernér Distriktu pán Bohumír Krátky a Prezident
LC Žilina Milan Ondruš.
Po slávnostnej večeri, počas dezertu, sa
prítomným vo videoprezentácii predstavil akademický sochár a umelec pracujúci prevažne

so sklom a kameňom Milan Opálka, ktorý zároveň vystavoval časť svojho diela vo foyeri
pred hlavnou sálou.
Počas večera vystúpili viacerí účinkujúci – Tanečná škola Ľubomíra Plešingera v sérii
spoločenských tancov, rytmom a nádhernými
farbami zaujala tanečná skupina Vivas Dance
Group s nápaditými choreograﬁami a úžasný-

Hviezdou večera
bol Josef Laufer

Úvodný tanec Guvernéra D122 Bohumíra Krátkeho s partnerkou a Prezidenta LC
Žilina Milana Ondruša s partnerkou

mi kostýmami. Do tanca hrala hudobná skupina Aretic.
Nepochybné hlavnou hviezdou večera bol
Josef Laufer. Svojim vystúpením vytiahol všetkých na tanečný parket a nenechal nikoho na
pochybách, že je skvelý. Skvelý umelec, spevák, herec, entertainer.
Tancovalo sa a spievalo v hlavnej sále i vo
foyeri až do rána.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a podporili dobrú vec. Sme šťastní, že k nám zavítalo
toľko Lioniek a Lionov z klubov naprieč celým
našim Distriktom. 
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Krásny príklad o zmysle
ľudského bytia
Lev Starew
Foto: Ján Mišiak Miškovič

›› dokončenie z 2. strany
Titul inžiniera získal v roku 1991 na Chemickotechnologickej fakulte STU, doktorantské štúdium úspešne ukončil na Viedenskej univerzite
v roku 1994.
Pracoval v USA ako hosťujúci vedec na Národnom inštitúte štandardov a technológií,
kde vyvíjal matematické metódy pre ministerstvo obchodu.
V roku 1998 založil ﬁrmu HighChem, ktorú
dodnes vedie a vlastní. Firma sa zaoberá vývojom softwarových modulov pre hmotnostnú
spektrometriu a najnovšie aj pre biochémiu,
konkrétne metabolomiku. Firma je členom METAcancer, konzorcia zameraného na hľadanie
biomarkerov rakoviny prsníka, v ktorom bol
zvolený za člena vedeckej riadiacej komisie.
V roku 2007 mu bol v USA priznaný patent
na identiﬁkáciu látok, ktorý je základom pre
hľadanie nových diagnostických markerov zákerných chorôb. Výsledky vedeckej práce pravidelne prezentuje v odborných časopisoch
a na medzinárodných sympóziách.
Vedec Dr. Ing. Róbert Mistrík, rodák
z Banskej Bystrice. Tento člen medzinárodného tímu vedcov sa okrem iných úspešných
vedeckých objavov zaoberal na vedeckej báze
v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov sveta, Nature Biotechnology, veľkou
neznámou, ba extrémne ťažkou úlohou, aké

Foto: archív Róberta Mistríka

Robert Mistrík a olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth.
látky kolujú v našom tele. Práve tohto vo svete uznávaného vedca, aktívneho člena Lions
clubu Banská Bystrica, sme sa opýtali prečo
sa rozhodol svojimi vedeckými poznatkami
pripojiť na obhajobu nevinnosti olympijského víťaza Mateja Tótha v nedávno skončenom

Človek sa nesmie
nikdy vzdať aj keď
sú okolnosti viac
ako nepriaznivé

Na foto zľava minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš, lion Robert Mistrík s ďakovným diplomom a olympijský víťaz Matej Toth.
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dlhotrvajúcom spore so Svetovou antidopingovou agentúrou WADA. Tu sú jeho slová
tesne po tom, čo sa dozvedel aj on oﬁciálnu
správu z IAAF:
„Matej je absolútne nevinný a som šťastný, že pravda zvíťazila. Do tohto prípadu som
vložil srdce a z neho mi spadol veľký kameň.
Obával som sa totiž, že druhá strana bude za
každú cenu trvať na svojich tvrdeniach, nehľadiac na naše vedecké argumenty. Z médií
sa na nás valí takmer v dennom takte jeden
dopingový škandál za druhým, rozhodnutia
a tresty bývajú nekompromisné, ale aj v tejto ťažkej situácii sa ukázala Matejova nevina. Všetci sme sa zomkli a nebolo tej sily na
svete, ktorá by nás dokázala zlomiť. Nech je
Matej príkladom pre všetkých, že človek sa
nesmie nikdy vzdať aj keď sú okolnosti viac
ako nepriaznivé. Do prípadu som sa vložil preto, lebo boj s nespravodlivosťami je pre mňa
morálny imperatív.“
Krásne slová, za ktorými je iste aj veľa
vnútorných podnetov ako konkrétne a osobne pomáhať druhým spolu s ďalšími v ťažkých skúškach života pod známou značkou
Lions club. Potrebujú také konkrétne príklady hlbší komentár? Hlavne ak sa dozviete, že
Dr. Ing. Róbert Mistrík robil svoje vedecké posudky v spomínanom prípade bez nároku na
akúkoľvek odmenu? Krásny príklad o zmysle
ľudského bytia. 
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Úspešný koniec roka
Lions Club Žilina
Milan Ondruš
CP LC Žilina

Foto: archív LC Žilina

December a celý predvianočný čas je obdobím, keď majú ľudia k sebe bližšie a sú
vo väčšej miere ochotní pomáhať druhým.
LIONS CLUB Žilina v tomto období každoročne organizuje viacero beneﬁčných kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sú
zdrojom ﬁnančných prostriedkov potrebných pre projekty zamerané predovšetkým
na pomoc pre zrakovo hendikepovaných,
chorých na diabetes a na detskú onkológiu.

podľa starého receptu a počas predvianočných týždňov zohreje nielen telo, ale aj dušu
každého, kto sa pri stánku zastaví. Obľúbenou špecialitou k výbornému punču je aj gazdovský chlieb s domácou masťou a cibuľkou,
ktorý je určený pre skutočných gurmánov.
Vianočný Lions punč sme v roku 2017 predávali od 8. do 19. decembra a okrem pekného
výťažku na charitu sme v rámci sprievodnej
akcie vyzbierali aj staré okuliare.

Vianočný punč - beneﬁčný predaj

Adventný koncert

Každoročne v decembri zabezpečuje
LIONS CLUB Žilina v slávnostne vyzdobenom
stánku na Mariánskom námestí v Žiline beneﬁčný predaj Vianočného punču. Prichádzajú
nás podporiť známi i neznámi. Punč sa varí

Beneﬁčný adventný koncert, každoročne poriadaný našim klubom v nádhernom
barokovom kostole Svätej Barbory v Žiline,
patrí medzi najvyhľadávanejšie decembrové
kultúrne podujatia v meste. Tak tomu bolo aj

Projekty sú zamerané
na pomoc zrakovo
hendikepovaných,
chorých na diabetes
a na detskú onkológiu
14. decembra 2017. Kostol je známy úžasnou
akustikou a tá vynikla najmä v prvej časti,
keď divákov ohromil skvelý organový koncert
a tiež v časti druhej, nemenej vznešene, keď
v originálnom vianočnom podaní, odzneli známe folklórne, jazzové a gospelové skladby, tiež
world music a vianočné koledy. Milou tradíciou
sa stalo i to, že väčšina návštevníkov koncertu
sa po jeho skončení vybrala na blízke Mariánske námestie na náš Vianočný Lions punč a aj
týmto spôsobom podporili naše aktivity. 

Lionky v Banskej Bystrici vracajú život
do klubu LC Banská Bystrica LEA
Iveta Babjaková
LC Banská Bystrica LEA

Foto: Ján Mišiak Miškovič

Po dvojročnej odmlke sa náš klub rozrástol o nové členky. Pripravujeme akcie LC
Banská Bystrica LEA s novým espritom
a pohľadom na prácu v našej humanitárnej organizácii.
Minulý rok sme sa zapojili do distriktného projektu zberu okuliarov. Štyri kluby Banského
regiónu (Banská Bystrica LC, Banskobystricko
Zvolenský Crystal LC, Heart of Slovakia LC
a Krupina LC) vytvorili Slovenský rekord.
Nadviazali sme na zberné miesta v Komunitnom centre na Havranskom námestí
a v infocentre MsÚ Banská Bystrica. Podpísali
sme Memorandum o spolupráci s Rooseveltovou nemocnicou v Banskej Bystrici. Umiestnili sme v jej priestoroch niekoľko zberných
krabíc a informovali o zbere okuliarov nielen
zamestnancov, ale aj širokú verejnosť. Podarilo sa nám spropagovať dobrovoľnícku

Charter prezidentka Janka Slaná a generálna riaditeľka FNsP F. D. Roosevelta v Banskej
Bystrici Miriam Lapuníková.
prácu Lionov v spravodajstve STV. Teší nás
veľký záujem printových i rozhlasových médií. V pláne máme informačné kampane za
výraznej podpory dobrovoľníkov.

Toto je však len začiatok nášho snaženia.
Veríme, že naše nadšenie pritiahne ďalšie
dámy. Držte nám palce! 
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Dve vydarené akcie
v závere roka 2017
Miroslav Šušoľ
CP LC Pezinok BOZIN

Dve ťažiskové podujatia plánu Lions clubu Pezinok Bozin roku 2017 sa uskutočnili v poslednom mesiaci roka – v decembri.
Obidve akcie boli zamerané predovšetkým na získanie ﬁnančných prostriedkov
pre zdravotne znevýhodnené deti a pre
sociálne slabšie rodiny z Pezinka a okolia.
Prvou - nad očakávanie vydarenou akciou, ktorá sa uskutočnila v sobotu 2. decembra v spolupráci s mestom Pezinok a Pezinským
kultúrnym centrom, bol Vianočný beneﬁčný
koncert. Pezinská bluesrocková kapela WET
FLOOR EXPIRIENCE s priateľmi už po piaty rok za
sebou zaplnila sálu PKC do posledného miesta.
Počas dvoch hodín svojim muzikantským majstrovstvom udržiavala v sále výbornú náladu
a atmosféru. Nadšené obecenstvo si vynútilo
niekoľko prídavkov a až potom mohli členovia
kapely opustiť pódium. To, že členovia WET FLOOR majú blízko k podpore podobných projektov
svedčí aj to, že svoje koncerty vždy odohrali bez
nároku na honorár. Účasť mladej generácie na
podujatí je dôkazom toho, že osud našich spoluobčanov v núdzi im nie je ľahostajný.

Foto: archív LC Pezinok BOZIN

Výťažok 300,- Eur bol počas koncertu
odovzdaný rodine Alexandry Absolonovej,
matke, ktorá sa sama stará o dve maloleté
deti. Jej 5 ročná dcérka Julka je postihnutá
Downovým syndromom.
Druhá dlhoročná tradičná akcia – predaj lionského punču na Vianočných trhoch
v Pezinku v dňoch 15.-17. decembra 2017.
Každoročne sa stánok Lions clubu Pezinok Bozin teší veľkej obľube a priazni
návštevníkov trhov z Pezinka a širokého okolia o čom svedčia aj stále rady pred stánkom.
Kvalita stáročnej receptúry lionského punču
ponúkaného Lions clubom Pzinok Bozin sa
traduje už od počiatku vzniku klubu v roku
2003. Gurmanský zážitok návštevníkov trhov
doplnili aj výborné oškvarkové pagáče a chlebíky s pečeňovou a oškvarkovou nátierkou.
Poďakovanie návštevníkom Vianočných trhov
v Pezinku patrí aj za dobrovoľné príspevky.

Osud našich
spoluobčanov v núdzi
im nie je ľahostajný

Obdarovaná rodina Absolonová.
Výťažok z predaja punču bol venovaný rodine Farkašovej z Pezinka pre jej dcérku Klárku.
„We Serve“ „Pomáhame“ 

Gurmánsky zážitok pre návštevníkov trhov zaistili členovia LC Pezinok BOZIN.
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Vánoční stánek
počtvrté…
Ivana Horáková
PP LC Plzeň Bohemia

Foto: archiv LC Plzeň Bohemia

Staré přísloví praví, že jednou je nikdy
a dvakrát je zvyk. Možná se tedy v Plzni
narodila malá vánoční tradice – počtvrté
Lionky z LC Plzeň Bohemia otevřely svůj
vánoční stánek, a to ve spolupráci a krásné symbióze s pánským Lions Clubem
Plzeň City.
Plzeňští Lioni již po čtvrt století tradičně v předvánočním čase zásobují dychtivé
Plzeňany vynikajícím svařeným vínem. Letos
počtvrté pak měli návštěvníci pánského lionského stánku kromě výborného vína možnost vybrat si v sousedním stánku plzeňských
Lionek širokou paletu dobrot - sekanou, řízečky, karbanátky, tlčenku, perníčky, pečený
bůček a ty nejlepší chleby se sádlem a škvarky, co znám.
Kdo chtěl, našel u nás i drobný dárek pod
vánoční stromek, ozdoby, andělíčky, zvonky
a jiné milé věcičky jen tak pro radost, vše vytvořené rukama našich Lionek.
Nálada u stánku byla výborná jako každý

Príprava stánku na prodej.

Dva dny prodeje
pomůžou v rehabilitaci
malého Tomáška
rok, a když se nakonec sešly všechny členky
klubu k vánočnímu přípitku, ani se nám nechtělo večer domů – jenže… v obou stáncích
bylo vyprodáno!
Za dva dny prodeje získal dámský Lions
Club Plzeň Bohemia dostatečné prostředky,
kterými pomůže v rehabilitaci malého Tomáška, jehož čtvrtým rokem z výtěžku této
aktivity podporujeme. Zbytek ﬁnancí bude
použit na klubový i distriktní projekt Lví
očko – měření zraku dětí předškolního věku
v mateřských školách.
S radostí, že se nám podařilo prodat
všechny naše výrobky kulinářské i rukodělné, a ve skvělé náladě jsme si všichni popřáli krásné vánoce, vyslechli koledy a těšíme se na další naše setkání a aktivity
v roce 2018. 
Unavené ale šťastné členky LC Plzeň Bohemia.
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Oslavy 140. narozenin - zážitkový dar
členkám Lions Club Plzeň Bohemia
Jana Flanderová
PDG LC Plzeň Bohemia

Foto: archiv LC Plzeň Bohemia

V historii LC Plzeň Bohemia se stal 29. listopad 2017 význačným dnem. Tento den slavily své kulaté 140. narozeniny naše členky
Evička Hecová a Anička Šperlová. Všechny
jsme byly pozvány na výlet do neznáma. Na
plzeňské náměstí přijelo veliké překvapení –
slavnostně osvětlená, 60 let stará tramvaj,
vyzdobená lampiony a velkými nápisy HAPPY
BIRTHDAY. Nastoupily jsme do vyhřáté tramvaje, přivítal nás pan řidič, ředitel oslav (též
dirigent) J. Šperl a jeho výkonný asistent.

Šťastné při neopakovatelném výletu
proti proudu času
Připili jsme oslavenkyním na zdraví a tramvaj
se rozjela po krásné předvánoční Plzni. Naše
spanilá jízda trvala téměř dvě hodiny. Každý
se za tramvají zvědavě otáčel, protože stálé
cinkání a zpívání klubové hymny bylo slyšet
všude. Všechny jsme se moc nasmály a byly
jsme šťastné při takovém neopakovatelném

Dobrá nálada v tramvaji.
výletu proti proudu času. Taková veselá
tramvaj nejezdí totiž každý den. V tramvaji bylo připraveno výborné svařené víno,
chlebíčky, zelné placky, koláče, dorty, káva,
grog, pivo i voda – zkrátka bylo to nádherné

dobrodružství, které nám Anička a Evička připravily. Chceme jim znovu poděkovat za krásný zážitek. Přejeme všem lionům, aby ve svém
klubovém životě prožívali tak hezké chvíle jako
my a plně je uměli vychutnat! 

Oslavenkyně Anička Šperlová a Evička Hecová. vpravo Lenka Brodzianska.
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Pomáháme
pomáhat

Cílem je samostatný
a plnohodnotný život
zrakově postižených

Helena Šebestová
LC Praha Orel

Foto: archiv LC Praha Orel

V souladu se svým posláním podporuje
dlouhodobě LC Praha Orel činnost Pobytového rehabilitačního a rekvaliﬁkačního
střediska pro nevidomé Dědina, o. p. s.
(www.dedina.cz )
Toto středisko pro nevidomé je jediné svého
druhu v České republice. Umožňuje nevidomým
a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat
intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvaliﬁkace s následným pracovním uplatněním.
Metodou práce je individuální přístup ke
klientům a práce v malých skupinách. Služby
střediska Dědina pomáhají zrakově postiženým
naučit se žít a pracovat dle své vlastní volby.
Cílem je samostatný a plnohodnotný život
zrakově postižených.
Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých je dlouhodobý a náročný proces,
jehož cílem je, aby se nevidomí nebo slabozrací
občané naučili v maximální míře samostatně
zvládat dovednosti nutné k běžnému životu. Za
17 let činnosti prošlo programy střediska Dědina téměř 1000 klientů. Mnozí lidé postižení

Předvánoční klubové setkání členů LC Praha Orel.
ztrátou zraku, kteří by byli vhodnými klienty střediska, bohužel o jeho službách nevědí.
LC Praha Orel usiluje o toa by se v maximální možné míře podílel na rozšiřování povědomí o středisku a jeho službách, zkvalitňování vybavení a zpříjemnění pobytu klientům.
V nedávné době například pomohl středisku
Dědina nově zařídit pokoje pro klienty. Sponzorským darem v celkové výši 100.000 Kč se
na jejich vybavení podíleli všichni členové klubu, zvláštní poděkování patří Luboši

Hlinovskému, který pomohl doplnit sponzorský dar o příspěvek od Řízení letového
provozu ČR, s. p., a Ivě Suché za dodatečné
vybavení nábytkem.
S představiteli střediska a jeho klienty se
členové klubu také pravidelně a velmi rádi setkávají. V prosinci se klienti střediska Dědina
v doprovodu paní ředitelky Naděždy Modráčkové, jako již tradičně, zúčastnili předvánočního klubového setkání a svátečně členy klubu
naladili zpěvem koled. 
Foto: archiv LC Praha Strahov

Naše účast
na Bílé pastelce
v Praze
11. 10. 2017
Eva Zouzalová
LC Praha Strahov
Letošní ročník Bílé pastelky byl pro liony zvlášť
významný: Bilé pastelky na tuto akci daroval
Lions Club International District 122 Česká
a Slovenská republika.
Náš klub LC Praha Strahov se také aktivně zůčastnil a naši mladí lioni Jakub a Šimon
se v bílých tričkách s nápisem Bílá pastelka
snažili prodat na ulicích i ve školách co nejvíce pastelek a také šířit informace o lionském
hnutí a Bílé pastelce. Děkujeme za možnost
se účastnit a těšíme se na budoucí akce. 

LC Praha Strahov se aktivně zúčastnil kampaně Bílá pastelka.
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Rok 2017
Lions Club Teplice

Lví očko, bylo vyšetřeno
více jak 1100 dětí

Roman Dietz
LC Teplice

Jednou z nejvýznamnějších aktivit Lions Clubu
Teplice v roce 2017 bylo partnerství při založení nového dámského klubu Teplice Lioness
Ladies. Lionské hnutí v Ústeckém kraji má
jednu z nejstarších tradic z České republiky,
ovšem doposud bylo zastoupeno pouze jedním klubem – Lions Clubem Teplice. Několik
let sice pracoval klub v Ústí nad Labem, ale
po čase byl pro nečinnost a neshody zrušen.
Distriktní vedení Lions Club International stále usilovalo o založení nového klubu, proto
vznik teplického dámského klubu byl přirozeným vyústěním nastalé situace. Základními
kameny tohoto spolku byly manželky dlouholetých teplických lionů, kteří myšlenkám
hnutí věnovali mnoho let a prostředků na pomoc potřebným, především v našem regionu.
Jejich zkušenosti byly pro tyto dámy inspirací
a podnětem k získání dalších dam stejného
smýšlení. Po registraci v centrále v USA dne
30. dubna 2017, došlo k založení dámského
klubu s názvem Teplice Lioness Ladies, který
se stal 44. klubem Distriktu 122. První jeho
prezidentkou byla na řádném zasedání klubu
zvolena paní Marcela Šterbová, patronem tohoto klubu se stal přirozeně Lions Club Teplice
a 22. května 2017 proběhla Charter night nového lionského klubu, na kterém nechyběla
řada významných hostů.
V červnu 2017 uskutečnila delegace Lions
Clubu Teplice pracovní výjezd do spřáteleného

Foto: archiv LC Teplice

Odevzáni šeku na společenským večere v Zahradním domě v Teplicích.
italského Lions Clubu Ascoli Piceno, kterého
se zúčastnili i oba náměstci primátora města
Teplice Hynek Hanza a Radka Růžičková, aby
zahájili jednání o partnerství Statutárního
města Teplice s městem Ascoli Piceno. Jednalo
se o reciproční návštěvu tohoto klubu v Teplicích v roce 2016. Během bezmála týdenní
návštěvy došlo k podepsání dohody o úzké
spolupráci nejen mezi oběma lionskými kluby,
ale i mezi oběma městy.
Kromě celoroční aktivity Lví očko, během
níž bylo vyšetřeno měřením speciální videokamerou více jak 1 100 dětí ve věku 3-6 let
v mateřských školách okresu Teplice, se nejvýznamnější akce konaly na podzim loňského

roku. Již v listopadu se uskutečnilo 5 beneﬁčních koncertů v Litoměřicích, Novém Boru,
Teplicích, Děčíně a Dubí. Veškeré náklady na
koncerty byly pokryty z grantu Hudební akademie múzických umění v Praze a výtěžek bezmála 20 000 Kč ze vstupného byl použit právě
pro projekty Lví očko a Bílá pastelka.
14. prosince 2017 se uskutečnilo tradiční vánoční pečení, kde tepličtí lioni pekli vánoční uzly, které se následně prodávaly na
vánočních trzích ve dnech 16. a 17. prosince
na Zámeckém náměstí v Teplicích. Jednalo se
o prozatím nejúspěšnější trhy od roku 2010,
kdy Lions Club Teplice trhy začal pořádat. Díky
příznivému počasí a bohatému doprovodnému programu byly úspěšné jak po stránce návštěvnosti, tak i po stránce ﬁnanční, neboť
tržby za prodej svařeného vína, vánočních
uzlů a pronájem stánků dosáhl rekordní částky
315 000 Kč. Čistý výtěžek po odečtení nákladů bude použit na charitativní činnost klubu
a především na pokrytí nákladů na projekt
Lví očko.
Závěr roku patřil již tradičně společenskému večeru v Zahradním domě v Teplicích.
Tepličtí lioni zhodnotili celoroční činnost za
přítomnosti významných distriktních hostů
a součástí slavnostního večera byl i malý koncert studentů Konzervatoře Jana Deyla v Praze, jemuž Lions Club Teplice při této příležitosti věnoval šek na 20 000 Kč pro koncertní
aktivity slabozrakých studentů. 

Beneﬁční koncert v Novém Boru.
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Lionské vánoční trhy v Teplicích
přilákaly tisíce návštěvníků
Ladislava Richterová
LC Teplice Ladies

Poslední akcí Lions Clubu Teplice Ladies
v roce 2017 byly vánoční trhy. Už podeváté
je na Zámeckém náměstí 16. a 17. prosince
uspořádal pánský Lions Club Teplice společně s domem kultury a podruhé jsme se jich
účastnily i my, dámy.
Rozhodně jsme nezklamaly. Nealkoholický punč chutnal dětem i řidičům a šel pěkně
na odbyt, navařily a prodaly jsme ho 200 litrů. Stejně tak cupcakes a ještě teplý štrúdl
z kuchyně naší členky Ivany Antalové doslova mizely před očima. Docela vyšlo i počasí,
panovala skvělá nálada a líbil se i doprovodný
program. Tepličany z pódia pozdravili primátor Teplic Jaroslav Kubera a prezident LC Antonín Vincenc.
Za prodej jsme po odečtení nákladů utržily 25 tisíc korun, které jsou určeny na pomoc
klientům Tyﬂoservisu. V lednu 2018 nás čeká
Zámecký ples, pro který zajišťujeme tombolu,

25 tisíc korun na pomoc
klientům Tyﬂoservisu

Foto: archiv LC Teplice Ladies

Prodejný stánek Lions Clubu.
jejíž výtěžek opět věnujeme na charitativní
účely. Celkově rok 2017 hodnotíme z hlediska pomoci potřebným jako velice úspěšný

a v naší činnosti budeme rády pokračovat.
Smělých plánů máme dostatek. Tak ať je ve
všem zdařilý i pro vás, milí přátelé! 

Antonín Vincenc, Club President LC Teplice.
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Zážitky z rybolovu
v Norsku

Děkuji velice Lionům LC
Praha Strahov San Giorgio
za ﬁnanční podporu

Vladimír Dvořák
nevidimí student Konzervatoře Jana Deyla za LC Praha Strahov San Giorgio

Foto: archiv LC Praha Strahov

(Autentická výpověď Vládi Dvořáka, nevidomého studenta Konzervatoře Jana Deyla)
V době studia jsem se setkal s lidmi, kteří prošli
tím nejtěžším obdobím dvacátého století, tedy
obdobím druhé světové války, a byli nucenými
účastníky holocaustu. A ti mi říkali, že všechno,
co jim zbylo dobrého a nemůže jim být už nikdy
ukradeno, jsou vzpomínky na dobu, kdy už byli
svobodní a mohli naplňovat své sny. Těmi naplněnými sny bylo pro mnohé z nich cestování.
A mně osobně jejich vyprávění velmi inspirovalo. Nechci říci, že bych se až od té doby začal věnovat cestování a poznávání světa, ale od
té doby jsem začal nad cestováním přemýšlet
v kontextu vyprávění lidí, jenž prošli nejtěžším
obdobím minulého století.
A tak, když mám jakoukoliv příležitost cestovat, neváhám ji využít.
Musím přiznat, že jsem procestoval vlastně
téměř všechny světové strany v Evropě, jen ta
severní mi do léta 2017 chyběla. Díky přátelům,
kteří jsou vášnivými vyznavači Norska, jsem
však tento rok mozaiku uzavřel.
Navštívil jsem díky nim pro mne do té doby
exotickou zemi, jež jsem znal pouze z vyprávění, cestopisů nebo knih. A musím říci, že mne
Norsko uchvátilo. Přiznávám, že překonat více
než dva tisíce km do cíle v Norsku, a to autem,
nebylo vůbec jednoduché, jelikož, na dva dny
se stane místo na sedadle auta de facto Vaším
domovem. A tak po noci, kterou jsme strávili na
českých, německých a dánských dálnicích, byla
zarezervovaná kajuta na lodi vítanou změnou.
Přišla sprcha a hlavně osmi hodinový spánek,
který mne opět postavil na nohy.
A pak, byli jsme v hlavním městě Oslu, pro
mne poprvé v životě. Naštěstí moji přátelé byli
velice tolerantní, takže na otázky, co je tam a co
zase tam, trpělivě odpovídali. Věděl jsem, že
jsme u opery, že jsme někde v centru, že jsme
na periférii. Cesta z města Osla vedla do campu,
kde nás čekalo přenocování. Konečně, byli jsme
stran hluku aut, lodních šroubů a turistů, byli
jsme v pravé norské přírodě. Kolem nás byla
jen sladkovodní jezera, svěží lesy a naprosto
čistý vzduch. Druhý den se mi vstávat nechtělo, možná to byla otrava kyslíkem. Ale muselo
se, další lán cesty autem byl ještě před námi.
Cesta byla mnohem zajímavější, vedla
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nížinami, horami až k moři na jejím závěru.
Potkali jsme sníh, horský ledovec, byly mraky
i sluníčko. A pak to přišlo, k večeru jsme byli
v cíli. Tedy na konci světa, v malé norské vesničce, vlastně ani nevím, zda místo můžeme
vesnicí nazývat, byli jsme v Bakkeviku.
Už z popisování krajiny, měst i vesnic jsem
věděl, že Norové jsou velmi spjati s přírodou,
a tak mne potěšilo, že budeme dalších mnoho
dní trávit v místě, kde civilizace svá chapadla
zatím neroztáhla.
Bydlení bylo famózní. Šlo o útulný dřevěný
dům, který byl i uvnitř obložen krásným norským dřevem. Měl několik místností pro relax,
obývací pokoj spojený s kuchyní a hlavně terasu, nabízejíc prostor všem smyslům, jelikož byla
situována přímo k mořským fjordům. Někdy
byla mou vyhřívací pláží, někdy meteorologickou stanicí pro stanovení míry a počet vrstev
oblečení, někdy hudebním studiem pro poslech
mořských vln, racků a větru.
A co se dá na konci norského světa mnoho
dní dovolené vlastně dělat? No, můžeme sledovat nádherné západy Slunce, občas vyjet autem
do blízkých městeček, mluvit o ženách, hlavně
však uspokojit pud muže lovce, tedy vyjet člunem na moře a ukázat všem mořským tvorům,
že jsme na vrcholu potravního řetězce.
Prostředkem k uspokojení pudu nám byl po
celou dobu docela nadupaný člun, který měl
několik desítek koňských sil, dále pruty a velké množství pilkrů (návnad). Nesměl chybět
i nástroj na omráčení úlovku, ale hlavně chuť
a odhodlanost jít do boje někdy i v počasí, které
my Středoevropané v létě moc neznáme.

Pro mne to byla životní premiéra. Řeknu
vám, že pocit, kdy na konci prutu něco začalo
bojovat o svůj život, a tady musím dodat, že
jsem to nebyl já, je neuvěřitelný a troufám si
říci, že vlastně trochu extatický. A Norsko mne
takto přivítalo de facto hned při počátečním
pokusu o úlovky. První ryba, kterou jsem vytáhl, měla cca tři kg. A přiznávám, že takovýto
zážitek byl vlastně ihned návykový, jelikož pocit boje s rybami se pro mne stal vyhledávanou
tělesnou lahůdkou.
Následující dny se nesly na vlnách mnoha úlovků, přišly však i dny na úlovky chudší.
Sortiment chycených ryb byl ale rozmanitý, od
makrel, mníků, až po tresky. Akorát ten halibut
chyběl. Třeba někdy příště…
Norové jsou příjemní lidé, alespoň ti, které
jsem měl možnost poznat. Všichni mluví velice
dobře anglicky, a tak není problém s domluvou.
Ti, kteří se o nás starali, byli velice otevření a hodně nám o své zemi vyprávěli. Není
nad osobní zážitek. Norsko je půvabná i tvrdá
země. Krásně je tam v létě, drsně v zimě. Ale
za návštěvu stojí tedy rozhodně.
Děkuji svým přátelům, že měli chuť a sílu
trávit svou dovolenou s mojí „velikostí“, jelikož vím, že starat se o člověka se zrakovým
postižením, je občas náročné. Děkuji velice
jmenovitě Tomáši Urbanovi, Marinu Kefurtovi a Bobu Keilovi. Děkuji velice Lionům – Lions Clubu za ﬁnanční podporu. Jo a závěrem
vám musím prozradit takové tajemství. Ryby
nejím, pouze lovím. Můj jídelníček se musel
tomuto tak přizpůsobit. Díky za pochopení,
tady hlavně Bobovi s Marinem. 
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Nové príležitosti a aktivity
pre lionské kluby
Andrej Belaj
GST koordinátor

Foto: archív LC Nitra a Ján Mišiak Miškovič

Hlavné smery lionských aktivít pomenované ako globálny rámec služieb obsahujú päť oblastí (Diabetes, Životné prostredie, Hlad, Zrak, Pediatrická onkológia),
pomocou ktorých riešime celosvetové
výzvy spoločne.
Úlohou koordinátora GST je priblížiť Vám
niekoľko návrhov a tipov pre dve nové oblasti lionských aktivít, konkrétne Diabetes
a Pediatrickú onkológiu. Tieto dve témy sú pre
lionské kluby novou príležitosťou poskytnúť
službu vo svojej komunite, preto im bola na
najvýznamnejších fórach LCI 100. konvent
v Chicago a Lions Europa Forum v Montreux
venovaná hlavná pozornosť.
Hoci sú tieto oblasti nové niektoré naše
kluby (Krupina LC, Nitra LC a Banská Bystrica LC…) už počas svojich aktivít poskytli pomoc vo svojej komunite.
V oblasti Diabetes, môžu členovia našich
klubov pomôcť s nasledovným:
Vzdelávať seba a okolité komunity ohľadne diabetu // vytvárať prostredie inklinujúce
k zdravému životnému štýlu // zvyšovať prístup k diabeto starostlivosti, medikácii a diagnostike // pomôcť implementovať národné
diabetické programy a plány // objednať ako
klub diabetický časopis alebo literatúru do
knižnice vo svojej komunite // zorganizovať fyzickú aktivitu pre dospelých alebo deti
// zorganizovať aktivitu „Lions robia Diabetickú osvetu“ // zorganizovať týždenný chodiaci-prechádzkový program vo svojej práci,
komunite // poskytnúť zdravé jedlo alebo nápoj po aktivite // sponzorovať ukážku prípravy
zdravého jedla pre ľudí s diabetom a prediabetom // merať hladinu krvného cukru.
Tieto aktivity všetky napĺňajú prevenciu
ochorenia diabetu a zvyšujú kvality života
diabetikov. Samozrejme členovia klubov sa
môžu po koordinácií so zmocnencom distriktu
pre túto oblasť alebo s odborníkmi vo svojej
komunite pokúsiť o realizáciu ďalších aktivít a vlastných nápadov, ktoré čo najlepšie
naplnia potreby komunity v ktorej pôsobíte.
Neváhajte osloviť diabetológov a požiadať ich
o radu a prípadnú spoluprácu pri Diabeto aktivitách Vášho klubu.
Niektoré kluby sú už v akcii. LC Nitra

Členovia LC Nitra v obchodnom centre Mlyny v Nitre počas preventívnej akcie.
zorganizoval posedenie pri čaji vo vianočnom mestečku s diabetikmi a diabetologičkou MUDr. Karin Mačalovou v decembri 2017.
Výsledkom aktivity je dohovor o pravidelných
stretnutiach, zdravotných prechádzkach s dia-

Meranie hladiny cukru v krvi pomocou prístroja Abbott je nenáročné a rýchle.
betikmi a prednáškach o Diabete. Vo februári 2018 v nákupnom centre OC Mlyny členovia LC Nitra merali hladinu cukru, krvný tlak
a zraku. Počas akcie poskytovali informácie
o ochorení Diabetes a o cieľoch a činnostiach
LCI a lionských klubov v D122. Členovia LC Banská Bystrica si počas pravidelného stretnutia
klubu vypočuli odbornú prednášku zmocnenca
Aj malé servisné aktivity
vedia urobiť veľké výsledky
distriktu na tému Diabetes a zmerali si hladinu
cukru v krvi. Novozaložený LC Krupina pri príležitosti svetového dňa diabetu (14. 11. 2017)
organizoval prednášku na tému „Diabetes mellitus a kardiovaskulárne ochorenia“. Prednáška bola adresovaná tak pacientom, ktorí

o chorobe vedeli, ako aj všeobecne všetkým
obyvateľom mesta. Zaznelo množstvo informácií o cukrovke – histórii, rizikách, liečbe
a možnosti prevencie. Po prednáške prebehlo
meranie hladín glykémie glukomerom, meranie krvného tlaku a edukácia prevencie diabetickej nohy. Diabetikom, ktorí doteraz nemali
možnosť self-monitoringu bolo bezpeltne poskytnutých 30 glukomerov v celkovej hodnote
450 €. Prednášajúci diabetológ MUDr. Marian
Korčok (zakladajúci člen LC Krupina a zmocnenec distriktu pre program Diabetes) predstavil
víziu pokračovania v edukačných prednáškach
témou diabetes a obezita.
V oblasti Pediatrická onkológia odporúčam navštíviť konkrétne onkologické ambulancie alebo nemocnice a pri stretnutí s lekármi nájsť aktivity, ktorými môžu členovia
klubov pomôcť. Nakoľko zdravotnícke zariadenia pre pediatrickú onkológiu sú hlavne vo
veľkých mestách je to príležitosť pre väčšinu
našich klubov. Členovia LC Nitra daroval občianskemu združeniu na podporu onkológie
NitraOnko sumu 3430,82 €. Zakúpili nevyhnutné prístrojové vybavenia pre pacientov
Fakultnej nemocnice v Nitre: 1 nemocničné
lôžko PLL-N85-0 s vybavením // 10 osviežovačov vzduchu Ionic-CARE Triton X6 // 2 mechanické invalidné vozíky Budget model 9050.
Som veľmi rád, že naše kluby už zareagovali na nové výzvy a využili príležitosť pre
poskytnutie služieb verejnosti vo svojich komunitách. Zapojením nových členov do nových
aktivít nielen zviditeľňujete svoju činnosť no
hlavne pomáhate ľuďom vo svojom okolí. 
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Fotogaléria z činnosti klubov

1

4

5

7

32

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

CZ a SK LION_01-2018.indd 32

10

2

8

11

20/04/2018 07:25

1 LC Banská Bystrica
V piatok 27. 10. 2017 sme si na priateľskom stretnutí v klube pri príležitosti
99.výročia vzniku Československa pripomenuli túto významnú udalosť
našich spoločných dejín.
2 LC Banská Bystrica
Na zasadnutí klubu 9. 10. 2017 sme prijali našich mládežnikov, ktorý nás
reprezentovali na výmene mládeže. Poinformovali nás video prezentáciou
s jednotlivých kempov ako aj osobnými skúsenosťami.
3 LC Banská Bystrica
Počas zahájenia predaja charitatívneho vianočného Lions punču vystúpili
s programom “Betlehemci” deti zo Špeciálnej Základnej školy. Na záver
prezident LC BB Ján Michelík odovzdal symbolický šek pani riaditelke
Lýdii Miklošovičovej.

3

4 LC Banská Bystrica
Pre 17. ročnú slabozrakú Dianku Budzákovú z Lendaku sme zakúpili špeciálne okuliare s lentikulárnymi šošovkami a zabezpečujeme jej účasť na
výmene mládeže do Nemecka.
5 LC Banská Bystrica
Autorskú výstavu fotograﬁí „The spirit of the Omo Valley“ vo výstavných priestoroch pamätníka SNP v Banskej Bystrici pripravil lion Eduard
Genserek. Výstava zachytáva portréty domorodcov žijúcich v údolí rieky
Omo. Výstava sa stretla s veľkým záujmom verejnosti.
6 LC Bratislava Pressburg
Na jesennom stretnutí prezidentov Lions klubov Slovenska D122 dňa
2. 12. 2017 v Banskej Bystrici BohuMír Krátky DG ocenil prezidentov klubov, ktoré aktívne podporili Kampaň Biela pastelka 2017. Vladimír Kubovčík
prezident klubu preberá ocenenie z rúk BohuMíra Krátkeho.
7 LC Banská Bystrica
Z iniciatívy nášho LC sme v spolupráci s KS ÚNSS a ZO ÚNSS dňa 17. 10. 2017
po prvý krát zorganizovali v priestoroch historickej radnice slávnostný akt
poďakovania najlepším školám a jednotlivcom, ktorí sa zapojili do predaja
Bielej pastelky a dosiahli najväčšie výnosy. Na spoločnej fotograﬁi ocenený spolu s lionmi Milanom Urbánim, Pavlom Morom, Jánom Miškovičom
a Jánom Michelíkom prezidentom klubu.

6
8 LC Praha Hartig
Členové LC Praha HARTIG se již podruhé sešli ke společně strávenému
Silvestru na Šumavě.
9 LC Heart of Slovakia
BohuMír Krátky DG, člen LC Heart of Slovakia spolu s Pavlom Morom,
Marekom Modranským a Jánom Miškovičom, členmi LC Banská Bystrica
sa stretli dňa 6. 2. 2018 s novozvoleným predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom, aby prerokovali možnosti spolupráce.
10 LC Banská Bystrica
V piatok 13. 10. 2017 sme sa v rámci Svetového dňa Bielej palice zúčastnili tradičnej celoslovenskej dopravno-bezpečnostne preventívnej akcie
cieľom ktorej bolo zistiť ako reagujú šoféri na signalizáciu nevidiacich na
prechodoch pre chodcov. Celková bilancia za uvedený deň zo 152 prejdených áut zastavilo 114 a nezastavilo 38 áut čo je pomerne vysoké číslo.
Na foto nevidiaci Jarko Bohovič s lionmi Jánom Michelíkom a „Mišiakom”.

9

11 LC Praha Strahov San Giorgio
Náš klub zorganizoval koncert v priestoroch konzervatória Jana Deyla
v Prahe. V prekrásnych priestoroch koncertnej sály Jána Drtinu mali
možnosť zažiť úžasnú atmosféru aj členovia Kabinetu Guvernéra D122.
12 LC Banská Bystrica LEA
17. Beneﬁčný Ples v Žiline podporili aj členky nášho klubu, zľava Charter
prezidentka Janka Slaná , Iveta Babjaková a Diana Vološinová. Ďakujeme
za skvelú spoločnosť na plese, ktorý organizoval LC Žilina, výborne sme
sa zabavili.
13 LC Banská Bystrica
Na zasadnutie klubu dňa 5. 2. 2018 zavítal so skvelou prednáškou o “diabete” lion Marián Korčok z LC Krupina. Po prednáške záujemcovia absolvovali
meranie glykémie, Na fotograﬁi I. viceprezident LC Banská Bystrica Peter
Šesták a Marián Korčok.

12
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Informácie z kabinetu
guvernéra

Zo zasadnutia 2. kabinetu v Prahe
dňa 11. novembra 2017
- Zástupcovia D122 pod vedením Guvernéra
distriktu sa zúčastnili Lions Europa Forum
2018 vo Švajčiarsku
- Podali sme žiadosť na spustenie programu Lions Quest na Slovensku
- Členovia kabinetu vyhodnotili súťaž
„Mierový plagát“

Zo zasadnutia 3. kabinetu v Brne
dňa 10. februára 2018
- Global Action Team
- Menovaná Redakčná Rada časopisu
LION príspevky zasielajte na e-mail:
rradad122@gmail.com
- Menovaný Zmocnenec Districtu 122 za
program DIABETES Marian Korčok Krupina
Lions Club

- Získali sme 10.000,– USD
z Medzinárodnej nadácie LCI (LCIF) na
spustenie programu Lions Quest na
Slovensku.
- Lions QUEST, program realizovaný už
25 rokov v 100 krajinách sveta, v 40 jazykoch spúšťame za podpory LCIF na
Slovensku už v Apríli 2018

NÁZVY
The International Association of Lions Clubs
(IALC)
Lions Clubs International (LCI)
Lions Clubs International Foundation (LCIF)
Lions Clubs International District 122 - Czech republic and Slovak republic (LCI D122 - CR & SR,
LCI D122 alebo len D122)
Plzeň City Lions Club (Plzeň City LC alebo LC
Plzeň City)

SKRATKY:
LIONS
L= Liberty (sloboda)
I = Intelligence (inteligencia)
O = Our (naša)
N = Nation’s (národná)
S = Safety (bezpečnosť)

mesta“ + ďaľšou špeciﬁkáciou zabezpečujúca
rozlíšenie viacerých klubov v jednom meste +
označením „Lions Club“.

SLOGAN:
Sloboda, inteligencia naša národná bezpečnosť.
(LIONS)
MOTTO:
Oﬁciálnym mottom a myšlienkou asociácie je
slovo We Serve (Pomáhame), čo vyjadruje naše
poslanie poskytovať humanitárne servisné
služby.
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IALC = Medzinárodná asociácia lionských klubov
LCI = Medzinárodná organizácia lionských
klubov
LCIF = Medzinárodná nadácia lionských klubov
D122 = District 122 (dištrikt alebo oblasť ohraničená územím dvoch štátov Česká republika
a Slovenská republika)
LC = Lions Clubs (Lionské kluby) označenie klubov v Dištrikte alebo v organizácií LCI
LC = Lions Club (Lionský klub) označenie pre
jeden klub
Plzeň City Lions Club = Názov lionského klubu v meste Plzeň, ktorý je vytvorený „názvom

DG = District Governor (guvernér dištriktu)
IPDG = Immadeatelly Past District Governor
(bezprostredne minulý guvernér dištriktu)
PDG = Past District Governor (minulý guvernér
dištriktu)
VDG = Vice Distric Governor (Podpredseda guvernéra dištriktu 1. alebo 2.)
CP = Club President (prezident klubu)
CS = Club Secretary (tajomník klubu, sekretár)
CT = Club Treasurer (pokladník klubu)
CGL = Certiﬁed Guiding Lion
MJF = The Melvin Jones Fellowship (je to uznanie
za dar pre LCIF)
GAT = Global Action Team
GLT = Global Leadership Team
GMT = Global Membership Team
GST = Global Service Team
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#D122

Budúcnosť
s partnermi

Ciele pomáhať deťom
a mladým ľuďom sú pre
obe organizácie spoločné

BohuMír Bobo Krátky
Centennial DG 2017-2018

Foto: archív autora

Memorandum
o spolupráci
LCI D122 CR
and SR a DO
FÉNIX
Podpis memoranda 2.12.2017 zľava: Milan Taškár, BohuMír Bobo Krátky DG, Eva Pinterová
predsedníčka Patrik Herman podpredseda DO Fénix.

Memorandum o spolupráci LCI D122 ČR a SR a DO Fénix podpísané 2. decembra 2017.
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Pozývame Vás
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