 15. konvent v Brně
 Bangkok - místo
světového konventu
 Představení vedení D122
 EEP – nový projekt LCI
 Zprávy z činnosti klubů
 Dnes s PDG T. Bučekem

lÈto - podzim
2008

BANGKOK
přivítal delegáty světového konventu

Thajsko "země úsměvů"
Koncert ke světovému dni zraku
uspořádal i lc praha hartig

lionská svatba v plzni
novomanželé bolkovi

Fotoreportáž konvent 24. května 2008
Brno, hotel Avanti

Plzeň
vás přivítá na
16. konventu
30. května 2009
foto: Jiří Zatloukal
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Slovo
guvernéra

Vážení lionští přátelé, milé lvice
a milí lvové!
Srdečně Vás zdravím při příležitosti dalšího
vydání našeho časopisu Český a slovenský
LION, které je zároveň prvním bulletinem
v letošním lionském roce 2008-2009. Věřím,
že si rádi přečtete novinky ze lvího světa
a vzpomenete také na události, které Vaše
kluby v uplynulém období prožily. Všechny
kluby nejsou tolik sdílné, aby o svých zajímavostech psaly, je to škoda, měli bychom
o sobě vědět, ale to už patří k věci. Snad
se nám tyto kluby otevřou jako při anketě
prezidentů o nejúspěšnější akci v minulém
roce a budeme se společně s nimi radovat
i z jejich zážitků. Náš časopis si získal za
tři roky velkou oblibu a jsem potěšena,
jaký je o něj zájem mezi našimi přáteli a
sponzory.
Můžeme být právem pyšní na naši činnost,
kterou leckdy složitě vyvíjíme a přitom
děláme dobro těm, kteří pomoc opravdu
potřebují. Také jsem ráda, když vidím, jak
se lioni sami dovedou příjemně pobavit,
neztrácí humor a optimizmus.
Pomalu přichází předvánoční období, které
všichni milujeme a máme k sobě blíže.
Mnoho klubů má své stěžejní akce právě
v tomto období a tímto Vám všem přeji,
abyste měli opravdové potěšení z krásných okamžiků vzájemné lidské pomoci a
porozumění.
Vaše
Jana Flanderová
Guvernér disitriktu
2008-2009
D 122 ČR a SR
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15. lionský konvent v Brně
by se každý z nás měl společně zamyslet, vyhledávat je a převzít.
My, v centrále Lions Clubs International, uvědomujíce si vážnost situace,
jsme se rozhodli hledat cesty a prostředky k uskutečnění nezbytných změn
v našem programu a činnosti, které budou odpovídat potřebám 21. století a
zlepšení obrazu lionizmu. Nový program vedený schopnou a pevnou rukou
mezinárodního prezidenta (IP) Mahendra Amarasouriya začal být zaváděn, jak
již víte, od tohoto fiskálního roku pod názvem: „Výzva k změně“ (Challenge
to Change). Naši školitelé a koordinátoři Vám pomohou uvést tento program
plně do života s vysokou prioritou.
Stěžejními body programu jsou:
1. Výzva zlepšení obrazu lionizmu představením dynamické flexibilní organizace s plánem rozšíření členství na potenciální členy mladší 40 let věku
a ženské členy. Prezidentům klubů a víceprezidnetům platí výzva vypracovat
Mezinárodní ředitel (International Director)
4letý strategický plán nárůstu členů.
Brno, 24.5.2008
2. Výzva nárůstu o 20.000 prvotřídních členů, s konkrétním plánovaným
cílem pro každou geografickou oblast. Zvláštní skupina tzv. Team20K bude napomáhat rozvoji plánů zvýšení členů, poskytovat podporu a sledovat výsledky.
3. Výzva rozvoje nových lídrů za využití moderních technik, vedoucích
"Máme to štěstí, že žijeme v době, která je ve všech směrech nepochybně
k obnovení institutů pro vedení a zvýšení účasti na elektronických kurzech.
nejdůležitější v dějinách lidstva. Žádné úspěchy minulosti, nemohou být
4. Výzva vytvoření 1250 klubů vyžadující posílit organizaci přijetím členů
srovnávány s tím, co člověk koná anebo je schopen konat v současnosti.
Zároveň je naše doba nejnebezpečnější v dějinách. Poprvé v historii je mladších 40 let a ženských členů.
lidstvo schopno zničit sebe sama, má sílu otrávit celou Planetu anebo ji 5. Výzva pozvednutí nadace LCIF zvýšením počtu nositelů Melvin Jones
opustit, pokud by se muzachtělo. Lidstvo má potenciál naprogramovat zrod Fellowship na 400.000.
nadčlověka anebo klonování, vytvořit lidské monstrum anebo člověka bez 6. Navýšit fond nadace CSFII o 200.000 USD.
vlastní vůle. Revoluce vyspělé techniky lidské rasy vytvořila nový a rychle 7. Výzva oživit a rozvinout LEO hnutí na nejvyšší možnou úroveň.
8. Výzva rozšířit program Lions Quest do 50 zemí.
se měnící svět.
9. Výzva restrukturalizace public relations globálně a podporovat a oživit
V dnešním světě se jeví naše tradiční myšlenky a většina našich aktivit jako
značkového obrazu lionizmu. Kluby by měly přispět orzastaralé a překonané, ne-li nebezpečné. A co nejhoršího,
ganizováním charakteristických projektů založených na
G.J."Kokos" Nicolaides a PDG Jiří
změna je obtížná, ne-li nemožná pro velkou většinu lidí.
místních potřebách. Poslání lionizmu by mělo být globálně
Technický rozvoj byl přijímán a všeobecně vítán, zatím- Zatloukal
široce známé na základě účinného místního úsilí o rozvoj
co sociální změny, které musí jít společně s technickým
programů styků s veřejností (public relations).
pokrokem, naráží na odpor a překážky. To byl vždy osud
24. května 2008 se konal v Brně v hotelu Avanti 15. lionský konvent. První
účastníci, členové kabinetu a mezinárodní ředitel p. Georgios J. „Kokos“
Nicolaides se sešli již v pátek odpoledne a po projednání posledních
organizačních záležitostí většina z nich navštívila brněnská divadla. Zástupci
brněnského klubu Brno Špilberk přivítali účastníky konventu. V dopoledních
hodinách se po prezenci konaly semináře.
Po obědě ve 13 hodin probíhal samotný konvent. Zde také vystoupil náš
vzácný host se svou zdravicí, kterou vám všem předkládáme nyní zde ucelenou
v českém překladu PDG Vojtěcha Trapla.

Georgios J. „Kokos“ Nicolaides

Zdravice 15. konventu D122 v Brně

těchto změn v historii. To je důvod, že mnohá společenství
upadají do zmatku a krize. Toto platí i pro zemědělské a
průmyslové revoluce.
Ať chceme nebo ne, účastníme se tohoto neopakovatelného evolučního vývoje, který nelze vrátit zpět. Totéž platí
pro každou naši činnost.
Na této bouřlivé pouti lidstva vpřed nás rozděluje pouze
něco málo. Většina věcí nás spojuje anebo by nás spojovat
měla. Vzdálenost byla zkrácena na nulu zatímco úspěchy a
problémy se staly společnými pro každého z nás.
Celý svět se stal globální vesnicí. V této globální vesnici,
světa 21. století, je místo jen pro veliké myšlenky a široká
srdce. Malichernost, doktrinářství, negace a chorobný strach a jejich rozvoj
nastoluje marnost coby poslušného sluhy prázdných předsudků, spojených
s tím co zemřelo a ne s tím, co přichází a přišlo.
V tomto měnícím se
světě ve kterém žijeme
se vše mění. Naše
přizpůsobivost, která
je jedinou záchranou
přežití v našem novém prostředí vyžaduje nové ideje, nové postoje, nové
přístupy, novou metodiku, nové cíle a nové prostředky.
Tyto nové změny určují každou lidskou činnost. Základy našeho zavedeného
světa, jak ho dosud známe, se otřásají a potřebují nezbytně totální restrukturalizaci. Žádná společenská funkce, žádný společenský jev nezůstává nedotčen.
Lionismus, bezpochybně největší sociální servisní hnutí našeho století je
tomuto tlaku vystaven a současně díky svým skupinám mu odolává.
Náš mezinárodní prezident (International President) Mahendra Amarasouriya
a rada ředitelů (Board of Directors), v níž mám čest působit jako zástupce
multidistriktu (MD) 117 a Evropy, představili v tomto ohledu program „Výzva
ke změně“ (the Challenge to Change) pro tento lionský rok.
Trvalé hodnoty a zásady oživují a vymezují životní postoje a rozvíjí prostor
k otevření cest vedoucích k nadějné, poklidné, svobodné a humánní budoucnosti.
Nad těmito novými idejemi, novými přístupy, novými postoji, novou metodikou, novými cíly a prostředky, které provází a měly by provázet naši cestu,

Dovolte mi zastavení, abych řekl, že když dnes hovoříme
o obětování (služeb - službě), pojem možná překonaný
a nepochopený, nemáme na mysli jen hmotnou nebo
finanční pomoc. Mluvíme o „oběti“ a všichni máme na
mysli peníze. Cítíme strach a obavy z možnosti sbírky
a částce kterou budeme schopni získat.
Chtěl bych připomenout nádherná slova veliké dobročinné
ženy, jediné a jedinečné matky Terezy, která nám dala
vysvětlení, jak poměřovat hodnotu dobročinnosti (Value
of Service).
Cituji: „Dobročinnost nemůže být měřena ani objemem,
ani váhou, ani rozsahem. Může být měřena pouze mírou lásky, kterou jsme do
dávání vložili.“
Milí Lioni, po 44leté službě této obdivuhodné organizaci Vás mohu ujistit,
že je skvělé být Lionem.
Buďte hrdi na to co jste
a co děláte a spojme síly
v našem celosvětovém
úsilí o růst a lepší službu
našim spoluobčanům, společenství a prostředí, ve kterém žijeme.
Najděte si čas k tomu, abyste sloužili, to je tím největším uspokojením a
odměnou, kterou v životě můžete získat.
Budoucnost naší asociace závisí na Vaší činnosti a na Vaší osobní motivaci, oddanosti a zasazení. My z centrály Vás sledujeme a blahopřejeme Vám
k veškeré dobré práci, kterou jste vykonali a stále konáte.
Považujte Službu za nájemné, které musíme platit za prostor, jež dočasně
zabíráme na tomto světě, na zemi, na níž stojíme.
Bůh žehnej naší organizaci!
Bůh žehnej Vám všem!"

„Z minulosti k budoucnosti“

Konvent zvolil novou DG Janu Flanderovou, 1. VDG Juraje Schwarze
a 2. VGD Borise Hynka. Po ukončení měli mimobrněnští delegáti možnost
si prohlédnout Brno. Do dalšího lionskému roku 2008-2009 přejeme všem
hodně zdraví, sil a lvích aktivit.
IPDG Tomáš Ryba, Cabinet secretary 2007-2009 Ivana Skřítecká
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Jana Flanderová – guvernérka D122
v klubovém roce 2008/2009
Narodila jsem se v Plzni v r. 1943 a
město Plzeň velice miluji. Mám ráda
lidi, vážím si všech, kteří jsou charakterní a svými schopnostmi a možnostmi pomáhají rozvoji společnosti.
Navštěvuji často divadlo, koncerty,
výstavy a společenské akce. Vystudovala jsem na VŠZ Praha provozně
ekonomickou fakultu. Studium jsem
ukončila v r. 1965 a do r. 1992 jsem
pracovala v ekonomické sféře. Po
náhlém odchodu mého manžela, který
byl rovněž velkým příznivcem lionského hnutí, jsem podnikání výrazně omezila. Teď se věnuji hlavně
mé rodině – mám syna a dceru a svým zájmům, které jsou spojeny
z velké části s lionským hnutím....
Být členkou celosvětové uznávané humanitární organizace a dělat
s radostí něco navíc, než je obvyklé, mne velice těší a uspokojuje.
Do dámského Lions Clubu Plzeň Bohemia jsem byla přijata v roce
1997, postupně jsem prošla všemi funkcemi, byla jsem pověřencem
pro aktivity, sekretářem, viceprezidentem a prezidentem v letech
2000/2002. V kabinetu pracuji od r. 2005, zprvu jako zónový chairman, poté jako druhý a první viceguvernér. Jako viceguvernér
distriktu jsem v tomto lionském roce využila možnosti sledovat činnost našich klubů z různých pohledů. Porovnávala jsem cestu, kterou
naše hnutí prošlo v uplynulých šestnácti letech z pohledu našeho
regionu, evropského regionu a samozřejmě v souladu s cíli LCI.
Lionský rok 2007/8 byl rokem, který posunul lionské hnutí v našem
distriktu opět dále. Rozšířil se počet klubů, počet členů a rovněž
počet úspěšných klubových akcí. Akce klubů se stávají známější,
smysluplnější, jsou přitom prováděny srdečněji a také profesionálněji.. Dozvídáme se o nich nejen z našeho časopisu LION a dalších
médií, ale i z přímých meziklubových kontaktů, od regionálních i
zónových chairmanů a ostatních členů kabinetu.. Poděkování za
další rozvoj pestré lionské činnosti v tomto roce patří guvernéru
Tomáši Rybovi, sekretariátu, předsedovi rady pastguvernerů Tiboru
Bučekovi a všem pastguvernérům, kteří postupně podle stávajících
možností zvyšovali úroveň našeho hnutí v předchozích letech. Moje
poděkování patří celému kabinetu, který pracoval jako zkušený
sehraný tým a předpokládám, že bude také tak pokračovat i v dalším období. Chci také poděkovat mému milému dámskému klubu za
jeho podporu a pomoc a plzeňským lvům a všem, kteří mne na mé
dosavadní cestě podpořili.
Po důkladné analýze vidím, že v příštím lionském roce je třeba dále
pokračovat v započatých aktivitách, které jsou úspěšné a šlechtí naši
činnost.. Na základní programy však musíme klást větší důraz. Jedná
se zejména o naši členskou základu a další zviditelnění hnutí.

Hlavní cíle v lionském roce 2008/2009
z Rozšiřovat členskou základnu a počty klubů.
z Přijímat další zájemce o členství v LC, zejména z řad žen a mladých lidí, kteří mají pro naši činnost pochopení a mají o ni zájem.
Dát jim plný prostor a pomoc v jejich činnosti.

z Propagovat lionské hnutí, aby veřejnost viděla naši otevřenou
ruku s pomocí všem, kteří ji potřebují.
- využívání našeho výborného časopisu Lion
- využívání inovovaných webových stránek distriktu
- využívání informací světového lionského webu
- podporování všech možností P.R.
z Zefektivňovat vztahy mezi kluby a vztahy mezi kluby a distriktem, pečovat o dobrý a zejména přátelský klubový život.
- prověřit postupně stanovy klubů, zda jsou kluby připraveny na moderní pojetí lionismu - zejména v oblasti rozšiřování členské základny
- poznat podrobněji zaměření klubů
- zjistit profesní specializace našich členů, aby distrikt mohl řešit operativně vzniklé otázky a abychom byli důstojnými partnery v LCI
- připravit podklady pro adresář členů D 122
- Rozšířit působnost klubových zmocněnců pro styk s veřejností o
kontakt s komunitou (městem či obcí) a sponzory
z Projednat a dodržovat pokladní kázeň ve všech směrech
z Pokračovat v distriktních projektech tradičních distriktních akcích.
- výměna mládeže
- mezinárodní setkávání na úrovni distriktů a klubů
- soutěž o mírový plakát
- lionské mezinárodní oftalmologické centrum
- lions-Quest – program Připraveni pro život
- nemocnice Keňa
- sběr brýlí
z Využít možnosti dobrých kontaktů a spolupráce s organizacemi
a společnostmi podobného zaměření, jako jsou Hnutí na vlastních
nohou Stonožka, Rotary, Kiwaniss a další.
z Udržovat a rozšiřovat internacionální kontakty a projekty.
Hlavní myšlenkou LCI, která se stává heslem roku 2008/2009, je slogan

MIRACLES THROUGH SERVICES
SLUŽBAMI K ZÁZRAKŮM
Náš distrikt jej určitě dodrží!
Máme možnost dělat mnoho věcí zejména úsporněji a také efektivněji. Stojí před námi další významné nové směry pomoci
potřebným a je na nás, jak k plnění těchto cílů všichni přistoupíme. Vím, že v této situaci budu mít podporu v našich lionech,
protože je to pokračování jejich nastoupené cesty. S vaší pomocí
nové cíle zvládneme.

Moje heslo pro tento lionský rok je obsaženo ve dvou slovech:

CREATIVITY - ENERGY
Jana Flanderová
District governor 2008 /2009

6

»esk˝ a Slovensk˝ Lion - informaËnÌ bulletin LCI D122 »R a SR

1.VDG Juraj Schwarz

Vážení priatelia – lioni,
dovoľte mi uviesť moju kandidátku
na pozíciu druhého vice guvernéra nášho distriktu. Narodil som sa
v roku 1949 a pochádzam z lekárskej rodiny, kde moje dve staršie
sestry zostali verné otcovej profesii a stali sa taktiež lekárkami. Ja som sa odklonil od rodinnej
tradície a vyštudoval som vysokú školu elektrotechnickú, ktorú
som ukončil v roku 1973. Až do roku 1992 som pracoval na
Slovenskom hydrometeorrologickom ústave v oblasti aplikácie
meracích a varovných systémov. Od roku 1992 až do teraz pracujem vo svojej ﬁrme, kde pokra- čujem vo vývoji a realizácii
systémov pre hydrometeorológiu a životné prostredie.
Od roku 1977 som ženatý a máme spolu s manželkou Katarínou
dve deti, syna a dcéru, ktoré úspešne skončili univerzitné štúdiá.
To, že som odolal ponukám a nástrahám na vstupy do rôznych
straníckych spolkov, vďačím hlavne môjmu presvedčeniu
a rodinnému zázemiu. Avšak „vábeniu“ na vstup do lionského
hnutia som už neodolal. Osobné a rodinné skúsenosti, hlavne
tie menej radostné, mňa viedli k zvažovaniu dozvedieť sa viac
o lionskom hnutí, hlavne o jeho smerovaní. Tak som sa stal kandidátom a riadnym členom klubu LC Danubius Bratislava, kde sa
hlavne potešili, že budú mať mužský prírastok. Bol som dva roky
na pozícii prezident klubu a po tri roky som vykonával funkciu
distriktného zmocnenca pre výmenu mládeže. Bola to práca, ktorá nikdy nekončila, avšak mňa obohatila o pocit spolupatričnosti
lionov a bez pátosu môžem prehlásiť, že na celom svete. Bolo
to úžasné, že stačilo zdvihnúť telefón, poslať mail a riešenie sa
našlo.
Práca v klube, spolu podieľanie sa pri organizovaní rôznych akcií,
je vždy nasmerovaná na tých, čo to najviac v danom okamihu
potrebujú s napĺňaním hesla nášho hnutia – we serve.
Naše hnutie je orientované smerom pomôcť nevidomým a krátkozrakým. Tu by som chcel Vážení priatelia upriamiť Vašu pozornosť
na pomoc nie len v rámci distriktu a okoliu svojho klubu, ale aj na
milióny bezmocných, hlavne detí, odsúdených na večnú tmu. Tu
je naše miesto, myslieť na tých, ktorým
môžeme pomôcť a pritom nám toho
veľa neubudne. Ide o program CSF II
- Campaign SightFirst II. Z poverenia
guvernéra ditriktu som sa stal koordinátorom tejto kampane a ako člen
skupiny stredoeurópskych štátov Vám,
milí lioni, budem k dispozícii, aby sme
program CSF II, ktorý sa končí v roku
2009, zavŕšili so cťou.
Úloh na riešenie je hodne, ale to je
možné iba tak, že budeme mať na zreteli, že sme jednotné hnutie s jasným
zameraním a heslom "We serve".

Juraj Schwarz, 1. VDG

2.VDG Boris Hynek

Vážení lionští přátelé,
úvodem dovolte krátké představení. Narodil jsem se v roce 1961 v
Čáslavi, vystudoval jsem Lékařskou fakultu university Komenského v Bratislavě. Dosáhl jsem
kvalifikaci I. a II st. v oboru
vnitřní lékařství a kalifikaci v oboru hematologie a transfuzní lékařství. V roce 2007 jsem zřídil nestátní a nesmluvní
zdravotnické zařízení zaměřené na akupunkturu a přírodní
medicínu, které se poslední roky intenzivně věnuji.
Jsem ženatý, má dva syny. Manželka je také členem Lions,
je zakládající prezidentkou dámského Lions Clubu Dobromila Rychnov nad Kněžnou. Máme dva syny. Starší studuje na
universitě v Pardubicích, mladší studuje na střední hotelové
škole.
Členem hnutí Lions jsem od roku 2000, kdy jsem byl pozván
do Lions Clubu Rychnov nad Kněžnou. V klubu jsem zastával funkci prezidenta, a aktivně se zapojuji do aktivit svého
domovského klubu.
Členem kabinetu distriktu jsem od roku 2004, kdy jsem přijal nabídku DG Ladislava Boučka a stal se členem kabinetu v pozici distriktního sekretáře. Tuto pozici jsem zastával
také v letech 2005/2006 a 2006/2007. V roce 2007/2008 jsem
zastával pozici regionálního chairmana ČR. Měl jsem to štěstí a jsem hrdý na to, že jsem mohl sloužit našemu hnutí po
boku takových osobností jakými jsou PDG Láďa Bouček, Jiří
Zatloukal a Tibor Buček.
Při svém vstupu do kabinetu D 122 jsem si v roce 2004 předsevzal, že učiním vše možné a potřebné ke zlepšení vzájemné
komunikace a informovanosti mezi kabinetem a kluby. Myslím, že se mnohé podařilo, ale jsme stále ještě na začátku. Je
potřeba nejenom dobrá komunikace a informovanost mezi
kabinetem a kluby, ale také mezi naším hnutím a širokou
veřejností. Náš překrásný znak a naše motto „We serve“ se
musí stát v povědomí veřejnosti synonymem voluntarizmu a
pomoc potřebným. Toto dosáhneme pouze společně, zapojením se do mezinárodních, distriktních a klubových projektů, kterými
naplňujeme smysl našeho hnutí.
Vážení přátelé, připadla mi čest, že
jsem byl osloven s nabídkou kandidatury na 2. viceguvernéra Distriktu 122 Česká republika a Slovenská
republika, proto se nyní ucházím o
Vaší důvěru.
Mohu nabídnout pouze, že se budu
nadále snažit o rozvoj našeho hnutí
a budu pokračovat ve službě potřebným.
Boris Hynek, 2. VDG

Nové vedení D122 2008-2009
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91. světový konvent LCI v Bangkoku
Milé lvice, milí lvové!
Ráda bych se s Vámi podělila o úžasné zážitky a hluboké dojmy z 91.
světového kongresu Lions Clubs International, který se uskutečnil 23.
– 30. června 2008 v Bangkoku. Světové konventy LCI mají podobné
scénáře, jednají o současné aktuální problematice LCI.
O Thajsku se říká, že je zemí úsměvů. A opravdu úsměvy všech Thajců nás provázely od příletu po celou dobu pobytu. Jejich úsměvy v očích, povznesení rukou a
krásný pozdrav SAWASDEE jsou neopakovatelné, navodily okamžitě příjemnou
náladu na všech místech, kde jsme se ocitli. Po příletu na nové letiště, které patří
k největším na světě, jsme se přesunuli autobusy do 100 km vzdálené Pattaye, kde
probíhal seminář nově zvolených guvernérů – s oﬁcielním názvem DGE. Každý
zvolený guvernér měl k tradiční guvernérské placce připnutou modrou stuhu s nápisem ELECT. Ze 758 DGE se školení zúčastnilo 715 guvernérů, většinou doprovázených svými partnery. Z tohoto počtu bylo 126 žen. Konferenční centrum Peach
Hall , kde probíhala hlavní společná setkání,
pojmulo až 1500 osob. Na slavnostním zahájení
nás přivítal skvělý moderátor PID Ronal Luxton z N. Zélandu a nastávající internacionální
prezident Al Brandel s manželkou Maureen
Murphy. Ve svém vystoupení Al Brandel řekl
základní věci o svém lionském životě a o programu tohoto lionského roku, který je nazván
MIRACLES TROUGHT SERVICE - SLUŽBAMI K ZÁZRAKÚM.

ký úspěch slavil program SF II, zejména proto, že v tyto dny dosáhla částka na
program 200 mil. USD místo plánovaných 150 mil USD. Také proběhly nominace na obsazení nejvyšších postů pro rok 2008-9. Paralelně probíhaly další
semináře a tradiční Melvin Jones Fellow Luncheon. V pozdním odpoledni jsme
byli pozváni na recepci německého multidistriktu a večer na recepci anglického multidistriktu.Byli jsme mile překvapeni slavnostním předáváním funkcí
distriktních guvernérů novým DGE a všeobecně veselou a přátelskou náladou.
Bylo to velmi příjemné setkání a některé prvky můžeme převzít i my.
V pátek 27.6. byl závěrečný den, probíhaly volby, instalace mezinárodního
prezidentů a instalace nových DG. Vše se stihlo v plánovaném čase, závěr
byl opět důstojný při Flag Ceremony. Všichni se mile loučili a většina již
plánovala další setkání v příštím roce v Minneapolis, stát Minessota. Rozjížděli jsme se do 30 hotelů, v nichž také končil náš pobyt.
Velice ráda Vám o těchto krásných a náročných dnech budu osobně vyprávět, pokud budete mít zájem.
Thajsko bylo krásné i v monzunovém čase,
organizace této veliké světové akce byla
neskutečně dokonalá ve všech směrech,
Thajci byli ve všem úžasní..
Závěry ze světového konventu:
1. Pokračujeme v našich programech
2. Rozšiřujeme členskou základnu
3. Rozšiřujeme lionská přátelství
v distriktech a mezi distrikty.

V pondělí 23. 6. jsme se přesunuli v autobusech do Bangkoku, kde se zahajoval 91.
Věřím, že příští konvent v Minneapolis bude
DG Jana Flanderová a PDG Jaroslav Slípka
světový konvent LCI. Tohoto konventu se
náš lionský rok hodnotit opět úspěšně a lví
zúčastnilo 16 832 registrovaných účastníků,
laťka bude ještě o kousek výše.
z toho bylo 3 815 certiﬁkovaných delegátů
z jednotlivých klubů!!! Z našeho distriktu se zúčastnilo 7 delegátů, a to
D 122 pedal na kampa SIGHT FIRST II
moje maličkost za LC Plzeň Bohemia, PDG prof. Slípka za Plzeň City,
PDG Tibor Buček za LC Nitra a 4 členové klubu LC Praha Orel – ing. Štáf,
ástku 15.777 USD
ing. Cikán, dr. Barták a dr. Staněk. Atmosféra byla úžasná. Překvapením
pro prof. Slípku bylo nádherné a neočekávané setkání s IP prof. Grimaldim, s ním prožíval svůj guvernérský rok. Ihned se poznali i ve velkém
počtu účastníků a je vidět, že se díky jejich aktivitám nestačili změnit.
V úterý 24. 6. se uskutečnily důležité semináře k lionským programům a
odpoledne jsme byli všichni připraveni na tradiční slavnostní průvod městem. Monzunové počasí nám tentokrát nepřálo, řádně zapršelo. Také 40 stupňů C nám dalo pořádně zabrat. Průvod byl skvělý, trval asi 3 hodiny, ušli
jsme podle našeho odhadu min. 4 km naplněnými ulicemi. Naše delegace
v bíločervených tričkách měla úspěch, bylo nás 16, líbili jsme se a doposud to
byla nejpočetnější česko-slovenská skupina.
Ve středu 26.6. bylo 1. plenární zasedání. Vyslechli jsme zprávu IP Mahendry
Amarasuriya. Oznámil opravdové úspěchy, které se po letech dostavily. Došlo
k nárůstu členské základny, úspěšnému startu ženského lionského hnutí, dětí a
ukončení programu SightFirt II. Plán nastartovaný za éry IP Jimmyho Rosse
byl úspěšný. Velký zážitek jsme prožívali při Flag Ceremony, při slavnostním
nástupu 202 vlajkonošů, kteří jednotlivě přinášeli vlajky všech zemí světa, kde
jsou lioni. Pocty samozřejmě byly vzdány české i slovenské vlajce. Byli jsme
dojati. Součástí IMPACT centra byla i budova arény, pro rovněž velký počet
návštěvníků, v níž se odpoledne uskutečnila kulturní thajská show „Sawasdee
international show“. Pohádkové vystoupení thajských tanečnic a tanečníků,
bubeníků a národních hudebníků vyrazilo doslova každému dech. Krásné tváře,
úsměvy, kostýmy a dokonalost každičkého pohybu uvedlo celou halu v nadšení.
Prožívali jsme tyto krásné okamžiky v bezprostřední blízkosti manželů Brandlových a 1. PID Eberharda Wirfse. Atmosféra je nezapomenutelná.
Ve čtvrtek 26. 6. bylo zahájeno slavnostní 2. plenární zasedání, kde byly vyhodnoceny úspěšné programy LCI, předávána vyznamenání jedincům a klubům Vel-

Držiteli ocenní MJF (Melwin Jonnes Fellowship), kteí pispli osobn
ástkou 1000 USD jsou:
Juraj Schwarz - LC Bratislava Danubius
Pavol Beskydiar - LC Gala Hronsek
Peter Šiovi - LC Prešov
Je možné se ješt pipojit, zaslat 1000.-USD a stát se držitelem ocenní MJF.
Dkujeme všem za píspvky do této kampan.
DG Jana Flanderová
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EEP – Eastern Europe Project
LCI jako největší humanitární organizace má ve svých cílech
rozšiřovat pomoc potřebným celosvětově. To je jeden z hlavních důvodů, proč se lioni snaží o rozšířování členské základny
zejména v těch zemích, kde dosud nejsou nebo tam, kde jsou lioni
v relativně nízkém počtu.
Při porovnání počtu lionů k počtu obyvatel, bylo zjištěno, že
v západní Evropě je tento ukazatel ve výši 0,6 % zatím co ve
střední a východní Evropě dosahuje pouze výše 0,01 %. Proto
byl zpracován mezinárodní projekt EEP - Eastern Europe Project, který tuto situaci řeší ve střední a východní Evropě komplexně a dlouhodobě, přičemž se bude vzájemně opírat o dílčí
úspěchy jednotlivých zemí. Cílem projektu je získat všude
aktivní liony.

z doplňovat počty členů především v klubech, kde je méně než
20 členů.
z pokračovat s dalším růstem počtu členů v klubu průměru
o 1 - 2 členy.
z zahájit přípravu dalších LC, které by mohly být chartrovány
v příštích lionských letech
Organizační opatření:
1. Dlouhodobým zmocněncem pro rozvoj členské základny byl
jmenován 2.VDG MUDr. Boris Hynek.
2. Do jeho týmu patří
z Zmocněnec MERL týmu +) – ing. Hart, jmenovaný v loňském roce
+) Zkratka MERL tým:
M - membership
členstí
E - extention
rozšíření členství
R - retention
uchování
L - leadeship
vedení
z PDG Ryba
z Zmocněnkyně pro členství žen Andrea Hynková
z Regionální chairmeni
z A další jím vybraní lioni
3. pravidelné informace o stavu budou podávány měsíčně DG,
1.VDG a Janezi Bohoričovi podle pokynů v projektu
Janez Bohorič navštívil Prahu i jednání kabinetu D122

účastníci schůzky k projektu EEP v Praze

16. a 17. července se uskutečnila v Praze schůzka k EEP organizovaná LCI - OA pod patronací 1. IVP Eberharda Wirfse a PID
Ernsta Musila. Tento projekt se týká 17 distriktů. V Praze zasedala
3. a 4. skupina, v níž je 8 distriktů. Skupina 1. a 2. zasedala o týden
později v Budapešti.
Cílem našeho distriktu je stát se během tří let samostatným distriktem, který by měl mít nejen více než 35 klubů, ale i více než 1250
členů. Zatím máme sice 40 klubů, ale pouze 955 členů. Myslím,
že tento cíl stát se samostatným distriktem je splnitelný, a my se
musíme již teď se snažit o důkladnější seznámení veřejnosti s naší
činností, která nové členy osloví. Pak poroste i zdravá členská
základna.
V následujících třech letech bychom měli zvýšit především
členskou základnu o 300 členů. Je to velké sousto, ale jde o
naše hnutí, a proto nevzdávejme se! Po období určité stagnace je třeba oživit dění v klubech a distriktu. Každý podle
svých možností může oslovit své vlivné známé, neboť naše
ideály jsou v myslích dobrých lidí zakotveny, je třeba ukázat naše skvělé příklady pomoci potřebným. A těch máme
opravdu hodně.

Oblast propagace:
Zřídit galerii distriktních úspěchů, využít ankety prezidentů a
Sborníku k 15 letům činnosti distriktu.– sekretariát a zmocněněc
pro propagaci

Důležité je, aby každý klub měl min. 20 členů, je třeba připravit nové kluby zejména v krajských a okresních městech,
v městech, kde jsou univerzity a zakládat LEO kluby a CAMPUS klub. Zvláštní podíl na zakládání nových klubů by měl
mít každý velký klub.

z na akcích LC a distriktu mít v pohotovosti propagační materiály
z doplnit stávající letáky LCI – distriktní i klubové, provést aktualizaci
z zhotovit neprodleně letáky apod. materiály o založení klubu
a získávání členů
z využívat akcí LC, distriktní web, časopis LION k rozšiřování
čl. základny
z pokračovat v zavedené galerii vzorů zrakově postižených lidí
a doplňovat ji vzory z celého distriktu
z na sekretariátu mít zásobu alespoň 10 ks tiskopisů. O přijetí
nového člena
z zřídit adresář významných institucí pro zasílání pozvánek na
akce
z situaci probrat řádně na školení funkcionářů v říjnu

V letošním roce plánujeme
z založit 3 nové kluby, v dalších dvou letech rovněž

webová stránka projektu: www. lionsclubs.org/up
kontakt na vedoucího 4. skupiny EEP: janez.bohoric@sava.si
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První a druhé zasedání členů Kabinetu D 122
se konalo v Praze a Bratislavě
Dne 2.8.2008 byla svolána schůzka kabinetu D122 do Paláce Austria v Praze. Zahájení bylo novou DG Janou Flanderovou pod
heslem: MIRACLES THROUGH SERVICE. Byly představeny lionské cíle v tomto roce 2008-2009, zhodnocen stav připravenosti
klubů a předložen přehled hlavních akcí. Předány byly i zajímavé informace o světovém konventu v Bangkoku a klíčovým bylo
představení nového projektu EEP, kterého se zúčastnil i Janez Bohorič ze Slovinska – vedoucí skupiny 4, jejiž součástí je i náš D122.
Další záležitosti byly projednány dle plánu. Bližší informace o akcích na webu: www.lci-d122.info
Další, druhé jednání, se konalo v Bratislavě v Club restaurantu 27.9.2008. Hlavními body jednání byly zprávy Rch ČR a SR,
EEP v našem D122, představení nového webu, výměna mládeže, příprava setkání klubů pro SR a ČR, zpráva pokladníka o plnění
rozpočtu, kontrola plnění úkolů z minulého jednání, další a diskuse.
Vzácným hostem jednání byl i PDG Jan Štěrba, který v závěru jednání ocenil, s odstupem času jeho guvernerského roku, současnou
činnost kabinetu i aktivity celého hnutí.
Ivana Skřítecká – Cabinet secretary 2007-2009

Lions Clubs International, Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika
Složení kabinetu distriktu na období 2008 - 2009
Pozice
Zkratka
Jméno
e-mail
Guvernér distriktu
DG
Jana Flanderová
ﬂanderova@volny.cz
Poslední minulý guverner distriktu
IPDG
Tomáš Ryba
optimabrno@volny.cz
1.Viceguvernér distriktu
1.VDG
Juraj Schwarz
schwarz@mps-system.sk
2.Viceguvernér distriktu
2.VDG
Boris Hynek
dr.hynek@rychnov.cz
Sekretář kabinetu
CS
Ivana Skřítecká
ofﬁce@lions-clubs.info
Pokladník kabinetu
CT
Zdeňka Kolářová
kolarova.zdenka@volny.cz
Člen rady kabinetu
Jiří Zatloukal
zatloukal@staika.cz
Region chairman ČR
RCh ČR
Jan Harašta
jan.harasta@seznam.cz
Region chairman SR
RCh SR
Pavol Beskydiar
beskydiar@stonline.sk
Zónoví chairmani
Zónový chairman ČR Praha
ZCh
Jan Kalaš
kalas@xcopy.cz
( LC Praha Hartig, LC Praha Bohemia Ambassador, Praha Heraldic, Praha Orel, Praha První, Praha San Giorgio )
Zónový chairman ČR Plzeňsko
ZCh
Jana Kovářová
janakovarova@volny.cz
( LC Plzeň Bohemia, Plzeň city, Rokycany )
Zónový chairman ČR Západočeské lázně
ZCh
Oldřich Choděra
ochodera@telecom.cz
( LC Karlovy Vary, Karlovy Vary Diana, Mariánské Lázně )
Zónový chairman ČR Severní Čechy
ZCh
Miloslav Šlapal
miloslav.slapal@wuestenrot.cz
( LC Teplice, Ústí nad Labem )
Zónový chairman ČR Východní Čechy
ZCh
Otakar Morávek
moravek@jona.cz
( LC Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou Dobromila ) ( RCh Jan Harašta LC Tábor, Leo klub Tábor )
Zónový chairman ČR Morava
ZCh
Lea Janků
janku.lea@brno.cz
( LC Brno, Brno Špilberk, Olomourc, Opava )
Zónový chairman SR Bratislava
ZCh
Yvette Ševčíková
ypsilon.in@nextra.sk
( LC Bratislava Bona Fide, Bratislava Danubius, Bratislava Dovina, Bratislava Istropolis, Bratislava Pressburg, Bratislava Prvý, Leo klub )
Zónový chairman SR Západ
ZCh
Milan Martinovič
milan@martinovic.sk
( LC Nitra, Pezinok Bozin, Piešťany)
Zónový chairman SR Banský region
ZCh
Mariana Luptáková
luptakjansamuel@zvmail.sk
( LC Banská Bystrica, Banská Bystrica Lea, Brezno, Hronsek Gala, Kremnica)
Zónový chairman SR ostatné kluby
ZCh
Peter Holý
hoson04@yahoo.com
( LC Košice Prvý, Prešov, Zvolen, Žilina, Leo klub Košice )
Vzdělávání
Hassan Ezzedine
ezzedine@vol.cz
Členství žen a jeho rozvoj v ČR
Andrea Hynková
a.hynkova@rychnov.cz
Členství žen a jeho rozvoj v SR
Janka Slaná
janka.slana@setro.sk
Campus club
Svatava Němcová
nemcova@praguelaw.cz
Leo kluby, Mírový plakát
Martin Hart
lev-hart@seznam.cz
Zmocněnci 2008/2009
Informatika a webová prezentace
Bohumír Krátky
bohumir.kratky@lionsclub-kremnica.sk
Tibor Buček
bucek@novosedliksro.sk
Mezinárodní vztahy
Mezinárodní výměna mládeže
Zlatica Chebeňová
zlata.chebenova@mfsr.sk
Mezinárodní výměna mládeže v ČR
Mohamad Chmaitilli
chmaitilli@seznam.cz
Redakční rada bulletinu
Martin Komárek
martin.komarek@mfdnes.cz
Zrakově postižení a práce
Pavel Těšínský
tesinskyp@fnplzen.cz
Team pro jurisdikci
Oldřich Choděra
ochodera@telecom.cz
Team pro jurisdikci
René Hudzovič
advokat.hudzovic@nextra.sk
Ceremoniář a pořádání akcí
Jan Tajbl
tajbl@volny.cz
Propagace
Jan Beneš
jan@promoprodukce.cz
Kovent 2008
Ema Štěpánková
e.stepankova@seznam.cz
Zmocněnci projektů
Získávání grantů a příspěvků
Zbyněk Štáf
staf@seznam.cz
Ivo Rek
ivo.rek@seznam.cz
Program Lions Quest v ČR
Sběr brýlí ČR
Tomáš Hrachovec
tomas.hrachovec@odtempo.cz
Sběr brýlí SR
Štefan Nehéz
polygraﬁadominant@stonline.sk
Nemocnice Keňa
Tibor Buček
bucek@novosedliksro.sk
Propagace a zajištění předmětů LC
Miloslav Navrátil
navratil@agenturamn.cz
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Mezinárodní kemp mládeže 2008 v Plzni
Mezinárodní letní tábor mládeže, který úspěšně realizoval Loins klub náměstí, byli přijati primátorem a prohlédli se starobylou radnici.
Plzeň City podruhé v Plzni, právě skončil. 35 účastníků ze 17 zemí
Za prozíravou podporu naší činnosti vedení města děkujeme. Vždyť
nebydlelo v přírodě, ani pod stany, jak si tábor většinou představujeme, účastníci tábora se při loučení těšili, že se ještě někdy setkají, ale také
ale dočasně žili v domově mládeže na Lochotině. Přesto sportovali, ces- se chtějí ještě někdy do Česka a Plzně podívat. Kéž by se obdobných
tovali po naší zemi a navštívili i kulturní akce. Byli na zámku Rochlově, akcí mohlo zúčastnit více Čechů. Ale současně to znamená, najít
prohlédli si zámek Horšovský Týn, viděli rekonstrukci bývalého kláštera dostatek ﬁnančních prostředků a organizátory a uskutečnit recipročPivoň, zastavili se v Klenčí, navštívili oblast, kde „stála železná opona“, ně více letních táborů pro mládež z cizích zemí v České republice.
Cheb, Františkovy Lázně a perlou byla dvoudenní procházka Prahou.
Za LC Plzeň city Jaromír Kašpar
Letos se sešla mimořádně kompaktní a
účastníci mezinárodního kempu v Plzni na výletě
spořádaná parta s blízkým vztahem ke
sportu. Mnozí se například neúnavně
snažili překonat překážky v lanovém centru pod Homolkou, vyzkoušeli si bruslení
na umělém „ledě“ v Eis parku, hráli volejbal, fotbal a hlavně košíkovou. Nezapomenutelným zážitkem pro všechny bylo jednodenní splutí části Berounky na kanoích.
Hlavním cílem akce bylo navazování
kontaktů a posilování vstřícnosti k lidem
ze vzdálených kultur. Tábora se účastnila
mládež od Kanady po Hon Kong, převahu
měli samozřejmě Evropané. Letos nikdo
nepřijel z Latinské Ameriky, Afrika a Austrálie neměla svého zástupce ani v jednom
z obou plzeňských ročníků. Dorozumívacím jazykem byla pochopitelně angličtina,
a tak účast v kempu byla příležitostí si
ověřit svoje jazykové dovednosti.
Kempeři se dobře seznámili hlavně s Plzní, navštívili katedrálu, synagogu, podzemí, pivovar, ZOO a Jazzový festival na

Mezinárodní kemp mládeže 2008 v Rakousku
Jako již tradičně se i v letošním roce konal u našich jižních sousedů v Rakousku mezinárodní výměnný kemp mládeže. Rakouská výměna mládeže je specifická tím, jak poznáváme podle názvu
- Sound of Music, že se do něho hlásí mladí lidé z celého světa se
zájmem o hudbu a zpěv. Letos se kemp konal v horním Rakousku - ve Welsu. Jako instruktorky zde pracovaly i členky LEO
klubu Tábor Jana Haraštová a Hana Kroupová. Vedle poznávání
překrásné přírody a bohaté historie se mladí lidé seznamovali i
se současností. Jako poděkování sponzorům a pořadatelům mezimládež z mezinárodního kempu v Rakousku připravila dobročinný koncert

národního kempu připravili účastníci tohoto výměnného pobytu
dobročinný koncert, který se konal v Minoritenkloster ve Welsu. Přes dvěstěpadesát návštěvníků bylo velmi mile překvapeno,
jak kvalitní program
dokáží mladí lidé za
pouhých deset dní
připravit. Koncertem ukázali, že je
možné se dohodnout a sjednotit pro
dobrou věc. Přicestovali nejen z Evropy, ale až z daleké Brazílie, USA,
Islandu
Norska,
Švédska, Turecka a
Hongkongu a vedle
vzpomínek na nová
místa, na novou
zemi, jinou kulturu
a život zde poznali i
nové přátele, možná
na celý život.
Dr. Jan Harašta
Region chairman
ČR
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Informácia o novej webovskej stránke
Na zasadnutí kabinetu nášho distriktu sa prijalo rozhodnutie vytvoriť
novú webovskú stránku nášho distriktu. Medzi hlavné dôvody prečo, boli
problémy s jej rozvojom a administráciou. Na základe skúseností s teraj-

z Na spodnej strane trvalé informácie – ako termín konventu..
z Lišta zvýraznených meniacich sa upozornení, ako napr. termín podania
prihlášok, ...
z Udalosti – po kliknutí sa zobrazí mesačný prehľad udalostí
Najjednoduchší návod je ten, že web stránku začnete používať. Je tam
množstvo verejne dostupných informácií a informácie dostupné iba pre
členov cez prihlasovacie meno a heslo. Ako napr. interné dokumenty ,
zápis z kabinetu, listy guvernéra, zoznam členov ....
Tento náš nový portál bude zaujímavý a užitočný iba vtedy, keď bude
naplnený informáciami. Tu je veľký priestor pre každého člena, má možnosť zaslať informácie o pripravovaných akciách a taktiež informácie
z týchto akcií. Je možné uverejniť pozvánky v .jpg, .doc a .pdf formáte.
Fotograﬁe doporučujeme pripraviť
s veľkosťou 800x600.

šou web stránkou a novými poznatkami a požiadavky sme pripravili
zadanie a vývoj novej stránky, ktorá
je už v rutinnej prevádzke.
Web stránka je orientovaná ako
informačný portál nielen pre členov
nášho distriktu ale aj ako nástroj
pre šírenie informácií, PR o našich
aktivitách a aktivitách jednotlivých
klubov. Veľký dôraz bol kladený na
možnosť pomerne jednoducho sa
dostať k potrebným informáciám, aktuálnym a budúcim akciám a publikovaniu textových a obrazových informácií z jednotlivých akcií.
Súčasná adresa je www.lci-d122.info.
Po kliknutí na vstúpte v úvodnej stránke, sa zobrazí stránka, kde sú
dostupné základné informácie ako:

Informácie posielať na adresy:
Juraj Schwarz
- schwarz@mps-system.sk
Bohumír Krátky
- bohumir.kratky@lionsclub-kremnica.sk
Spracoval: Juraj Schwarz,
1.VDG D-122

z Lišta Menu
z Príhovor guvernéra
z Na ľavej strane stĺpec aktuálnych akcií

Mírový plakát - dejme mladým příležitost
Již od roku 1988 pořádá LCI malířskou soutěž pod názvem Mírový plakat, které se každý rok účastní kolem 350000 dětí ze 65 zemí světa. Dejme i mi v letošním roce našim mladým příležitost, aby mohly vyjádřit své
pocity ohledně vnímání světového míru a sdílejme jejich vize o budoucnosti.
K tomu je zapotřebí zorganizovat místní kola této soutěže v základních a
uměleckých školách nebo ve výtvarných kroužcích.
Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma: „MÍR ZAČÍNÁ SE MNOU“. Kluby,
které budou mít zájem zorganizovat tuto soutěž si musí objednat pro každou oslovenou školu jede KIT. Bude vybráno 23 čestných vítězů, kteří vyhrají ﬁnanční odměnu 500 dolarů.
Jeden hlavní vítěz získává 2 500 dolarů a cestu do NEW
YORKU.

na a čísla. Podepsán je na zadní straně.
Termíny:
Co nejdříve vybrat zodpovědného člena klubu, který bude zajišťovat klubovou soutěž (nejlépe pedagog).
Co nejdříve vytipovat školy a projednat s nimi zapojení se do soutěže. Pro
místní kola vyhlásit ceny pro vítěze a formu prezentace výstavy.
Do 30.11 2008 bude možno objednat KITY přes sekretariat D 122. Po
tomto termínu, si musí každý klub objednat KITY v USA
sám, za 7,95 dolaru + poplatky.
Do 15.11.2009 zašlou kluby vítězné plakáty (za každou
školu jeden) guvernérce D 122.

Pravidla soutěže:
Věk: soutěžící musí mít k 15.11.2008
minimálně 11 nebo maximálně 13 let.
Velikost obrazu: ne menší než 33 x 50 cm
ne větší než 50 x 60 cm
Obraz nesmí být zarámován, nesmí být trojrozměrný (nic
nalepeného,nebo připojeného), nesmí obsahovat písme-

Věřím, že letošního kola se zúčastní této soutěže
více klubů než v letech minulých a podpoří tak propagaci lionského hnutí mezi mládeží, jejich rodiči
a všemi občany, kteří s touto akcí přijdou do styku.
Martin Hart
PDG 2002-2003
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Helen KELLER
V letošním roce si připomínáme 40. výročí úmrtí „Velké
ženy“ dvacátého století paní
Helen KELLER. Narodila se
27. června roku 1880 v americkém státě Alabama v rodině
vydavatele novin. Po prodělané spále onemocněla počátkem
roku 1882 prudkým zánětem
mozkových blan. V důsledku
této choroby dívka ve svých 19 měsících zcela oslepla a ohluchla. Přes
dvojnásobný handicap vyrostla z malé dívenky velmi bystrá a inteligentní žena. Zásluhou své učitelky Anne Sullivan, která provázela Helen
po celý svůj život, se naučila nejen mluvit, ale dokázala i absolvovat
středoškolské vzdělání a dokonce i studium na harvardské univerzitě,
které zdárně ukončila ve svých 24 letech doktorátem. Již během studií na
univerzitě napsala Helen Keller svou první knihu „Povídka mého života“, která byla přeložena do mnoha světových jazyků. Nečekaný úspěch
této knihy jí umožnil vstoupit i do světové literatury. Nedlouho po jejím
vydání následovaly další knihy psané v Braillově písmu. Byla to zejména
díla „Optimismus“ (1904), „Svět, v němž žiji“ (1908), „Píseň o kamenné
stěně“ (1908), „Ze tmy“ a v neposlední řadě „Moje náboženství“ (1926),
v níž se opírá o názory švédského mystika Emanuaela Swedenborga.
Některé publikace byly přeloženy i do českého jazyka. Velice křesťansky založená Helen Keller se naučila kromě latiny a řečtiny také plynně hovořit francouzsky a německy. Krom toho se neobyčejně zajímala
o veškeré dění ve světě. Procestovala mnoho zemí všech kontinentů a
stýkala se nejen se všemi americkými prezidenty, kteří zástávali úřad
během její tvůrčí činnosti, ale i s řadou světových osobností politického
a kulturního života, jakými byli Mark Twain, Caruso, Charlie Chaplin
a jiní. Pomohla založit „Americkou nadaci pro nevidomé“ se snahou
poskytovat lepší životní podmínky pro zrakově postižené. Dorozumívala
se nejen dotekovou abecedou, ale měla i schopnost číst lidem ze rtů,

doteky konečky prstů a rozeznávat vibrace jejich úst. Po první světové
válce se Helen Keller zapojila do služeb válečných slepců celého světa. Z
její iniciativy vznikl „Fond pro zámořské slepce“ (American Fundation
For the Overseas Blind). V roce 1925 byla pozvána mezinárodní konvent
LIONS International, který se konal v Ohiu v USA a zde vyzvala Liony,
aby se stali „rytíři slepých ve válce proti temnotě“. Po druhé světové
válce uspořádala rozsáhlé přednáškové turné po Evropě a po zemích
Blízkého a Dálného východu (Japonsko, Indie). Všude vzbudila veliký
zájem o výchovu nevidomých a neslyšících. U příležitosti stého výročí narození Louise Brailla pronesla slavnostní projev na pařížské Sorbonně. Přes svou absolutní ztrátu sluchu i zraku byla Helen Keller také
výbornou a nadšenou posluchačkou hudby, kterou vnímala celým povrchem těla. Helen Keller zemřela dne 1. června 1968 ve věku nedožitých
88 let. Po její smrti vznikla ve světě celá řada organizací nesoucích její
jméno, a které se problematikou smyslově postižených zabývají. O jejím
životě bylo natočeno několik ﬁlmů (například Monday After the Miracle
- Pondělí po zázraku 1998) a její portrét je i na amerických poštovních
známkách. Životní příběh hluchoslepé básnířky a spisovatelky je neuvěřitelný. Její dílo, odkaz a sláva žijí dál.
Pro zamyšlení několik myšlenek Helen KELLER
z Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se
do neznámých zemí, ani neobjevil nové obzory lidské duše.
z Život je buď jedno velké dobrodružství anebo nic.
z Nikdy neskláněj hlavu. Vždy ji měj vzpřímenou. Dívej se světu
přímo do očí.
z Život je série lekcí, které je třeba prožít, abychom je mohli pochopit.
z Kolik by se ztratilo z úžasného bohatství lidské zkušenosti, nebýt
překážek, které je třeba překonat. Nádherná chvíle na vrcholu by
neznamenala ani zpolovic tolik, nebýt temných údolí, které je
třeba překonat.
RCh pro ČR Jan HARAŠTA

Zemřel Petr Narwa
Lions Club Rychnov nad Knžnou postihly na pelomu klubového
roku dv tžké a smutné rány. Po tragické letecké nehod v polovin
ervna, pi které zemel náš dlouholetý len Jaroslav Christoph, pišla
zanedlouho další tžká ztráta.
Na poátku prázdnin náhle zemel Petr Narwa, náš kamarád, veliký Lion
a v roce 1992 zakládající prezident Lions Clubu Rychnov nad Knžnou.
Petr Narwa naposledy psobil jako editel odloueného pracovišt Úadu pro zastupování státu ve vcech majetkových, byl prvním a jediným
polistopadovým pednostou Okresního úadu v Rychnov nad Knžnou.
Po celou dobu psobení v našem klubu byl jeho vdí osobností a hnací
silou.
Petra zastihla smrt 5. ervence na cyklistickém výlet po Orlických horách,
které ml tak rád a po kterých prakticky stále služebn cestoval i do nich
vyrážel ve svém volném ase. Nkolik pátel z našeho klubu se rozhodlo
na míst, kde Petra smrt zastihla, umístit malý kamenný pomníek. Kdo
jste jej znali a mli ho rádi, zastavte se nkdy nad Javornicí a pi pohled na
krásné panoram hebene Orlických hor na Petra vzpomete.
J. Zatloukal, sekretá LC Rychnov n. Kn.
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LC Tábor

Slavnostní zasedání LC Tábor - červen 2008
Na závěr lionského roku pořádá LC Tábor pravidelně slavnostní
zasedání, při kterém se představí nové vedení klubu, předají jednotlivé funkce a nový prezident přednese svou vizi pro další období.
Současně probíhá i přijetí nových členů klubu, večera se účastní i
manželky lionů a akce je spojena s kulturním programem.

Václav Hofreiter a nový prezident LC Tábor Petr Stoklasa

LC Brno Špilberk
Ve městě Brně pracuje aktivně Občanské sdružení LOGO
pro osoby s poruchami komunikace. V jeho čele jsou dva
členové klubu Brno-Špilberk, p. PhDr. Kejklíčková a
p. Tomšej.
V Jihomoravském kraji je více než 110000 nezaměstnaných,
kteří se neumí uplatnit na trhu práce, a to zejména kvůli problémům v komunikační oblasti a při vystupování na veřejnosti.Pro osoby s těmito sociálními problémy probíhaly od listopadu 2006 programy v rámci Multifunkčního centra, které
LOGO vybudovalo ve svém sídle na Vsetínské 20 v Brně. Do
konce května letošního roku prošlo programy v rámci projektu 454 osob v produktivním věku postižených poruchami
komunikace, studentů a pracovníků v oblasti lidských zdrojů,
kterým sdružení, vedené našimi členy pomohlo výrazně zvýšit kvalitu jejich života, zařadit je do společnosti a pomohlo
jim najít adekvátní pracovní uplatnění v rámci Jihomoravského kraje. Toto multifunkční centrum bylo postaveno za
podpory Evropského rozvojového fondu a státního rozpočtu
České republiky.
Slavnostního zakončení projektů se zúčastnili významné
osobnosti nejen z Ministerstva pro místní rozvoj, Jihomoravského kraje, Masarykovy university, ale také členové vedení
LC Brno - Špilberk.
Máte-li potřebu konzultací v této oblasti je Vám k dispozici nejen
vedení brněnského klubu LC Brno-Špilberk (pro zprostředkování), ale samozřejmě i naši výše uvedení členové.
Tomáš Ryba
sekretář LC Brno-Špilberk

Letos se tato akce konala 24. června ve společenském sále
hotelu Relax v Táboře, která je i naším klubovým zázemím.
Po úvodní Lionské hymně dosavadní prezident ing. V.Hofreiter
vyhodnotil činnost klubu v lionském roce 2007-2008, předal několika členům ocenění za dlouholetou práci pro klub a
provedl společně se sekretářem klubu ing. Kotěšovcem slavnostní přijetí nového člena ing.Jiřího Málka a předal mu certifikát, odznak a klubovou legitimaci.Po slavnostním přípitku
bylo představen nový výbor klubu, prezidentem LC Tábor pro
nastávající období byl v dubnu zvolen ing.Petr Stoklasa, který
převzal lionský zvon a v krátkém projevu přednesl svoji představu o další činnosti klubu.Závěrem bylo vysloveno poděkování dosavadnímu prezidentovi ing.Hofreiterovi za jeho velmi
obětavou práci, kterou po celý rok odváděl pro náš klub s neobyčejným nasazením a pečlivostí.
V další části večera se zavzpomínalo na mnoho společných
akcí fotodokumentací, kterou zpracoval, velmi obsáhle a pečlivě, také ing.Hofreiter z dostupných i špatně dostupných zdrojů
digitálně na CD a to od zrodu klubu před 12 lety až po poslední
naši květnovou akci -10 .výročí přijetí klubu do LCI.
Za LC: Petr Vilímek

Nový lionský klub
v eskej republike
Prípravy k vzniku LC Holešov Cecilie sú rozbehnuté.
Bolo mi cťou navštíviť dámy v Holešove osobne. Spoločne s
pastguvernérom MUDr. Vejvodom a sekretárom D 122 Ivankou Skříteckou sme predali vyčerpávajúce informácie o lionskom hnutí prítomným dámam.Budúce členky lionského klubu sú ženy, ktoré majú otvorené srdiečko pre dobročinnosť
a chuť zapojiť sa do aktivít lionského hnutia.
Administratívu, okolo zaregistrovania budúceho klubu do
Oak Brooku, správne vyplnenie a odoslanie formulárov zaistím na jeseň tohoto roku. Charter Night nového klubu prebehne v r.2009 v januári, alebo februári.
Svoju činnosť rozbiehajú zbierkou použitých okuliarov a
majú v pláne iné zaujímavé akcie o ktorých budeme informovaní.
Držme im palce v ich rozbehu a verím, že každý klub ich
rád podporí.
Chcem touto cestou poďakovať PDG Rudkovi Vejvodovi, že
si našiel čas a svojím šarmom a znalosťami priblížil históriu
lionského hnutia budúcim členkám Holešovského klubu.

Andrea Hynková
zmocněnkyně pro členství žen D122
3.9.2008
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LC Pardubice

LC Pardubice pomáhá
Koncem roku 2006 se lionský klub v Pardubicích rozhodl jít cestou žádosti
o Grant adresovaný na Lions Clubs International Foundation, Humanitarian
Programs Department, USA, aby mohl ﬁnančně pomoci Speciální základní
škole, mateřské škole a praktické škole v Moravské Třebové.
Speciální školu v Moravské Třebové navštěvuje kolem 150 dětí, z nichž více
než 20 dětí je těžce hendikepovaných. U těchto dětí se většinou kombinuje
více než jedno postižení a to imobilita, nevidomost, kombinované postižení
s těžkým či hlubokým mentálním defektem, autismus, hyperkinetický syndrom. A právě především tyto děti potřebují péči, která by vedla ke zlepšení
mnohdy zbytkových funkcí smyslových orgánů i funkce mozku a ke zlepšení
kvality života. Jednou z možných pomocí je využívání pobytu v stimulační
zástupci LC Pardubice, LC RK a RK Dobromila ve speciální základní škole
místnosti „Snoezelen“.
Jedná se o speciálně upravenou místnost, jejímž základem je vodní lůžko s v Moravské Třebové při předání stimulační místnosti
teplotou pětatřicet až sedmatřicet stupňů Celsia, které má vzbuzovat dojem
Lionskému klubu v Pardubicích se díky Grantu z LCIF
plodové vody. Součástí pokoje jsou však také speciální světla, projektory, zrcadla,
Oak Brook, USA a za pomoci přátel z lionského klubu
využívá se hudba a mnoho dalších pomůcek, které slouží k bazální stimulaci somatické,
Rychnov nad Kněžnou a dámského lionského klubu Rychakustické, vibrační, vestibulární, orální, taktilně haptické i vizuální. Cílem je zlepšení
nov nad Kněžnou – Dobromila podařilo zajistit celkovou
senzomotorických postižení a zlepšení kvality prožívání života a tato léčebná stimulační
ﬁnanční částku 100.000.- Kč, která byla využita na vybavení
metoda snoezelen, kdy jde o poskytování zrakových, chuťových, čichových a pocitomístnosti Snoezelen. Tato relaxační místnost byla slavnostně
vých prožitků ve speciálně zařízených pokojích, je dnes běžně využívána ve světě i u
uvedena do provozu předvánočním čase v roce 2007.
nás. Pobytem dětí v této místnosti jsou probouzeny smysly, jež jsou oslovovány postupJsme rádi, že i přes velkou časovou a administrativní
ně a každý zvlášť. Děti jsou vedeny k chápání reality - slyšet, vidět, cítit, ochutnat,
náročnost spojenou s úspěšným podáním Grantu se tato
dotknout se. Dětem je umožněno prožívat nejrůznější pocity štěstí ale i podrážděnosti
akce podařila a že jsme mohli pomoci všem hendikepovaa uspokojení.
ným dětem ve Speciální škole v Moravské Třebové.

Zámecká slavnost Lions clubu v Pardubicích
Šek v hodnotě 17 000,- Kč věnoval LC Pardubice jako příspěvek na
Poslední květnový den byl termín další Zámecké slavnosti pardubického
Lions clubu, tentokráte jako 9. v pořadí. Pokaždé je snaha vytvořit něco vybudování zastřešení dětského hracího koutku pro Dětskou školku
pro děti s vadami zraku Pardubice, Polabany III.
jiného, nového, netradičŠek v hodnotě 15 000,- Kč věnoval LC Pardubice na
ního, ale zároveň tak, aby členové LC Pardubice s IPDG Tomášem Rybou
pořízení centrifugy pro Dětské centrum Veská.
zůstalo zachováno základní schéma a osvědčené
Hlavní charitativní akcí večera byla aukce, která
tradice.
probíhala na nádvoří a pro dražbu bylo připraveno 8
atraktivních předmětů – například originální dres PetTakže jak tomu bylo tenra Čecha, značková vína věnovaná hejtmanem kraje a
tokrát? Zámecká slavnost
primátorem města.
zůstala na pardubickém
Licitátorem byl Vlasta Freiberk, k němuž se připozámku a to především na
jil Vladimír Hron a vytvořili velice úspěšnou dvojici,
nádvoří, kam byl směkteré dražitelé nemohli odolat a tak byly předměty
rován všechen program.
vydraženy v částce 104 000,- Kč.
Hlavním hostem večera
byl zpěvák a „bavič“ VlaPo aukci se ujal zábavy opět Vladimír Hron, pozval
dimír Hron. Jeho osobou
hosty na taneční parket a tak nádvořím zámku zněcelý večer dostal profesila hudba a zpěv a taneční parket se chvílemi stával
onální zpěv, dobrou oddymalým.
chovou náladu a humor.
Závěr večera patřil hudební skupině Drink music, která
9. Zámeckou slavnost přivedla až do nedělního rána.
Celé akci předcházela poctivá a odpovědná příprava
jako každoročně, každý kdo mohl přispěl…tu nápadem, či přiložil ruku k dílu a nebo upřímně povzbudil…
9. Zámeckou slavnost navštívila řada hostů lionského
hnutí z různých klubů. Naším hostem byl mimo jiné
také Tomáš Ryba - guvernér Distriktu 122 Lions Club
International, Česká republika a Slovenská republika .
Po fanfárách přišel obvyklý slavnostní nástup členů
Lions clubu Pardubice spojený s krátkým proslovem
prezidenta Jaroslavy Vávry a představením prezidenta
nového Honzy Zahálky. Poté následovalo předání charitativních darů v podobě šeků.

Program večera byl
naplněn, kromě jedné
přeháňky byl krásný a
teplý a nedělní nocí jsme
se rozcházeli s pocitem
dobře a smysluplně stráveného večera.
V roce 2009 se již
těšíme na jubilejní 10.
Zámeckou slavnost…

ve víru tance...

Míla Chaloupka
viceprezident LC PA
srpen 2008
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LC Plzeň Bohemia

Ohlédnutí za plzeňským lionským létem
Nový lionský rok byl odstartován ve 203 zemích na světě dnem 1.7.2008
Dámský Lions Club Plzeň Bohemia v současné době bude předávat OPS
Pomocné tlapky hlavní část výtěžku z 12 Garden party ve výši 70 000 Kč.
Mnoho účastníků si stále připomíná krásný pohodový večer v CD Hotelu
Plzeň. Ohlasy stále přicházejí, jsou neuvěřitelně milé. Garden party byla tak
krásná, veselá a úspěšná, že nadchla všechny hosty a samozřejmě i inspirovala
členky k dalším veselým novinkám v příštím roce.
Co nás všechny tak pobavilo? Ústřední heslo večera bylo DÁMA V KLOBOUKU. Všichni se dokonale připravili a klobouky opravdu zvítězily. V programu vystoupila jedinečná Miriam Čížková, laureátka mezinárodní soutěže
Fr. Lehára a sólistka DJKT a všichni napjatě očekávali překvapení večera
členek LC Plzeň Bohemia – premiéru krátkého ﬁlmu „Jen pro ten dnešní den
stojí za to žít“. v režii Jiřího Hlobila. Film sklidil velký úspěch. A kdo byl letos
hostem večera? Byla to Ivanka Devátá, známá herečka a spisovatelka, která
přijela v růžovém kostýmku s nádherným kloboučkem po mamince. Dokonalým průvodcem večera byl neopakovatelný Jiří Hlobil. Generálním partnerem
večera byl ČEZ a dalších 30 sponzorů přispělo dle svých možností na zajištění

organizace, programu a tomboly.Tradiční spojení garden party s Mountﬁeldem
vyvrcholilo v soutěži na zahradních traktorech, účastníci se mohli projíždět i v
krásné aerovce, která byla ve ﬁlmu a mnozí si zahráli i kroket na zahradě.
Minulý lionský rok jsme prožili pod vedením prezidentky MUDr. Marty Berbrové, a protože se naše činnost a dění všem líbilo, byla jednomyslně zvolena
prezidentkou i pro letošní rok, stejně tak jako viceprezidentky Anna Šperlová
a Jaroslava Trojanová a další členky prezidia Eva Růžičková, Vladimíra Pugnerová, HelenaMikešová a Jana. Kovářová. LC Plzeň Bohemia opět připravuje
- již potřetí koncert s Plzeňskou ﬁlharmonií při příležitosti Světového dne
zraku, a to v neděli 12.10.2008. LC Plzeň Bohemia má svůj program v souladu
s cíli distriktu a s cíli světové lionské organizace. Dámskému klubu patří nejen
velké uznání a ocenění za pomocnou ruku, kterou členky dovedou vhodně
podat potřebným, ale i za to, že v Plzni je skupina lidí, kteří se mají rádi a
dívají se na svět vesele..
Jana Flanderová
Guvernérka distriktu 122 Česká republika
a Slovenská republika 2008-2009

III. koncert Plzeňské ﬁlharmonie
Světovému dni zraku

Plzeňská ﬁlharmonie pod vedením dirigenta Debashishe Chaudhuriho

Lioni na celém světě slaví každé druhé úterý v říjnu Světový den zraku,
letos tento významný den připadl na 14. října. V Plzni jsme ho slavili již
potřetí, a to v neděli 12. října - opět na koncertě s Plzeňskou ﬁlharmonií, která podala pod vedením indického dirigenta Debashishe Chaudhuriho skvělý
výkon a potvrdila, že patří k nejlepším souborům v České republice.
Po tradičním zahájení skladbou Jaroslava Ježka „Vlídný tmavomodrý svět“.
Přítomné přivítala prezidentka klubu MUDr. Marta Bolková a poté zazpíval
Josef Vágner krásnou irskou baladu „Mně sílu dáš“, která pozitivně naladila
všechny diváky a sklidil velký úspěch. Další tři sólisté byli dirigentem vybráni z Deylovy akademie v Praze.
Na housle bravurně zahrála Lenka Strejčková, poslechli jsme si nádherný
soprán Kateřiny Alexandry Šťastné. Velkým překvapením byl klarinetista Jan
Budín, který je člen Lions Clubu Praha Bohemia a je na Deylově konzervatoři
profesorem. Pan dirigent vybral krásné a známé melodie, které stupňovaly
sváteční náladu. Skladby E. Lala, A. Dvořáka, G. Bizeta, G. Rossiniho, D.
Milhouda a v závěru P.I. Čajkovského každého diváka nadchly. Večerem provázeli opět Milan Friedl a Marie Málková.
V průběhu večera byli již tradičně oceněny významné osobnosti. Letos to
byl nevidomý Václav Šindelář, který přišel o zrak ve dvaceti letech a postupně
se plně zapojil do pracovního procesu jako masér v nemocnici ve Stodě. Další
oceněnou byla Lenka Stehlíková, která je od narození zrakově postižená. Po
absolvování školy pro zrakově postižené vystudovala Církevní gymnázium

v Plzni a poté matematiku na Fakultě aplikovaných věd ZČU. Nyní pracuje
jako projektantka Škoda Power, a.s. a pomáhá dále zdravotně postiženým.
Náměstkyně primátora a prezidentka klubu každému předaly ﬁnanční dar v
hodnotě 10 000 Kč.
Jelikož koncerty ke Světovému dni zraku byly od počátku spojeny s projektem dalšího vzdělávání nevidomých a zrakově postižených, byl ten letošní
velice významný také tím, že jej navštívila paní Běla Gran Jensen a předala
společně s Josefem Vágnerem ředitelce Školy pro zrakově postižené v Plzni
šek na zakoupení přenosné kamerovací lupy v hodnotě 97 000 Kč. Paní Běla
- Norka českého původu - je prezidentkou Hnutí na vlastních nohou Stonožka
a Stonožka slaví letos své 18. narozeniny. Její tváří se stal osmnáctiletý Josef
Vágner. Mezi významnými hosty byla hraběnka Mathilda Nostitzová, která
je čestnou předsedkyní rady Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, prezident SONS pan Josef Stiborský s kolegy, guvernéři LCI z německých distriktů Drážďany a Bavorsko, představitelé lionských klubů z Prahy,
Tábora, Schwandorfu, Plzně a Rokycan a další hosty. Záštitu nad slavnostním
večerem měly náměstkyně primátora města Plzně JUDr. Marcela Krejsová
a guvernér LCI distriktu 122 Ing. Jana Flanderová. Lionský koncert byl
opravdovým zážitkem, a poděkování za jeho uskutečnění a za dokonalou
organizaci patří všem členkám klubu LC Plzeň Bohemia, zejména viceprezidentce Aničce Černé a Plzeňské ﬁlharmoni v čele s dirigentem D.
Chaudhurim a všem sólistům za brilatní výkony.
Jana Flanderová
Guvernérka distriktu LCI D 122 ČR a SR
DG Jana Flanderová, prezidentka LC Plzeň Bohemia Marta Bolková,
guvernéři německých distriktů Drážďany a Bavorsko, IPDG Tomáš Ryba
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LC Praha Hartig

Další úspěšný koncert ke Světovému dni zraku
uspořádal LC Praha Hartig
LC Praha Hartig pod záštitou prezident- koncert měl velký úspěch, prostory kostela u sv. Vavřince byly zcela zaplněny
ky JUDr. Svatavy Němcové uspořádal dne
15.10.2008 v kostele u sv. Vavřince koncert
ke Světovému dni zraku. Na programu byly
skladby Antonína Dvořáka Op. 87 pro klavírní
kvartet Es dur a Josefa Suka Op. 23 Elegie
pro klavírní trio a Op. 1 pro klavírní kvartet
a moll. Mladí umělci M. Šedivý - klavír, J.
Fišer - housle, J. Kabát – viola a M. Havelík
– violoncello podali skvělý výkon a nadšení
přítomní si vynutili přídavky.
Koncert měl veliký úspěch, kostel u sv.
Vavřince v Hellichově ulici v Praze byl zcela
zaplněn a všichni odcházeli s krásnými pocity
důstojné oslavy lionského dne zraku. Milým
upozorněním na Světový den zraku byla i
prodejní výstavka krásných barevných hraček
se zvukovými efekty pro děti s postižením
zraku. Guvernérka distriktu Jana Flanderová,
která se koncertu rovněž účastnila, jej hodnotila na schůzce klubu jako krásné vykročení LC Praha Hartig stále velice dobrý pocit. Těchto krásných akcí je třeba uskutečdo nových akcí, které potěšilo všechny přátele lionského hnutí nit více, a proto v příštím roce zcela jistě přibudou k tomuto
a které jsou doslova zázrakem pro naše spoluobčany. Členo- významnému dni další koncerty i v jiných městech.
za LC Praha Hartig S. Němcová, DG J. Flanderová
vé klubu byli velice pyšní na krásný večer a vyzařoval z nich

LC Bratislava Pressburg

Správa z podujatia
1. beneﬁčný koncert „Čarovná biela palička“
Dňa 18. mája 2008 sa o 18:00 hod. vo Veľkej sále Istropolisu
v Bratislave otvoril 1. benefičný koncert „Čarovná biela palička“ pod záštitou Ing. Richarda Frimmela, starostu mestskej
časti Bratislava - Nové Mesto.
Koncert zorganizovala spoločnosť Ad Astra Musica, s.r.o.
pre Lions Club Bratislava PRESSBURG za účelom podpory
dostavby 1. pôrodnice a kotercov pre chovnú stanicu vodiacich
psov v Jakubove. 1. benefičnom koncert podporili a osobne
sa zúčastnili okrem iných i veľvyslanec Veľkej Británie pán
Michael Roberts s manželkou, guvernér lionského distriktu 122
Česko – Slovensko pán Tomáš Ryba, viceguvernér lionského
distriktu 144 Austria – Ost pán Wolfgang Trenner a vicestarosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pán Marián Vereš.
Program koncertu bol skutočne bohatý, zúčastnili sa na ňom
osobnosti ako Slávka Halčáková, ktorá prevzala moderátorskú
taktovku koncertu. Jazzflamencové zoskupenie, ktoré spája tradičné puro flamenco s prvkami novej hudby - skupina
Remedios predviedla svoje hudobno-tanečné vystúpenia, spolu

s hercom Stanom Dančiakom zahrali ukážku z muzikálu „Don
Quichote“ a predviedli sa aj s výbornou opernou speváčkou
Andreou Dudášovou. Nezabudnuteľní boli aj jazzový spevák
Peter Lipa s piesňou „U doktora”, herečka a speváčka Zuzana Mauréry so svojimi kabaretnými vystúpeniami, klavirista,
herec a hudobný skladateľ Marián Čekovský a vynikajúci choreograf a tanečník Milan Kereš so svojím tanečným štúdiom
JUMBO.
Hlavným bodom programu bol slávnostný krst siedmych
šteniatok vodiacich psov – prvých narodených šteniatok z
1. pôrodnice a kotercov pre chovnú stanicu vodiacich psov
v Jakubove, z ktorých sa raz stanú skutoční vodiaci psi pre
pomoc slabozrakým a nevidiacim. Šteniatka sa spolu so svojimi krstnými otcami a mamami postupne predstavili na pódiu a
boli pokrstené bublinkami, ktoré im deti zo skupiny JUMBO
vyfukovali na ich ďalšiu cestu životom.
Na záver celého večera bol pre vzácnych hostí pripravený raut
v Reštaurácii 7 hriechov.
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LC Bratislava Danubius

Svätojánsky večer na nádvorí
Primaciálneho paláca v Bratislave
Tento rok bol pre náš klub relatívne menej hektický, hlavná ťarcha ležala
na partnerskom dámskom klube Soroptimist International Bratislava, ktorý
zabezpečoval umelecký program už 12. ročníka tohto tradičného podujatia.

vystúpili Mária Hanyová (spev) a Miriam Rodriguez Brüllová (gitara): prednesené diela skomponoval španielsky romantický skladateľ Manuel de Falla
a brazílsky Heitor Villa- Lobos.
Moderátorkou slávnostného večera bola Janka Hospodárová spolu s Justinom Petrom Topoľským. Uviedli na scénu prezidentky oboch klubov – Oľgu
Bakossovú Soroptimis International a Katarínu Miklovičovú za LC Danubius.
Obe v slávnostných príhovoroch spomenuli klubové úspechy, ktoré sa podarili
za posledný rok. Za náš klub treba vyzdvihnúť fakt, že v rámci 2. celosvetovej
kampane LCI „Sight ﬁrst II - Zrak predovšetkým“ sme mohli z ﬁnančných prostriedkov klubu zabezpečiť a odovzdať riaditeľke Krajského strediska ÚNSS,
Košice, pani Mgr. Petiovej, špeciálne materiálno technické vybavenie jazykových kurzov pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých.

Podľa tradície je možné oslavovať Svätojánsku noc aj skôr: tým dňom bol
21. jún 2008, čo je zároveň deň letného slnovratu ako aj Medzinárodný deň
hudby. Bola príjemná letná sobota a úderom 19.-tej hodiny začal slávnostný program. A to práve krásnou hudbou a netradičným spevom, keď spolu

Ale vráťme sa k programu Svätojánskeho večera. Kraľovala samozrejme hudba – Marcella Molnárová predniesla francúzske šansóny, aj niečo z amerických
muzikálov. Hudbu vystriedal tanec mladučkých tanečníkov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, ktorí predviedli rezkú východoslovenskú „Karičku“.
Medzi prítomnými hosťami boli známe tváre z politiky a kultúry, ale opäť
nechýbal veľvyslanec Portugalska, pán Dr. José Vieira Branco. Aj vďaka
dražbe portugalských vín ako aj ďalším spoločným aktivitám klubu SI a portugalského veľvyslanectva, mohli v tomto roku na letný tábor ísť mladé slečny so zrakovým postihom. Preberanie poukazov sa neobišlo bez slzičiek.
Pre koho bol určený výťažok z tohtoročného benefícia? Za LC Danubius
už tradične Domovu dôchodcov „Jeseň života“ a za SI na letné ozdravovacie
pobyty pre hendikepované deti.
Tak zas o rok dovidenia! Tešíme sa už teraz!
Odovzdanie materiálno technického zabezpečenia jazykových kurzov pre nevidiacich
a ťažko zrakovo postihnutých v im dostupnej forme (počítačovej stanice, zvukového
výstupu a 2 balíky angličtiny a nemčiny)
v celkovej výške 122000.- Sk
Dar odovzdali viceprezidentky LC Danubius
p.Miklovičová a p. Daubnerová a p.Schwarz,
viceguvernér distriktu pani Petiovej, vedúcej
Krajského strediska ÚNSS, Košice
Mgr. Petiová vyjadrila poďakovanie a v príhovore predstavila bohatú činnosť a zameranie
KS ÚNSS– ktoré je 1. strediskom zrakovej tera-

pie na Slovensku, domom aktívneho videnia,
poskytuje bohatú škálu služieb od poradenstva,
výcvik zručností s cieľom integrácie postihnutých do spoločnosti až po ponuky pracovných
miest, poskytuje inštruktorov všetkých rehabilitačných zručností, ambulanciu na odhaľovanie
skrytých porúch zraku
Cieľom je zachovať prácu a vytvárať nové pracovné miesta, má 17 zamestnancov, 32 aktivačných a cez úrad práce sú platení dobrovoľníci
Členovia klubu sa zaujímali o jej názor na
význam vodiaceho psa, inštitút pracovného
asistenta, navigačný systém, otázku debariérizácie
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LC Piešťany

LC tenis v Piešťanoch
Po roku sa dňa 7. júna 2008
Tenisový areál TK Kúpele Piešťany stal opäť miestom
stretnutia tenistov a vďačného
publika, na už tradičnom jarnom turnaji členov a priateľov
Lions klubu Piešťany. Vo výbornej atmosfére a za vinikajúceho
počasia sa na kurtoch predstavili
okrem domácich reprezentantov
aj priatelia z Karlových Varov,
Žiliny a Banskej Bystrice, ktorí
si nakoniec odviezli aj víťaznú

trofej. Na turnaji sa okrem rúk
a servisov podávali i krajové
špeciality ako domáca slivovica,
grilované klobásy rôznych tvarov a chutí či guláš víťazov, ale
aj dovozové moravské koláče.
O tom že sa hralo poctivo a všetkým aj chutilo, svedčia nasledujúce zábery.
Ďalšie kolo tohto, predovšetkým
priateľského tenisového turnaja
bude o rok, prvú júnovú sobotu v
roku 2009. Pozývame všetkých!

LC Bratislava Bona Fide

Efektívne využívanie prostriedkov
získaných venovaním 2% z daní
Významným zdrojom charitatívnej podpory LC BRATISLAVA
BONA FIDE sú nepochybne prostriedky získané venovaním 2% z
daní, ktoré klub každoročne veľmi efektívne a cielene umiestni.
Prostredníctvom lionov z LIONS CLUBu BRATISLAVA BONA
FIDE tentokrát tieto prostriedky zo spomínaného sponzorského zdroja spolu s nemalými prostriedkami už niekoľkoročného významného
sponzora – spoločnosti DIVERSO, putovali na Pedagogickú fakultu.
Formou 400-tisícového príspevku, určeného pre Centrum pre hendikepovaných študentov Univerzity Komenského na Pedagogickej fakulte v Bratislave, zakúpili zariadenia, ktoré budú dlhodobo využívať
predovšetkým nevidiaci a slabozrakí študenti, čím sa ich štúdium na
vysokej škole niekoľkonásobne skvalitní a zjednoduší. Konkrétne ide
o viacero dôležitých pomôcok, z ktorých možno spomenúť napríklad
stolovú čítaciu lupu v hodnote 120.000,- Sk. Táto lupa dokáže až 50násobne zvačšovať text.
Okrem iných zariadení sú to fuser - tlačiareň, ktorá zabezpečuje tlač

réliefných obrázkov, tatrapointy - záznamníky, súčasťou ktorej je brailovská tlačiareň a zvukový výstup, a ďalšie bežným vidomým občanom nie veľmi známe prístroje. Sú to všetko pomôcky, ktoré postihnutým študentom rodičia v prevažnej väčšine prípadov nemôžu kúpiť
a vďaka nim môžu plnohodnotne študovať. Aj pre fakultu je to náročné
ﬁnančné sústo. Tieto pomôcky budú pomáhať aj niekoľkým generáciám študentov zápasiacim s problémom slabozrakosti a slepoty.
Spomínané zariadenia v kruhu slabozrakých študentov začiatkom
marca slávnostne prevzali z rúk prezidentky LC BRATISLAVA BONA
FIDE Evy Šefčíkovej dekan Pedagogickej fakulty UK Prof.RNDr.Oto
Majzlan, PhD. a duša celého projektu PaedDr. Jana Lopúchová.
Cieľ pomáhať druhým ľuďom, skvalitňovať im každodenný život a
podeliť sa so svojím vlastným úspechom je gesto hodné úcty. Kiežby
sme mohli túto úctu vzdať čo najväčšiemu počtu úspešných a šťastnejších ľudí!
Za LC Gabi Fukerová
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LC Praha Strahov San Giorgio

Aukce a výstava
Již po 13 se konala 18.9.2008 na nádvoří Konzervatoře Jana Deyla výstava uměleckých děl, které vznikly na prázdninovém setkání
výtvarníků v Jirčanské cihelně. Návštěvníci ocenili bohatý doprovodný program, dobré občerstvení a mnozí se zůčastnili aukce vystavených děl, kterou řídil Jan Vala a člen LC San Giorgio Tomáš Urban
s pomocí dalších členů klubu. Výtěžek z aukce byl věnován výše
uvedené škole, která se věnuje vzdělávání hudebně nadaných dětí s
vadami zraku. Eva Zouzalová, LC Praha Strahov San Giorgio
vystavená díla aukce

Zdařilá akce klubu
K oživení tradiční ochutnávky vín pořádané ﬁrmou d-plus pro pražské
podnikatele ve stavebnictví letos přispěl Lions Club Praha - Strahov - San
Giorgio. V nádherných prostorách bývalého kostela sv. Vavřince, z jehož
stěn na nás dýchá historie mnoha staletí, na zahájení vystoupil pěvecký sbor
Školy Jaroslava Ježka z pražského Loretánského náměstí a navíc měl každý z návštěvníků možnost zakoupit si výtvarné dílo vytvořené žáky téže
školy. Bohatá kolekce nabízela různé žánry i techniky připravené mladými
umělci. K našemu velkému potěšení se podařilo prodat všechno, a tak
jsme mohli odevzdat škole, která se zaměřuje na vzdělávání slabozrakých a
nevidomých, úctyhodnou částku 22.300,- Kč.
Sympatie, se kterými byl náš vstup opětován, nás vede k brzkému opakování zdařilé akce.
Milan Horáček
prezident LC Praha Strahov San Giorgio
pěvecký sbor Školy Jaroslava Ježka

LC Rychnov nad Kněžnou Dobromila

Naše klubové aktivity pomáhají ostatním
Ve dnech 29. a 30. srpna 2008 jsme se zúčastnily, jako již tradičně Divadelního jarmarku v Rychnově nad Kněžnou. Ve městě se tato akce koná
již tradičně na Poláčkově náměstí.
Tento rok bylo pěkné počasí, které tuto velmi pěknou akci ještě podpořilo. Přišlo hodně lidí z Rychnova i okolí. Velice nás potěšila návštěva IPDG
Tomáše Ryby a druhý den i naší paní guvernérky Jany Flanderové a Jany
Kovářové z Plzně, které viděly Dobromily „v akci“. V letošním roce jsme
se rozhodly po domluvě s pořadatelem akce pojmout naši akci trochu jinak.
Vytvořily jsme společné zázemí v jednom prodejním stanu jak pro nás, lionský klub Dobromila, tak pro zástupce ÚSP Kvasiny a ÚSP Domečky.
Prodávaly jsme tradičně výborný chleba se sádlem, vlastnoručně pečené
švestkové buchty, další sladké pečivo, kávu, čaj, víno aj. Uživatelé ÚSP
zde prodávali výrobky ze svých chráněných dílen. Vzhledem k tomu, že
jsou to výrobky opravdu pěkné a zahřejí kolemjdoucího u srdíčka, hodně
se prodávaly.
Výtěžek z této naší akce byl rozdělem pro Občanské sdružení Orion na
nákup logopedického zrcadla a knížky, které jsme slavnostně předaly k
10. výročí vzniku tohoto sdružení, se kterým úzce spolupracujeme. Další část výtěžku bude předána na nákup konkrétní potřebné pomůcky do
Kolowratské školy.
26. září jsme také navštívily Den otevřených dveří ve stacionáři sv. Františka, kde slavili 15. let své působnosti ve městě. Dostalo se nám milého
přijetí a odměnou byly zajímavé knížky a encyklopedie s drobnými sladkostmi pro všechny přítomné za jejich krásně připravené vystoupení.
A myslíme určitě trochu i na sport. 6.11.2008 připravujeme společně s
pánským klubem v Rychnově n. Kněžnou bowlingový turnaj o ceny, v

hotelu Weldis v blízkosti Rychnova. Dva týdny poté ochutnáme společné
letošní beaujolais.Věřím, že nám tyto zajímavé akce, zpestří přicházející
podzim.
Další akcí, na kterou se budeme připravovat je vánoční jarmark v prostorách rychnovského zámku, kde nebude chybět náš vánoční punč s ovocem a výtěžek bude věnován na charitativní podporu potřebným v našem
regionu. Navštívíme stejně jako loni děti v Dětském domově v Potštejně s
mikulášskou nadílkou.
Jsem ráda, že můžeme společnými silami i nadále pomáhat potřebným.
Za LC Ivana Skřítecká – prezidentka klubu
členky LC Rychnov nad Kněžnou Dobromila
ve svém stánku
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LC Rychnov nad Kněžnou

Léto v norských horách
Jednou z dobročinných aktivit našeho Lions Clubu je každoročně účast na projektu mezinárodní výměny mládeže. Tento rok v létě jsme
umožnili studentce Kateřině Bořkové z Rychnova účast na kempu pro handicapovanou mládež, který pořádali naši lionští přátelé v Norsku.
Káťa se vrátila v pořádku, o jejím pobytu je následující článek:
Od Lions Clubu Rychnov
nad Kněžnou jsem dostala
možnost navštívit jednu z
nejkrásnějších zemí Evropy.
Bez váhání jsem nabídku přijala a zúčastnila se tak programu pro handicapovanou
mládež (The 36th International Youth Camp for handicapped in Norway) na kempu v norském Beito, malé
horské vesničce nacházející
se poblíž města Fagernes.
Moje cesta za novými zážitky
začala v neděli 29. června příletem na letiště v Oslu, kde už
na mě s úsměvem čekal majitel farmy v Beito pan Rune
Johansen. Setkalo se nás tu celkem 18 handicapovaných ve věku od 18
do 30 let a z různých koutů Evropy jako např. z Nizozemí, Belgie, Islandu, Běloruska, Ukrajiny, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Itálie nebo Estonska. Na farmě jsme se seznámili s ostatními norskými
organizátory, kteří nám byli nápomocni po celých 14 dní našeho pobytu
v Norsku. Ti nám také pomohli ubytovat se v útulných pokojíčcích,
každý s vlastním sociálním zařízením.
Na každý den byl naplánován program složený ze sportovních aktivit, jako bylo například plavání, canoeing, jízda na koni, míčové hry
nebo střelba z luku či vzduchovky. Dále jsme také podnikali výlety
do nedalekých měst. Navštívili jsme zdravotní sportovní centrum v
malém městečku Beitostolen a také skanzen a skokanské můstky v
olympijském městě Lillehammer.
Norsko se vždy pyšnilo svým bohatstvím či nádhernou krajinou a ta
zde opravdu stojí
za vidění. Byla
jsem úplně unesená z tak panenské
země plné hor a
průzračně čistých
řek a jezer. Nikdy
by mě také nenapadlo, že budu
moci bez žaludečních potíží uhasit
svou žízeň vodou
z místní divoké
říčky - voda v norských řekách je
prý dokonce čistší, než z vodovodního kohoutku.
Na co budu také
dlouho vzpomínat, je stravování
na farmě. Ne, že

bych opovrhovala naší českou kuchyní, ale nemohu
zapomenout zmínit švédské stoly plné nejrůznějších druhů zeleniny, salátů,
dezertů, také mořských plodů a dalších norských specialit v podání sympatických
kuchařů a číšníků.
Milí a přátelští byli i organizátoři a jejich pomocníci
z Norska, ovšem co mě udivilo a někdy i trošku zklamalo, byla neuvědomělost
a nepohotovost některých
z nich v určitých situacích.
Nevím, jak velkou praxi
s handicapovanými lidmi
všichni místní měli, myslím však, že určité části programu by mohly být více propracované. Např. ležet na plachtě s poduškami v trávě
v horách nebo u řeky celé odpoledne je skutečně krásné a příjemné
a mnohým se o tom může jen nechat zdát. Ovšem pro člověka po
obrně, který potřebuje neustálé pohybové cvičení, nebo pro člověka upoutaného na kolečkové křeslo, být vystaven par hodin horskému sluníčku je poněkud nepohodlné. Občas jsem také nedokázala
pochopit, proč je takový problém vyměnit na koni klasické sedlo
za jiné se speciálním držadlem pro handicapovanou dívenku, pro
kterou je jízda na koni dobrou terapií. Musím však přiznat, že ani
já jsem si nedokázala představit, jak důležitá je pro tyto lidi a jejich
pečovatele informace o každém detailu denního programu.
Těch 14 dní v Norsku jsem měla možnost poznat úplně „jiný“ svět.
Jsem ráda, že jsem dostala možnost poznat lidi, kteří i přes jejich
značný handicap, dokáží být naprosto vyrovnanými, úžasnými a vtipnými bytostmi s obrovským, zlatým a upřímným srdcem. Společně
se všemi jsme tam vytvořili bezvadnou partu a doufám, že se nám
naskytne možnost se znovu setkat.
Kateřina Bořková, Rychnov n.Kn.
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Fejeton:

Co je nejvtší bohatství na svt?
„Ped pl rokem jsem byl v Brn na zasedání
kabinetu, i když jsem ml už dva týdny obrovské
bolesti v zádech. Chtl jsem ješt druhý den na
konventu zorganizovat sbr brýlí. Ale bolest zvítzila a musel jsem dom. Nebyl jsem ani první,
ani poslední, koho bolí plotýnky, takže jaképak
copak, njak to pechodím. Druhý den jsem ale
skonil na neurologii v nemocnici již zcela ochrnutý. Hýbal jsem jen levou rukou a hlavou. Jinak
nic. Nikdy bych nevil, že mne nco takového
mže potkat? Pitomé plotýnky, íkal jsem si …..
A najednou blesk z istého nebe. Paní primáka mi pišla zvstovat diagnózu. Nemáte
nemocné plotýnky, ale rakovinu a nádor je tak
obrovský, že vám již poškodil páte, a od toho
jsou ty bolesti. Bohužel tu rakovinu máte již v
pomrn znaném stadiu. Šok!
Jako rána z istého nebe. Mozek to vbec
nechápe, srdce tlue až v krku. Nikdy v život
jsem nebyl nemocný, nekouím, nepiju, relativn ješt mladý, dá se íci že i sportuju, tak do
pytle, pro já? Pro zrovna já? Ped msícem
jsem lyžoval v Alpách … a te tohle.
Najednou se vám všechno mní. Zvrat. Totální
zlom. Co ješt ped hodinou mlo velký význam
je najednou naprosto bezcenné, malicherné až
smšné. Najednou tu je obrovská touha po všem
bžném, eho si lovk vbec nevážil, bral to
jako naprosto samozejmé. Touha otoit se na
bok, najíst se u stolu, napít se z hrneku, zajít
si na záchod, jako naprosto nedostižné pání je
i jen obyejná sprcha.
A jak to pežít? Chci žít dál ! Dnes už to vím.
V takovém okamžiku lovk musí mít ti vci.
Za prvé: mít sílu s tím pršvihem bojovat, být
pesvden, že to zvládne a ani na sekundu
nepochybovat o tom, že žádný pršvih není tak
velký, aby se z nj nedalo s úspchem vybruslit.
Za druhé: mít kolem sebe lidi, kteí lovka

podrží, kdyby náhodou polevoval ve své víe.
Je to neuvitelné, ale když se kolem nemocného semknou lidi, kteí mu ví a fandí, jako by
se jejich síla pelévala do nemocného. Aspo
u mne to tak bylo a je, bez ohledu, zda to byla
osobní návštva, emailem i telefonem. Prost,
každý takový projev lovka nabil další energií
s tím pršvihem bojovat.
Za tetí: Být v rukou doktor, kteí umí.
Toto jsem neopsal z žádné píruky, ani Lionské. Je to ze života. To fakt funguje. Pátelé,
ani to poadí není náhodné. Nepodceujme
nejen vlastní psychiku, ale ani sílu, kterou do
nás nalévá okolí.
Dnes už je nejhorší za mnou. Bojuju. Stále
bojuju. Pede mnou je poslední etapa doléení.
A pak už bude vše OK. A vdím za to lidem,
kteí byli kolem mne, kteí mne neustále podporovali svou vírou, že to zvládnu, dodávali mi
sílu a energii. Je nco jiného, když to lovk
jen slyší i te a když tu obrovskou sílu lidského soucítní pocítí na vlastní kži. A to je peci
naše lionská parketa, pomáhat lidem, kteí jsou
v problémech a potebují dolít energii a víru v
sebe sama i svt kolem. A pokud je možno,
i podat pomocnou ruku. Mám lidem co vracet a
jsem rád, že pes Liony to pjde nejlíp.“
"Co je nejvtší bohatství na svt?
Dnes už to vím jasn – je to zdraví, milí pátelé"

Tomáš Hrachovec z Opavy

Za celý distrikt Ti Tomáši pejeme hodn
sil a zdraví. Tšíme se na Tebe až pijdeš
opt mezi nás, máš naši lionskou podporu
od Šumavy k Tatrám…
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"Buon giorno" s PDG Tiborem Buekem
Charismatický muž s milým úsmvem na tvái a jeho oblíbeným
„buon giorno“ nemže být nikdo jiný než PDG Tibor Buek, jehož
zásluhou zapoala a byla dokonena výstavba Nemocnice v Keni. Jak
se má nyní? A jaké jsou jeho další aktivity nejen v lionském roce 20082009 se ho zeptala souasná guvernérka distriktu Jana Flanderová
Tibore, prosím T vysvtli mi, co znamená GMT? „GMT, teda
Global Membership Team je spoloenstvo 41 udí, ktorí sa budú stretáva poas 3 rokov za úelom rekognoskácie súasných podmienok života
lions a za úelom navrhnutia kvalitatívnych zmien pre rast lions hnutia.
Táto globálna rekonštrukcia zapadá do súbežných celkových zmien aj
iných svetových spoloenstiev, vítane OSN.“
Kdo je lenem GMT? „ lenmi tohto tímu sú udia, ktorých jednostranne vybrala komisia v Oak Brooku, pozostávajúca zo špiky súasného vedenia svetového lions a udí, ktorí ovplyvujú dianie LCI už dlhé
roky, ako napr. Josef Wroblewsky pracujúci v OSN a Jimmy Carter, bývalý prezident USA.“
Pro si vybrali práv Tebe? „To bola pre ma veká záhada. Je
faktom, že sa osobne poznám so
všetkými spomínanými u mi,
ale rovnaké kontakty majú aj alší z východnej Európy, ktorí ako
som sa neskôr dozvedel, za takéto
lenstvo silne bojovali. Nakoniec
pozývací list som dostal ja, ktorý
som ani nevedel, že nieo podobné
sa zaalo kreova.“
Již jste se setkali. Jak probíhají setkání tohoto teamu? „Všetci
sme dostali množstvo materiálov.
Práca je rozvrhnutá do rôznych systémov realizácie. Je to systém tzv.
domácich úloh, alej oblas pracovných návštev štátov vo svojej
pôsobnosti a v konenom dôsledku
je to plán spoloných stretnutí tímu.
Prvé stretnutie tímu bolo v júni tohto roku v Bangkoku a
druhé o mesiac neskôr
v Oak Brooku. Stretnutia sú naozaj dobré,
plné a musím prizna
aj vyerpávajúce. Okrem dokladovania a predstavovania svojich názorov
poas tréningov sa využívajú solídne menežérske nástroje ako je známy
brainstorming, metóda MCC, In uence, i rýchle odpovede bez prípravy
alebo metóda riešenia kon iktných a útlmových situácií. Tiež sú zaradené hodiny precizovania spoloenského protokolu. Vekým prínosom pre
ma je, že zrazu svetový lions je profesionálne na jednom mieste. Naživo
si vymieame a porovnávame skúsenosti so svojich regiónov. Toto mi
osobne dodáva vekú silu na moje rozhodnutia pri riešení mnohých problémov. Priznávam, že mám rád tieto metódy a tiež je možné s výhodou
ich využi aj vo svojej profesii. alšie stretnutie pripadá na január 2009 v
Chicagu. Následne sa plánuje stretnutie v Austrálii a potom samozrejme
znovu v USA. Okrem
osobných
stretnutí
máme videokonferencie cez internet a v
každom týždni vea mailov.“
Položím Ti takovou všetenou otázku, co Ti to dává? „Dáva mi to
vea, avšak nieo aj berie. Tak širokospektrálny rozhad, ktorý cítim vždy
po týchto stretnutiach, je vekou satisfakciou za ten as, ktorý uvoujem
pre túto vec. Je to aj veká menežérska škola, ktorej systemológia platí všade, kde žijú udia. Trening sa aplikuje na hamburgskej univerzite,
ktorá patrí pod chikagsku univerzitnú asociáciu. V minulosti som už strávil nejaký rok v USA, bolo to pred 17 rokmi. Ke porovnávam terajšiu
americkú výubu je opä iná. Školstvo a menežnent v USA je ešte viac

segregované. A to na odbornú základu a na nadstavbu riadenia - riadenia.
Nech máme na USA akýkovek názor, v oblasti menežmentu a tvorby
vplyvu na systém riadenia zastávajú líderstvo vo svete.“
Mohl by si mi íci, kdo to nancuje? „Financuje to Oak Brook zo
svojho mimorozpotového fondu. Je to fond, ktorý sa netvorí z lenských
príspevkov. Samozrejme, že niektoré náklady je možné hradi z fondu
našeho Distriktu alebo z fondu domovského klubu. Ke že ani v Distrikte
ani v domovskom klube sa s takýmto fondom neráta, zabezpeujem si
mnohé prostriedky sám.“
A co má z Tvého lenství v GMT Distrikt 122? „Ako bolo spomenuté, nebol som do GMT vyslaný Distriktom, teda nie je tu žiadna priama
úmera. Dokonca lenstvo neschvauje ani Distrikt, ani domovský klub. Je
len samozrejmé, že z takéhoto lenstva plynú mnohé využitené potencie.
Napríklad to, že osobne poznám množstvo vysokých úradníkov v našej
centrále v Oak Brooku a teda operatívne je možné rieši vea vecí, pokia je to potrebné. Je možné operatívnejšie rieši aj projekty. Myslím, že
každému je jasná celá paleta alších skrytých možností.“
Zcela jist je to asov velmi nároné, ekni mi jak to všechno stíháš?
„Faktom je, že by lenom GMT na 3
roky berie energiu, as a aj nancie.
V prvých doch, ke z Oak Brooku
prišla ponuka na lenstvo, váhal som
posla Al Brandelovi akceptaný list.
Takáto ponuka pracova vo svetovej
centrále na dlhodobom strategickom
programe sa ale neodmieta. Okrem
lionsu mám svoju profesnú prácu,
kde si robotu musím tvrdo odpracova. Na charitu erpám dovolenku
a víkendy. No musím zvýrazni, že
bez zosúladenia sa s Ing. Miroslavom Novosedlíkom, majiteom rmy Novosedlík group, by sa mnohé
veci tak dobre nedali realizova. Je to
výpomoc rôznym spôsobom, za o
mu vyjadrujem v aku nielen v mene
Distriktu ale aj v mene GMT. Ako
som uviedol, berie to
vea súkromného asu
a je to aj na úkor rodiny. Preto mi dovote,
aby som po akoval na
tomto mieste aj manželke Beatke, ktorá nie len že akceptuje moje cesty, ale
ma na mnohých z nich aj sprevádza.“
Tibore, tvj pístup nejen k lionskému hnutí je hodný obdivu, ráda
bych Ti podkovala za vše co dláš. Peji Ti mnoho zdraví a energie
do dalších aktivit. Mohu T požádat o pár slov závrem? „Chcem
pripomenú, že všetky svetové charitatívne hnutia ku ktorým patrí aj lions
majú svoju charizmu, svoje nástroje a svojich priaznivcov. Vieme, že tak
ako hnutie lions takisto existujú aj mnohé alšie dobroiniace spoloenstvá so svojimi jedinenými realizanými schopnosami. Chcem takto zvýrazni spoloný menovate a podstatu konania dobra pre iných. Existujú
tiež etické kódexy, ktoré vemi dobre slovne vyjadrujú humánne zásady
ku dosiahnutiu charitatívneho ciea. Sú to
dobré slovné návody.
Som však presvedený, že existuje ešte hlbšia podstata, podstata kde vzniká odhodlanie kona
prospešné veci. Urite je to dobré a vyrovnané svedomie každého loveka. Ono nám najviac napovie ako máme využi svoje talenty pre obetu za druhého. Nech napriek našim rôznorodým náklonnostiam, napriek
iným povahám a napriek rozliným našim cestám nás spája spoloný cie,
ktorý sa volá - obeta za toho, ktorému bolo menej dopriate.“ „Teším sa
na každé stretnutie s Vami.“

... ponuka pracova vo svetovej centrále na dlhodobom
strategickom programe sa neodmieta

operatívne je možné rieši ve a vecí, aj projekty....

V úcte zostáva PDG Tibor Buek
www.tiborlions.tk

Bangkok „země úsměvů“
(fotoreportáž k článku str. 7)
Bangkok je jméno původní osady, která byla roku 1782 přejmenována na Krung Thep (zkrácená forma), v současné době nese
jméno Bangkok, jako hlavní město Thajska, jedno z předních
světových středisek turistického ruchu. Leží v ploché krajině na
řece Chao Phraya (Menam). Vlastní město má 482 km2 (zhruba
stejně jako Praha) a 5,1 mil. obyvatel. Celá provincie Bangkok má
1 565,2 km2 a 9,7 mil. obyvatel.
Původní název Krung Thep, zejména v cizině, je užíván až dodnes. Kuriozitou je však původní ceremoniální název města, nejdelší název obce na světě:

Krungthep mahanakhon amorn rattanakosin mahintara ayutthaya
mahadilok phopnopparat rajathani burirom udomrajaniwet mahasathan amornphimarn avatarnsathit sakkathatitaya visnukam prasit
v překladu pak přibližně:
město andělů, věčné a nádherné sídlo boha Indry, vznešené město, kde
je uloženo devět skvostných drahokamů, královské město s mnoha velkolepými paláci a stavbami, věčné město, kde sídlí bohové a má svůj
domov bůh Krišna, město stvořené bohem Višnuem. Vydejte se s námi v
krátké fotoreportáži po stopách naši lionů na světovém konventu …

moderní město Bangkok

Pattaya – Komplex hotelů Royal Cliff, kde bylo školení nastávajících guvernérů

PDG prof. Slípka se dívá na královský palác z chrámu Smaragdového Buddhy

typické thajské ovoce

PDG Tibor Buček s manželkou - ﬂoating market

na řece Chao Praya žijí „vodní lidé“

Královský palác v Bangkoku

DG Jana Flanderová s thajskými lvy u královského paláce

tanečnice v tradiční národní show byly opravdovou ozdobou

PDG Tibor Buček na svém meetingu

PDG Jaroslav Slípka, Eberhard Wirfs se svou manželkou

na letišti nás srdečně vítali vždy usměvaví
thajští lioni

Jana Flanderová a prof. Slípka společně s indickými přáteli

Mahendra AMARASURIYA s chotí je spokojen s výsledky

Thajsko bylo krásné i v monzunovém čase. Klima je tropické, ovlivněné monzuny. Průměrná roční teplota je 28°C
(26°C v lednu, 30°C v květnu), roční úhrn srážek dosahuje 1460 mm. Nejlepší doba návštěvy je období ‚‚chladna
a sucha‘‘ od listopadu do dubna. Organizace 91. světového konventu byla neskutečně dokonalá ve všech směrech.
foto: J. Flanderová, T. Buček

