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Milí lioni,

náš společný lionský 
rok 2008-2009 jde  do 

finále.  V klubech probíhají volby funkcionářů na  rok 
2009-2010,  připravují se  další  jarní  klubové akce 
zaměřené na  pomoc  spoluobčanům, ale také akce  
zaměřené  na dobití  energií  členů pro příjemný 
klubový život. Mnohé kluby v této době si napláno-
valy přátelská setkání  se svými zahraničními přáteli,  
jedou na společný výlet či zájezd, věnují se   spor-
tovním  aktivitám.  

Všichni si uvědomujeme, že humanitární pomoc není 
jen  usilovná  práce, ale musí při ní být také zábava 
a radost.    Věnujeme jí svůj volný čas i  prostředky, a 
proto  je třeba  dobře zvážit, komu pomoci.    Dobro, 
které děláme  a které nás všechny uspokojuje,  je 
právě  obsaženo v etickém kodexu  LCI , který nás k 
tomuto hnutí přivedl a s ním spojil.  Jeho význam je 
nadčasový a vždy bude čestnou  výzvou  dalším.

Kolem nás je mnoho dalších organizací  a  jedinců, 
kteří  pomáhají potřebným podobně jako lions. 
Skutečnost, že naše pomoc  je poskytována současně  
v širokém mezinárodním měřítku, nás  odlišuje. Tato 
sounáležitost k velkému celku má své velké výhody – 
nacházíme přátele i možnost pomoci daleko snadněji 
a důstojněji, naše činnost má  určitý řád, který 
dodržujeme.  

Učíme se rychleji modernímu způsobu pomoci, tak jak 
ji řeší naši lionští přátelé v jiných zemích.  Spolupráce,  
soudružnost a snaha pomoci co nejlépe a nejvtipněji 
– to byly hlavní aspekty oslav LIONSKÉHO DNE s 
OSN, kterých jsme se zúčastnili 14.3.2009 ve Vídni. 
Náš distrikt l22 byl velice dobře hodnocen. 

Uvědomujeme si, že přichází nová doba, která  sjed-
notí lidi, která mezilidskou pomoc staví na podstatně 
vyšší úroveň. Je třeba, abychom ji všichni uměli nejen 
správně, ale i rychle pochopit a nové myšlenky uplat-
nit ve prospěch  všech lidí. Rozšiřujme naše řady o 
opravdové osobnosti!

Stále se přesvědčujeme o tom, že  naše činnost, je velice 
významná a je takto hodnocena nejen těmi, kteří  by se 
jinak do života nemohli natolik zapojit a přesto život 
milují a velice si ho váží. Proto především  pomáháme 
tam, kde působíme a tam, kde nás potřebují. 

Snažme se i nadále být 
opravdovými hrdiny všedních 
dnů a svojí pomocí dělat  
zázraky. 

Děkuji Vám
Vaše Jana Flanderová

Milí čtenáři,

  právě otvíráte naše další číslo linského bulletinu zima2008-jaro2009.
V části klubové činnosti je velmi mnoho pěkných článků a fotografií z 
akcí, které české i slovenské  kluby pořádaly během uplynulých  měsíců 
a také krásná plesová sezóna 2009, která obohatila nejeden společenský 
večer. Všechny pořádané akce přispěly k podpoře lionského hnutí a 
svými výtěžky podpořily naši  charitativní činnost.
  Děkujeme všem dopisovatelům a sekretářům klubů za jejich příspěvky.

  Na titulní stránce: Japonské tance pořádané v Praze; Společné foto z 
návštěvy LOEC  v Praze;  oslava svátku Země  s Dobromilami. 
                          vaše redakce
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16. KONVENT V PLZNI  29.5. – 31.5.2009
PRIMAVERA hotel & CONGRESS CENTRE

Časový program konventu:
29. 5. 2009 – Pátek – příjezd účastníků

15,00 - 17,00  Schůzka kabinetu před konventem

17,00 - 18,00  Návštěva Plzeňského pivovaru 

  – prohlídka PIVOVAR V NOVÉM

18,00 - 22,00  Večeře v reprezentačních místnostech  

  Pivovaru s ochutnávkou piva pro hosty,  

  delegáty a jejich doprovod 

  – hudba J. Špeliny a J. Ježka

  Zájemci mohou navštívit divadelní 

  představení od 19,00 hodin W. Shakespeara  

  Romeo a Julie v Divadle Josefa Kajetána Tyla

30. 5. 2009 - Sobota – Distriktní semináře, jednání konventu,

08,30 - 10,00  Registrace účastníků, cofee break

10,00 - 12,00 DISTRIKTNÍ SEMINÁŘE pro prezidenty,  

  sekretáře a ost. funkcionáře

12,00 - 13,00  Oběd

13,00 - 17,00  JEDNÁNÍ KONVENTU

18,00 - 22,00  Posezení ve vinárně hotelu 

  Doprovodný program v průběhu soboty 
   Prohlídka města Plzně

   Prohlídky plzeňských zajímavostí dle zájmu

   Techmania – interaktivní technické 

  muzeum v prostorách býv. provozů Škoda

    Pivovarské muzeum, Západočeské muzeum,

    Západočeská galerie, výstavy v ost. galeriích

    ZOO Plzeň

31. 5. 2009 – Neděle odjezdy účastníků

  PRIMAVERA hotel & CONGRESS  
  CENTRE: www.primaverahotel.cz

  Council Chairman: JUDr. Emilie Štěpánková

16. KONVENT V PLZNI  29.5. – 31.5.2009
PRIMAVERA hotel & CONGRESS CENTRE

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika

POZVÁNKA NAPOZVÁNKA NA

Srdečně Vás zveme a těšíme se na lví setkání v Plzni
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Vážení priatelia lioni,

dovoľte mi prihovoriť sa k vám ako nominovaný 

lion na pozíciu  guvernéra nášho distriktu  pre 

obdobie 2009/2010.  Keďže sme stále provizórnym 

distriktom, tak guvernéra schvaľuje rada medziná-

rodných riaditeľov LCI – Board of Directors na 

základe nominácie. Môžem vám oznámiť, že som 

bol radou schválený ako DGE – District Governor 

Elected a budem uvedený do funkcie guvernéra 

v júli v Mineapolise na celosvetovom konvente 

našej asociácie. 

Pracoval som v kabinete v oblastiach, ako napr. 

koordinátor medzinárodnej výmeny mládeže 

počas troch rokov, regionálny chairman pre SR, 

koordinátor kampane CSFII, v ktorej sme dosiah-

li cenné výsledky pre celosvetový program Zrak 

predovšetkým – Campaign Sight First II.  Posled-

né dva roky okrem pozície Vice District Governor 

som sa podieľal na vytvorení našej novej webovej 

stránky (www.lci-d122.info) , ktorá sa stáva infor-

mačným portálom nášho distriktu a je určená pre 

všetkých lionov a priateľov ako zdroj informácií a 

pracovný nástroj nás všetkých. 

Posledná aktivita bola  inšpiráciou  k navrhnutiu 

môjho motta: 

Communication and Growing

Dve slová, majúce viacero významov. Komuniká-

cia je o prenose informácií, či už prostredníctvom 

média –telefón, email... alebo rozhovorom. Tu je 

dôležité tieto informácie prijať a ešte dôležitejšie 

je na ne reagovať. Ak budeme vedieť vzájomne 

komunikovať, tak určite dosiahneme aj naplnenie 

druhej časti motta – Growing. Tu pôjde o hlavne 

o kvalitatívny rast, vzájomné porozumenie, mať 

radosť z toho čo robíme, hlavne pre koho to robí-

me. Avšak majme na zreteli aj to, aby sme to robili 

s radosťou, ktorá je našou odmenou. Každý klub 

má svoj program, svoj okruh aktivít, kde sa napĺňa 

naše heslo We serve.  Som presvedčený, ak sa 

budeme držať motta, tak sa naplní aj obsah kvan-

titatívny a rozšírime naše rady tak, že sa staneme 

riadnym distriktom.

Všetkým vám prajem veľa zdravia, pohody a mož-

ností sa zapojiť do aktivít nášho distriktu. Všetko 

závisí od jednotlivca, každého z nás. 

Juraj Schwarz
1.Vice District Governor   D-122, DGE

KANDIDÁTI VEDENÍ D 122  2009 - 2010
DG Juraj Schwarz
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Vážení lionští přátelé,

 

úvodem dovolte krátké před-

stavení. Narodil jsem se v 

roce 1961 v Čáslavi, okres 

Kutná Hora. Nejkrásnější 

vzpomínky na dětství my 

zůstali spojeny s historický-

mi místy v jižních Čechách 

– Táborem a Mladou Vožicí, 

kde jsem také zahájil povinnou školní docházku. Vystu-

doval jsem Lékařskou fakultu university Komenského 

v Bratislavě. Dosáhl jsem kvalifi kaci I. a  II st. v obo-

ru vnitřní lékařství a kalifi kaci v oboru hematologie a 

transfuzní lékařství. Nyní pracuji v nemocnici v Rych-

nově nad kněžnou jako primář oddělení hematologie a 

vedle této práce vedu nestátní a nesmluvní zdravotnické 

zařízení zaměřené na akupunkturu a přírodní medicínu, 

které se poslední roky intenzivně věnuji. 

    Jsem ženatý, mám dva syny.  Manželka je také člen-

kou Lions, je zakládající prezidentkou dámského Lions 

Clubu Dobromila  Rychnov nad Kněžnou. Starší syn 

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. V tomto lionském roce 

vykonávám v klubu funkci pokladníka.

  Členem kabinetu distriktu jsem od roku 2004, kdy 

jsem  přijal nabídku DG Ladislava Boučka a stal se čle-

nem kabinetu v pozici distriktního sekretáře. Tuto pozi-

ci jsem zastával také v letech 2005/2006 a 2006/2007. 

V roce 2007/2008 jsem zastával pozici regionálního 

chairmana ČR. V roce 2008/2009 jsem členem kabine-

tu v pozici 2. viceguvernéra. Měl jsem to štěstí a jsem 

hrdý na to, že jsem mohl sloužit našemu hnutí po boku 

takových osobností jakými jsou PDG Láďa Bouček a 

Jiří Zatloukal, kteří se významným způsobem zasloužili 

o rozvoj našeho hnutí v Česku a na Slovensku.

     Byť lze předchozí období hodnotit, zejména na klu-

bové úrovni jako úspěšné. V obodbí atmo-

sféry celosvětové fi nanční a ekonomické 

krize nás čeká mnoho mravenčí práce při 

pomoci potřebným. Zde vidím uplatnění 

členů lionských klubů a jejich iniciativ. 

Budu se nadále zasazovat, aby byl naplněn 

základní úkol Distriktu 122 a jeho kabinetu 

– poskytovat klubům pomoc a zázemí. 

     Vážení přátelé, považuji si za čest, že se 

mohu ucházet o Vaší důvěru při kandidatů-

ře na 1. viceguvernéra Distriktu 122, Česká republika a 

Slovenská republika.                   MUDr. Boris Hynek, 
2. VDG 2008/2009 

1.VDG Boris Hynek
Vážení lionskí priatelia,

dovoľte mi moje krátke predstave-

nie v súvislosti s mojou kandidát-

kou na pozíciu druhého viceguver-

néra nášho distriktu. Narodil som 

sa v roku 1964 v Želiezovciach 

a pochádzam z učiteľskej rodiny. 

Vyštudoval som Právnickú fakultu 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach (1987), po absolvovaní 

ZVS a praxe advokátskeho koncipienta som sa  po zložení advo-

kátskych skúšok  stal 1.7.1990 advokátom. Povolanie advokáta 

vykonávam v Nitre. Časť môjho času  je venovaná aj aktívnej 

účasti v orgánoch Slovenskej advokátskej komory v Bratisla-

ve. Nevenujem sa len advokácii, ale moje zameranie je širšie a 

pokrýva i oblasť poisťovníctva, najmä bankopoistenia. Skúsenosti 

získané pri výkone povolania advokáta som mohol uplatniť i ako 

viacročný člen ústavoprávnej a legislatívnej sekcie podieľajúcej sa 

na pripomienkach a tvorbe zákonov  a iných zákonných noriem 

predkladaných NR SR.  

     Staršia z mojich dvoch dcér sa ako študentka Právnickej fakul-

ty Západočeskej univerzity v Plzni snaží získavať predpoklady na 

pokračovanie v mojej profesii, mladšia študuje na osemročnom  

gymnáziu v Nitre. 

     Do lionského hnutia som vstúpil v Nitre, kedy som bol pozva-

ný do Lions Clubu Nitra, čo ma ako osobu vyznávajúcu princípy 

lionského hnutia potešilo a bolo pre mňa cťou reagovať kladne na 

uvedené pozvanie a získať tým možnosť  svojou aktívnou prácou 

napĺňať ušľachtilé myšlienky a ciele  lionismu. V klube zastávam 

funkciu splnomocnenca pre výmenu mládeže a aktívne sa zapá-

jam do aktivít  domovského klubu. Medzi najvýznamnejšie akti-

vity, na ktorých sa spolupodieľal Lions Club Nitra  a k zdarnej 

realizácii, ktorých som svojou aktívnou prácou prispel i ja patril 

projekt ECHO SCREEN a projekt výstavby nemocnice v Keni. 

      V roku 2006 som prijal ponuku DG Tibora Bučeka na prácu 

v kabinete a od uvedenej doby som členom kabinetu v pozícii  

splnomocnenca pre jurisdikciu, pričom od marca 2009 vykoná-

vam v kabinete i funkciu zónového chairmana pre kluby LC Nit-

ra, LC Piešťany a LC Pezinok. Svoje úsilie v tejto novej pozícii 

sa snažím sústrediť  smerom k zlepšeniu vzájomnej komunikácie 

medzi jednotlivými klubmi v zóne  a taktiež i medzi klubmi a 

kabinetom. 

     Dobrá vzájomná komunikácia a informovanosť 

medzi jednotlivými klubmi vytvára lepšie podmien-

ky pre propagáciu  a informovanosť o lionskom hnutí 

smerom navonok - k širokej verejnosti.

      Vážení lioni, s úctou a pokorou  som prijal ponuku 

kandidatúry na 2. viceguvernéra Distriktu 122 Česká 

republika a Slovenská republika a v snahe napĺňať 

naše heslo We serve sa súčasne uchádzam o Vašu 

dôveru. 

Verím, že naším spoločným úsilím sa nám  podarí 

neustále napĺňať a rozvíjať ušľachtilé myšlienky nášho 

hnutia.                       JUDr. René Hudzovič
 Zónový chairman

Splnomocnenec pre jurisdikciu

2.VDG René Hudzovič
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  Od počátku své existence vyvíjí klub aktivní činnost při podpoře 
projektů týkajících se slabozrakých a nevidomých občanů. Jako 
vedlejší činnost podporuje projekty pro tělesně postižené občany. 
Aktivně se zapojil i do celosvětových projektů, například Sight 
fi rst I and II.  V průběhu činnosti klubu se vykrystalizovaly nosné 
projekty, ze kterých klub získává fi nanční prostředky pro spon-
zorskou činnost. Je to zejména podzimní tenisový turnaj, který v 
letošním roce oslaví 12 výročí a letní golfový turnaj.  
  Prostředky získané z těchto akcí, které se pohybují řádově  30 000 
USD ročně, jsou rozdělovány mezi  projekty s prioritou pomoci 
zrakově postiženým, s důrazem na prevenci zrakových nemocí 
předškolních dětí.  

V poslední době se hlavní činnost klubu soustředila na podpo-
ru těchto projektů: 
- podpora studia nevidomé školačky z Karlových Varů  na soukro-

mé škole v Praze
- podpora činnosti Svazu nevidomých a slabozrakých
- podpora vydávání knih a CD pro nevidomé Brailově pís-
mu 
- podpora nákupu speciálních přístrojů pro vyšetřování zra-
ku pro dětské oční oddělení nemocnice Sokolov
Jako prioritní projekt podporuje klub projekt preventivního 
vyšetření zraku předškolních dětí ( 3 – 6 let) v rámci pro-
jektu „ Koukají na nás správně ? „ Tento projekt se setkal s 
nebývalou podporou v rámci Karlovarského kraje s perspek-
tivou rozšíření projektu do celé ČR.
  Někteří členové LC Karlovy Vary se aktivně podílejí na 
realizaci humanitárních projektů ( realizace očních operací) 
pro zrakově postižené na území jiných kontinentů ( Afrika) 

Za LC Ing. Roman Hrdý, sekretář  

Nejlepší klub - LC Karlovy Vary

CENY HERO AWARDS
Poprvé jsme se přihlásili do této světové soutěže

LC Karlovy Vary byl založen jako pánký klub v roce 1991, jako jeden z průkopníků lionského hnutí v České republice. Charterován byl v dub-
nu 1991 LC Tirschenreuth, SRN.  V průběhu své existence LC K.Vary charteroval některé LC v ČR , například LC Rokycany a Plzeň. 
  

Nejlepší projekt - LC Plzeň Bohemia

 Koncert tradičně pořádá dámský klub LC Plzeň Bohemia, v zapl-
něném hledišti je přes 500 diváků.  Převážná část posluchačů je  
zrakově postižených, kteří krásné  melodie známých hudebních 
skladatelů  z oblasti vážné hudby  citlivě vnímají. 
  Koncertu se zúčastní  vždy guvernér distriktu a mnoho význam-
ných osobností z celé republiky, reprezentanti českých a slo-
venských lionských klubů a reprezentanti sousedních distriktů. 
Zúčastňují se rovněž představitelé  dalších humanitárních orga-
nizací. 
 
 Koncert má dvě zvláštnosti:
  Byla založena galerie osobností, které vlastní lví silou překo-
nali svůj handicap a jsou  vzorem  svým postiženým i zdravým 
kamarádům. Prezidentka klubu předává  fi nanční odměnu dvěma  
mladým lidem, kteří jsou do galerie zapsání a při příležitostech  
lionských akcí jsou  vystaveny jejich fotografi e.
 Výtěžek z koncertu je věnován na podporu vzdělání zrakově 
postižené mládeže, zejména školám pro zrakově postižené, aby  
se tito žáci stali v životě plnohodnotnými občany a uměli žít napl-
no. Klub je v kontaktu se školou a reaguje  na fi nanční potřeby 
školy. Škola na koncertě obdržela šek za 5000 USD na zakoupení 
moderní  přenosné kamerovací lupy
   Lionský koncert  ke Světovému dni zraku je již tradicí a oprav-
dovým zážitkem. Dámy  LC Plzeň Bohemia  ho spojily se vzdělá-

ním zrakově postižené mládeže daly mu  tím nejkrásnější rámec.  

Tento projekt  splňuje všechny lionské myšlenky: 
• pomoc potřebným, 
• rozvoj vzdělání a přátelství 
• i na mezinárodní úrovni

Marta Bolková, prezident ka LC Plzeň Bohemia
Jana Flanderová, guvernér distriktu  LCI -  D 122, ČR a SR

Lioni  na celém světě  slaví  každé druhé úterý v říjnu  Světový den zraku. V distriktu 122 Česká republika a Slovenská  republika 
se již potřetí  uskutečnil koncert  Plzeňské fi lharmonie pod vedením  indického dirigenta Debashishe Chaudhuriho v nádherných  
secesních prostorách Měšťanské besedy v Plzni. Plzeňská fi lharmonie patří k nejlepším orchestrům v České republice,  hraje v ní 
70 profesionálních umělců. Na letošním večeru vystoupili jako sólisté tři  vynikající mladí zrakově postižení umělci z Deylovy kon-
zervatoře  Praha
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Životní jubilea
 JUDr. PhDr. Oldřich CHODĚRA

oslavil životní jubileum - 60 let
18.12.2008 oslavil své životní jubileum JUDr. PhDr. Oldřich Choděra. Je char-

ter prezidentem LC Praha Bohemia, v současné době je sekretářem klubu LC Praha 
Bohemia  Ambasador a  členem jurisdikčního týmu  našeho kabinetu. Cíle a program, 
které si klub stanovil  v r. 2005 jsou  jasné a jednoduché. Bdí nad jejich dodržením 
a dbá o jejich plynulý chod. Pořádání koncertů, pravidelných dobročinných rautů, 
návštěv  akcí ostatních LC, klubové jumeláge s LC Dresden a distriktní jumelage 
s D 111, klubové večery se zajímavými osobnostmi – to vše obohacuje život  nejen 
lionů našeho klubu. Všichni jsme mu proto srdečně  popřáli k šedesátinám  zdraví, 
štěstí a spokojenost z jeho rozsáhlých činností nejen mezi liony a právníky, ale  také  
v rodinném zázemí. K blahopřání se připojuje také kabinet D122.

ing. Miroslav KOTĚŠOVEC 
oslavil v březnu 2009 životní jubileum-60 let

Členové LIONS klubu Tábor děkují u příležitosti životního jubilea ing. Miroslavu 
KOTĚŠOVCOVI za obětavou práci pro klub, do kterého vstoupil před šesti roky. Od 
počátku se stal velmi aktivním členem klubu a podílí se na řadě klubových aktivit pře-
devším však na organizaci reprezentačních plesů. Zodpovědná, svědomitá a poctivá 
práce pro klub je všem známá a příkladná. Členové klubu jsou přesvědčeni, že své 
tvůrčí a organizační schopnosti plně využije i v  nové a významné lionské funkci - pre-
zidenta klubu. Do dalších let mu celý klub přeje hodně sil, trpělivosti a hlavně zdraví, 
bez kterého je život chudší a méně radostný. Srdečně blahopřejeme i za celý D 122.

ing. Václav HOFREITER 
oslaví v září  2009 životní jubileum -70 let

  Členové LIONS klubu Tábor děkují u příležitosti letošního kulatého jubilea za obě-
tavou práci pro klub na jehož založení se v roce 1996 Ing. Václav HOFREITER 
aktivně podílel a po celou dobu je velmi aktivním a svědomitým členem. Příkladná  je 
jeho  obětavost a nesmírného úsilí, které vynakládá pro dobré jméno lionského hnutí. 
Všichni členové klubu přejí Václavovi do dalšího života pevné zdraví, hodně sil do 
další práce pro táborské Liony a dostatek času pro jeho velkého koníčka – dobrou 
muziku. Srdečně blahopřeje i kabinet D122.

Ing. Marie 
PETRÁŇOVÁ
Zakládající členka LC 
Praha První a dlouhole-
tá účetní diskriktu 122 
oslavila kulaté jubileum. 
Všichni přejeme hodně 
zdraví spokojenosti a 
osobní pohody do dal-
ších let a lionských akti-
vit. 

JUDr. Svatava 
NĚMCOVÁ 

Prezidentka LC Praha 
Hartig oslavila 9.3.2009 
kulaté jubileum. Členo-
vé klubu  jí stále přejí 
zdraví, štěstí, optimis-
mus a dobrý pocit z 
charity, kterou  dovede  
na všech správných mís-
tech podpořit.   
Rovněž kabinet distriktu, v němž  aktivně pracuje jí  přeje zdra-
ví, štěstí a  pohodu, kterou kolem sebe rozdává.



  Pod vedením ředitele Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb a 

autora projektu  MUDr. Roberta Plachého byl v roce 2008 realizo-

ván zcela ojedinělý projekt v rámci celé České republiky - Preventivní 

vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji – „Koukají na 
nás správně?“. Odborným garantem projektu se stal uznávaný oftal-

molog a „karlovarský lion“  MUDr. Pavel Studený, primář očního 
oddělení Karlovarské krajské nemocnice, a.s.

  Cílem projektu bylo upozornit na nutnost provádění pravidelných 
kontrol zrakových funkcí u dětí již od jejich raného věku. Podsta-

tou screeningového vyšetření zraku je aktivní vyhledání dosud nezjiš-

těných refrakčních (dioptrických) vad u dětí, včasné zahájení účinné 

léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku 

tupozrakosti.

  Výskyt tupozrakosti v dětské populaci kolísá okolo 4 – 5 %. Závaž-
nost tupozrakosti je tím větší, čím dříve vznikne a čím déle trvá 
bez léčebného ovlivnění. Po ukončení vývoje zraku dítěte, což je dle 

aktuálních výzkumů osmý rok věku zdravého jedince, přestavuje tupo-

zrakost trvalý, léčebně neovlivnitelný stav.  

  U dioptrických vad zase platí, že pokud se nezačnou včas nosit vyho-

vující brýle, pak se nevyvíjí potřebná spolupráce očních struktur s moz-

kem a dochází právě ke vzniku tupozrakosti.

  Nejkritičtějším obdobím pro vývoj vidění je časný předškolní věk 
života dítěte, kdy zjištěné refrakční vady mají důsledným ortoptickým 

cvičením velkou naději  na zkorigování případně úplné odstranění. 

Pozdní nebo nedokonalé stanovení diagnózy a nefunkční léčebný plán 

jsou pro vývoj vidění dětí kritické s mnohdy nezvratitelnými důsledky. 

  Důsledkem nesprávného vidění může být zhoršená prostorová ori-
entace, špatná motorika a koordinace pohybů dítěte. Chování dítěte 

může působit jako porucha intelektu, skutečná příčina je však ve špat-

ném prostorovém vnímání způsobeném vadou zraku. Oční vady dětí 

bývají rovněž častou příčinou dětských úrazů, prevencí a následně 

léčebnou péčí je možné toto riziko minimalizovat.

  Vlastní vyšetření v terénu se provádělo pomocí speciálního měřícího 

přístroje PlusoptiX. Tento přístroj je vhodný pro rychlé a přesné vyšet-

ření zraku u malých a obtížně spolupracujících dětí. Samotné vyšetření 

je bezkontaktní, provádí se na vzdálenost 1 m, trvá velmi krátce a dítě 

není při něm vystaveno stresu, neboť je vyšetřováno v jemu známém 

prostředí mateřské školy. 

  Hlavní náplní projektu bylo terénní preventivní vyšetření zraku 
dětí v mateřských školách na území celého Karlovarského kraje. 

Součástí projektu byla také osvětová činnost a propagace preventivních 

opatření v oblasti zjišťování a nápravy očních vad u dětí. 

  V průběhu roku 2008 bylo vyšetřeno téměř 6 tisíc dětí ze 136 mateř-

ských škol,  přičemž určitý druh oční vady byl zjištěn u 345 dětí (což 

představuje cca 6 % dětí předškolního věku). Tyto děti byly následně 

doporučeny na odborné vyšetření očním lékařem, který při potvrzení 

zjištěného nálezu zahájil včasnou a správnou léčbu diagnostikované 

oční vady dítěte.

  V rámci projektu byly nejčastěji diagnostikovány následující oční 
vady u předškolních dětí:

- hypermetropie /dalekozrakost/ - 34,2 %
- hypermertropie v kombinaci s astigmatismem - 29,6 %
- astigmatismus /patologické zakřivení rohovky/ - 21,4 % 
- myopie /krátkozrakost/ - 2,9 %
- anizometropie /rozdílná refrakce obou očí/ - 2,9 %

  Prováděné preventivní terénní vyšetření zraku pomocí přenosné video-

kamery PlusoptiX není hrazeno ze zdravotního pojištění, avšak díky 
partnerům projektu bylo vyšetření uskutečněno bezplatně. Projekt 

se podařilo úspěšně realizovat díky fi nančním příspěvkům, dotacím a 

sponzorským darům. Významným partnerem projektu se stal Lions 

Club Karlovy Vary, který poskytl fi nanční dar ve výši 100 000 Kč.

  Projekt byl mimořádně úspěšný a autor  projektu MUDr. Robert Pla-

chý byl za tuto činnost nominován na osobnost Karlovarského kraje v 

roce 2008 v kategorii Mimořádný přínos Karlovarskému kraji. Správa 

zdravotních a sociálních služeb Cheb bude toto preventivní vyšetření 

zraku dětí provádět každoročně, přičemž trvalým partnerem tohoto 

projektu se stal LC Karlovy Vary.

  Jelikož se tento projekt setkal se zájmem a ohlasem přesahujícím 

hranice Karlovarského kraje, MUDr. Robert Plachý založil občanské 
sdružení Prima Vizus, jehož cílem je zajištění bezplatného pravidel-

ného screeningového vyšetření zraku dětí předškolního věku ve všech 

krajích ČR. 
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PREVENTIVNÍ  VYŠETŘENÍ  ZRAKU PŘEDŠKOLNÍCH  DĚTÍ V  KARLOVARSKÉM  KRAJI

„KOUKAJÍ NA NÁS  
SPRÁVNĚ?“

.

... na zraku dětí nám zaleží...
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  V letošním lionském roce byla dokončena důležitá etapa  
historie Lionského oftalmologického  edukačního centra 
Praha (LOEC). Zmocněnec pro tuto oblast Jiří Zatloukal 
ukončil sepsání memoranda s Fakultní nemocnicí Krá-
lovské Vinohrady a zpráva  byla podepsána v říjnu při pří-
ležitosti  Světového dne zraku. Jsem velice ráda, že k tomu-
to úkonu došlo, oprávněně obdržel velké poděkování na 
schůzce kabinetu.
  Nemocnice je ve velice dobrém kontaktu s naším distriktem 

a  odborné kurzy pro oční lékaře i sestry ze střední a východní 

Evropy jsou plně obsazeny. V této době se ohlásila návštěva z 

Oak Brooku, která měla za úkol se přesvědčit o  činnosti cen-

tra, a také dojednat, jak by bylo možné zajistit důstojné při-

pomenutí Světového dne zraku v říjnu 2009. Ve dnech 20.4. a 

21.4.2009 nás navštívil pan Joshua Friedman assistant mana-

ger LCIF Sight Programs a Dr. Para ze  Světové zdravotnické 

organizace Ženeva.  Návštěva proběhla velice dobře,  jednání 

se zúčastnil také doc. Václav Filip z LC Praha Hartig, který 

dobu  výstavby prožíval společně se svými kolegy Koutným, 

Bedrníčkem, Kalašem, Brožem a ostatními členy LC.  Dopo-

ledne nás přijal prof. Kuchynka a dr. Siveková. Oba pánové 

byli překvapeni  perfektním  zázemím a plánem kurzů, které 

klinika  připravila.  Prohlédli si  celý objekt, také Oční banku 

a poté jsme se sešli u pana ředitele FN dr. Marka. Zemana.  

Vyjádřili svoji spokojenost a přání  uspořádat ve  vzděláva-

cím  centrum v říjnu seminář,   což bylo akceptováno. 

  V diskusi se dotázali na to, zda naši lioni  pomáhají   při 

očním vyšetření malých dětí. Protože LC K.Vary přihlá-

sil svůj projekt do světové soutěže,  a měla jsem čerstvé 

informace, mohla jsem je okamžitě předat a potvrdit auto-

rem projektu dr. Plachým. Tento velice zajímavý projekt je 

přesně připraven pro rozšíření do dalších regionů. Speciální 

lupou, se determinují oční vady ve věku 3 let dítěte a 6 % 

dětí, které jsou nějakou oční vadou postižené, mohou být 

vyléčené, což už nelze v pozdějším věku 6 let, kdy řádná 

prohlídka probíhá. Dostali jsme příslib grantu  ve výši cca 

90 000 USD na zakoupení těchto přístrojů do dalších krajů 

a také možnost fi nancování spojených nákladů.  Podrobně 

o tomto projektu píše dr. Plachý na jiném místě našeho bul-

letinu .   Je to jedinečná forma  distriktního projektu.  Navíc 

FN by tento projekt  společně s distriktem  zaštítila, což by 

bylo velice dobré.  Odjížděli jsme s velice báječnými poci-

ty do hotelu a byli jsme spokojeni ještě večer na benefi č-

ním kulturním večeru  v Atriu ČR, kde Praha První měla 

opět Zpívající oktet a dražbu uměleckých děl. Byl to krásný 

večer a naši hosté byli nadšeni také vystoupením  žáků  Ško-

ly pro zdravotně postižené z Prahy Butovic. Domluvili jsme 

scénář  říjnového setkání a budeme rádi, když se  naše kluby  

tohoto setkání – oslav Světového dne zraku  opět účastní. 

  Druhý den jsme navštívili Plzeň, kde je Škola pro zrakově 

postižené  na velice dobré úrovni,  jen  krátce jsme navští-

vili centrum města a  prohlédli si pivovar.  Očekával nás  

zde PDG  prof. Slípka, který zahajoval veškerá jednání  v 

r. 1996 týkající se výstavby LOEC, a to  právě s dr. Parou. 

Jejich setkání bylo srdečné a měli oba velkou radost, že dílo 

se podařilo a  tak dobře slouží  původně stanoveným zámě-

rům. Večer oba  pánové odlétali na další cesty a  my se bude-

me také pokračovat v zahájené akci. DG Jana Flanderová

Návštěva v  Lionském oftalmologickém 
edukačním centru v Praze
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Den lionů s OSN
    
     
   

  Náš distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika obdržel 
pozvání  od Past International  Director LCI Ernsta Musila do Diplo-
matické akademie Wien k oslavě již historických vztahů  mezi liony 
a OSN. Den lionů s OSN byl  celosvětově  oslaven 13.3.2009. Mezi 
LCI a OSN byly navázány vztahy v r. 1945 a jsou opravdu  po celých 
64 let  naplňovány činy. V tento významný den je pozván na oběd 
generálním tajemníkem OSN  náš mezinárodní  prezident LCI na 
ústředí OSN v New Yorku. Po světě probíhají další setkání s vel-
vyslanci OSN, která připomínají  myšlenky a cíle OSN a význam  
mezinárodního lionského hnutí. Uskutečňují se  ve  městech, kde 
LCI  sídlí.

  Letošní oslavy již 31. v pořadí, 
měly tématický název Svět bez hladu. 

  Společně s LIONS DAY je  v tento den je rovněž   slaven   Den 
mládeže  ve spolupráci s UNICEF. Všichni znáte  náš  projekt LCI 
Mírový plakát, který má ve světě velký ohlas, úspěšné výkresy jsou 
na poštovních známkách.
  LCI je jako jediná humanitární organizace u OSN akreditována a 
plní své poslání důstojně. Jako mezinárodní nevládní organizace , 
je  členem Hospodářské a sociální rady (ECOSOC). Dbá především 
o  zlepšování blahobytu  všech lidských bytostí. Nejedná se o poli-
tiku a bezpečnost, ale o rozvoj přátelských vztahů mezi národy a o 
dosažení mezinárodní  spolupráce  při řešení mezinárodních  problé-
mů   ekonomických, sociálních, kulturních  či humanitárních. Struč-
ně řečeno vytváří a podporuje  ducha porozumění  mezi národy svě-
ta. . Proto  se doporučuje, aby lioni byli  informováni o  cílech OSN, 
uměli je dobře objasnit a podporovali zejména ušlechtilé humanitár-
ní cíle.  Významná je rovněž spolupráce s UNICEF (United Nations 
Children´sFund)a UNESCO (United Nations Educational, Scientifi c 
and Cultural Organisation), s nimiž LCI navázal  kontakt formou 
memoranda na úseku  vzdělávání mládeže v krizových situacích v 
r. 1996.
  Protože se jedná o mimořádně významný den v životě lionů, byla 
pro české a slovenské liony velká čest  prožít tyto slavnostní oka-
mžiky   s liony rakouskými, maďarskými a německými. Opravdu 
srdečně nás všichni přivítali. Cítili jsme, jakou radost měli  z naší 
přítomnosti a jak bezprostředně o stycích s našimi kluby  hovořili. 
Velice mne překvapila  i  jejich znalost  o našich skvělých klubových 
akcích. Mezi přítomnými byli samí vysoce postavení lidé a také 
vítězové  soutěž o Mírový plakát  z Rakouska. Vyřizuji Vám všem 
pozdravy a pozvání  od rakouských klubů i s kontaktními adresami.
  Celý večer se nesl  v klidném a důstojném tónu. Zahájil jej Ernst 

Musil  jako reprezentant LCI u OSN, následovaly přednášky  repre-
zentantů UNIDO, UNICEF  a zlatým bodem  večera bylo vystoupe-
ní našeho velvyslance pana Jiřího Gruši, který je zároveň ředitelem 
Diplomatické akademie Wien a obdivovanou osobností ve vídeňské 
společnosti. Hovořil na téma  „Otázky na Evropu“ a vtipně odpoví-
dal na otázky z publika, a to nejen z pohledu  na ČR a SR . 
  Z našeho distriktu obdrželi pozvání guvernér, past guvernér, 1. VDG 
a  člen GMT Tibor Buček.  Součástí  naší delegace byly i manželky  
slovenských kolegů. 
  Jsme  opravdu velká lví rodina a náš distrikt si získal velmi dobré 
jméno. Važme si toho a zamysleme se nad tím, jak  můžeme naši čin-
nost i v těchto směrech  plně rozvinout.              Jsem na Vás pyšná.
         Jana Flanderová  guvernér distriktu  LCI -  D 122, ČR a SR

The LIONS DAY with the UNITED NATIONS
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Největší multižánrový hudební festival Votvírák 2009 

přinese i tento rok to nejzajímavější z české hudební a fi lmové scény. Již tradičně před-
staví tento nejvíce navštěvovaný hudební festival  více než přes 500 českých 

a slovenských účinkujících  na letišti Boží Dar v Milovicích. 
Mezi nejzajímavější interprety akce bude jistě patřit mnohonásobná „Zlatá slavice“ Lucie 

Bílá, které se vůbec poprvé v životě představí festivalovému publiku. 

Festival se letos koná 12. – 14. června 2009 
a již tradičně otevře a odstartuje českou festivalovou sezónu

Lions clubs International Česká a Slovenská republika patří k hlavním 
partnerům této akce. Srdečně Vás všechny zveme. Vstup zdarma.

Bližší informace: www.votvirak.cz 
Sledujte distriktní web a všechny akce D122 najdete na: www.lci-d122.info

Pozvánka na VOTVÍRÁK 2009

Anketa
Felix Slováček: Letos půjdu znovu

1) Co se Vám vybaví, když se řekne Vot-
vírák? 
Ještě nedávno jsem si myslel, že je to 
nezbytná součást vybavení každého uměl-
ce, muzikanta zvlášť, ale poučen loňskou 
návštěvou tohoto mega koncertu vím, že 
letos půjdu znovu a to tak, že na Votvírák. 

2) Na koho se letos nejvíce těšíte? 
Program ještě neznám, ale věřím, že pořa-
datelé nezklamou a Votvírák bude nabit a 
připraven k plné palbě. 

3) Koho byste na Votvíráku rádi viděli? 
Osobně můj Big Band s Kabáty nebo K. 
Gottem. Tajné přání aby vystoupil Brian 
Setzer s B.B. 
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LC Praha Hartig

  Po celou dobu 

své existence 

vymýšlíme akce, 

které by pomohly 

stmelit náš kolek-

tiv a samozřejmě 

svým výsledkem 

upozornit na 

smysl lionského 

hnutí a vydělat 

na pomoc potřeb-

ným. Koncem 

minulého roku, 

v předvánočním 

období, jsme se 

nechali inspirovat 

vůní svařeného 

vína, jak jsme to 

mnozí viděli v 

zahraničí nebo 

už i u našich 

lionských klu-

bů. Napoprvé to 

nebyl vůbec špatný výsledek. Na prodeji poctivě vyrobeného, voňavé-

ho a tím pádem krajně chutného moku jsme získali 10.000,-korun.Tuto 

částku jsme navýšili o dalších 10 000,- korun vydělaných při dřívějších 

akcích a takto získané prostředky jsme rozdělili rovným dílem mezi 

Stacionář pro děti s kombinovaným postižením v Praze 3 a Sdružení 

klíček, které je provozovatelem hospicového domu pro děti a mladé 

lidi v Malejovicích.

  Těší nás, že „We serve“ funguje, a že jsme mohli být užiteční i svým 

potřebným spoluobčanům.                                      Svatava Němcová
Prezidentka LC Praha Hartig

  „Lioni z pražského klubu LC Praha Hartig se rozhodli, že přispějí 

k posílení povědomí sounáležitosti členů pražských lionských klu-

bů. Využili k tomu návštěvu  profesionálního japonského tanečního 

divadla HIMIKO s ukázkami tradičních japonských tanců. Členové 

klubu Praha-Hartig tedy pozvali všechny pražské kluby k přátel-

skému setkání, a to 9.dubna do pražského paláce Austria. Za pří-

tomnosti guvernérky Distriktu 122, členů diplomatického sboru a 

více než stovky pražských lionů a jejich přátel se v družné atmo-

sféře odvíjely jak slavnostní akty oceňování práce aktivních lionů, 

tak i zcela neformální setkání přítomných účastníků na večerním 

rautu. Vyvrcholením programu byl pak nevšední umělecký zážitek 

z vystoupení našich japonských přátel. Upřímné přání „hartigáků“ 

stmelovat liony bylo bezezbytku naplněno.“                                                                               
Za LC: Petr Koutný

Přátelské setkání pražských lionů

LC Teplice

Benefi ční koncert teplických lionů
  Dne 26. listopadu 2008 se v koncertním sále Domu kultury v 

Teplicích sešli členové lionského klubu v Teplicích se svými hosty 

na veřejném koncertě Severočeské fi lharmonie s dirigentem Tomá-

šem Koutníkem, na kterém vystoupil jako sólista Pavel Šporcl. V 

hodnotném kulturním programu vystoupila i nevidomá fl étnistka 

pražské konzervatoře Anna Kulíšková. Vzácným hostem kromě 

jiných byla i guvernérka distriktu Jana Flanderová.

  Veškerý výtěžek ze vstupného ve výši 57 855 Kč byl věnován 

formou šeku tělovýchovné jednotě zdravotně postižených a handi-

capovaných sportovců TJ NOLA v Teplicích. Finanční prostředky 

budou využity na dokončení úprav rehabilitačně sportovního zaří-

zení pro tyto sportovce v Petrovicích. Šek za TJ NOLA převzal 

mnohonásobný medailista několika minulých paralympiád atlet 

Roman Musil. 

  Kromě mimořádného kulturního zážitku odcházeli účast-

níci koncertu s vědomím, že prostředky byly věnovány na 

potřebnou věc – pomoc postiženým a handicapovaným.                                                                            

Za LC:
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LC Plzeň City

Aktivity LC Plzeň - City 
ve 2. polovině roku 2009 a plány pro další období  

  Mezi významné akce, které jsme do konce r. 2008 podnikli byla účast 

na zvěřinových hodech, které uspořádaly oba  LC kluby v K.Varech 

tentokráte v Kynšperku n/O v hotelu Metternich, kde jsme po vydat-

ných zvěřinových pochoutkách prožili krásný večer v renovovaných 

prostorách upravených na hotel s restaurací a společenským sálem.Pod-

pořili jsem humanitární aktivity LC klubů fi nančním darem 2000 Kč. Z 

našeho klubu se zúčastnili J. Slípka, F.Lošan a P.Kutný s manželkou.

   Nejdůležitější akcí v závěru roku byl  tradiční prodej předvánočního 

svařeného vína. Opět jsme nakoupili velmi kvalitní červené víno od ing. 

Michlovského. Nákup zajistili P. Dominik, L.Bolek a dopravu zajistil 

Č.Koželuha. Prodej jsme realizovali tradičně v prostorách u Branky v 

Plzni.Stánek byl opět doplněn o další technická zdokonalení. Rozšíření 

stánku pro přípravu a svařování vína,J. Kodet zakoupil nový barel pro 

ohřívání vína, který zdokonalil stáčení svařeného vína do kelímků nebo 

do přinesených pohárků. Opět nám 2. den v odpoledních hodinách hrála 

skupina muzikantů pod vedením Otty Helera. Uvědomili jsme si  velký 

význam této akce při prezentaci lionismu v Plzni. Mnozí konzumenti 

připlatili k ceně pohárku i další fi nanční obnos k humanitární podpoře 

naší akce. Svařené víno připravil a celou organizaci prodeje zaštítil J. 

Kojzar, který  byl po celou dobu prodeje od 11. do 14.prosince od 9,00 

do 19,00 osobně přítomen.

   Tradicí prodeje je rovněž liga konzumentů vína, kteří nejvíce vypili 

a také pohostili a tudíž i zaplatili za vypité víno do kasy. Na 1. místě se 

opět umístil P. Kutný - přispěl 3160 Kč, na 2. místě F.Lošan s částkou 

2000 Kč. I ostatní členové, zúčastněni při prodeji nebo při oslovování 

kolemjdoucích ,měli velmi dobré skóre vypitého vína. Prodalo se cel-

kem 800 l vína.Čistý zisk po odečtení režijních nákladů s tím spojených 

bylo 80.657 Kč a 3 Eura.

    Poslední akcí v závěru r. 2008 byl společenský večer s večeří a tancem 

pořádaný 27.12.2008 spolu s manželkami  v hotelu Central.

    Prezident V.E. Korbel zhodnotil uplynulý  rok a popřál všem zdraví, 

pohodu a hodně elánu do lionské činnosti v r. 2009.

    Na schůzi klubu 10.2.2009 byl předán  fi nanční dar Tyfl oservisu 

ve formě šeku na 55.000 Kč. Zbývajících 25 657 Kč  bude použito na 

uspořádání hudebního matiné s pohoštěním pro nevidomé z Plzně a 

nejbližšího okolí v květnu 2009. Koncertní vystoupení zajistí studenti 

a  profesoři konzervatoře v Plzni (předtím ještě - 14. března - náš klub 

pořádá XIV. reprezentační ples v Besedě, jehož výtěžek bude rovněž 

předán plzeňskému Tyfl oservisu). 

   Předání šeku v hodnotě 55.000 Kč na  podporu aktivit Tyfl oservi-

su se zúčastnily redaktorky Rozhlasu Plzeň Martina Klímová a Marie 

Osvaldová. V rozhovoru pro rozhlas vyjádřily 3 zástupkyně Tyfl oservi-

su svoje poděkování za pravidelné sponzorské dary, které jim umožňují 

vykonávat návštěvu nevidomých i  v okolí Plzně. Opět jsme si uvědo-

mili význam činnosti našeho LC klubu při  šíření a propagaci lionismu v 

Plzni.                                                            Připravil: František Lošan
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LC PARDUBICE

  Štědrovečerní večeře je snědena, dárky jsou rozdány, tradiční domácí  rituály ukončeny. 

Další tradicí je půlnoční setkávání ve Východočeském divadle a zpívaní vánočních písní a 

koled. Na toto tradiční setkání se Pardubáci těší a divadlo je vždy zcela zaplněné.  Tradicí 

se již také stalo, že součástí večera je obdarovávání od pardubických lionů. Také tentokrát 

na Štědrý večer roku 2008 jsme dávali dárky. Pro děti ve Středisku rané péče v Pardubi-

cích jsme poskytli  fi nanční dar  ve výši téměř 20 500,- Kč na pořízení pomůcek a stimu-

lačních hraček pro děti. Posláním Střediska rané péče v Pardubicích je podpora rodiny a 

podpora vývoje dítěte ve věku 

0-7 let s ohroženým vývojem 

nebo tělesným, mentálním či 

kombinovaným postižením. 

Působnost střediska je pro celý 

Pardubický kraji, kdy je posky-

tován  celý komplex činností. 

Šek za potlesku na otevřené 

divadelní scéně předal prezi-

dent Jan Zahálka ředitelce Stře-

diska rané péče paní magistře 

Blance Brandové.

Míla Chaloupka 
– viceprezident LC PA

PARDUBIČTÍ LIONI 
V PROSINCI 2008

Zážitkový seminář s Tyfl ocentrem

  LC Pardubice věnuje velkou pozornost nevidomým a slabozra-

kým. Dlouhodobě spolupracuje s obecně prospěšnou společností 

Tyfl ocentrum Pardubice, která je střediskem služeb pro nevidomé a 

těžce zrakově postižené občany Pardubického kraje.  Cílem centra 

je zapojení osob se zrakovým postižením do společnosti a jejich 

podpora v samostatném životě s ohledem na jejich přirozené pro-

středí. K tomu poskytuje poradenství, průvodcovské a předčitatel-

ské služby, vzdělávání, sociálně aktivizační služby, pracovní rehabi-

litaci a podporu pracovního uplatnění. Lioni již opakovaně poskytli 

fi nanční dar například na dvojkolo, domácí kino a další drobnější 

pomůcky pro nevidomé. Nyní většina členů využila nabídky Centra 

na zážitkový semi-

nář. Již v návštěv-

ní místnosti jsme 

dostali všichni 

„klapky na oči“, 

aby představa o 

situaci nevido-

mých byla skuteč-

ná. A pak jsme již 

za pomoci bílých 

holí všichni stou-

pali do prvního 

patra, kde na nás 

čekalo občerstve-

ní ve formě kávy 

a čaje. 

  Ne každý se 

vyrovnal dobře 

s novou skuteč-

ností při nalévání 

horkého nápoje. 

Po nově nabyté 

zkušenosti jsme si popovídali se zaměstnanci centra i nevidomým 

zaměstnancem i jeho psím kamarádem. Toto setkání bylo velmi 

zajímavé a všichni se dozvěděli spoustu nových podrobností o živo-

tě těch, kterým se snažíme pomáhat. Jsme přesvědčeni, že takové 

zážitkové semináře velmi pomáhají pochopit situaci našich nevido-

mých a slabozrakých spoluobčanů.

Němec Vladimír, sekretář, LC Pardubice



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

Informace o založení nového  LIONS  klubu – dámského v Táboře

  Na schůzce LIONS klubu Tábor dne 3. 3. 2009 informovat představen-

stvo a členy klubu o zájmu několika táborských žen o založení Dámského 

LIONS klubu v Táboře. 

  Dne 4. 3. 2009 informovat ofi ciálně guvernérku D – 122 paní Ing. Janu 

FLANDEROVOU o přípravách na založení dámského LIONS klubu v 

Táboře a současně ji ofi ciálně požádat o jmenování dvou Guiding lionů 

zodpovědných za splnění všech potřebných náležitostí k založení klubu. 

  Do 31. 3. 2009 vypravovat s novým zakládajícím představenstvem 

dámského LIONS klubu v Táboře přesný harmonogram úkolů nutných k 

založení klubu tak, aby na podzim tohoto roku mohla být slavnostně usku-

tečněna Charter night.                                                         Jan HARAŠTA     
 Region chairman ČR

LC HOLEŠOV CECÍLIA

Velký zámecký ples se vydařil

  Díky týmové práci, zapojení nadšenců, vstřícnosti sponzorů. Díky zvo-

lenému scénáři, výběru hudeb, tanečníků, díky moderátorovi. 

  O uspořádání plesu panovaly názory nejrůznější. Na řadu přišly i 

pochyby a skepse. Díky určitým náhodám nabídly organizátorovi plesu 

občanskému sdružení Castellum Holešov spolupráci Technické služby a 

občanské sdružení Lions Club Holešov Cecilie. A v té chvíli se přestalo o 

konání plesu pochybovat. 

  Ples se uskutečnil v sobotu 21. února v nově zrekonstruovaných prosto-

rách holešovského zámku. Mezi vítanými hosty byli i naši přátelé z Lions 

Clubu Brno a Rychnova nad Kněžnou.

Téměř všechny členky našeho Lions Clubu však byly zapojeny do orga-

nizace plesu, měly své úkoly, proto se nemohly věnovat tak, jak by se 

patřilo, svým milým hostům. Přesto nás všechny milá návštěva potěšila 

a doufáme, že ples v Holešově byl i pro naše přátele příjemně stráveným 

večerem.

                    JUDr. Jarmila Pokorná, Lions Club Holešov Cecilie, o.s.

NABÍDKA PRO INZERENTY 
Bulletin Český a slovenský Lion vychází 3x za rok v náladu 1.500 kusů. Distribuce je 
zajišťována do každého Lions Clubu v ČR a v SR, výtisky bulletinu jsou k dispozici na 
různých akcích, pořádaných kluby v ČR a v SR

CENÍK INZERCE:
1. Barevná inzerce na zadní straně – celá strana 12.000 Kč, 1/2 strany 7.000 Kč, 1/4 strany 4.000 Kč 
2. Barevná inzerce uvnitř listu (na vnitřní straně obalu) – celá strana 9.000 Kč, 1/2 strany 5.000 Kč, 1/4 strany 3.000 Kč, 
    jiný menší formát: 25 Kč/cm2. 
3. Inzerce uvnitř listu (jednobarevná nebo dvoubarevná) – celá strana 6.000 Kč, 1/2 strany 3.500 Kč, 1/4 strany 2.000 Kč, 
    jiný menší formát: 19 Kč/cm2. 
4. Sleva za opakování: první opakování: -5%, druhé opakování: -8%, třetí opakování: -10% 
5. Cenu inzerce lze sjednat individuálně, zejména s ohledem na kompletnost poskytnutých podkladů. 
6. Inzerenti ze Slovenské republiky budou cenu inzerce hradit v Euro (v přepočtu dle aktuálního kurzu ke dni objednání nzerce).

Lions Clubs International D122 - kancelář sekretariátu distriktu
Panská ul. čp. 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika - e-mailem: offi ce@lions-clubs.info 

- mobilní telefon: +420 – 605 104 212  - Ivana Skřítecká
Věříme, že využijete nabídky inzerce v bulletinu Český a slovenský Lion a tím podpoříte rozvoj lionského hnutí. Děkujeme.

  Dne 27. února 2009 byla uskutečněna v hotelu Nautilus v Táboře schůzka několika táborských žen mladšího a středního věku, které 
si přáli podat informace o možnosti založení dámského LIONS klubu v Táboře. Schůzky se zúčastnili Dr. Jan HARAŠTA a Ing. Martin 
HART. Protože přítomné ženy, které zastupují více zájemkyň a vyslovily zájem o založení Dámského LIONS klubu v Táboře, bylo dohod-
nuto, že se zahájí potřebné kroky k založení klubu. 
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LC Rychnov nad Kněžnou

  V létě roku 2004 se Boris doho-

dl s nastupujícím guvernérem 

Ladislavem Boučkem, že při-

jme funkci sekretáře kabinetu. 

Následující rok jsem nastoupil 

do funkce guvernéra já a samo-

zřejmě jsem byl rád, že Boris v 

pozici sekretáře zůstal. A zůstal 

ještě další rok v době guvernariá-

tu Tibora Bučeka. V pozici sekre-

táře D122 to byly nepochybně 

hektické roky a zejména v mém 

guvernérském roce si Boris příliš 

neoddechl. Proto po třech letech 

nasazení musel „zvolnit“ a vyko-

nával v kabinetu funkci regionál-

ního chairmana. 

  Takže si společně připomeň-

me, kdo je Boris Hynek: v mém 

guvernérském období 2005-6 se 

nám podařilo tolik věcí, o kterých 

se našim předchůdcům mohlo jen 

zdát nebo na ně prostě neměli 

dostatek sil a času. Právě nasazení 

Borise a jeho perfektního smys-

lu pro organizování a zvládání 

obrovského penza práce dovolilo 

Láďovi Boučkovi a mně uskuteč-

nit nebývalý přerod v distriktu: v 

Rychnově byl založen sekretariát 

distriktu s částečnou profesiona-

lizací aparátu, byl zrekonstruován 

kabinet a pozměněna organizační 

struktura distriktu, začali jsme 

pravidelně vydávat náš vlastní 

lionský časopis, podařilo se opět 

po letech vydat klubový adresář, 

zprovozněny byly rekonstruované 

webové stránky, došlo ke schvále-

ní nových stanov D122, byl zave-

den systém pravidelných seminá-

řů pro klubové funkcionáře, byl 

umožněn lepší rozvoj a využívání 

mezinárodních vztahů, zlepšila 

se propagace distriktu v médiích, 

podařilo se efektivně řešit ekono-

mickou situaci spolku atd. Na co 

jsem si ještě nevzpomněl?. Na 

konci tohoto období se nám 

symbolicky podařilo sestavit 

jubilejní sborník s popsáním 

dosavadní historie distriktu. 

  Nebýt Borise Hynka, tak jen 

málo z výše uvedeného by se 

podařilo uvést do života. 

  Byl jsem u toho, když Boris 

dlouho váhal, zda má při-

jmout svoji kandidaturu na 

pozici druhého a nyní i prv-

ního víceguvernéra. Přeci 

jen se cítí dost zaneprázdněn 

a někdy i unaven. Na kon-

ventu v Plzni proběhne volba 

guvernéra a viceguvernérů. 

S ohledem na to, jak dlouho 

jsem měl v kabinetu distrik-

tu možnost sledovat práci 

a nasazení Juraje Schwar-

ze, který se má stát příštím 

guvernérem, jsem přesvěd-

čen o tom, že volbou Borise 

Hynka bude vytvořena dob-

rá a dělná dvojice. To bude 

zárukou smysluplné práce 

v kabinetu s cílem zlepšit 

a vytvořit podmínky pro 

další rozvoj distriktu. Toho 

je v dnešní době více, než-

li třeba. Na území distriktu 

vyvíjí činnost mnoho dal-

ších humanitárních a dobro-

činných organizací, a pokud 

chceme u sponzorů v této 

konkurenci uspět, je třeba 

mít dostatečně fundovaný a 

profesionální aparát, který 

bude poskytovat našim klu-

bům kvalitní servis a pod-

poru. Tak budeme schopni 

lépe naplňovat smysl exis-

tence naší organizace, jež je 

obsažen v hesle „We serve“.                                            

S přáním všeho dobrého
Jiří Zatloukal, 

PDG 2005-2006

Lion Boris HYNEK
Je to jen několik málo let, co se Boris stal členem kabinetu našeho distriktu. Pro někoho to může být jako zcela nedávno. Jak 
už to však bývá, jsou i tací, kteří zapomínají. Zapomínají na to, kdo je Lion Boris Hynek. Pro ně i pro nás ostatní, kteří jsme 
měli možnost s Borisem pracovat, si chci připomenout jeho přínos pro rozvoj lionského hnutí v distriktu 122. 

Při charteru květen 2006

Při setkání s IP Ashokem Mehtou v Bratislavě září 2005

LEO CUP Nitra květen 2005
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LC Rychnov nad Kněžnou Dobromila
  

Dne 18.3.2009 se v dopoledních hodinách na místním zámku sešly členky  

LC Rychnov nad Kněžnou Dobromila, zástupci města a paní hraběnka, aby 

předali své fi nanční příspěvky rodině Kubančíkových,jako výtěžek z vánoč-

ního jarmarku, který se konal v prosinci 2008 na kolowratském zámku. 

  LC Dobromila přispěl částkou 4000,- Kč. Setkání se zúčastnily maminka i 

babička a krásná dvojčata - Terezka a Tomášek, kterým je 9 měsíců. Terezka 

má vrozenou srdeční vadu a jako miminko byla již jednou operovaná. Jak 

nám řekla maminka Lucie, ještě jedna operace jí čeká. Vzhledem k tomu,že 

jezdí na pravidelné kontroly do pražské motolské nemocnice, obdržených  

celkových 21000,- Kč věnují na nákup osobního vozidla, které rodina potře-

buje. 

  Dobromily předaly dětem i ovocný vitamínový balíček a dva plyšové  slo-

ny pro štěstí. 

Pomáháme dětem

Jarní bowling
  Oba prezidenti rychnovských lionských klubů uspořádali 

2.4.2009 velikonoční bowlingový turnaj o pěkné ceny v novém 

bowlingovém GAPA centru v Rychnově n. Kn. Sešla se bezvadná 

parta a družstva byla nalosována kapitány družtev jako družstva 

smíšená.   

  Malé občerstvení zpříjemnilo sportovní snažení a vzhledem k 

tomu, že všichni lioni jsou i velmi dobře sportovně založení, bojo-

valo se o první místo do posledního okamžiku. Akce se vydařila a 

obohatila jarní odpoledne o sportovní vyžití všech zúčastněných. 

Svátek Den Země
LC Rychnov nad Kněžnou Dobromila přispěla svým mladým 

stromem GINKO BILOBA (Jinan dvoulaločný) k celosvětovému 

Dni Země, který se tradičně slaví na celém světě 22.dubna. 

Největší význam spočívá v tom, že umožňuje všem lidem samo-

statně i té nejmenší organizaci zařadit svůj příspěvek k péči o 

životní prostředí a ukázat  tak, že nám naše domovská planeta 

Země není lhostejná. 

Vybraly jsme tento druh stromu jako symbol bystré mysli a dobré 

duševní pohody.

Členky klubu se s pozvanými hosty, včetně zástupců pánského 

lionského klubu Rychnov nad Kněžnou a vedení odboru životního 

prostředí sešli u Kaple Proměnění Páně nedaleko rychnovského 

náměstí, kde za krásného slunečného odpoledne stromek  společ-

ně vysadili.  Strom se dožívá až tisíc let a vyrůstá do výšky až 30 

metrů, tak jsme mu popřáli ať  se mu dobře daří. Každý účastník si 

odnesl malou zelenou kytičku z lýka, symbolicky spojenou s tímto 

hezkým odpolednem a zajímavou myšlenkou podpory životního  

prostředí v našem městě.

Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě i 

k sobě navzájem.

Ivana Skřítecká
prezidentka klubu Rychnov nad Kněžnou Dobromila
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LC PREŠOV

Charitativní dražba obrazov

  Konala sa 22.10.2008 o 17.00 v Dvo-

rane evanjelického kolégia v Prešove. 

Išlo o charitatívnu dražbu obrazov. 

toto sú fakty z aukcie, takto to bude 

prezentované v tlači: 

- predalo sa 62% diel z ponúka-

ných, 

- celkový objem predajných cien 

presiahol 500 tis. Sk, 

- najvyššie zhodnotenie 300% vyvo-

lávacej ceny, 

- najvyššia predajná cena 66 tis. Sk, 

- účasť cca 80-90 ľudí z prešovského 

a košického kraja, 

- dielka autistických detí boli 

vydražené v celkovej hodnote 6 

500.- Sk a toto bude odovzdané pri-

amo im na nákup materiálu a podpo-

ru pre ich ďalšiu výtvarnú činnosť, 

- z včerajšej akcie sa vytvoril balík 

viac ako 150 tis. Sk, z ktorého bude 

Lions klub rozdeľovať peniaze pre 

jednotlivých príjemcov charitatívnej 

podpory. (presné číslo budeme vedieť 

až po vystavení všetkých faktúr za 

katalógy, prenájmy, prevozy ....)   

- splnil sa i ďalší cieľ: Pomohli sme 
regionálnym výtvarným umelcom 
pri prezentácii ich práce, predaji 
ich diel v REGIÓNE, podporili ich 
činnosť.                          Jozef Boržík 

prezident LIONS Klub Prešov 

Bude založen nový klub Banská Štiavnica
   V lete 2008 sa začala schádzať skupina ľudí v Banskej Štiavni-

ci okolo Ľuboša Maruniaka. Táto skupina bola silne naviazaná 

na LC-Gala v Hronseku pri Banskej Bystrici. Koncom roku 2008 

som sa zúčastnil stretnutia budúceho LC-Banská Štiavnica. Bol 

som prekvapený s akou aktivitou a pripravenými plánmi chce nový 

klub vstúpiť do charitatívnej obce nášho Distriktu. Bol som poteše-

ný, že svojou prednáškou som mohol prispieť pri kreovaní nového 

klubu. Občianske združenie si budúci klub založil dňa 04.02.2009. 

V súčasnosti sponzorský klub – Gala a guiding lion Pavol Besky-

diar zabezpečujú potrebné formality, aby guvernérka Distriktu Jana 

Flanderová mohla vykonať slávnosť „Charter night“ v máji 2009. 

   Spoločne našim lionspriateľom držíme palce.

                                                                           Tibor Buček, 
DG 2006-2007
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Modrá obloha, už trošku „ozubené“ slniečko, prekrásna paleta jesen-
ných farieb, zvlnený zelený trávnik, príjemné a pekne vyzdobené pro-
stredie Golfového klubu Hron na Sliači, usmievavé členky  LIONS 
klubu Banská Bystrica LEA... 

To bol určite prvý dojem všetkých  našich hostí, priateľov, priazniv-
cov golfu i hnutia LIONS. Všetkých, ktorí 4. októbra 2008 prijali 
naše pozvanie na prvý ročník charitatívneho golfového turnaja. Stretli 
sa skúsení golfi sti, ale aj tí, ktorých čaro tohto športu ešte nestihlo 
osloviť. Po slávnostnom otvorení sa netrpezliví golfi sti rozpŕchli po 
zelenom koberci, neskúsení, začiatočníci aj deti mali možnosť pod 
dohľadom trénerov golfu skúšať základný postoj, trafi ť jednotlivé 
jamky z rôznych vzdialeností, či vyskúšať dokonalý švih golfovou 
palicou na odpalisku.
Vravu prítomných a pohodu malebnej športovej nedele však dopĺňa-
li pre golf netradičné zvuky - havkanie psov. A nie hocijakých. Na 
neveľkej lúke v ohybe rieky Hron sa usadili vodiaci psi so svojimi 
zrakovo postihnutými „pánmi“. S  tý- mi, ktorým oddane pomáhajú a 
strážia ich pri každom ich kroku. Cvičitelia vodiacich psov predvied-
li základy výcviku a jednotliví majitelia so svojimi psíkmi ukázali 
spôsob ich vzájomného spolunažívania. Bolo priam dojímavé sledo-
vať, ako sa nevidiaci zoznamovali aj s gofovými palicami a loptička-
mi, hmatom spoznávali jamky.  
Všetkých – zrakovo postihmutých, psov i trénerov - spája Občianske 
združenie PES ČLOVEKU. Práve tomuto združeniu bol určený výnos 
z prvého ročníka nášho charitatívneho turnaja, 35 000 Sk / 1162 € . 
Asi najväčšiu radosť z vydarenej akcie mali Ing. Monika Pinterová 
a Ing.Janka Slaná, naše členky, ktoré túto akciu vymysleli a pripra-
vili. Ich zanietenie pre dobrú vec nás „dostalo“, každá z nás prispela 
nejakým nápadom a priložila ruku k dielu. 
Mená viťazov turnaja sa však nedozviete –  zviťazili všetci prítomní 
svojou ochotou pomôcť.

Len čo sme sa nadýchli a vytešili z jednej úspešnej akcie, už Lívia Čač-
ková a Marianna Luptáková pripravili ďaľšiu akciu  s charitatívnym 
poslaním - Noc svetlonosov (alebo ako sme Halloween premenovali). 
V podvečer 16. novembra 2009 sa do reštaurácie Centrum vo Zvolene 
schádzala nevídaná spoločnosť: kráľovská suita, sám Napoleon, piráti a 
krásne dámy, maznavé mačičky, dokonca mníšky, rôzni ctihodní páni a 
dámy, ale aj podozrivé „týpky“, ba aj Jeník a Mařenka.... Ani dôvtipné 
masky nedokázali  však prekryť dobrú dušu všetkých hostí a ich schop-
nosť pomáhať. Prijali pozvanie už na druhý ročník charitatívneho večera. 
Dobrú náladu, spevy a tance dokonale podčiarkla super tombola a súťaž o 

najoriginálnejšiu masku. Opäť nás naši priatelia a priaznivci nášho klubu 
nesklamali - LIONS club Banská Bystrica LEA  mohol preto prispieť 
sumou 20 000 Sk / 664 €  na nákup zdravotných pomôcok Materskej 
škôlke vo Zvolene s triedou pre slabozraké deti.
Úprimne ďakujem Monike, Janke, Lívii a Marianne, ako aj všetkým 
členkám klubu, ktoré dokonale pomáhali nadšeným organizátorkám s 
prípravou oboch podujatí.                                    Alica Frühwaldová

prezidentka klubu 2008/2009

LC Banská Bystrica LEA

VÁS POZÝVA NA 8. ročník

STRELECKEJ SÚŤAŽE
členov LIONS CLUBOV a ich priateľov

KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA 22.5.2009 O 10,00 HODINE
NA STRELECKOM ŠTADIÓNE V SIELNICI.

Zvolen

Súťaží sa v brokovej streleckej disciplíne na letiaci asfaltový terč podľa schválených propozícií súťaže v kategóriách 
– MUŽI, ŽENY, DRUŽSTVÁ.

Odborných inštruktorov, zbrane, strelivo, občerstvenie (poľovnícky guláš a iné :-)), technické a organizačné zabez-
pečenie – zabezpečí LC Zvolen. 
Bližšie informácie pošleme na požiadanie prihláseným účastníkom.

Vložné: súťažiaci - 40 EUR, doprovod (odborný, spoločenský) – 15 EUR.

Účasť na streleckej súťaži prosím potvrdiť najneskôr do 30.04.2009 
e-mailom na jednu z adries: loy.juraj@slsp.sk alebo dzurenko@jms.sk  resp.telefonicky v rovnakom termíne na 
jedno z čísiel:
0910 685 466 – Juraj loy, sekretár LC Zvolen
0903 506081 – Miroslav Dzurenko, pokladník LC Zvolen
Veríme, že aj tento rok spolu v lone prírody, popri nevšedných športových a kulinárskych zážitkoch príjemne strá-
vime jeden slnečný piatok.

Tešíme sa na Vašu účasť 
JUDr. Jozef Hrabovský - prezident LC Zvolen
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LC Rokycany

  Rok 2008 byl pro vrcholové sportovce klíčovým rokem. V 
Pekingu se konaly Letní olympijské hry a po nich následova-
ly, jak je dobrým zvykem i Letní paralympijské hry. Zatím co 
o LOH informovaly obšírně všechny sdělovací prostředky, 
paralympijským hrám se zdaleka nedostalo tolik pozornosti, 
ačkoliv naši paralympijští sportovci již tradičně přivážejí vel-
ké množství medailí.
  Využili jsme proto skutečnost, že členem našeho Lions clubu 
je ředitel Českého antidopingového výboru Jaroslav Nekola 
a v říjnu 2008 jsme uspořádali besedu o paralympijských 
hrách v Pekingu 2008 i pro širší rokycanskou veřejnost. Naše 
pozvání přijali i členové rokycanské Sjednocené organizace 
nevidomých a  slabozrakých. 
  Jaroslav Nekola se s námi podělil o své zážitky a poznatky 
nejen z konání paralympijských her, ale i ze svého pobytu v 
Pekingu a cestách po Číně. Své zážitky doprovázel bohatými 
fotografi emi i z míst, na která se asi nikdy nedostaneme.
  Vyvrcholením večera bylo předání našeho fi nančního daru 
5 000,- Kč rokycanskému občanovi a paralympijskému spor-
tovci panu Martinovi Bihárymu, který se besedy zúčastnil a 
svými osobními poznatky ji doplnil. Pan Biháry, který je rov-
něž členem Okresní odbočky Sjednocené organizace nevido-
mých a slebozrakých, se svému sportu – vzpírání - věnuje v I. 
Centru zdravotně postižených v Českých Budějovicích, kam 

dojíždí na tréninky a soustředění. Za dlouhodobou a úspěš-
nou reprezentaci České republiky Martinovi poděkovali rov-
něž zástupci rokycanské Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých a předali mu malý dárek.     
  Tělesně postižení sportovci věnují svému sportu daleko více 
úsilí a vlastních fi nančních prostředků než tzv. zdraví spor-
tovci, proto nás těší, že jsme panu Bihárymu mohli přispět 
alespoň malou částkou na jeho sportovní aktivity. 

 Blanka Rozumová
 LC Rokycany

Paralympijské hry 2008

Jiří Šálený bude v naší společnosti chybět
  Koncem ledna se příbuzní a přátelé naposledy rozloučili s RNDr. Jiřím Šáleným. I přes jeho značné zdravotní potíže 
nás jeho náhlý odchod pouhé dva dny před 75. narozeninami opravdu zaskočil.
  
Jiří Šálený s manželkou využili po ukončení vysokoškolského studia nabídku 
zaměstnání a bydlení v Rokycanech. Společně nastoupili do zdejšího Ústavu 
národního zdraví. Až do odchodu do důchodu pracoval jako lékárník. Protože 
Jiří byl vždy člověkem společenským, zapojil se v Rokycanech do různých 
občanských organizací, například řadu let pracoval v organizaci Čs. Červeného 
kříže. Jeho velkou celoživotní láskou byla fi latelie a sbírka poštovních artefaktů 
vztahujících se nějakým způsobem k lékárnictví. Bylo samozřejmé, že se zapo-
jil do práce místního Klubu fi latelistů, kde dlouhá léta, vlastně až do poslední 
chvíle zastával funkci předsedy klubu a výrazným způsobem se podílel na jeho 
činnosti.
  V roce 1997 byl Jiří Šálený osloven rokycanskými Liony a stal se jedním ze 
zakládajících členů LC Rokycany. I zde pracoval tak, jak bylo jeho zvykem – s 
plným nasazením a jemu vlastním humorem.
  Jiří Šálený měl široký okruh přátel a známých a nejen s nimi, ale se všemi 
lidmi díky své dobrosrdečné a milé povaze velmi dobře vycházel a byl v Roky-
canech velice vážen. My všichni, kteří jsme měli tu čest být jeho přáteli, jsme 
jej považovali za jednoho z posledních místních gentlemanů naší současnosti a 
víme, že nám a naší společnosti bude navždy chybět.  

Vzpomínku a čest jeho památce!
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  Soucit a láska k druhým lidem jsou 

snad v mysli každého člověka nej-

mocnější protiváhou egoismu. Pojem 

egoismus se rozšířil díky Immanuelu 

Kantovi, který rozlišil různé významy 

egoismu. Z nich se však ujal pouze 

význam morální, tj. sobectví. Cent-

rální roli hraje egoismus ve fi losofi i 

Arthura Schopenhauera. Charakte-

rizuje jej zásadou „všechno pro mne 

a nic pro druhé“ a zároveň tím, že nezná žádné meze. Je to 

podle něj hlavní motor lidského i zvířecího života. V dějinách 

se problém co je pro člověka charakteristické, zda egoismus 

a nebo altruismus, řešil snad ve všech fi losofi ckých směrech. 

Aristotelés ze Stageiry vymezuje spravedlnost jako „dobro 

toho druhého“. 

  V 18. století vzniká v Anglii nová etika, která chce založit 

lidskou vzájemnost na ryze individuálních citech (Hutcheson, 

Shaftesbury). Pojem altruismus vytvořil francouzský myslitel 

Auguste Comte ve snaze vyjádřit tuto skutečnost exaktním, 

vědeckým způsobem. Britský myslitel Herbert Spencer začal 

uvažovat o „čistém altruismu”, to jest postojích nebo jedná-

ních, která by sledovaly výlučně prospěch někoho jiného. 

  Vzhledem ke společenské povaze lidského života se taková 

jednání mohou vysky-

tovat jen zcela výji-

mečně. Za běžných 

okolností je prospěch 

příbuzného, přítele, 

spolupracovníka, spo-

luhráče atd. vždy do 

jisté míry i prospěchem vlastním. Ale i mezní případy, kdy 

někdo za cizího člověka položí život, lze vždycky vysvětlit tak, 

že je to ve prospěch nějakého většího celku, národa, lidstva. V 

některých případech vlastní prospěch spočívá v tom, že se na 

takového člověka nezapomene, že si získá pověst nebo slávu. 

  Pojmy „čistého“ egoismu i altruismu jsou  pouhé konstrukce, 

které nemají smysl. Ve skutečnosti člověk téměř nikdy nemůže 

přesně oddělit vlastní prospěch a prospěch druhých. Sobectví 

pak znamená buď to, že se příliš soustřeďuje na svůj vlastní 

úspěch, anebo že jej druhým nepřeje.  

  Láska k bližnímu byla a je i základním zákonem Kristova 

učení. Pojem dobročinnost, skrývá svůj význam již ve svém 
názvu - konat dobro pro někoho blízkého a potřebného. 
Určitě můžeme konat dobro pro sebe nebo pro ostatní. V 

podmínkách našich klubů určitě však jde o konání dobra pro 

ostatní - nemocné a hendikepované. Pro ty, kteří naši pomoc 

potřebují.  Slavný španělský fi losof  židovského původu Moses 

Ben Maimon, který žil ve dvanáctém století, se ve svých dílech 

intenzivně zabýval dobročinností a rozeznával  osm stupňů 

zlatého žebříku dobročinnosti.

• První a nejnižší stupeň jest dávati, ale neochotně a nerad. 
Takový dar dává ruka, nikoli však srdce.
• Druhý je dávati rád, ale ne úměrně k tísni trpícího. 
• Třetí je dávati rád a úměrně, ale až když jsme o to požádá-
ni. 
• Čtvrtý je dávati rád, úměrně a ještě než jsme o to požádá-
ni; ale dáti to chudákovi přímo do ruky, takže v něm vyvo-
láme trapný pocit zahanbení. 
• Pátý je dávati tak, že obdarovaní znají svého dobrodince, 
on jich však nezná. Tak si počínali někteří naši předkové, 
když přivazovali peníze k cípům svých šatů, takže chudí si 
je mohli nepozorovaně vzíti. 
• Šestý, ještě vyšší stupeň, je znáti ty, kterým prokazuje-
me dobrodiní, ale sami jim zůstati neznámí. Tak si počínali 
někteří naši předkové, kteří dopravovali své dary chudým 
lidem do bytu, dbajíce o to, aby jejich vlastní osoby a jmé-
na zůstala neznáma. 
• Sedmý je ještě záslužnější. Totiž dávati tak, že dobrodi-
nec nezná jména obdarovaných a oni neznají jména jeho, 
jak to dělali naši dobročinní předkové v dobách, kdy jsme 
mívali chrám. Neboť v této posvátné budově bylo místo, 

zvané „Síň mlčen-
livých“, kam dobří 
lidé tajně skládali 
dary podle popudu 
svého ušlechtilého 
srdce; a z toho se 
stejně tajně potřeb-

ní vydržovali.
• Ale osmý a nejzáslužnější stupeň ze všech je předejeti 
almužnám tím, že zabráníme chudobě; totiž přispěji ku 
pomoci bližnímu, který jest v tísni. Buď značným darem,  
dostatečnou peněžitou výpomocí, nebo tím, že ho dáme 
vyučit nějakému řemeslu, nebo ho umístíme v obchodě, tak 
aby si mohl poctivě vydělávali na živobytí a nebyl nucen k 
hrozné alternativě, natahovat ruku po almužně. 
To je nejvyšší stupeň a vrchol zlatého žebříku dobročinnosti. 

Mějme však na paměti myšlenku, kterou v knize Z mého živo-

ta a díla uvádí  Albert Schweitzer: 

 „Kdo si vezme za cíl konat dobro, nesmí očekávat, že mu lidé 

budou odklízet kameny z cesty, nýbrž musí být připraven, že 

mu jich naopak pár přivalí. Jenom síla, která se takovým zdo-

láváním odporu vnitřně očišťuje a upevňuje, může je opravdu 

přemoci.“  

Jan Harašta - RCh ČR

Kde stojíš Ty ?  
Zamyšlení s RCh ČR Janem Haraštou …

"Kdo si vezme za cíl konat dobro, nesmí očekávat, 
že mu lidé budou odklízet kameny z cesty, nýbrž 

musí být připraven, že mu jich naopak pár přivalí"



Oslava 10. výročí Lions clubu Rokycany
  V jedné známé písničce se zpívá, že “čas je běžec dlouhým krokem...“. 
To je pravda, ale pravda je také, čas letí jako vítr. Jak jinak si máme 
vysvětlit, že od slavnostního Charter Night našeho klubu v říjnu 1998 
už uplynulo neuvěřitelných 10 let. Protože takové jubileum si zaslouží 
oslavu, připravili jsme k tomuto výročí slavnostní večer.
 

 Datum oslavy bylo stanoveno na 

1. listopad 2008. Mezi hosty 

jsme přivítali guvernér-

ku distriktu D 122 Janu 

Flanderovou, z LC Praha 

Hartig přijel Jan Kalaš s 

manželkou a Mohamed 

Chmaitilli, z LC Plzeň 

City prof. Slípka (kte-

rý se založením našeho 

klubu ze všech sil pomá-

hal) a Petr Dominik. Měs-

to Rokycany reprezentoval 

2. místostarosta Jaroslav 

Mráz a našemu pozvání 

neodolal ani bývalý sta-

rosta Rokycan Václav 

Beneda. Nechyběla ani 

ředitelka Ústavu sociál-

ní péče  „Domov Zví-

kovecká kytička“ Jana 

Česká se svojí zástup-

kyní.

  Po slavnostním zaháje-

ní, v jehož úvodu zazněly 

hymny České republiky a 

Slovenské republiky a hymna 

Lionů, vystoupila se svým milým 

pěveckým vystoupením děvčata ze „Zvíkovecké kytičky“.  Po vystoupení 

předala děvčata všem zúčastněným  papírovou skládačku se  základními 

informacemi o domově.      

  Hlavního slova se ujal prezident klubu Patr Široký, který stručně a výstižně 

zhodnotil uplynulých 10 let činnosti našeho klubu. Nebylo toho málo, co 

náš klub za 10 let v Rokycanech a okolí vykonal. Mezi hlavní počiny patří 

vydání trojjazyčné publikace „Rokycansko“, vydání nástěnných kalendá-

řů pro roky 2008 a 2009 s kresbami rokycanského rodáka Miroslava Koz-

líka, znovuzačlenění rokycanské občanky Zdeňky Fantlové do kulturního 

dění v Rokycanech a její jmenování čestnou občankou města Rokycan, 

podpora paralympijských sportovců Kateřiny Teplé a Martina Biháryho. 

Do srdcí obyvatel Rokycan jsme se zapsali pořádáním koncertů klasické 

hudby a spolupořádáním jazzového festivali “Jazz baz hranic”, atd. atd. 

Výtěžky z těchto akcí byly věnovány paralympijským sportovcům, roky-

canské Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých a posledních 

několik let podporujeme sportovní aktivity děvčat z “Domova Zvíkovecká 

kytička”.   Po projevu prezidenta 

pozdravila přítomné guvernérka 

Jana Flanderová, poděkovala 

nám za naši dosavadní práci a 

popřála do následujících let 

zdraví a mnoho dobrých 

nápadů do další práce. 

Práci našeho klubu oce-

nila certifi kátem, který 

předala prezidentovi.

  Se svou zdravicí vystou-

pil i prof. Slípka, který 

nám předal pozdravy přátel 

z LC Plzeň City a  preziden-

tovi jejich fi nanční dar ve výši 

5 000,- Kč. Děkujeme, 

přátelé!! 

  Krátké pozdravy a 

přání pronesli i ostatní 

hosté.

  Po ofi ciálním pro-

gramu nastal čas pro 

povzbuzení ducha pří-

tomných. Kulturní pro-

gram zahájila skupina 

afrických tanců DIDEUA 

z Plzně, kterou slovem 

doprovázel náš člen Jaroslav 

Weiss. Tato skupina je mu blízká, 

vede ji totiž jeho manželka. 

  Po tomto vystoupení přišla na podium Irena Budweisserová s kytarovým 

doprovodem a zazpívala několik písní.

   Dále nám hrálo k poslechu opravdu excelentní duo Špelina – Ježek. 

Obzvlášť výkon pana Ježka na housle byl hoden našeho obdivu. Není divu, 

že si je paní ředitelka “Zvíkovecké kytičky” zamluvila pro adventní setká-

ní přátel ve Zvíkovci! 

  S dobrými lidmi a při dobré zábavě čas rychle ubíhal a tak jsme se před 

půlnocí opravdu neradi loučili. Jako vzpomínku na velice vydařený večer 

si všichni přítomní odnesli tašku s upomínkovými předměty.                   
                                                            Blanka Rozumová, LC Rokycany

LC Rokycany





Po . . LIONS CLUB 1.7.2008-30.4.2009 1.5.2009-30.6.2009

LC eská republika

1 Brno Koncerty na Staré radnici 13.6. Lionská plavba 31.1.

2 Brno Špilberk kv tnové akce pro seniory 31.1.

3 eské Bud jovice 25.4.Divadelní p edstavení Mamzelle Nitouche setkání s Rotary

4 Karlovy Vary

5 Karlovy Vary Diana 21.11. Zv inové hody

6 Mariánské Lázn Jarní ples 11.5. Sportovní hry 28.3.

7 Olomouc Ples v Ope e D tský den

8 Opava

9 Pardubice 23.5. Zámecká slavnost

10 Plze  Bohemia

11 Plze  City Prodej 800 litr  sva eného vína 14.3.

Reprezent 
ples

                Humanitární akce OS Smrk                   
íjnové setkání se seniory

4.2. Projekt prevence o ních vad d tí           
Tenisový turnaj a golfový turnaj

                          Váno ní bazar                          
Koncert vážné hudby

                  23.8. Dostihový den                                 
Zážitkový seminá  s Tyflocentrem

12.10.- 3. Koncert ke Sv tovému dni zraku              
2.4. Koncert Vlídný tmavomodrý sv t

8.-10.5. Benátky Slovinsko   
   5.6. 13. Garden party

23.5. Hudební matiné pro 
nevidomé mezinárodní 

kemp mládeže

Anketa prezidentů LC  
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE ROKU 2008-2009

12 Praha Bohemia Ambasador

13 Praha Hartig t ídenní výlet na kolech

14 Praha Heraldic

15 Praha Orel Otev ení haptické stezky v Národním divadle Dražba pro OS D dina

16 Praha První 20.4.Tradi ní benefi ní koncert a dražba d l

17 Praha Strahov San Giorgio

18 Rokycany Návšt va Domova Zvíkovec

19 Rychnov n. Kn žnou 6.11. a 2.4. bowlingové turnaje 7.2.

20 Rychnov n. Kn. Dobromila 7.2.

21 Tábor 16.1. IX. charitativní koncert 28.2.

22 Teplice

23 Ústí n.Labem erven golfový turnaj

10.-12. 10. jumelage Dresden Centrum Míše          
3.12. Dobro inný raut Velkop evorský palác       

13.12. váno ní koncert v Lib i

                                                
4.6. Dobro inný raut       

setkání s LC Dresden

            Prodej sva eného vína                
9.4.Japonský ve er - setkání pražských LC

     18.9. Dražba prací mladých výtvarník                  
16.12.koncert KJD       

15.5. Koncert  KJD v 
Bazilice na Strahov

   Vydání nást nného kalendá e Rokycansko           
 1.11. Oslava 10 let innosti

12.6. Letní lví setkání s 
p edáním funkcí

                      28.8.Divadelní jarmark                           
15.4. Svátek Den Zem  - zasazení stromu   

1. - 3.5. Putování po 
eském lese - Pivo ka

26.11 Slavnostní koncert Severo eské filharmonie 
s P. Šporclem

                 íjen bowlingový turnaj                   
b ezen spole enský ve er



1 Banská Bystrica

2 Banská Bystrica LEA 7.6. golfový turnaj 

3 Bratislava Bona Fide 23.11. Viano ný bazar

4 Bratislava Danubius Po íta ové výukové zariadenie pre slabozrakých

5 Bratislava Dovina 27.4. - Tretia charitativná aukcia d tskej kresby

6 Bratislava Istropolis 5.4. B h nevidících d tí Devín-Bratislava Dražba um l. p edm t

7 Pratislava Pressburg

8 Bratislava Prvý

9 Brezno

10 Hronsek GALA Euro lions ples 7.2.

11 Košice Prvý

12 Kremnica 

13 Nitra Oslava 15 let innosti klubu 31.1.

14 Pezinok Bozin Mezinárodní den d tí benef. Koncert Metalinda

    Koncert J. Stivína v Hronseckém kostelíku     
3.11. bowlingový turnaj

                   15.10.golfový turnaj íjen                          
                   6.11. halovín

                       Plavba po Dunaji                      Pé e o 
chovnou stanici vodících ps

                      Zimné Lions dny                         
27.9.výstup na umbier

       Sv t golfu Slia ,
Prehliadka folkloru

       6.Benefi ný koncert Jesenná harmónia
Aukce výtvarného umenia Lions Art

Benefi ná aukce pro rodinu 
Buríkovu

                  P ivítání školního roku,                        a 
viano né podujatie, Splav Hrona

Anketa prezidentů LC  
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE roku 2008-2009

15 Pieš any Tenisový turnaj  na zahájení kúpelnej se ony tenisový turnaj 31.1.

16 Prešov Ochutnávka vín 30.1.

17 Zvolen 22.5.Strelecká sú až v Sielnici

18 Žilina 10.1.

                   22.10.2008 Druhá aukcia                    
diel preš. Výtvarníkov

               8.4.Velkono ný koncert                  20.9. 
Prestige Cup Žilina

LC Slovenská republika

20.9. 

 a 

Pé e o 



Velkou lionskou kulturní událostí  byl 9. dobročinný koncert LC Tábor, který se uskutečnil  16.1.2009 v Divadle Oskara Nedbala. 

LC Tábor

9. dobročinný koncert
Před zahájením byla otevřena  
výstavka výkresů  soutěže o Míro-
vý plakát, která je v Táboře velice 
populární – zúčastnilo se jí  170 
dětí! Devět  účastníků  obdrželo i 
fi nanční dar od LC Tábor a vítěz 
distriktní soutěže Michal Ram-
bousek obdržel odměnu 1500 Kč 
od guvernérky distriktu a jeho 
obrázek putoval do Oak Brooku 
na mezinárodní soutěž.
  Rozzářené oči dětí a jejich uči-
telů, kteří je obětavě  ve volném 
čase vedou, byly pak velkou 
odměnou táborským lionům. Při 
předání těchto cen jsem poděko-
vala  klubu  za nad-
šení a obětavost, s 
níž pomáhají  vtip-
ně a hojně svým 
postiženým spo-
luobčanům a jsou 
vzorem ostatním 
klubům v distriktu. 
Koncert byl velice 

precizně připraven, konal se pod 
záštitou starostky města Tábo-
ra, mezi hosty byl  také sená-
tor Eibert, zástupci pražských 
klubů a prezident LC České 
Budějovice Jaroš s manželkou.
Své umění předvedla nevidomá 
mezzosopranistka A. Šťastná 
a houslistka Lenka Strejčková. 
Byly také oceněny  jako mladé 
osobnosti, které LVÍ SILOU 
překonaly svůj handicap. Hlav-
ní ocenění převzal od naroze-
ní zrakově postižený Ladislav 
Dohnal.  Všichni budou zařa-
zeni do galerie vzorů osobností, 
kterou distrikt přede dvěma lety 
založil na I. Světovém koncertu 
ke dni zraku v Plzni. Finanční 
odměnu získalo dalších 5 sub-
jektů v regionu. Velký decho-
vý orchestr posádkové hudby  
s Janou Haraštovou a Karlem 
Maucim  měl rovněž veliký 
úspěch. 

SOUTĚŽ O MÍROVÝ PLAKÁT PRO 2008-2009SOUTĚŽ O MÍROVÝ PLAKÁT PRO 2008-2009
Pro letošní rok bylo vyhlášeno  téma „ SÍLA  MÍRU“. 
Kluby, které budou mít zájem zorganizovat tuto soutěž 
si musí objednat pro každou oslovenou školu jede KIT. 
V USA bude vybráno 23 čestných vítězů, kteří vyhrají 
fi nanční odměnu 500 dolarů. Jeden hlavní vítěz získává 2 
500 dolarů a cestu do NEW YORKU.
Mírový plakát patří do projektů výchovných programů 
dětí, oslovuje nejen děti, ale i jejich učitele, kteří je vedou 
a vítají možnost soutěžení. Pro děti této věkové kategorie 
je soutěž velice přínosná.

Pravidla soutěže:
Věk: soutěžící musí mít k 15.11.2009 
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 při-
pojeného), nesmí obsahovat písmena a 
čísla. Podepsán je na zadní straně.
Termíny:

Co nejdříve vybrat školy a projednat jejich zapojení se do 
soutěže. Pro místní kola vyhlásit ceny pro vítěze a formu 
prezentace výstavy.

Do 15.11.2009 zašlou kluby vítězné plakáty (za kaž-
dou školu jeden) na sekretariát D 122, poté proběhne 
vyhodnocení prací v distriktu D122. Vítěz distriktního 
kola bude oceněn guvernérem D122 a jeho vítězný pla-
kát bude odeslán do Oak Brooku.

Sekretariát D122 :
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, Česká republika; offi ce@lions-clubs.
info

Předem děkuji všem klubům, 
které se do této mezinárodní soutěže zapojí.                                                                                             
                                                                     
                                                       

 Martin Hart
PDG 2002-2003

Vítězný plakát s autorem Michalem Rambouskem



LC Karlovy Vary byl založen jako pánký klub v roce 1991, jako 
jeden z průkopníků lionského hnutí v České republice. Charte-
rován byl v dubnu 1991 LC Tirschenreuth, SRN.  V průběhu své 
existence LC K.Vary charteroval některé LC v ČR , například LC 
Rokycany a Plzeň. 
 
  Od počátku své existence vyvíjí klub aktivní činnost při podpoře 
projektů týkajících se slabozrakých a nevidomých občanů. Jako 
vedlejší činnost podporuje projekty pro tělesně postižené občany. 
Aktivně se zapojil i do celosvětových projektů, například Sight 
fi rst I and II.  V průběhu činnosti klubu se vykrystalizovaly nosné 
projekty, ze kterých klub získává fi nanční prostředky pro spon-
zorskou činnost. Je to zejména podzimní tenisový turnaj, který v 
letošním roce oslaví 12 výročí a letní golfový turnaj.  
  Prostředky získané z těchto akcí, které se pohybují řádově  30 000 
USD ročně, jsou rozdělovány mezi  projekty s prioritou pomoci 
zrakově postiženým, s důrazem na prevenci zrakových nemocí 
předškolních dětí.  

  V poslední době se hlavní činnost klubu soustředila na podporu 
těchto projektů : 
- podpora studia nevidomé školačky z Karlových Varů  na soukro-
mé škole v Praze
- podpora činnosti Svazu nevidomých a slabozrakých
- podpora vydávání knih a CD pro nevidomé Brailově písmu 
- podpora nákupu speciálních přístrojů pro vyšetřování zraku pro 
dětské oční oddělení nemocnice Sokolov
Jako prioritní projekt podporuje klub projekt preventivního vyšet-
ření zraku předškolních dětí ( 3 – 6 let) v rámci projektu „ Koukají 
na nás správně ? „ Tento projekt se setkal s nebývalou podporou 
v rámci Karlovarského kraje s perspektivou rozšíření projektu do 
celé ČR.
  Někteří členové LC K.Vary se aktivně podílejí na realizaci 
humanitárních projektů ( realizace očních operací) pro zrakově 
postižené na území jiných kontinentů ( Afrika) 

Za LC 

LC Karlovy Vary

Představení LC Karlovy Vary


