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Boli medzi nami

PDG Zdeno Somora  
– prvý volený guvernér D122

Pavol Mora DG
LC Banská Bystrica Foto: archív LC Bratislava Istropolis

Ing. Zdeno Somora sa narodil v roku 1936 v Teheráne. V roku 1959 ukončil 
vysokoškolské štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave. Od ukončenia štúdií po odchod do dôchodku t. j. 47 ro-
kov pracoval v cukrovarníckom alebo pre cukrovarnícky priemysel. V rokoch 
1983 až 1988 zastával post technického riaditeľa generálneho riaditeľstva 
Cukor – cukrovinky v Bratislave.

Do kontaktu s lionským hnutím sa dostal v roku 1990, keď na podnet členov 
LC Regensburg Castra Regina zakladá LC Bratislava Istropolis. Stáva sa jeho 
Charter prezidentom. Neskôr sa stal prvým voleným guvernérom Distriktu 122.

Počas jeho „guvernérskeho roka“ v období od 1. júla 1993 do 30. júna 
1994, sa konala veľká humanitárna akcia Sight first, ktorá bola koordinovaná 
zo Spojených štátov. Bol to celosvetový projekt, ktorý sa realizoval v mno-
hých krajinách. Bol to v tej dobe najväčší humanitárny projekt neštátneho 
charakteru na svete. Projekt realizovali len nevládne organizácie. Pre nadáciu 
Sight first sa podarilo získať 150 miliónov USD, ktoré sa rozdelili na rôzne 
granty po celom svete. Z týchto prostriedkov bolo vybudované aj edukačné 
oftalmologické centrum v Prahe. 

PDG Tomáš Ryba  
– brnenský patriot
PDG Bohumír Bobo Krátky
LC Heart of Slovakia Foto: archív D122

Tomáš Ryba sa narodil v roku 1947 a počas celého života bol brnenským 
patriotom.

Vyučil sa za mechanika kancelárskych strojov a po ukončení základ-
nej vojenskej služby nastúpil do podniku Kancelárske stroje n. p. na ob-
chodné oddelenie. Po roku 1989 sa osamostatnil a vytvoril firmu OPTIMA 
kancelárska technika, ktorá sa zaoberala dovozom kancelárskej a písacej 
techniky a potrieb.

Do lionského hnutia ho priviedla bývalá parlamentná poslankyňa 
a kolegyňa v poslaneckej lavici v Brne pani Maruška Noveská. Spolu s nie-
koľkými priateľmi založili klub LC Brno Špilberk.

Jeho mottom počas guvernérskeho roku 2007 – 2008 bolo „Stavať 
mosty medzi ľuďmi“. Mosty sa môžu klenúť aj medzi mestami a preto sa 
snažil o čo najširšiu jumelage medzi lionskými klubmi v Európe.

V svojom príhovore delegátom konventu v Mojmírovciach pri Nitre 
dňa 12. 5. 2007 pred svojim zvolením za guvernéra Distriktu 122 okrem 
iného povedal:

„To čo robíme dnes, ovplyvní činnosť nášho distriktu zajtra. Premýš-
ľajme o tom, akým smerom sa náš distrikt bude uberať v budúcnosti“. 
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Slovo Guvernéra 
Distriktu 122
Pavol Mora DG 2019-20
LC Banská Bystrica Foto: Ján Mišiak Miškovič

Milé Lionky, milí Lioni,

dostáva sa vám do rúk špeciálne číslo časopisu Český a Slovenský LION.
Rok 2020 je rokom, kedy môžeme hrdo povedať, že lionské hnutie 

v Českej republike a na Slovensku má 30 rokov.
Najstarším lions klubom, ktorý vznikol vtedy ešte na území Česko-

slovenska, z doposiaľ aktívnych klubov je PRAGUE EAGLE LC (50610), 
evidovaný v databáze Lions Clubs International od 11. 5. 1990. V tomto 
klube v súčasnosti už nepôsobia jeho zakladajúci členovia.

V poradí druhým najstarším je PRAGUE PRVNÍ LC (50952), ktorý 
bol založený 18. 9. 1990 a v klube je jedna zakladajúca členka Marie 
Petraňová.

ČESKÉ BUDĚJOVICE LC (51054) je tretí najstarší aktívny klub. V klu-
be pôsobí jeden zakladajúci člen, PDG Jan Loukotka. Charter Day (deň 
vzniku) tohto klubu sa datuje na 1. 11. 1990.

Dátum 26. 11. 1990 je dňom vzniku TEPLICE LC (51086), štvrté-
ho najstaršieho klubu s dvomi charter členmi. Sú to PDG Jan Štěrba 
a Jan Tuma.

Najstarší klub, ktorý vznikol na území dnešnej Slovenskej republiky 
je BRATISLAVA LC (51165) s Charter Day konanom 26. 12. 1990. Členom 
klubu je už len jeden zakladajúci člen PDG Peter Štecko.

„Špeciálna príloha“ aktuálneho čísla časopisu, ktorý držíte v ru-
kách, si v žiadnom prípade nekladie za cieľ zmapovať históriu lion-
ského hnutia na našom území. Cieľom je u niektorých čitateľov oživiť 
spomienky a u ostatných vzbudiť záujem o činnosť lionského hnutia 
na území bývalého Československa. Vybrané články a fotografie tvoria 
len zlomok z veľkého množstva informácií, ktoré sa za celé obdobie 
podarilo lionom zaznamenať a zachytiť na stránkach buletínu LION.

Do prílohy sa dostali pohľady na vznik Distriktu 122 dvoch prvých 
guvernérov, Vojtěcha Trapla a Zdena Somoru.

Medzinárodné oftalmologické výukové centrum v Prahe (LOEC) bolo 
vybudované vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady za výraznej 
finančnej podpory nadácie Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Zároveň našou najväčšou „investičnou“ akciou bola výstavba Ne-
mocnice „St. Cyril & Metod Lions Health Centre Mukuyu-ini“ v Keni.

Niektoré z našich najstarších Lions klubov bilancovali svoju činnosť 
pri príležitosti svojich okrúhlych výročí vzniku klubu aj v časopise LION.

Verím, že sa vám príloha zapáči a v niektorých z nasledujúcich 

čísiel sa vrátime k opätovnému oživeniu takmer zabudnutých akcií 
klubov a činnosti distriktu.

V celosvetovej lionskej rodine sme zažili veľmi veľkú stratu. 17. de-
cembra 2019 zomrel prvý medzinárodný viceprezident Haynes H. Town-
send. Lion Townsend bol 40 rokov aktívnym členom klubu Dalton Noon 
Lions Club v Daltone v štáte Georgia v USA. Veril, že skutky láskavosti, 
veľké i malé, môžu zmeniť životy ľudí na celom svete.

Česť jeho pamiatke.
Douglas X. Alexander z Brooklynu, New York (USA) bol následne 

Radou medzinárodných riaditeľov LCI menovaný do pozície “Prvý me-
dzinárodný viceprezident” LCI dňa 9. januára 2020.

Rok 2020 mal byť rokom, kedy Distrikt 122 navštívi medzinárod-
ný prezident Lions Clubs International Dr. Jung-Yul Choi. Z dôvodu 
epidémie COVID-19 sa plánovaná návšteva Bratislavy v dohodnutom 
termíne neuskutoční.

Lionský rok 2019-20 je v Distrikte 122 opäť turbulentným rokom, 
z dôvodu návratu k téme usporiadania vzťahov lionského hnutia na 
území dvoch štátov. Len čas ukáže, aký bude ďalší vývoj lionského 
hnutia na území Českej republiky a Slovenskej republiky. 

MJF Pavol MORA
Guvernér Distriktu (DG) 122
člen LCI od roku 2009, Banská Bystrica LC
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14. november - Svetový deň diabetu

PDG BohuMír Bobo Krátky
LC Heart of Slovakia Foto:  Wikimedia Commons

Svetový deň diabetu (World Diabetes Day ďalej WDD) je ce-
losvetová kampaň, ktorá sa každoročne koná za účelom zjedno-
tenia medzinárodnej komunity chorých na cukrovku a za úče-
lom zvyšovania povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, 
príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám, 
bohužiaľ, každý rok pripomína, že počet chorých na cukrovku 
sa stále zvyšuje.

14. 11. 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Ban-
ting. Spolu so študentom medicíny menom Charles Herbert Best 
sa im podarilo v októbri 1921 izolovať klinicky použiteľný inzulín 
z Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Banting a Best vyskúšali 
v roku 1922 účinnosť inzulínu na sebe, následne sa im podarilo za-
chrániť 14-ročného chlapca trpiaceho na cukrovku, ktorého stav bol 
beznádejný. Tak sa začala nová éra v dovtedy neliečiteľnej a k smrti 
vedúcej choroby. V roku 1923 získal Banting za svoj objav Nobelovu 
cenu. Best sa tejto pocty nedočkal, hoci významnou mierou prispel 
k zisťovaniu cukru v moči.

Medzinárodná diabetologická federácia (IDF) vyvinula online ná-
stroj na hodnotenie rizika, ktorý pomáha predpovedať riziko vzniku 
cukrovky 2. typu v priebehu nasledujúcich 10 rokov. Lions Clubs In-
ternational (LCI) sa spojila s IDF s cieľom vyšetriť jeden milión ľudí na 
cukrovku 2. typu a zvýšiť povedomie o tejto chorobe, ktorá postihuje 
každého jedenásteho človeka na svete.

„Cukrovka je globálna epidémia, ale je to tiež osobná choroba, ktorá 
postihuje rodinu, priateľov a susedov ľudí žijúcich s cukrovkou. Chceme 
byť súčasťou riešenia a veríme, že môžeme byť, ak sa Lioni vo všetkých 
krajinách sveta spoja v tejto dôležitej veci.“ Podpora WDD je súčasťou 
prísľubu medzinárodnej humanitárnej organizácie LCI robiť opatrenia 
v zabránení šírenia cukrovky prostredníctvom vzdelávania, lepšieho 
prístupu k informáciám a starostlivosti k podpore výskumu, ktorý vedie 

k novým liečebným postupom a technológiám, ktoré môžu zmeniť život. 
Organizácia LCI oznámila svoje globálne zameranie na cukrovku v roku 
2017. Takmer 15 000 Lions klubov vo viac ako 35 000 projektoch, poskytli 
pre viac ako 10 miliónov ľudí v ich komunitách službu spojenú s preven-
ciou, osvetou či zmiernením následkov ochorenia diabetes.

Podľa odhadov IDF je nediagnostikovaných až 212 miliónov ľudí 
alebo polovica dospelých, ktorí v súčasnosti žijú s cukrovkou. Vo väč-
šine prípadov ide o cukrovku 2.typu, ktorej sa dá do veľkej miery pred-
chádzať. IDF predpovedá, že počet ľudí s cukrovkou dosiahne do roku 
2045 úroveň 629 miliónov. 

Zľava:  Charles Herbert Best, študent medicíny a Frederick Grant 
Banting, kanadský fyziológ.
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Foto: archív autorky

Konferencia Lions Quest v Kyjeve

Katarína Švajdová
LC Heart of Slovakia

Prvýkrát som sa s programom Lions Quest stretla na workshope, 
ktorý sa uskutočnil v Nitre na Spojenej škole Slančíkovej v dňoch 
22.–23. 6. 2018 za účasti šiestich škôl z Nit-
rianskeho regiónu.

O výbornú atmosféru workshopu sa posta-
ral senior tréner Lions Quest programu Gábor 
Papp. Workshop ma zaujal svojou praktickos-
ťou, dynamikou a vhodným využitím pre žiakov 
základnej a strednej školy, keďže sama som 
učiteľkou na Strednej zdravotníckej škole. A už 
dlho som hľadala spôsob ako osloviť našich 
žiakov novou, zaujímavou formou. Skontakto-
vala som sa s riaditeľom programu Andrejom 
Belajom. Tak začala moja cesta za profesiou 
školiteľky programu Lions Quest.

Nasledujúci Lions Quest workshop sa usku-
točnil v dňoch 14.–15. 6. 2018 v Základnej ško-
le Nábrežie mládeže v Nitre, na ktorom som sa 
už podieľala sčasti aj ja. Viedol ma skvelý od-
borník Gábor Papp, ktorý bol mojím mentorom 

počas celého obdobia. Záverečnú skúšku som absolvovala na work-
shope vo Zvolene 28. 8. 2019. Úspešne som zložila skúšku a získala 

medzinárodný certifikát: Lions Quest Trainer 
Certification dňa 26. 11. 2019.

16. januára 2020 som sa prvýkrát zúčastni-
la medzinárodnej konferencie v Kyjeve. Sloven-
sko sa zúčastnilo druhýkrát. Bol to pre mňa veľ-
mi obohacujúci profesijný zážitok. Lions Quest 
vidím ako perspektívny vzdelávací program pre 
našu mládež. Zlepšuje spoločenskú klímu v ško-
le, výsledky žiakov v škole, spoluprácu rodičov 
a školy. Znižuje agresivitu a násilie v škole, hla-
dinu stresu u žiakov, konfliktné situácie. Stretla 
som sa s mnohými pozitívnymi reakciami. Ja 
osobne vidím v programe svoj osobný profesij-
ný rast. Pracujem s mladými už 14 rokov a vidím 
pozitívny vplyv na ich učebné výsledky, vzťahy 
v triede sa zlepšili. Dnešné školstvo smeruje 
k modernizácii a toto je jeden zo spôsobov ako 
ju dosiahnuť. 
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Foto: archív autora

Pierko pomoci pre lionov

PDG BohuMír Bobo Krátky
LC Heart of Slovakia

FeDoR je skratka Fénixáckeho Dobrovoľníka Roka. FeDoR je každo-
ročným vrcholom spoločenskej sezóny dobrovoľníkov Detskej orga-
nizácie Fénix. Je to slávnostný večer, kedy si členovia organizácie 
pripomínajú úspechy celej organizácie a spoločne vyhodnotia, kam sa 
za uplynulý rok posunuli. V príjemnej atmosfére „fénixáci“ posilňujú 
silné puto v tejto detskej organizácií. Pri tejto príležitosti oceňujú 
najaktívnejších, ale aj najzanietenejších dobrovoľníkov, základné či 
partnerské organizácie.

Deti môžu získať v kategórii „zlaté pierko“ ocenenie člena do 
18 rokov, ktorý sa dlhodobo a aktívne podieľa na organizovaní po-
dujatí alebo je súčasťou záujmového útvaru. Navrhnutý môže byť 
raz do roka. Takéto ocenenie je možné udeľovať aj priamo vo svojich 
základných organizáciách. Dospelí môžu získať ocenenia v troch ka-
tegóriách: „zlaté krídlo“ ocenenie člena nad 18 rokov, ktorý sa svojou 
prácou zaslúžil o významnú pomoc pri rozvoji Detskej organizácie FÉ-
NIX, „veľké srdce“ ocenenie je výnimočné tým, že ako jediné je pre ne-
členov organizácie. Je určené pre toho, kto prenechá priestor svojmu 
partnerovi, dieťaťu alebo spolupracovníkovi na dobrovoľníctvo a prá-
cu s deťmi a mládežou a „odvážny čin“ ocenenie ktoré nie je vekovo 
obmedzené. Získať ho môže ktorýkoľvek člen organizácie za hrdinský 
čin, akým je pomoc pri živelných katastrofách, nasadenie vlastného 
života alebo iný výnimočný čin. V troch kategóriách sú oceňované aj 
kolektívy: „správna cesta“ je ocenením takého kolektívu, ktorý je na 
správnej ceste. Znamená to, že pravidelne a systematicky pracuje a má 
dobré nápady, ktoré si všimli aj ostatní. Ocenenie „Skvelý nápad“ získa 
základná organizácia, ktorá má projekt hodný povšimnutia a mal by 
sa dostať aj do povedomia ostatných. Ocenenie „Pierko pomoci“ je 
určené pre firmu, obecný úrad alebo iné občianske združenie, ktoré 
DO Fénix významne pomohlo v akomkoľvek smere.

Poslednú novem-
brovú sobotu som 
sa mal možnosť zú-
častniť po druhý krát 
slávnostného večera 
FeDoR 2019. Pozván-
ka na toto podujatie 
mi prišla poštou, čo 
ma veľmi potešilo. 
Spozornel som o nie-
koľko dní, keď mi pani 
predsedníčka Eva Pin-
térová telefonovala 
za účelom overiť si, či 
som pozvánku dostal a či sa podujatia zúčastním. Vyjadril som sa, že 
ma pozvanie veľmi teší a že urobím všetko preto, aby som sa mohol 
zúčastniť. Mal som v pláne stráviť sobotu v kruhu rodiny, nakoľko piat-
kový večer sme mali naplánovanú účasť na synovej stužkovej slávnosti. 
Pani predsedníčka však vytrvalo svojimi otázkami smerovala k tomu, 
aby som určite prišiel a potvrdil je účasť. Sobotné pohodlie som pred-
sa len vymenil za dvestopäťdesiat kilometrovú otočku na Oščadnicu 
a až tam som sa dozvedel prečo J. Počas odovzdávania ocenení som 
mal tú časť prevziať fénixácke „Pierko pomoci“ ako predstaviteľ lion-
ských klubov. Toto ocenenie patrí lionským klubom Distriktu 122 a je 
výsledkom spolupráce, ktorú obe organizácie naštartovali podpisom 
Memoranda o spolupráci (viď LION č. 1/2018 s.35). Každoročne DO Fé-
nix vyzbiera pre celosvetový lionský projekt LRfS stovky nepotrebných 
okuliarov, a tak prispeje na ich opätovné využitie a ochranu životného 
prostredia. Ďakujeme Fénixáci! 

Eva Pinterová odovzdáva lionovi Bohumí-
rovi Krátkemu ocenenie „Pierko pomoci“.
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Foto: ilustračné

Buďte konzervatívni v tom, čo posielate 
a liberálni v tom, čo dostanete
PDG BohuMír Bobo Krátky
LC Heart of Slovakia

Možno sa vám už stalo, že ste dostali hromadný e-mail, ktorý bol zasla-
ný na stovky elektronických adries, medzi ktorými bola tá vaša. Možno 
sa vám už stalo, že vám bola preposlaná elektronická pošta, ktorej 
ste nerozumeli, lebo ste neboli účastníkom komunikácie od začiatku. 
Možno sa vám už stalo, že ste odpovedali na hromadne rozposlanú 
elektronickú poštu a po jej odoslaní ste si pomysleli, že ste to nemali 
robiť. Možno ste sa nikdy nezamysleli na tým, že či má elektronická 
pošta pravidlá a ak áno, aké. Možno si práve uvedomujete, že všetko 
uvedené je súčasťou vášho života vo virtuálnom prostredí internetu. 
Možno si myslíte, že akonáhle sa ponoríte do internetového sveta, je 
vaša anonymita nekonečná. Možno práve teraz pochopíte odporúča-
nie, ktoré nájdete, ak dočítate text do konca.

Internet je práve preto cenný,  že umožňuje voľný tok informácií. 
Za zdravie a pohodu internetu sú zodpovední jej používatelia, ktorí 
sa musia jednotne chrániť pred zneužívaním, ktoré narušuje systém 
a ohrozuje jeho dlhodobú životaschopnosť.

Elektronická komunikácia môže mať rôzne podoby a formy. Či už 
je to prezeranie web stránok, nákup v elektronických obchodoch, prí-
spevky v diskusných fórach, rozhovory v „chatoch“, alebo zasielanie 
elektronických správ „emailov”. Užívatelia internetu sa každodenne 
zúčastňujú komunikácie odohrávajúcej sa prostredníctvom elektronic-
kých prostriedkov a preto je potrebné mať na pamäti, že každá z nich 
má svoje špecifiká, zásady a pravidlá.

Rada pre internetovú architektúru vydala vyhlásenie o politike 
týkajúcej sa etiky na internete. Tento dokument (RFC 1087 Etika a in-
ternet, 1989) v parafráze charakterizuje ako neetickú a neprijateľnú 
akúkoľvek činnosť, ktorá zámerne: 

• sa snaží získať neoprávnený prístup k zdrojom internetu, 
• narúša zamýšľané použitie internetu, 
• pri týchto činnostiach mrhá zdroje (ľudia, kapacita, počítač), 

• ničí integritu počítačových informácií a/alebo ohrozuje súkro-
mie používateľov. 

Existuje aj dokument (RFC 1855 Netiquette Guidelines, 1995) 
pod názvom Netiquette Guidelines, ktorý poskytuje minimálny súbor 
usmernení a pravidiel slušného správania na internete. Pojem netiketa 
predstavuje spojenie slov net (sieť) a etiketa (súhrn zásad a pravidiel 
spoločenského správania a zvykov).

Takmer vždy sa dá každý internetový užívateľ vystopovať pomo-
cou rôznych technických prostriedkov a metód. Väčšina užívateľov 
o tom nemá ani potuchy a preto sa vyjadrujú „voľne” ale aj vulgárne, 
robia útoky na druhé osoby, osočujú ich, alebo sa z nich vysmievajú. 
Treba myslieť na to, že vaše správy sa môžu dostať k tisícom ľudí po 
celom svete a závisí len od tónu a obsahu správy, aký obraz si o vás 
títo ľudia vytvoria. Nekomunikujete s počítačmi, ale s ľuďmi, ktorí 
majú city rovnako ako vy a preto nebuďte agresívni a ak sa dostanete 
do sporu, argumentujte k veci; nepoužívajte osobné útoky nesúvisia-
ce s problémom. Odpúšťajte chyby a pri komunikácií buďte struční, 
vecní a uvádzajte vždy všetky potrebné a zodpovedajúce informácie. 
Riaďte sa pravidlami pre emailovú komunikáciu, ktoré sú: 

• Pokiaľ nepoužívate kryptovanú komunikáciu, predpokladajte, 
že email môže čítať ktokoľvek. Nikdy do neho nepíšte veci, ktoré 
by ste nenapísali na pohľadnicu, nikdy nepíšte druhému to, čo 
by ste nepovedali v miestnosti plnej ľudí. 

• Ak posielate správu, ktorú ste dostali, ďalej, nemeňte jej text. 
Pokiaľ bol jej obsah odkazom pre vás, získajte pred jej odosla-
ním ďalším osobám súhlas autora. 

• Neposielajte reťazové správy - sú otravné. 
• Buďte konzervatívni v tom, čo posielate a liberálni v tom, čo 

dostanete - nie je vhodné posielať hrubé a osočujúce správy. 
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• Uľahčite adresátovi komunikáciu a pridajte na záver správy kon-
takt na seba. 

• Zvážte používanie slov písaných veľkými písmenami - vyjad-
rujú kričanie. 

• Používajte emotikony, ale s mierou. Nemyslite si, že smajlík 
prekryje inak urážlivý alebo nevkusný obsah. 

• Ak dostanete správu, ktorá vo vás vyvolá silné emócie, počkajte 
s odpoveďou radšej do ďalšieho dňa. 

• Keď odpovedáte na správu, buďte struční a z odpovedajúceho 
emailu vymažte všetky nedôležité časti. 

• Predmet správy by mal odrážať jej obsah. 
• Ak si myslíte, že správa je dôležitá, dajte autorovi najavo, že 

vám prišla, aj ak dlhšiu odpoveď pošlete neskôr. 
• Ak posielate správu s veľkými prílohami, upozornite na to prí-

jemcu a uistite sa, že mu to neprekáža. 
• Rešpektujte súkromie iných. Ak vám prišla správa, ktorá vám 

nepatrí, vymažte ju.

Aby sme napísali emailovú správu dobre, je potrebné vedieť, ktoré 
časti správy sú povinné, ktoré nie a na čo slúžia. 

Napríklad: 
• Komu: zoznam príjemcov, z ktorých každý jeden by mal potvrdiť 

prijatie správy a odpovedať na ňu 
• Kópia: zoznam príjemcov, ktorým sa dáva na vedomie kópia 

správy, neočakávame odpoveď na správu 

• Predmet: povinné pole informujúce čoho sa vaša správa týka 
(jasný a stručný text do 30 znakov) 

• Samotná správa: povinný text správy by mal obsahovať pozdrav 
(oslovenie), jasný a stručný obsah, pozdrav a podpis. Samotná 
emailová správa má nastaviteľné aj ďalšie parametre (Odosiela-
teľ, Priorita, Skrytá kópia, Odpovedať na, Príloha, Formát sprá-
vy), ktorých význam je popísaný aj na internetových stránkach. 
Spomeniem však ešte jeden, pre niekoho možno často využívané 

• Potvrdiť prečítanie: vyžiadame si zaslanie potvrdenia o tom, že 
prijímateľ správu prečítal, toto je považované za hrubý zásah 
do súkromia prijímateľa!

Pri zasielaní emailov je potrebné mať aj na pamäti, že dochá-
dza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb. Štandardne sa 
spracúvajú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová ad-
resa. Je preto potrebné vysporiadať sa s problematikou spracúvania 
osobných údajov v tejto oblasti na základe relevantného právneho 
základu, ktorý vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016.

Možno sú vám uvedené informácie známe. Možno sa budete po-
zerať do svojich emailových schránok s iným pohľadom. Možno vás 
rozveselí stránka www.ovce.sk (viď. Obťažovanie alebo Pomútené 
hlavy), no určite nezabudnite na sľúbené odporúčanie, ktoré znie: 
V prostredí internetu je potrebné správať sa rovnako ako v reálnom 
živote (bodka). 
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Foto: Ján Mišiak Miškovič

Jesenné stretnutie 
prezidentov distriktu
Pavol Mora DG
LC Banská Bystrica

Jesennému zasadnutiu prezidentov v Brne predsedal DG Pavol Mora. 
Zľava: II. VDG Milan Ondruš, PDG Bohumír Krátky, DG Pavol Mora a I. VDG 
Čestmír Koželuha.

Účastníci zasadnutia, prezidenti Lions klubov a členovia kabinetu 
distriktu.

Fotografia na pamiatku, zľava: DG Pavol Mora, PDG Lea Janků a prezi-
dent klubu LC Banská Bystrica Marek Modranský.

Dňa 9. novembra 2019 v Grand hotel Brno sa uskutočnilo jesenné 
zasadnutie prezidentov Lions klubov Distriktu 122. DG Pavol Mora 
privítal prítomných PDG, členov kabinetu a prezidentov klubov.

DG Pavol Mora požiadal zmocnencov, aby informovali o účasti 
na Lions Europa Forum 2019 v Tallinne. Zmocnenci Distriktu 122 – 
GMT Ladislav Balázs, New Voices Katarína Žiaková a GST Jaroslav 
Dobiš poskytli prítomným informácie z účasti na tomto podujatí.

Zmocnenec LCIF podal informáciu o projektoch, v ktorých Dis-
trikt 122 čerpal prostriedky z LCIF počas svojej existencie. V súvis-
losti s prebiehajúcou kapitálovou kampaňou Campaign100 odpo-
ručil jednotlivcom a klubom zapojiť sa do tejto kampane a vyzval 
prítomných lionov, aby sa stali príkladom v tomto aktuálnom lion-
skom roku a prispeli do kampane sumou minimálne 100,– USD. Po-
čas prezentácie prítomní prezidenti obdržali odznak Kampane 100.

DG Pavol Mora informoval, že zo zasadnutia 1. Kabinetu v Ban-
skej Bystrici bol rozposlaný zápis, ktorý je na webovej distriktnej 
stránke. Následne informoval o stretnutí prezidentov a sekretá-
rov slovenských klubov vo Zvolene dňa 20. 10. 2019. Stretnutie 
prezidentov a sekretárov českých klubov sa konalo v Prahe dňa 
19. 10. 2019. Na základe výzvy predsedu regiónu Slovensko Jána 
Dudáša na stretnutí prezidentov SK Lions klubov vo Zvolene dňa 
20. 10. 2019 sa uskutočnila schôdza prípravného výboru Asociá-
cie Slovenských Lionských Klubov v Beladiciach dňa 26. 10. 2019. 
Dňa 30. 10. 2019 bola podaná žiadosť o registráciu Asociácie na 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v Bratislave.

Zmocnenec pre Výmenu mládeže Tomáš Renčo informoval, že 
web stránka výmeny mládeže je už aktualizovaná.

Zmocnenec pre konvent distriktu 2020 Petr Schel informoval 
o prípravách Konventu v Českých Budějoviciach. Prezidentka klubu 
LC Plzeň Bohemia Jana Tlustá pozvala prítomných na koncoročné 
aktivity klubu do Plzne 2. a 8. 12. 2019.

DG Pavol Mora konštatoval, že kluby robia akcie, no nezve-
rejňujú o svojej činnosti informácie ani na stránkach LCI ani na 
stránkach D122 a nezasielajú informácie ani do časopisu LION, 
preto sú vnímané ako „spiace kluby“. 
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Foto: Ján Mišiak Miškovič

Nominačná schôdza Distriktu 122

Pavol Mora DG
LC Banská Bystrica

Nominačnú schôdzu zvolal IPDG Jan Kalaš.

IPDG Jan Kalaš pozval na Nominačnú schôdzu medzinárodného ria-
diteľa (ID) Daniela Isenricha z Nemecka. Zľava: ID Daniel Isenrich, 
guvernér D122 Pavol Mora a IPDG Jan Kalaš.

O aktuálnej situácii v Distrikte 122 diskutoval ID Daniel Isenrich 
a guvernér D122 Pavol Mora. Zľava: lion Miloslav Ďurčík (LC Brati-
slava Pressburg) ako tlmočník, DG Pavol Mora a ID Daniel Isenrich.

Za nominanta na pozíciu guvernér Distriktu 122 pre lionský rok 
2020-21 bol zvolený I. viceguvernér Distriktu 122 Čestmír Koželu-
ha. Zľava: I.VDG Čestmír Koželuha, regionálny chairman Slovensko 
Ján Dudáš a zónový chairman Banská Bystrica II. Pavol Chovanec.

Každoročne od vzniku nášho provizórneho Distriktu v roku 1992 sa 
uskutočňuje v súlade s pravidlami Lions Clubs International do konca 
februára tzv. Nominačná schôdza. Cieľom zvolania nominačnej schôdze 
je nominácia guvernéra distriktu na nasledujúci lionský rok. Konečné 
slovo má Rada medzinárodných riaditeľov LCI, ktorá na svojom jarnom 
zasadnutí buď voľbu potvrdí, alebo vyberie iného guvernéra distriktu, 
ktorý bude slúžiť v nasledujúcom lionskom roku.

Nominačnú schôdzu na deň 28. februára 2020 do hotela Grand 
v Brne zvolal bezprostredne minulý guvernér distriktu IPDG Jan Ka-
laš. Právo hlasovať na volebnej Nominačnej schôdzi majú guvernér 
a viceguvernéri distriktu, sekretár a pokladník kabinetu, predsedovia 
(chairmani) regiónov a zón a všetci predchádzajúci guvernéri distriktu.

Nominovaným kandidátom na guvernéra Distriktu 122 (Česká re-
publika a Slovenská republika) pre lionský rok 2020-21 bol I. vicegu-
vernér D122 Čestmír Koželuha (LC Plzeň City).

Kandidát Čestmír Koželuha prehlásil, že je pripravený „slúžiť“ po-
čas lionského roka 2020-21 ako guvernér D122 a zároveň predstavil 
niektoré svoje ciele:

• stabilizovať situáciu v distrikte
• organizovať a pokračovať v rozbehnutých distriktných projektoch
• podporiť Campaign100 v distrikte
• založiť minimálne jeden nový Lions klub
• zlepšiť komunikáciu v celom distrikte
Po vyhlásení výsledku volieb voliči zablahoželali nominantovi lio-

novi Čestmírovi Koželuhovi so želaním, aby realizoval veľa pozitívnych 
rozhodnutí pre Distrikt 122.

Hosť Kurt Sebald, PDG D111 taktiež zablahoželal kandidátovi 
k zvoleniu.

Na základe výsledkov tajného hlasovania nominačnej schôdze bolo 
prijaté nasledovné rozhodnutie adresované Rade medzinárodných 
riaditeľov LCI: Lion Čestmír Koželuha, I. viceguvernér D122, je nomi-
novaný na guvernéra D122 pre lionský rok 2020-21. 
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30 rokov 
lionského hnutia 

na území Českej republiky 
a Slovenskej republiky 

•  špeciálna príloha  •

30 rokov lionského hnutia na území Českej 
republiky a Slovenskej republiky • špeciál •
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20 let LC České Budějovice
  Petr Jaroš, 1. VDG

Lions Club České Budějovice byl založen 
16. listopadu 1990, je druhým nejstarším Lions 
Clubem v Československu a nedávno oslavil 
dvacáté výročí své existence. 

V prvních letech své činnosti oslovil mnoho lidí, kteří se 
stávali jeho členy. Jak už to ale bývá, pracovní povinnosti 
nás čím dál více začnou pohlcovat a volného času nezbý-
vá. A tak se stalo, že členů začalo ubývat a klub musel 
donedávna o své přežití doslova bojovat. Z velkého počtu 
členů zůstalo ale 11, kteří tvořili jádro, tak pevné, že do-
kázali klub opět postavit na nohy. Klub také oživil příchod 
čtyř nových členů. S novými kolegy a jejich nápady klub 
i omládl. Klubové debaty jsou nyní věcnější a méně kon-
troverzní než v původním kolégiu 26 členů. Klub nabývá 
nové, operativnější energie.

Za svou dvacetiletou historii věnoval klub více než 
1 350 000 Kč na nákup pomůcek a vybavení především 
pro zrakově a jinak postižené děti. Podílel se na zmoder-
nizování vybavení specializovaných učeben pro děti s po-
stižením zraku soustředěné v Základní škole v Českých 
Budějovicích na sídlišti Máj. Úzce spolupracoval s cent-
rem sociálních služeb Tyflokabinet pro zrakově postižené 
a nevidomé a pravidelně podporuje jeho činnost. Před 

rokem vymyslel a spustil screeningový projekt Lions Eye, 
který je dnes znám v celém D-122. Pravidelně také po-
řádá ve spolupráci s Jihočeským divadlem Vánoční bene-
fiční divadelní představení, jehož výtěžek je věnován na 
charitativní účely.

S hrdostí tak mohl nedávno oslavit 20. výročí své 
Charter Night. Ta se konala pod záštitou primátora města 
České Budějovice Mgr. Juraje Thomy v nejvýznamnějších 
prostorách města, v obřadním sále historické radnice. Zú-
častnil se jí primátor města, guvernér D-122 JUDr. Ol-
dřich Choděra, guvernér Rotary Clubu Ing. arch. Martin 
Timr a zástupci LC z Německa, Rakouska a mnoha čes-
kých klubů.

Smysl svého dalšího působení vidí členové v realizaci 
humanitárních projektů a utužování přátelství, bez kte-
rého si dnes nikdo z nás neumí klubový život představit.  
Jak tuto myšlenku vystihl ve svém motu člen našeho klu-
bu a 1. Vice District Guvernér Ing. Petr Jaroš: „Přátelství 
je cíl.“  

Prezident LC České Budějovice Stanislav Štádler Člen LC České Budějovice Petr Jaroš, 1. VDG
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Účastníci slavnostního zasedání na českobudějovické radnici

K dobré náladě v Masných krámech přispěl i pravý strakonický dudák

Členové LC České Budějovice stojí pevně za svým lvem

Jaromír Schel, viceprezident LC ČB

Jan Steringa, sekretář LC ČB

Jan Nádravský, zakládající člen LC ČB
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Za svou dvacetiletou historii věnoval klub více než 
1 350 000 Kč na nákup pomůcek a vybavení především 
pro zrakově a jinak postižené děti. Podílel se na zmoder-
nizování vybavení specializovaných učeben pro děti s po-
stižením zraku soustředěné v Základní škole v Českých 
Budějovicích na sídlišti Máj. Úzce spolupracoval s cent-
rem sociálních služeb Tyflokabinet pro zrakově postižené 
a nevidomé a pravidelně podporuje jeho činnost. Před 

rokem vymyslel a spustil screeningový projekt Lions Eye, 
který je dnes znám v celém D-122. Pravidelně také po-
řádá ve spolupráci s Jihočeským divadlem Vánoční bene-
fiční divadelní představení, jehož výtěžek je věnován na 
charitativní účely.

S hrdostí tak mohl nedávno oslavit 20. výročí své 
Charter Night. Ta se konala pod záštitou primátora města 
České Budějovice Mgr. Juraje Thomy v nejvýznamnějších 
prostorách města, v obřadním sále historické radnice. Zú-
častnil se jí primátor města, guvernér D-122 JUDr. Ol-
dřich Choděra, guvernér Rotary Clubu Ing. arch. Martin 
Timr a zástupci LC z Německa, Rakouska a mnoha čes-
kých klubů.

Smysl svého dalšího působení vidí členové v realizaci 
humanitárních projektů a utužování přátelství, bez kte-
rého si dnes nikdo z nás neumí klubový život představit.  
Jak tuto myšlenku vystihl ve svém motu člen našeho klu-
bu a 1. Vice District Guvernér Ing. Petr Jaroš: „Přátelství 
je cíl.“  

Prezident LC České Budějovice Stanislav Štádler Člen LC České Budějovice Petr Jaroš, 1. VDG
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Účastníci slavnostního zasedání na českobudějovické radnici

K dobré náladě v Masných krámech přispěl i pravý strakonický dudák

Členové LC České Budějovice stojí pevně za svým lvem

Jaromír Schel, viceprezident LC ČB

Jan Steringa, sekretář LC ČB

Jan Nádravský, zakládající člen LC ČB
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Desaťročia pomoci
  Peter Kresánek, 1. LC Bratislava

Pri príležitosti dvoch desaťročí pôsobenia na Slovensku 
charitatívnej asociácie Lions sa v Bratislave 15. apríla 2011 
uskutočnilo medzinárodné stretnutie zástupcov českých, rakúskych 
a slovenských Lions klubov. 

1. Lions Club (1. LC) Bratislava 
vznikol 15. apríla 1991. Medzi jeho 
zakladateľmi boli: známy českoslo-
venský parkúrový jazdec Andrej 
Glatz (prvý a dlhoročný prezident 
klubu), advokát Ján Havlát, Martin 
Smieško, či podnikateľ Marián Hor-
váth. 

„Za tie roky sa nám podarilo 
pekné veci urobiť,“ spomenul na 
stretnutí A. Glatz. Zároveň poukázal 
na výnimočnosť dobročinnosti lio-
nov, ktorá nespočíva v sponzorských 
daroch, ale v pomoci zabezpečo-
vanej vlastnými rukami jej členov, 
bez ohľadu na ich postavenie. Bra-
tislavských lionov môžete najčastej-
šie stretnúť v období koncoročných 
sviatkov, či počas roka na rôznych 
akciách.

Pomáhame
1. LC Bratislava okrem iného 

pomohol pri modernizácii zariade-
ní detských domovov (Bernolákovo, 
Levoča, Handlová, Čakany), v zdra-
votníctve pri projektovaní, nákupe 
a budovaní lekárskych zariade- 
ní (napríklad pojazdná pôrodnica, 
oftalmologické centrum, laserový 
nôž). 

Jeho členovia, ktorých počet 
sa rozrástol, tiež poskytli dodávku 
Mercedes (uspôsobenú i pre imobil-
ných), ktorá slúži ako sociálny taxík 
v Prievidzi, či elektrické vozíky pre 
nechodiacich (jeden dostal i Marek 
Prostinák, ktorý bol zranený pri vý-
buchu vo VOP Nováky).

Ako uviedol súčasný prezident 
1. LC Bratislava JUDr. Jozef Škul-
téty, lioni našli na Slovensku dobrú 
živnú pôdu. Najnovšie 1. LC Brati-
slava podporuje program na ochra-
nu detí pred vznikom závislosti na 
používaní PC a internetu.  
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stretnutie s J. e. ambassadorom 
Theodoreom sedgwickom

  Tomáš Zajac, sekretár 1. LC Bratislava

Na stretnutí, ktoré sa konalo v priateľskom duchu, sme 
pána Veľvyslanca informovali o histórií, aktivitách a záme-
roch nášho klubu, ako aj o aktivitách a úspešných pro-
jektoch všetkých klubov v rámci D-122. Veľmi ho zaujali 
naše aktivity, hlavne náš program na ochranu detí pred 
nežiadúcou internetizáciou a nadmerným používaním PC 
a Lions International Bus, o ktorých si vyžiadal podrob-
nejšie informácie. Dohodli sme sa na ďalších spoločných 
stretnutiach a vzájomnej spolupráci pri plnení nášho hesla 
We Serve.  

Pri príležitosti 20. výročia 1. LC Bratislava 
a 20. výročia lionizmu v Českej a Slovenskej 
republike sa stretol prezident 1. LC Bratislava 
a Region Chairman SR D-122 2011/2012  
Jozef Škultéty a sekretár 1. LC Bratislava  
a Zone Chairman BA D-122 2011/2012 
Tomáš Zajac s pánom veľvyslancom USA v SR 
Ambassadorom Theodoreom Sedgwickom. 

Veľvyslanec USA Teodor Sedgwick (uprostred) prijal vo svojej bratislavskej pracovni predstaviteľov 1. LC Bratislava
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20 let distriktu
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

V lednu 2012 dovršil Distrikt 122 – Česká 
republika a Slovenská republika již 20 let své 
existence. Zejména o okolnostech vzniku prvních 
lionských klubů a distriktu jsme si povídali s jeho 
prvním guvernérem Dr. Vojtěchem Traplem.

Jak došlo k založení prvních lionských klubů?
Bylo to ještě v době mého působení na Ústředí české advo-
kacie, kdy jsem se jako vedoucí studijní sekce pro advoka-
cii účastnil řady setkání se zahraničními partnery, mimo 
jiné i s delegací Rakouské advokátní komory, v jejímž čele 
byl Dr. Klaus Hoffmann, který je ostatně dodnes jejím 
čestným předsedou, se kterým jsem i profesně spolupra-
coval. Právě Dr. Klaus Hoffmann se na jaře 1990 objevil 
v Praze a přivedl s sebou i Ernsta A. Musila, který byl 
v té době jedním z ředitelů významné rakouské pojišťov-
ny, s tím, že by bylo dobré, abychom v Československu 
založili první lionské kluby. S tím jsem souhlasil, dali jsme 
dohromady 20 přátel a založili LC Praha Ambasador, re-
gistrovali na vnitru a pak proběhl normální proces vydání 
zakládací listiny (Charter) v Oak Brooku. Postupem doby 
jsme zjistili, že nejsme první, ale že je zde již LC Praha 
Orel. Postupně začaly vznikat další lionské kluby, LC Pra-
ha První, LC České Budějovice a LC Teplice. Nikoho jsme 
přitom zvlášť neoslovovali, bylo to takové spontánní roz-
hodnutí lidí, kteří se také spojili k podpoře lionské myšlen-
ky. Důležité je, že byl započat proces vzniku klubů, který 
pokračuje do současné doby Není přitom nijak důležité, 
který klub byl první, významné jsou všechny, ať již vznik-
ly na počátku nebo až v poslední době. Kluby je třeba po-
suzovat ne podle toho, kdy byly založeny, ale podle toho, 
co dělají a jak prospívají společnosti a svému okolí. Možná 
tomu někdo připisuje určitý význam a chce být první nebo 
mezi prvními, síla lionů je ale v tom, že kluby spolupracují 
a nesoutěží mezi sebou a snaží se společnými silami něco 
vytvořit, ne v tom, že se někdo snaží být jediný a výlučný.

Kdy došlo k založení distriktu 122?
Postupem času se dalo dohromady již větší množství klu-
bů, našlo se dost lidí, kteří se také nadchli myšlenkou za-
kladatele Lions Clubs International Melvina Jonese a byli 
ochotni se na jejím uskutečňování i u nás spolupodílet. 
Předznamenáním založení distriktu byl první seminář 
LCI, který se uskutečnil v Praze 21. září 1991. Náš, teh-
dy ještě československý distrikt byl založen na Tři krále 
6. ledna 1992 a já jsem byl jmenován prvním guverné-
rem tohoto prozatímního distriktu. O několik dnů pozdě-
ji, 18. ledna 1992 se v pražském hotelu Palace konalo 
slavnostní zasedání, kterého se zúčastnil i mezinárodní 
prezident LCI pan Donald E. Banker, aby oficiálně uvedl 
Distrikt 122 – Česká republika a Slovenská republika 
(již tehdy o tomto názvu) do života. 
Na začátku bylo především mnoho organizační práce, 
která si vyžadovala velké časové pensum a koneckonců 
i finančních prostředků, které se vynaložilo na to, aby li-
onské hnutí u nás vzniklo, zapustilo zde své kořeny a dále 
se úspěšně rozvíjelo. Společnost se dynamicky rozvíjela, 
řada aktivních členů však měnila svůj životní osud, napří-
klad změnila práci, odešla z Prahy, získala jiné priority. 
Některé kluby se tak rozdělily, případně se oslabily tak, 
že musely přejít do jiného klubu. Tomuto vývoji odpovídá 
i současná struktura klubů. Problém v rozvoji lionismu 
v České republice vidím i v tom, že u nás neexistuje do-
statečně silná střední třída, u nás jsou i velmi bohatí lidé, 
jsou zde úspěšní podnikatelé, různé osobnosti, ale ti kte-
ří by měli tvořit střední třídu, například lékaři, středo-

Alex Koenigsmark, prezident LC Praha Kampa,  
Ernst Musil, Mrs. Bankerová a Vojtěch Trapl

Vojtěch Trapl nad stránkami prvního lionského časopisu

6 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

školští profesoři, střední podnikatelé 
a podobně, nemají třeba zrovna tomu 
odpovídající příjmy. V jiných zemích, 
které byly v obdobné situaci, příklad 
Polsko, Chorvatsko, Slovinsko ten-
to problém zřejmě nemají. Důležité 
je aby v každém klubu byla nějaká 
silná osobnost, která obvykle ostatní 
soustřeďuje a stmeluje. Pokud v klu-
bu není takový pojící tmel, rozpadne 
se klub na dvě tři skupiny anebo vů-
bec přestává fungovat. Taková situa-
ce má i svá pozitiva, zejména pokud 
je v klubu osobností více, je šance na 
vytvoření klubu dalšího. Myslím, že 
by se měla podporovat i myšlenka ju-
melage (z francouzštiny, znamenající 
„partnerství“) se zahraničními kluby 
či distrikty. Toto spojení je založeno 
na osobních přátelských vztazích, 
které by se měly pěstovat a prohlu-
bovat.

S kým jsi nejvíce spolupracoval v prv-
ních letech lionského hnutí u nás?
Před založením distriktu jsem pře-
devším spolupracoval s představiteli 
klubů, kteří se zúčastnili prvního 
semináře v záři 1991, m.j. bych jme-
noval Dr. Černého z LC Praha TGM, 
Honzu Štěrbu z LC Teplice, Rudolfa 
Vévodu z LC Brno, Honzu Loukot-
ku v LC České Budějovice, Jiřího 
Ticháčka a Karla Herra z Marián-
ských Lázní, Karla Burda z LC Praha 
První. Mezi hnací motory lionského 
hnutí v té době ale patřil i známý fil-

mový režisér Zdeněk Podskalský. Po 
založení distriktu jsem samozřejmě 
spolupracoval především s funkci-
onáři distriktu. Zdeno Somora byl 
viceguvernérem a moc pomáhal na 
Slovensko, o jednotlivé zóny se stara-
li doc. Pelech z LC Praha San Gior-
gio, prof. Slípka z LC Plzeň City, ing. 
Glatz a Ján Havlát z Bratislavy, dále 
se členy kabinetu, např. s Maruškou 
Petráňovou, pokladníkem distriktu 
i po dlouhou dobu poté, kdy jsem již 

guvernérem nebyl, se sekretářem di-
striktu, kterým byla moje žena Eva, 
takže okruh lidí byl spíše užší než 
širší. Pochopitelně jsme především 
hledali cestu, kterou by se lionské 
hnutí mělo u nás ubírat, říkával jsem, 
že potřebujeme alespoň deset gu-
vernérů z různých klubů, kteří vědí 
o co jde a vysvětlí to ostatním. Pro-
bíhala sice různá školení a konaly se 
konventy, lidé se tam však setkávali 
jednou za rok. Velký podíl na rozvoji 
lionského hnutí měl určitě guvernér 
distriktu Lojza Daněk, ostatně právě 
v době kdy byl guvernérem distriktu, 
začal zejména z jeho iniciativy a jeho 

péčí vycházet jako občasník časopis 
Český a slovenský lion, bylo to po-
chopitelně skromnější vydání než 
v současné době bez obrázků, snažili 
jsme se tehdy především informovat 
liony o aktivitách lionského hnutí 
u nás. Vždy byla samozřejmě snaha 
něco takového vydávat, ale záleželo 
i na časových možnostech jednotli-
vých guvernérů distriktu, případně 
členů kabinetu, kteří se lionské práci 
věnovali ve svém volném čase, jako 
je tomu ostatně dodnes. Důležitým 
mezníkem bylo zřízení profesionál-
ního sekretariátu v Rychnově nad 
Kněžnou. Nelze pominout ani vy-
dání sborníku k 15. výročí založení 
distriktu guvernérem distriktu Jiřím 
Zatloukalem. Základem je však efek-
tivní práce kabinetu, tu zaznamená-
vám až v posledních dvou třech le-
tech, kdy vznikla v kabinetu výborná 
parta lidů pracujících v přátelském 
prostředí a kteří se velmi rádi vidí 
i mimo oficiální setkání. Guvernéři 
distriktu mi do té doby někdy připa-
dali jako generálové bez vojska, a až 
s příchodem Oldřicha Choděry, který 
je rozeným managerem se vytvořily 
regiony, jejichž vedením se pověřili 
lidé, kteří je skutečně spravují. Kluby 
začaly více vnímat, že jsou součástí 
distriktu, že je tady možné povědo-
mí dalšího společenství, na což má 
samozřejmě vliv i to, že máme vlast-
ní webovou stránku s důležitými in-
formacemi, která se konečně začíná 

Vlevo: IP Donald E. Banker na návštěvě v Nadaci Naše dítě. Vpravo: V pivnici U Kalicha.

„Silná osobnost 
– základ úspěchu 

činnosti lionského 
klubu.“
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co dělají a jak prospívají společnosti a svému okolí. Možná 
tomu někdo připisuje určitý význam a chce být první nebo 
mezi prvními, síla lionů je ale v tom, že kluby spolupracují 
a nesoutěží mezi sebou a snaží se společnými silami něco 
vytvořit, ne v tom, že se někdo snaží být jediný a výlučný.

Kdy došlo k založení distriktu 122?
Postupem času se dalo dohromady již větší množství klu-
bů, našlo se dost lidí, kteří se také nadchli myšlenkou za-
kladatele Lions Clubs International Melvina Jonese a byli 
ochotni se na jejím uskutečňování i u nás spolupodílet. 
Předznamenáním založení distriktu byl první seminář 
LCI, který se uskutečnil v Praze 21. září 1991. Náš, teh-
dy ještě československý distrikt byl založen na Tři krále 
6. ledna 1992 a já jsem byl jmenován prvním guverné-
rem tohoto prozatímního distriktu. O několik dnů pozdě-
ji, 18. ledna 1992 se v pražském hotelu Palace konalo 
slavnostní zasedání, kterého se zúčastnil i mezinárodní 
prezident LCI pan Donald E. Banker, aby oficiálně uvedl 
Distrikt 122 – Česká republika a Slovenská republika 
(již tehdy o tomto názvu) do života. 
Na začátku bylo především mnoho organizační práce, 
která si vyžadovala velké časové pensum a koneckonců 
i finančních prostředků, které se vynaložilo na to, aby li-
onské hnutí u nás vzniklo, zapustilo zde své kořeny a dále 
se úspěšně rozvíjelo. Společnost se dynamicky rozvíjela, 
řada aktivních členů však měnila svůj životní osud, napří-
klad změnila práci, odešla z Prahy, získala jiné priority. 
Některé kluby se tak rozdělily, případně se oslabily tak, 
že musely přejít do jiného klubu. Tomuto vývoji odpovídá 
i současná struktura klubů. Problém v rozvoji lionismu 
v České republice vidím i v tom, že u nás neexistuje do-
statečně silná střední třída, u nás jsou i velmi bohatí lidé, 
jsou zde úspěšní podnikatelé, různé osobnosti, ale ti kte-
ří by měli tvořit střední třídu, například lékaři, středo-

Alex Koenigsmark, prezident LC Praha Kampa,  
Ernst Musil, Mrs. Bankerová a Vojtěch Trapl

Vojtěch Trapl nad stránkami prvního lionského časopisu
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školští profesoři, střední podnikatelé 
a podobně, nemají třeba zrovna tomu 
odpovídající příjmy. V jiných zemích, 
které byly v obdobné situaci, příklad 
Polsko, Chorvatsko, Slovinsko ten-
to problém zřejmě nemají. Důležité 
je aby v každém klubu byla nějaká 
silná osobnost, která obvykle ostatní 
soustřeďuje a stmeluje. Pokud v klu-
bu není takový pojící tmel, rozpadne 
se klub na dvě tři skupiny anebo vů-
bec přestává fungovat. Taková situa-
ce má i svá pozitiva, zejména pokud 
je v klubu osobností více, je šance na 
vytvoření klubu dalšího. Myslím, že 
by se měla podporovat i myšlenka ju-
melage (z francouzštiny, znamenající 
„partnerství“) se zahraničními kluby 
či distrikty. Toto spojení je založeno 
na osobních přátelských vztazích, 
které by se měly pěstovat a prohlu-
bovat.

S kým jsi nejvíce spolupracoval v prv-
ních letech lionského hnutí u nás?
Před založením distriktu jsem pře-
devším spolupracoval s představiteli 
klubů, kteří se zúčastnili prvního 
semináře v záři 1991, m.j. bych jme-
noval Dr. Černého z LC Praha TGM, 
Honzu Štěrbu z LC Teplice, Rudolfa 
Vévodu z LC Brno, Honzu Loukot-
ku v LC České Budějovice, Jiřího 
Ticháčka a Karla Herra z Marián-
ských Lázní, Karla Burda z LC Praha 
První. Mezi hnací motory lionského 
hnutí v té době ale patřil i známý fil-

mový režisér Zdeněk Podskalský. Po 
založení distriktu jsem samozřejmě 
spolupracoval především s funkci-
onáři distriktu. Zdeno Somora byl 
viceguvernérem a moc pomáhal na 
Slovensko, o jednotlivé zóny se stara-
li doc. Pelech z LC Praha San Gior-
gio, prof. Slípka z LC Plzeň City, ing. 
Glatz a Ján Havlát z Bratislavy, dále 
se členy kabinetu, např. s Maruškou 
Petráňovou, pokladníkem distriktu 
i po dlouhou dobu poté, kdy jsem již 

guvernérem nebyl, se sekretářem di-
striktu, kterým byla moje žena Eva, 
takže okruh lidí byl spíše užší než 
širší. Pochopitelně jsme především 
hledali cestu, kterou by se lionské 
hnutí mělo u nás ubírat, říkával jsem, 
že potřebujeme alespoň deset gu-
vernérů z různých klubů, kteří vědí 
o co jde a vysvětlí to ostatním. Pro-
bíhala sice různá školení a konaly se 
konventy, lidé se tam však setkávali 
jednou za rok. Velký podíl na rozvoji 
lionského hnutí měl určitě guvernér 
distriktu Lojza Daněk, ostatně právě 
v době kdy byl guvernérem distriktu, 
začal zejména z jeho iniciativy a jeho 

péčí vycházet jako občasník časopis 
Český a slovenský lion, bylo to po-
chopitelně skromnější vydání než 
v současné době bez obrázků, snažili 
jsme se tehdy především informovat 
liony o aktivitách lionského hnutí 
u nás. Vždy byla samozřejmě snaha 
něco takového vydávat, ale záleželo 
i na časových možnostech jednotli-
vých guvernérů distriktu, případně 
členů kabinetu, kteří se lionské práci 
věnovali ve svém volném čase, jako 
je tomu ostatně dodnes. Důležitým 
mezníkem bylo zřízení profesionál-
ního sekretariátu v Rychnově nad 
Kněžnou. Nelze pominout ani vy-
dání sborníku k 15. výročí založení 
distriktu guvernérem distriktu Jiřím 
Zatloukalem. Základem je však efek-
tivní práce kabinetu, tu zaznamená-
vám až v posledních dvou třech le-
tech, kdy vznikla v kabinetu výborná 
parta lidů pracujících v přátelském 
prostředí a kteří se velmi rádi vidí 
i mimo oficiální setkání. Guvernéři 
distriktu mi do té doby někdy připa-
dali jako generálové bez vojska, a až 
s příchodem Oldřicha Choděry, který 
je rozeným managerem se vytvořily 
regiony, jejichž vedením se pověřili 
lidé, kteří je skutečně spravují. Kluby 
začaly více vnímat, že jsou součástí 
distriktu, že je tady možné povědo-
mí dalšího společenství, na což má 
samozřejmě vliv i to, že máme vlast-
ní webovou stránku s důležitými in-
formacemi, která se konečně začíná 

Vlevo: IP Donald E. Banker na návštěvě v Nadaci Naše dítě. Vpravo: V pivnici U Kalicha.

„Silná osobnost 
– základ úspěchu 

činnosti lionského 
klubu.“
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díky profesionálnímu přístupu klubů 
i jejího správce Jana Haura stále více 
prosazovat jak aktualitami, tak i jako 
naše kronika. 

Jaká byla spolupráce se zahraničím 
při rozvoji lionského hnutí u nás?
Spolupráce se zahraničím byla pro 
vznik lionských klubů a distriktu roz-
hodující, důležité bylo že nás oslovili 
lioni z Rakouska a z Německa. Velký 
význam měla při tom osobnost Ern-
sta A. Musila, který měl lví podíl na 
tom, že u nás, v Čechách i na Sloven-
sku, lionské kluby fungují, protože 
vynaložil mnoho svých sil, aby ve své 
funkci koordinátora (Coordinating 
Lion) pro střední a východní Evro-
pu a poté i jako náš rádce (Advising 
Lion) lionské hnutí podpořil. Konec-
konců i sborník k 15letému výročí 
distriktu je mu věnován. Pomoc za-
hraničních klubů byla významná pro 
vznik celé řady našich lionských klu-
bů, i když iniciativa zvenčí nenalezla 
vždy patřičnou odezvu. Některé klu-
by byla vytvořeny uměle a nevznikla 
v nich taková skupina lidí, která by 
byla schopna dalšího života. Zejména 
zpočátku byly pomoc zahraničních 
klubů velká, cizí kluby například 
poskytovaly i množství finančních 
prostředků, někdy to vyznívalo i tak, 
že klub v našem distriktu je jakou-
si pobočkou zahraničního lionského 
klubu, hřešilo se na to, že cizí klub 
všechno zaplatí včetně příspěvků. To 

samozřejmě vedlo k tomu, že některé 
kluby po určité době nenalezly sílu 
své samostatnosti a zanikly. Důleži-
té však bylo, že aktivní členové za-
niklých klubů měli možnost přejít 
do jiných klubů a pokračovat ve své 
lionské činnosti. Zahraničním klubů 
jsme přitom zdůrazňovali, že jsme 
sice rádi, že nás podporují a že s námi 
mají výborné vztahy, ale prosili jsme 
je, ať se řídí příslovím, „Nedávejte 
nám ryby, ale naučte nás je lovit.“ To 
bylo myslím důležité a dnes máme 
denně důkaz o tom,, že ty „ryby“ 
již dokážeme lovit sami. V současné 
době řada klubů udržuje přátelské 
vztahy se zahraničními lionskými 
kluby, přitom jsou již plnohodnotné 
a zcela samostatné při své činnosti. Je 
tak úžasné vědět, že například Lions 
klub Praha Orel podporuje středisko 
Dědina pro Pohybové rehabilitační 
a rekvalifikační středisko pro nevido-
mé Dědina, o.p.s., Lions klub Praha 
Strahov San Giorgio podporuje Dey-
lovu konzervatoř a ladičkou školu pro 
zrakově postižené, Lions klub Praha 
Bohemia Ambassador dětský sbor 
Rolnička, abych uvedl jen zlomeček 
příkladů, který každý čtenář jistě 
rád doplní o aktivitu svého lionského 
klubu. V roce 1996 vznikl na popud 
guvernéra distriktu Jaroslav Slípky 
projekt Lionského mezinárodního 
vzdělávacího očního centra v Praze, 
které bylo po schválení nadací LCIF 
(Lions Clubs International Foundati-

on) v roce 1998 a díky příspěvku LCI 
ve výši 1 milionu dolarů slavnostně 
otevřeno 21. března 2002. Protože 
je součástí oftalmologické kliniky  
FN Královské Vinohrady. Díky úsi-
lí zejména lionského klubu Praha  
Hartig mohou nyní zahraniční účast-
níci kurzů sledovat praxi našich spe-
cialistů. 
V říjnu 2010 byl vyhlášen distriktní 
projekt Lví očko – Levie očko, kte-
rý zaujal mnoho našich klubů a byl 
uvítán především naší veřejností. Ve 
stejné době připravován koordinač-
ní komisí pod vedením DG Tibora 
Bučeka distriktní projekt lionského 
roku 2010–2011 guvernéra distriktu 
Oldřicha Choděry ve spolupráci s LC 
of Thika Kilimambogo z distriktu 
411 Keňa, Uganda, Etiopie a Tanza-
nie svým přátelům z našeho distriktu 
122 realizace druhé etapy projek-
tu „St. Cyril & Metod Lions Health 
Centre Mukuyu-ini“ (distrikt 411-A). 
To vše platí vedle řady aktivit všech 
ostatních lionských klubů v distriktu, 
které tu sice výslovně nezmiňuji, ale 
které jinak jsou základem distriktu, 
jeho aktivit a aktivit ve svém okru-
hu, bez kterých by lionské hnutí bylo 
jen prázdným pojmem. Všem členům 
distriktu, ať jednotlivým klubům, 
stejně jako všem jejich členům je tak 
nutné srdečně a hluboce poděkovat 
a současně popřát hodně síly a rado-
sti při dalším konání dobra a pomoci 
druhým, kteří jsou méně schopní!  Dr. Klaus Hoffmann

IP James T. Coffey se zdraví s PDG Traplem při návštěvě D-122 v roce 1993
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„Jambo Lions!“ zdraví keňští lioni
  Svatava a Květoslav Němcovi, LC Praha Hartig

Asante sana rafiki zangu, srdečně děkují členové LC of Thika Kilimambogo 
z D 411-A svým přátelům z D-122, kteří svými finančními příspěvky napomohli 
k realizaci druhé etapy projektu „St. Cyril & Metod Lions Health Centre 
Mukuyu-ini“.

Bylo nás deset a byli jsme při tom! Co bylo důvodem naše-
ho rozhodnutí, účastnit se slavnostního ceremoniálu otevře-
ní? Byla to touha seznámit se s liony jiných, zcela odlišných 
kultur, či zvědavost, dovědět se víc o mezinárodních pro-
jektech v Africe, které jsou již mnoho let realizovány lio-
ny ze sousedních zemí – Německa, 
Rakouska, Itálie, anebo to byla v nás 
zakořeněná nedůvěra v realizaci 
a kontrola správnosti investovaných 
prostředků přímo na místě? Nevím. 
Ale přesvědčili jsme se na vlastní oči 
a tímto osvědčujeme zhlédnuté! 

Distriktní projekt lionského roku 
2010–2011 guvernéra Oldřicha 
Choděry byl pečlivě připravován koordinační komisí pod 
vedením aktivního Tibora Bučeka již od října 2010. I přes 
nepříznivou ekonomickou situaci, která nesvědčí sponzor-
ským darům „do neznáma“, se nakonec podařilo vybrat 
potřebnou částku 25 000 dolarů od „osvícených“ lion-

ských klubů a lionů-jednotlivců, za kterou měla být reali-
zována přístavba druhé části stávající nemocnice.

Oficiální slavnostní otevření bylo plánováno na18. září 
2011 a prostřednictvím regionálních a zónových chairma-
nů byl proveden nábor zájemců na „Expedici Keňa II“. 

Nás deset této výzvy využilo a nelito-
valo! Kromě úchvatného slavnostní-
ho ceremoniálu otevření jsme prožili 
nezapomenutelný týden plný jedi-
nečných zážitků v bohatém progra-
mu, který pro nás pečlivě připravili 
keňské lionské kluby.

Tímto osvědčujeme, že partner-
ský lionský klub LC of Thika Kili-

mambogo naplnil svůj příslib z června 2007 a postaral 
se o zprovoznění, zajištění chodu a využití námi postavené 
první části budovy nemocnice v Mukuyu-ini, která funguje 
pro své pacienty šest dní v týdnu v ordinačních hodinách 
8–13 a 14–17 hod. 

„V nesrovnatelných 
podmínkách vysoce 

hodnotíme snahu 
o naplňování 

principů lionismu.“
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„Jambo Lions!“ zdraví keňští lioni
  Svatava a Květoslav Němcovi, LC Praha Hartig
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Lion Dr. George Karanja, lékařský garant, a vrchní 
sestra Martha Wangari nám prezentovali využití a provoz 
nemocnice. Tento „náš hospital“ poskytuje veškerá vy-
šetření v rozsahu našeho zdravotního střediska na úrovni 
obvodních praktických lékařů, tj. odběry krve, testy HIV, 
měření tlaku, EKG a poskytování úkonů první pomoci při 
těžších onemocněních, infekčních chorobách a při úra-
zech – ošetření zlomenin, popálenin apod. 

Protože „naše nemocnice“ obdržela státní certifikaci 
a její využití pro širokou spádovou oblast se osvědčilo, 
vznikla přirozená potřeba jejího rozšíření s navýšením 
kapacity.

Byli jsme úspěšní i při plnění speciálního požadavku 
na obstarání odborného zdravotního personálu, a to ve 
spolupráci s místním Řádem maltézských rytířů: Naše 
pozvání na slavnostní ceremoniál přijal přímo vyslanec 
Řádu v Nairobi, elegantní gentleman J. E. Gianfranco Ci-
cogna, který akceptoval naši žádost a přímo na místě do-
hodl konkrétní postup s koordinátorem pro Afriku Paulem 
Ochiengou a lionem Josphatem Muthumbim.

Kromě slavnostní mše a ceremoniálu otevření nám 
naši lionští přátelé připravili bohatý program.

V rámci setkání s lionskými kluby této části rovníkové 
Afriky jsme se seznámili s činností lionů a s jejich projek-
ty. Významné je jejich aktivní působení v oblasti vzdělá-
vání: výstavba a pomoc při provozu škol v buši, což bylo 
dokumentováno návštěvami tří internátních škol – základ-

ní chlapecké školy School at Kaharati, střední školy dívčí 
(Chania Girls High School) a St. Patrick’s School pro men-
tálně postižené.

Nezapomenutelných zážitkem byla naše účast na regio-
nálním maratonu UAP Ndakaini, pořádaném pod heslem 
„Run for water, Run for life“, což byla praktická ukázka 
dalších aktivit místních lionů, kteří účinně spolupracují 
s pořadateli sportovních, humanitárních a ekologických 
akcí ve svém regionu.

Silným zážitkem byla návštěva Mount Kenya Univer-
sity v Nairobi s přátelským posezením s rektorem a členy 
Akademické rady University a návštěva prestižní Oční kli-
niky Lions Sightfirst Eye Hospital Loresho, největší a nej-
významnější v Africe, vybudované a sponzorované LCI 
z USA, jakož i návštěva radnice v Thice.

V podmínkách, které jsou nesrovnatelné, vysoce hod-
notíme úlohu lionů, jejich snahu o naplňování základních 
principů lionismu, jejich angažovanost a pomoc v různých 
oblastech života regionu a nelze jim než závidět i vysokou 
úroveň společenské prestiže, které se po zásluze těší.

I krása keňské přírody nám nebyla odepřena. Safari 
jsme absolvovali v regionu Mt. Kenya a Ol Pejeta Games 
Corservancy, navštívili jsme nejimpozantnější keňské vo-
dopády Thomson’s Falls, projeli náhorní plošinu ve výšce 
2360 m n. m. s výhledem na Velkou příkopovou propadli-
nu, zastavili se přímo na rovníku u Nanyuki a objeli úpatí 

Naši lioni s místním pastorem

Lionský maratón UAP Ndakaini

Vlevo: Tibor Buček a Timothy Kiguru, prezident LC Thika Kilimambogo. Vpravo: Setkání na rovníku
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druhé nejvyšší hory Afriky – Mt. Kenya, Kirinjagy – plné 
eukalyptových, čajových a kávových plantáží.

Na ananasových plantážích nás „náš lion“ – hlavní ag-
ronom – obeznámil s pěstováním ananasů a pohostil nás 
skvělými plody uříznutými mačetou přímo na plantáži. Je-
jich úžasná chuť patřila k našim největším kulinářským 
zážitkům!

Odjížděli jsme na „misi do Afriky“ se smíšenými po-
city, umocněnými i nepříjemnými stavy po naočkované 
vakcíně žluté zimnice, ale vraceli jsme se nadšení, zdraví 
a šťastní, plni krásných zážitků a pocitů, bohatší o nové 
krásné přátelské vztahy! Daleko od domova, v rovníkové 
Africe jsme navíc prožili pocit hrdosti, že jsme lioni, že 

patříme do velké světové rodiny lionů a že jazyková barié-
ra a rozdílnost kultur nebrání plnit společné poslání, které 
srdcem cítíme. 

Vážení lionští přátelé, přiložené fotografie dokumen-
tují, že vynaložené finanční prostředky našimi kluby, ale 
i naše nemalé osobní náklady na cestu a dary byly v pl-
ném rozsahu zhodnoceny! Hospital našeho D-122 stojí 
a pod aktivním dohledem místního LC of Thika Kilimam-
bogo funguje a lidem na africkém kontinentě přináší to 
nejcennější – ZDRAVÍ! 

Lionské We Serve je naplněno v praxi a navíc s mezi-
národní ideou lionské lidské sounáležitosti.

Mungu akubariki, rafiki zangu! Bůh nám žehnej, naši 
milí přátelé!  

Deset lionů v Keni: Tibor Buček, Marko Semeš, Zora Lovišková, Jozef Loviška, Anna Hlavačková, 
Svatava Němcová, Zdeněk Svozil, Zlata Chebeňová, Květoslav Němec a Rudolf Hlavačka

Slavnostní předání potřebného invalidního vozíku

Žáci základní chlapecké školy v Kaharati
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25. výročí založení LC Teplice
  Roman Dietz, tiskový mluvčí LC Teplice

Lions Club Teplice oslaví letos 25. výročí své činnosti. LC Teplice byl 
evidován od června 1990 a dne 23. října 1990 byl jako pátý klub 
v České a Slovenské republice registrován Ministerstvem vnitra ČR, 
čímž se řadí do nejstarší historie v celorepublikovém lionském hnutí.

První zakládací setkání proběhlo 
30. března 1991, sponzorským 
klubem byl švédský LC Linköping 
Valla. Klubové schůze probíhaly 
v Lázeňském domě Beethoven, později 
v hotelu Prince de Ligne v Teplicích. 
Prvním prezidentem klubu byl Jan 
Tůma, dalšími prezidenty byli J. Štěrba, 
A. Nárovec, J. Wolf, M. Labanič, V. 
Kadlus, V. Tichý, L. Koštíř, M. Hašek, V. 
Feix, S. Němec, J. Abraham, M. Pichrt 
a M. Nemrava. 

Práce klubu prošla mnoha zkouš-
kami a nyní se dostává na vysokou 
úroveň. Členové klubu pracovali i ve 
funkcích Distriktu 122 jako zónoví 
chairmeni, pověřenci pro práci 
s mládeží, členové distriktu, ve funk-
cích 1. a 2. viceguvernéra i ve funkci 
guvernéra distriktu. Vystupovali na 
distriktních shromážděních především 
v Německu, Itálii a Švédsku. Čerpali 
z práce zahraničních distriktů a zúčast-
nili se i mezinárodních kongresů v San 
Diegu, Hamburku, na Havaji a spolu-
pracovali s vedením LC International 
v Oak Brooku v USA. Mimo klubové 
akce LC v Teplicích byla využita i akti-
vita jeho členů při zakládání Oftalmo-
logického centra pro školení lékařů 
pro východní Evropu a Asii v Praze na 
Vinohradech. 

LC Teplice se vždy snažil napl-
nit své poslání v oblasti veřejného 
prospěchu a zejména i dobročinnosti. 
Jako příklady lze uvést finanční dary 
na zmírnění následků přírodních 
katastrof v České republice i ve světě, 
ale i na výstavbu nové nemocnice 
v Keni. Další prostředky byly v minulém 
období poskytnuty Nadaci pro děti 
při selhání ledvin, Dětskému domovu 
v Krupce, Dětskému domovu Bořislav, 
Domovu důchodců v Bystřanech, 
Domovu spokojeného stáří v Žalhos-

ticích, Domovu důchodců Na Mlýnici, 
Nemocnici v Teplicích, Kojeneckému 
ústavu v Teplicích, Konzervatoři Jana 
Deyla pro zrakově postižené v Praze 
aj. Hodnota finančních prostředků pro 
potřeby těchto institucí již převýšila 
4 miliony Kč. 

Tradiční aktivity klubu
Od roku 2009 pořádá LC Teplice 
vánoční trhy a je pořadatelem dalších 
společenských a kulturních akcí, např. 
benefičních koncertů, koncertů pro 
dětské domovy a domovy důchodců aj. 

V roce 2013 se LC Teplice zapojil 
do akce lionského hnutí Lví očko, 
v rámci něhož zabezpečuje na své 
náklady preventivní vyšetření očí 
dětí předškolního věku v mateřských 

školách teplického okresu. V létě 2014 
získal Lions club Teplice díky podpoře 
města Teplice, města Dubí a výtěžku 
z lionských vánočních trhů vlastní 
moderní přístroj značky PlusoptiX A12, 
který byl poprvé použit 30. září 2014. 
Přístroj je schopen diagnostikovat 
tupozrakost, dlouhozrakost, krátkozra-
kost a další refrakční vady. 

Ve školním roce 2014–2015 
proběhlo pod patronací členů LC 
Teplice měření zraku dětí v mateřských 
školách v Teplicích, Dubí a Bořislavi. 
Díky odborné pomoci paní Kateřiny 
Novotné z KN Optik byl zkontrolován 
zrak celkem 1 140 dětí. Oční vady jako 
je např. hypermetropie, amblyopie, 
myopie či astigmatismus byly zjištěny 
u 167 dětí, tedy u 16 %.  
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Foto: archív autorky

Pomáháme všude, 
kde je třeba
PDG Jana Flanderová
LC Plzeň Ladies

Trochu lásky neuškodí, 
koncert byl věnován Adélce

Benefiční koncert pro Adélku, který se usku-
tečnil 26. 11. 2019 ve výstavní síni Masné krá-
my, měl velký úspěch. Výtěžek ve výši 18 700 Kč 
byl odeslán na transparentní účet Adélky Burya-
nové. Peníze budou použity na rehabilitace, 
které jí pomohou postupně se zařadit do běž-
ného života.

Koncert s názvem ŠANSON, ŠANSON, ŠANSON 
se uskutečnil v důstojném a krásném prostředí 
výstavní síně Západočeské galerie v Plzni, kde 
probíhala výstava o neoklacisismu v Čechách 
doby Pietra Nobileho. Večerem provázel Jiří 
Hlobil, kterému se podařilo navodit přátelskou 
atmosféru, s citem představit rodinu Buryano-
vých a spojit obecenstvo s účinkujícími. Chceme 
poděkovat všem partnerům, kteří k tomuto krás-
nému večru přispěli, ať již finančně, programem 
nebo organizačně. Naše zvláštní poděkování pa-
tří především studentkám oddělení populární 
hudby Konzervatoře Praha a prof. Ožanovi, kte-
ří překvapili všechny přítomné nejen krásným 
výběrem moderních šanzonů včetně českých, 
ale především profesionalitou a kultivovaným 

projevem každého vystoupení. Měli jsme z toho 
velkou radost, neboť mladá generace všechny 
přítomné doslova nadchla. Všem se líbili, sklidili 
velký aplaus, byli milí, příjemní a vtipní. Tak krás-
ný večer bychom si přáli opět zopakovat. Zahájily 
jsme hezký adventní čas a vánoční svátky. Ještě 
jednou velký dík za pomoc Adélce.

Varhanní charitativní koncert 
pro plzeňské seniory

LC Plzeň Ladies uspořádal v krásném pl-
zeňském kostele Na nebevzetí Panny Marie dne 
30. 11. 2019. Koncert byl zařazen v rámci festi-
valu duchovní hudby a zaštítili jej představitelé 
Unie výtvarných umělců Plzeň a Biskupství pl-
zeňského. Na programu byly nádherné skladby 
starých mistrů Bacha, Mozarta, Mascaniho aj. 
a též některé skladby současných umělců. Na 
varhany hrála známá prof. Jitka Chaloupková, 
písně a árie přednesla vynikající operní pěvky-
ně Miriam Čížková. Výtěžek koncertu 10.000 Kč 
klub předal plzeňským seniorům na kurz „Ba-
zální ochrana“ pro 20 sester terénní služby. 
Kostel byl zcela zaplněn, neboť varhanní kon-
certy jsou ve velké oblibě. Mezi přítomnými 
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byli rovněž představitelé magistrátu, UVU 
a biskupství, 1. viceguvernér D 122, zástupci 
plzeňských klubů a představitelé 6 terén-
ních sociálních služeb pro seniory na území 
města Plzně (Charita, MÚSS, Domovinka, 
MIDOP, aj.) Plzeňská veřejnost koncert ve-
lice dobře hodnotila.

Roušky a koronavir
Členky LC Plzeň Ladies nezahálí a také šijí 

tolik potřebné roušky. Dne 25. 3. 2020 předaly 
200 ks do Mulačovy nemocnice, na novoroze-
necké a porodnicko-gynekologické oddělení, 
jejíž primářkou je naše členka MUDr. Eva Dor-
tová. Roušky budou hlavně pro maminky po 
porodu. Plzeňskému Tyfloservisu bylo předáno 
70 roušek. V další etapě se roušky předávaly 
seniorům v rámci sbírky magistrátu města Plz-
ně Poděkování patří za rychlou akci především 
členkám Táně Hyťhové, Ivaně Loukotové a Věr-
ce Ulčové. Celkem bylo předáno 500 ks roušek. 
Jejich zpracování, funkčnost a elegance byly 
velice dobře všemi hodnoceny.

Stále v činnosti
Nejmladší klub v Distriktu 122, dámský 

LC Plzeň Ladies připravil velice zajímavé akce, 
o čemž svědčí ocenění Dobrý anděl - klub jej 
obdržel na plese magistrátu města Plzně od 
primátora města Plzně dne 13. 12. 2019. Vel-
kým svátkem bylo přijetí nové členky, Kateřiny 
Rabíkové, která rychle mezi nás zapadla a svý-
mi nápady všechny zaujala. Také jsme přivíta-
ly na schůzce paní arch. Hostičkovou, která 
poutavě hovořila na téma 100 let architektury 
v Plzni, zúčastnily jsme se 20.tradičního sva-
řáku LC Plzeň City, koncertu ke Světovému dni 
zraku, který upořádal LC Plzeň Bohemia a ve-
lice úspěšných konferencí Excellentní žena, 
které pořádá naše členka A. Šperlová. Velice 
milé bylo slavnostní setkání členek a jejich 
partnerů před koncem roku 2019. Setkáva-
ly jsme se společně na mnoha koncertech, 
v divadle apod. Většinou jsme naše setkání 
zakončily v kavárně Měšťanské besedy, která 
se stala naším dobrým místem pro vymýšlení 
dobrých nápadů. Skrátka snažily jsme se být 
často spolu a povedlo se.

Na Rokycansku jsme testovaly zrak 308 
dětem v 11 mateřských školách v rámci pro-
gramu Lví očko. U 28 dětí se zjistil pozitivní 
nález. Touto akcí jsme podpořily LC Rokyca-
ny, který zde působí. Bylo sebráno a předá-
no cca 550 ks brýlí v rámci programu Lions 
Recycle for Sight, ktorý pracovně nazýváme 
také Brýle pro třetí svět. Významným se stal 
pro klub pátek 21. 2. 2020. V tento den jsme převzaly v Č. Budějovicích 
pro Lví očko zdarma od prezidenta LC Budějovic kameru Plusoptix na 
testování zraku dětí. Ještě jednou budějovickým lionům děkujeme.

Všem členkám a jejich rodinám děkujeme za podporu našich lion-
ských aktivit a příznivcům lionského hnutí přejeme časté vzájemné 
setkávání. 
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Členovia klubu s partnerkami počas slávnostného stretnutia v Hoteli Poľana vo Zvolene.

Foto: Ján Mišiak Miškovič

20 rokov LC Zvolen

Peter Novotňák
LC Zvolen

18. februára 2020, uplynulo 20 rokov od chvíle, kedy sa vo Zvolene ko-
nala zakladajúca schôdza nového lionského klubu. Osem zakladajúcich 
členov pod vedením člena sponzorského lionského klubu liona Františka 
Lorenca z Banskej Bystrice sa dohodlo, že klub bude výlučne mužským 
klubom, jeho sídlo bude v hoteli Poľana vo Zvolene. Lions Club Zvolen 
sa stal 32. klubom v Districte 122, a tak rozšíril medzinárodnú rodinu 
LCI. Už o dva mesiace v apríli 2000 rozšírilo rady klubu 12 nových čle-
nov. V júni 2002 bol zavedený termín spoločných klubových stretnutí, 
ktorým sa stala prvá streda v mesiaci. Pre tých, ktorí sa stretnutí nezú-
častnili, bol v roku 2004 zavedený fond neúčasti (v súčasnosti 5 Eur), 
ktorý tiež využívame na podporu našich charitatívnej činnosti. Po 20 
rokoch je nás v klube 22, zo zakladajúcich členov sú medzi nami ešte 
traja, pričom bolo v klube za celé obdobie existencie 36 členov. Toto 
bola len krátka štatistika, lebo nie počet členov ale výsledky ich práce 
hovoria o kvalite klubu, ako inak v duchu nášho motta „WE SERVE”.

Už v prvom roku svojej činnosti odovzdali Domu sociálnych slu-
žieb vo Zvolene hodnotné sponzorské dary, čo nezostalo bez povšim-
nutia regionálnych médií a následne občianskej verejnosti, mesta 
Zvolen a jeho okolia. Za 20 rokov organizovania predaja Vianočné-
ho punču, organizátori pod vedením liona Andreja Finďu dovied-
li túto akciu k dokonalosti, či už predajným miestom, ponúkaným 
tovarom, výťažkom z predaja, alebo aj propagáciou nášho klubu. 
Do rámca hlavných aktívít celosvetového lionského hnutia patrí aj 
starostlivosť o nevidiacich a financovanie starostlivosti o udržanie 

a ochranu zraku. Klub dlhodobo spolupracuje s dvoma Materskými 
školami zameranými na zrakovo hendikepované deti, ktorým viac-
menej pravidelne prispieva na nákup zdravotníckych pomôcok, alebo 
vecí potrebných pre zabezpečenie lepšej kvality ich života. S týmto 
cieľom bol zakúpený aj špeciálny prístroj na diagnostiku a liečbu po-
rúch zraku ako aj precvičovanie a meranie zrakovej ostrosti. S prístro-
jom vykonávame viac ako 1200 meraní ročne. Do dnešnej doby bolo 
vyšetrených viac ako 15 000 detí predškolského veku v okresoch Zvo-
len, Detva a Krupina. Podarilo sa nám zachytiť viac ako 3000 očných 
anomálií rôzneho druhu. Každý z členov nášho klubu žije v nejakom 
inom prostredí, v ktorom sa stretáva s množstvom ľudských utrpe-
ní takého alebo onakého charakteru. Z takýchto prípadov zo života 
členov klubu vznikajú projekty pomoci, napríklad: nákup pomôcok 
pre slabozraké deti; nákup rekondičného stola pre imobilné deti; 
príspevky na podporu onkologických pacientov; príspevky Lige proti 
rakovine; príspevky na kompenzačné pomôcky; príspevky na verejnú 
zbierku Biela pastelka; sponzorovanie týždenných pobytových zájaz-
dov deťom z detského domova; podpora bezdomovcov a slabozrakých 
v spolupráci s katolíckou charitou; individuálna podpora jednotliv-
com pre potreby doliečenia, zľahčenie utrpenia následkom nemoci 
alebo úrazu. Členovia klubu podporili aj prevádzku mestskej ľadovej 
plochy a klub HKM Zvolen zakúpením a darovaním defibrilátora. Naši 
členovia prostriedkami podporili viacero podujatí, napríklad: lion 
Vladimír Štiastný sponzoroval pobytové zájazdy detí, lion Miroslav 
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Abelovský poskytol finančný dar pre detskú 
onkológiu, lion Pavol Chovanec sponzoroval 
vianočný program pre deti.

S podporou vedenia Districtu 122 sa nám 
podarilo v roku 2019 zorganizovať školenie 
Lions Quest - Umenie dospievať. Toto školenie 
zamerané na rozvoj sociálno-emocionálnych 
schopnosti detí a mládeže prostredníctvom 
zavádzania moderných vzdelávacích metód, 
sa uskutočnilo na súkromnej strednej škole 
PINK HARMONY vo Zvolene. Školenie prebehlo 
v príjemnej pracovnej atmosfére a stretlo sa 
s veľkým záujmom zúčastnených pedagógov. 
Skúsenosti z implementácie poznatkov získa-
ných na tomto školení hovoria o zlepšovaní 
spoločenskej klímy v triedach, zlepšovaní štu-
dijných výsledkov, dochádzky, ale aj disciplíny 
a vzájomnej interakcie žiakov. Zvláštnu pozor-
nosť si zaslúži aj organizovanie medzinárod-
ného stretnutia lionov Districtu 122 a dvoch 
nemeckých distriktov (D111-BO a D111-BN) 
pod názvom Lions Jumelage 2018. LC Zvolen 
bol organizátor tohoto podujatia, pripravil 
a naplnil štvordňový program zaujímavými 
aktivitami: prehliadku Zvolenského zámku, 
hradného komplexu Pustý hrad, Zámocké-
ho hotela The Grand Vígľaš, radnice a mesta 
Zvolen, mesta Banská Štiavnica, štôlne a pi-
vovaru ERB, koncertu v drevenom artikulár-
nom kostole v Hronseku, túru okolo jazera na 
Počúvadle a spoločné stretnutie s účastníkmi 
výstupu na vrch Sitno. Účastníkov tejto výni-
močnej akcie privítala aj primátorka mesta 
Zvolen Lenka Balkovičová a primátorka mesta 
Banská Štiavnica Nadežda Babiaková.Vyvrcho-
lením celého podujatia bol spoločenský večer 
usporiadaný v priestoroch pivovaru ERB, ktorý 
patrí nášmu členovi lionovi Eduardovi Radovi. 
Medzi ďalšie a už známe podujatia patrí stre-
lecká súťaž, ktorá bola prvýkrát usporiadaná 
už v roku 2001. V roku 2009 obdržal LC Zvo-
len za jej usporiadanie „CENU ZLATÉHO LVÍČ-
KA”, ako najúspešnejšiu akciu prebiehajúce-
ho roka. Napriek oceneniu sa strelecká súťaž 
neuskutočňuje ako celoslovenské preteky 
Lions klubov a táto ambícia zostáva v klube 
ako výzva do budúcnosti. Medzi ďalšie spolo-
čenské aktivity zvolenského lionského klubu 
patrí organizovanie bowlingových turnajov, 
cykloprejazdov v okolí Kalinky, organizova-
nie jachtingu v Chorvátsku, návštevy diva-
delných predstavení spolu s našimi partner-
kami a organizovanie charitatívnych plesov. 
Vyvrcholením činnosti súčasného vedenia klu-
bu malo byť zorganizovanie spoločenského 
večera pri príležitosti 20. výročia založenia 
LC Zvolen. Corona kríza nás však predbehla 
a zabránila nám v jeho realizácii v naplánova-
nom termíne, ktorý bol presunutý na neskoršie 

Členovia klubu LC Zvolen, zľava: Pavol Chovanec, Eduard Rada, Miroslav Ábelovský a Pe-
ter Novotňák.

Odovzdanie šekov riaditeľkám materských škôl za účasti primátorky mesta Zvolen. Zľa-
va: Ing. Peter Novotňák (prezident klubu), Bc.Ivana Fabová (MŠ Centrum Zvolen),  Mgr. 
Zuzana Žiaková (MŠ 1. mája Zvolen), Ing. Lenka Balkovičová (primátorka mesta Zvolen) 
a Pavol Chovanec (I. viceprezident klubu) 

Maximálnou možnou mierou 
pomáhame tým, ktorí to potrebujú 
a do ďalších rokov činnosti si 
kladieme smelé plány tak, aby klub 
bol stále plnohodnotnou súčasťou 
širokej rodiny Lionov.

obdobie. Za všetky aktivity klubu patrí veľké poďakovanie súčasným a minulým členom klubu 
a samozrejme aj sympatizantom, ktorí v duchu nášho motta „WE SERVE” pomáhajú napĺňať 
jeho význam do poslednej litery. 
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1  LC Banská Bystrica
 Palmu víťazstva 26. ročníka Pohára Jozefa Vengloša si odviezli hráči ŠK Sigma 

Olomouc. LC Banská Bystrica je tradičným spoluorganizátorom tohto úspeš-
ného futbalového podujatia.

2  LC Banská Bystrica
 V historickej budove Banskobystrickej radnice sa konalo vyhodnotenie naj-

lepších škôl a partnerov LC Banská Bystrica zapojených do „Bielej pastelky 
2019“ v pondelok 2. 12. 2019. Za účasti viceprimátora „podrichtára“ Milana 
Lichého prezident lionského klubu Ján Miškovič odovzdal ďakovné listy za 
angažovanosť počas kampane. Na závere nemohla chýbať spoločná fotografia 
v prekrásnom prostredí obradnej siene ako aj prehliadka priestorov historickej 
radnice a primátorských insignií.

3  LC BB-Zvolen Crystal
 Priateľské stretnutie lionov banského regiónu, ktoré každoročne organizujú 

páni z LC Banská Bystrica, sa aj tomto roku nieslo v skvelej predvianočnej 
atmosfére a nálade. Lioni pri tejto príležitosti odovzdali predsedníčke ZO 
ÚNSS v Banskej Bystrici pani Alenke Paleschovej šek na 3 000 Eur. Jej vnučka 
Tamarka svojím husľovým vystúpením prispela k celkovej pohode tohto neza-
budnuteľného stretnutia.

4  LC Bratislava Bona Fide
 Jaroslava Thomasová členka LC Bratislava Bona Fide priniesla zbierku použitých 

a nepotrebných okuliarov, ktoré dostanú druhú šancu v programe Lions Recycle 
for Sight. 230 ks okuliarov spolu s členmi bratislavských lionských klubov 
odovzdala zmocnencovi Distriktu 122 pre Zber okuliarov Jánovi Miškovičovi.

5  LC Nitra
 Členovia LC Nitra sa zúčastnili 8. februára 2020 športového podujatia „Zimných 

hier Lionov Višegrádskej štvorky“. Organizátor tohto podujatia je LC Brezno. 
Okrem nádherného počasia sa celé podujatie nieslo v pretekárskom no pria-
teľskom duchu a skvelej nálade. Zamaskovaným účastníkom so štartovným 
číslom 100 je distriktný zmocnenec pre program Lions Quest Slovakia lion 
Andrej Belaj z LC Nitra.

6  LC Banská Bystrica
 Na 6. ročníku Mikulášskeho charitatívneho behu konaného 7. 12. 2019 ne-

mohla chýbať ani 3 násobná zlatá olympijská víťazka a majsterka sveta v biat-
lone Anastázia Kuzmina. Na foto s prezidentom LC Banská Bystrica Jánom 
„Mišiakom“ Miškovičom a „Mikulášom“ Petrom Daubnerom vodičom zrakovo 
postihnutých športovcov, priateľom banskobystrických lionov.

7  LC Bratislava Pressburg
 Sedem bratislavských lionských klubov využíva na predaj punču dve stabilné 

miesta, na ktorých sa striedajú. Takto je zabezpečená obsluha, ktorá nie je 
nikdy unavená. Z tohto dôvodu pred stánkom na Hlavnom námestí v Bratislave 
počas predaja tradičného lions punču vládne vždy skvelá nálada.

8  LC Banská Bystrica
 Do súťaže „Nevidím ale fotím V4“ autori poslali celkovo 277 fotografií. Každá 

z nich vydala svedectvo o živote so zrakovým postihnutím alebo o fenoméne 
svetla. Trojčlenná porota Lukáš Kimlička (predseda poroty), Miroslav Zaťko 
a lion Ján „Mišiak„ Miškovič hodnotila 58 autorov, ktorí prišli s kožou na trh. 
Porota diela pozrela, posúdila ich umeleckú hodnotu a rozhodla o poradí v súťaži 
fotografov zo zrakovým postihom. 1.miesto - Patrícia Chudjaková (Lučenec), 
2. miesto - Ondrej Polkabla (Poráč), 3. miesto - Marianna Kis-Bankné Kondakor 
(Kaposvár, Maďarsko). Čestné uznanie porota udelila Diane Budzákovej 
(Lendak). Vernisáž vybraných fotografií sa uskutočnila v priestoroch Novej 
budovy SND v Bratislave. V súčasnej dobe výstava putuje po ďalších mestách. 
Spoločná fotografia ocenených fotografov s predsedom Únie nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska pánom Branislavom Mamojkom a lionmi z LC Bratislava 
Pressburg, LC Heart of Slovakia, LC Banská Bystrica a LC Bratislava Bona Fide. 
V strede strieborný Ondrej Polkabla z Porača.

9  LC Zvolen
 V odletovej hale Sliačskeho letiska sme 7. 12. 2019 privítali Mikuláša s po-

četným sprievodom, v ktorom nemohol chýbať ani čert a anjeli. Do príletu 
Mikuláša sa napätie medzi deťmi dalo krájať, ale šikovné animátorky postupne 
deti dostali do varu, hlavne po prílete a z lietadla vystupujúceho Mikuláša 
radosť nemala konca kraja. Pre Mikuláša, ktorý každému dieťaťu odovzdal 
balík, si deti pripravili básničky, tance a pesničky. V závere I. viceprezident 
klubu LC Zvolen Pavol Chovanec odovzdal symbolický šek na 1 500 Eur, ktorý 
bol finančným príspevkom na zabezpečenie nádhernej mikulášskej akcie.
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1  LC Brno Špilberk
 Počas 2. zasadnutia kabinetu Distriktu 122, ktoré spoluorganizoval LC Brno Špilberk, 

členovia kabinetu rozhodli o víťazoch distriktného kola medzinárodnej výtvarnej 
súťaže Mierový plagát. V tomto lionskom roku 2019-2020 sa konal už 26. ročník na 
tému: „JOURNEY OF PEACE“ - „Cesta mieru”. Zľava: Eva Hercegová (LC Bratislava 
Dovina), Lea Janků (LC Brno Špilberk), Alena Viteková (LC Bratislava Bona Fide) 
a Peter Šesták (LC Banská Bystrica).

2  LC Krupina
 Zasadnutie klubu LC Krupina sa uskutočnilo 9. 12. 2019 v zariadení Rozvoj v Krupine. 

Pozvanie na toto zasadnutie prijali od prezidenta klubu Jána Bohoviča (druhý zľa-
va) aj hostia. Prvým hosťom bol PDG Bohumír Krátky (prvý zľava) člen LC Heart of 
Slovakia. Druhým hosťom (na fotografii vľavo kľačiaci) bol prezident LC Banská 
Bystrica Ján Miškovič.

3  LC Brezno
 Členovia klubu LC Brezno zorganizovali v lyžiarskom stredisku Mýto pod Ďumbierom 

„Zimné hry lionov Vyšegrádskej štvorky“ v sobotu 8. februára 2020. Bol to už 19. roč-
ník lionských pretekov v obrovskom slalome a 14. ročník pretekov zrakovo a telesne 
znevýhodnených z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. Za nádherného slnečného 
počasia celý deň panovala medzi súťažiacimi výborná a priateľská pohoda. Po lyžo-
vačke, následnom vyhodnotení a odovzdaní cien pre víťazov nás už čakalo posedenie 
v povestnej Tálskej bašte, kde sa hodovalo, spievalo a nadväzovali sa nové priateľstvá.

4  LC Banská Bystrica
 Počas predaja lions vianočného charitatívneho punču už tradične každoročne zavíta 

do nášho stánku aj primátor mesta Banská Bystrica pán Ján Nosko. Tentokrát pri-
mátor Ján Nosko prišiel podporiť činnosť lionov aj so svojim vnúčikom. Na fotografii 
zľava lioni Peter Benedik, prezident klubu Ján Miškovič, Martin Repaský a primátor 
Ján Nosko s vnukom.

5  LC Banská Bystrica Dixon
 Grandhotel Brno je častým miestom stretávania lionov Distriktu 122. Dňa 28. februára 

2020 sa konala Nominačná schôdza na pozíciu guvernéra Distriktu 122 pre lionský 
rok 2020-2021. Delegátom s právom hlasovať bol aj prezident klubu LC Banská 
Bystrica Dixon Daniel Janšo, ktorý v tomto roku zastáva pozíciu predseda zóny 
Banská Bystrica III. Zľava: Jaroslav Dzúrik (LC Košice), Bohumír Krátky (LC Heart 
of Slovakia), Daniel Janšo (LC Banská Bystrica Dixon), Pavol Chovanec (LC Zvolen), 
DG Pavol Mora, Katarína Žiaková (LC Bratislava Bona Fide), Ján Dudáš, Miloslav 
Ďurčík a Ladislav Balázs (všetci traja z LC Bratislava Pressburg).

6  LC Žilina
 LC Žilina sa už dlhoročne zapája do medzinárodnej súťaže Mierový plagát vyhlasovanej 

LCI. V aktuálnom lionskom roku bola téma „Cesta mieru“. V tomto lionskom roku 
bola naša účasť ovenčená víťazstvom v distriktnom kole. Zmocnenec distriktu pre 
Mierový plagát Jana Kovářová (LC Plzeň Bohemia) vyhlásila počas druhého zasadnutia 
kabinetu D122, ktorý sa konal dňa 9. 11. 2019 v Brne výsledky. 1. miesto Martin 
Zboran (13 rokov) zo Žiliny, 2. miesto Sofia Domény (13 rokov) a Katarina Plesníková 
(13 rokov) z Gabčíkova a 3. miesto Viktoria Posztosová (13 rokov) z Gabčíkova.

7  LC Banská Bystrica
 LC Banská Bystrica sa ihneď v začiatkoch šírenia celosvetovej pandémie koronavírusu 

pustil do šitia ochranných rúšok. Členovia klubu vyrobené rúška rozdali medzi ľudí 
aby takýmto spôsobom zvýšili ochranu pred šírením infekcie.

8  LC Zvolen
 Členovia LC Zvolen zareagovali na súčasnú pandémiu a odovzdali špeciálne ochranné 

rúška pre chirurgické oddelenie Nemocnice vo Zvolene. Zľava lion Pavol Chovanec 
(I. viceprezident LC Zvolen), lion Miroslav Abelovský (charter prezident LC Zvolen), 
lion Peter Novotňák (prezident LC Zvolen), MUDr. Jozef Ježík st. primár chirurgického 
oddelenia, Ing. Ľudmila Veselá, MBA (riaditeľka Nemocnice Zvolen) a Mgr. Stanislava 
Píšová (námestníčka Nemocnice Zvolen).

9  LC Banská Bystrica
 Na podnet guvernéra distriktu Pavla Moru a regionálneho chairmana Slovensko Jána 

Dudáša sa 15. januára 2020 v Bratislave stretol prípravný výbor, ktorý má za úlohu zor-
ganizovať návštevu medzinárodného prezidenta LCI Dr. Jung-Yul Choi-a v Bratislave. 
Medzinárodný prezident LCI má plánovanú návštevu Slovenska od 24. do 25. marca 
2020. Zľava hore: Robert Mistrík, DG Pavol Mora (obaja LC Banská Bystrica), Ján 
Dudáš (LC Bratislava Pressburg), PDG Bohumír Krátky (LC Heart of Slovakia), dole: 
Ladislav Balázs (LC Bratislava Pressburg) a Ján Miškovič (LC Banská Bystrica).

5

3

6

9



42 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

#D122

Foto: Ján Mišiak Miškovič

Zasadnutie kabinetu Distriktu 122

Pavol Mora DG
LC Banská Bystrica

Druhé zasadnutie kabinetu v lionskom roku 2019-20 sa uskutočnilo 
9. 11. 2019 v Brne.

Zmocnenci D122 – GMT Ladislav Balázs, NewVoices Katarína Žiaková 
a GST Jaroslav Dobiš poskytli informácie z účasti na Lions Europa Fore 
2019 v Tallinne. Distriktný koordinátor LCIF PDG Bohumír Krátky podal 
informáciu o potrebe zapojiť sa do Campaign 100 a vyzval prítomných 
členov kabinetu, aby sa stali príkladom v tomto aktuálnom lionskom roku.

Guvernér D122 Pavol Mora informoval prítomných členov kabinetu 
o dôvodoch na zvolanie mimoriadneho konventu D122 s týmito bodmi 
programu: 1/ vznik dvoch nových samostatných distriktov, tj. distriktu 
ČR a distriktu SR a 2/ rozdelenie aktív Distriktu 122. Zvolanie mimo-
riadneho konventu patrí do právomocí kabinetu. Členovia kabinetu 
počas 2. zasadnutia kabinetu v Brne hlasovaním rozhodli, že mimo-
riadny konvent sa neuskutoční.

Tretie zasadnutie kabinetu distriktu v lionskom roku 2019-20 sa usku-
točnilo 11. 1. 2020 v Bratislave.

DG Pavol Mora po privítaní členov kabinetu požiadal prítomných 
o uctenie si pamiatky zosnulého prvého medzinárodného viceprezi-
denta LCI Haynes H. Townsenda.

Guvernér informoval, že International President (IP) Dr. Jung-
Yul Choi s manželkou navštívi Slovenskú republiku (Bratislavu) dňa 
24. 3.–25. 3. 2020. Poprosil Regionálneho chairmana Jána Dudáša, 
aby zabezpečil program a organizáciu návštevy medzinárodného pre-
zidenta a menoval ho zmocnencom pre túto návštevu IP na Slovensku. 

Zmocnenec pre Konvent D122 v Českých Budějoviciach Petr Schel 
informoval o stave príprav zabezpečenia konventu. IPDG Jan Kalaš 
oznámil, že nominačná schôdza na guvernéra Distriktu 122 sa bude 
konať 28. 2. 2020 o 17.00 hod. v Grandhotel Brno. Na základe diskusie 
bolo prijaté rozhodnutie, že o usporiadaní mimoriadneho konventu 
„o pomoci pre obete nešťastia pri výbuchu plynu na Mukačevskej 
ulici v Prešove” sa nebude hlasovať.

Zápisy zo zasadnutí kabinetov sú prístupné všetkým členom dis-
triktu (po overenom prihlásení sa) na stránkach www.lci-d122.org. 
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Používané skrátené názvy

The International Association of Lions Clubs 
IALC alebo Lions Clubs International  LCI 
Medzinárodná asociácia lionských klubov // 
Lions Clubs International Foundation LCIF 
Medzinárodná nadácia lionských klubov // 
The Melvin Jones Fellowship MJF Uznanie 
za dar pre LCIF // Lions Clubs International 
District 122  - Czech republic and Slovak 
republic LCI D122 CR&SR alebo District 
122 alebo LCI D122 alebo D122 Dištrikt 
alebo oblasť ohraničená územím dvoch štá-
tov Česká republika a Slovenská republika 
// Lions Clubs LC viac klubov v Dištrikte 
alebo v organizácií LCI // International 
President IP Medzinárodný prezident LCI // 
District Governor DG Guvernér dištriktu // 

Immadeatelly Past District Governor IPDG 
bezprostredne minulý guvernér dištriktu // 
Past District Governor PDG minulý guvernér 
dištriktu // Vice Distric Governor VDG pod-
predseda guvernéra dištriktu 1. alebo 2. // 
Global Action Team GAT GLT + GMT + GST + 
koordinátor LCIF // Global Leadership Team 
GLT na úrovni dištriktu alebo klubu pripra-
vujú budúcich nositeľov úradov // Global 
Membership Team GMT na úrovni dištriktu 
alebo klubu zabezpečujú dopĺňanie členskej 
základne // Global Service Team GST na úrov-
ni dištriktu alebo klubu realizujú servisné 
služby pre komunitu // Region Chairperson 
RCh zástupca regiónu // Zone Chairperson 
ZCh zástupca zóny // District Chairperson 

DCh člen kabinetu, zmocnenec programu // 
Lions Club LC označenie pre jeden klub // 
Club President CP prezident lionského klubu 
// Club Secretary CS Sekretár klubu, tajom-
ník // Club Treasurer CT pokladník klubu // 
Certified Guiding Lion CGL garant pre zalo-
ženie a činnosť nového klubu // PlZEN CITY 
Lions Club LC Plzen City alebo Plzen City LC  
Názov lionského klubu v meste Plzeň, ktorý 
je vytvorený „názvom mesta“ + ďaľšou špe-
cifikáciou zabezpečujúca rozlíšenie viacerých 
klubov v jednom meste + označením „Lions 
Club“ // Slogan LIONS 
Liberty L sloboda // Intelligence I inteligen-
cia // Our O naša // Nation´s N národná //
Safety S bezpečnosť

Etický kódex
 Preukazovať činorodou snahou presved-

čenie o dôstojnosti svojho poslania, aby 
som si zaslúžil uznanie za to, čo som 
vykonal.

 Hľadať úspech a žiadať primeranú odmenu 
či úžitok ako niečo, čo mi právom náleží, 
avšak neusilovať o žiadny úžitok alebo 
úspech za cenu straty sebaúcty hľadaním 
výhod, ktoré mi nenáleží.

 Mať na mysli, že pre vybudovanie vlast-
nej existencie nie je nutné zničiť existen-
ciu niekoho iného, byť lojálny k svojim 

klientom a obchodným priateľom a prav-
divý sám k sebe.

 Kedykoľvek pri vzniku pochybností o čis-
tote a spravodlivosti svojho postoja či ko-
nania voči svojim blížnym hľadať dôvod 
pochybností predovšetkým u seba.

 Vidieť v priateľstve cieľ a nie prostriedok 
na dosiahnutie cieľa. Chápať, že pravé 
priateľstvo nie je merané službou jedného 
druhému, že skutočné priateľstvo nič neo-
čakáva, službu však prijíma v tom duchu, 
v akom bola preukázaná.

 Vždy si byť vedomý svojich povinností 
občana voči svojmu národu, svojej zemi 
a svojej obci. Svojim postojom, slovom 
a skutkami prejavovať neotrasiteľnú ver-
nosť a veľkoryso im venovať svoje schop-
nosti a možnosti.

 Pomáhať svojim blížnym, útechou nešťast-
ným, podporou slabým a svojim majetkom 
tým, ktorí to potrebujú.

 Byť obozretný s kritikou a s chválou štedrý. 
Budovať, nie ničiť.

Globálny rámec služieb 
DIABETES prispieva k viac ako 5 miliónom úmrtí ročne, čím sa stáva ôsmou hlavnou príčinou smrti na svete. Lions a Leos čelia 
tejto celosvetovej zdravotnej situácii tým, že zvyšujú povedomie o cukrovke prostredníctvom podujatí Strides, rozširujú prístup k 
starostlivosti prostredníctvom skríningových a liečebných programov a zlepšujú kvalitu života prostredníctvom diabetologických 
táborov a komunitných rekreačných programov 

ENVIRONMENT ovplyvňuje kvalitu nášho vzduchu a vody, dostupnosť potravín a liekov, zdravie a krásu našich miestnych ko-
munít a budúcnosť nás všetkých. Lions a Leos spĺňajú environmentálne výzvy na miestnej a celosvetovej úrovni tým, že pestujú 
stromy, organizujú programy recyklácie, poskytujú čistú pitnú vodu a upratujú komunity, aby pomohli zachovať naše životné 
prostredie pre budúce generácie. 

HUNGRY to je dôvod, prečo Lions a Leos pracujú ťažko pri riešení tejto globálnej potreby tým, že poskytujú pomoc a nádej 
deťom, rodinám a susedom, ktorí to najviac potrebujú. Lions a Leos distribuujú jedlo školákom, bankám skladových potravín, 
vytvárajú trvalo udržateľné komunitné záhrady a majú vedúce postavenie v potravinových skladov, ktoré bojujú proti hladu, 
kde žijú a pracujú. 

PEDIATRIC CENTER Deti sú darom sveta, ale každé dve minúty je dieťa diagnostikované rakovinou a menej ako polovica svetových 
detí má prístup k efektívnej starostlivosti. Deti, ktoré prežijú rakovinu, často zostávajú oslabené účinkami, ktoré môžu ovplyvniť 
ich fyzický vývoj a schopnosť učiť sa. To je dôvod, prečo Lions a Leos odpovedajú na výzvu na rozšírenie prístupu k záchrannej 
liečbe a na podporu detí a rodín, ktoré nás najviac potrebujú. Snažíme sa dať deťom s rakovinou druhú šancu na život.

VISION Lions a Leos „rytieri slepých“ zachraňujú zrak, zlepšili sme zdravie očí a starostlivosť o oči pre stovky miliónov ľudí po 
celom svete. V súčasnosti sa dá 80% očných vád odstrániť prevenciou alebo liečbou. Lions a Leos robia očné merania, recyklujú 
okuliare, vzdelávajú naše komunity, budujú očné kliniky a podporujú nevidiacich a zrakovo postihnutých prostredníctvom 
asistenčných technológií a programov odborného vzdelávania. 



Informujeme Vás

27.03.2020 Rada medzinárodných riaditeľov (IBoD) hlasovala za 
zrušenie Medzinárodného konventu Lions 2020, a zároveň rozhodla, 
že nasledujúci Medzinárodný konvent sa bude konať v roku 2021         
v kanadskom Montreale. 

IBoD hlasovala o zrušení Medzinárodného konventu v roku 2020 kvôli 
obavám z koronavírusu (COVID-19). 
20. marca 2020 LCI na svojich stránkach informovali, že náš konvent           
v roku 2020 sa nebude konať v Singapure kvôli obmedzeniam 
zavedeným singapurským ministerstvom zdravotníctva. Po vyhodnotení 
rôznych možností, vrátane premiestnenia dohovoru na  iné miesto alebo 
jeho odloženia na neskoršie obdobie, IBoD hlasovala za zrušenie 
konventu v roku 2020. Toto rozhodnutie bolo urobené s ohľadom na 
zdravie a bezpečnosť našich lionov, zamestnancov a predajcov. 

Medzitým bude náš tím organizácie konventu usilovne pracovať, aby 
vám pomohol. Spoločnosť Lions Clubs International vráti všetky 
zaplatené registračné poplatky v plnej výške. V tejto chvíli vás láskavo 
žiadame, aby ste nekontaktovali spoločnosť Lions International 
Registration so žiadosťou o informácie o vašej registrácii, zrušení 
letenky alebo odstúpenia od zmluvy o registrácii, pretože sme stále          
v procese zisťovania podrobností o zrušení. Sme sklamaní, že sa nám 
nepodarí napredovať na tomto medzinárodnom podujatí, ale sme 
optimisti, že s každým novým dňom je nádej a ako Lioni budeme aj 
naďalej hľadať nové spôsoby, ako uviesť svoju láskavosť do činnosti           
a zároveň bezpečne slúžiť nášmu spoločenstvu.
 
S pozdravom, 
Dr. Jung-Yul Choi, Medzinárodný prezident LCI

ZRUŠENÉ


