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Vážení priatelia – lioni,

   práve teraz sa k vám dostáva  prvé číslo 
nášho časopisu Český a slovenský LION 
od posledného konventu v Plzni.  Toto 
obdobie bolo predznamenané mnohými 
udalosťami,  ktorého vyvrcholením bola 
návšteva svetového prezidenta Eberharta 
Wirfsa v Prahe.  Zúčastnil sa  osláv sve-
tového dňa zraku, ktorý sa uskutočnil v 
Lionskom edukačnom oftalmologickom 
centre  pri FNKV v Prahe. 
   Obdobie od nášho konventu je pomerne 
dlhé vzhľadom na množstvo akcií , ktoré 
kluby uskutočnili, aby sme  mohli o nich 
poinformovať  a uverejniť ich v našom 
časopise. Rozsah časopisu je  obmedzený 
a budeme uvažovať o jeho rozšírení, ale-
bo príprave letného čísla. 
  Pre mňa osobne toto obdobie zname-
nalo okrem účasti na Konvente v 
Minneapolise, Best performance sem-
inar v Prahe s IP, účasť na Európa 
fóre v Tampere,  koncertu v Plzni, osláv 
20.výročia založenia LC Praha Orel , 
kabinet a návštev niekoľkých klubov .  
  Chcel by som vysloviť želanie, aby 
sme si vytvárali  podmienky pre ďalšiu 
činnosť vo svojom klube, okolí a hlavne 
v programoch pre -tých, ktorí to najviac 
potrebujú.  Som presvedčený, že ob-
sah motta communication and growing 
naplníme a budeme môcť bilancovať 
rozšírenie nášho distriktu čo do počtu 
a aj kvality. 

S úctou

Juraj Schwarz, DG

Milí čtenáři,

  právě otvíráte naše další číslo linského bulletinu zima2008-jaro2009.
V první části časopisu najdete zajímavé články z distriktních akcí, v 
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 Dne Země s Dobromilami. 
                          vaše redakce
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 16. konvent D 122 se uskutečnil ve dnech 29.-31.5.2009 v 
Plzni v kongresovém centru Primavera
  Organizací byl pověřen LC Plzeň Bohemia. Dámy v čele s 

Council Chairmanem Emou Štěpánkovou  pečlivě připravily  

organizaci a  časový program tak, aby se všem v Plzni líbilo. 

Jsme rádi, že celým  konventem vládla  milá, přátelská atmosféra 

a pohoda. 

  V pátek se zúčastnilo 90 lvů a lvic  prohlídky Plzeňského pivo-

varu. Každý se pozastavil, jak perfektně prohlídka probíhala. O 

pivě jsme se dověděli vše, viděli jsme výrobu  téměř laboratorní 

a také jsme ve sklepě řádně ochutnali nepasterizované pivo. 

Slavnostní  večer  v Plzeňském pivovaře pokračoval ve starob-

ylých  reprezentačních místnostech  při rautu,  další ochutnávce 

piva  a  při skvělé hudbě a tanci. Bylo nás 130 (!), vládla skvělá 

nálada, byli jsme pod křídly Emy Štěpánkové velká  lví rodina. 

  Druhý den dopoledne proběhl seminář pro funkcionáře klubů 

pod vedením J. Schwarze a 

H. Ezzedine.V úvodu byl každý klub se představen, obdržel malý 

diplom Zlatého lvíčka za úspěšnou akci roku a pak následovala 

řada přednášek dle programu a diskuse. Po dobrém obědě se 

shromáždili hosté a delegáti z 38 klubů (omluvil se pouze LC, 

Olomouc, Opava a Praha Heraldic) ve slavnostně  vyzdobeném  

konferenčním sále. 

  Jednání  bylo tradičně zahájeno lionskou hymnou a příchodem 

guvernéra. Po vyslechnutí české a slovenské hymny bylo pok-

lepem na zvon zahájeno jednání 16. konventu. Nejprve Plzeňský 

dětský pěvecký sbor pozdravil  shromáždění několika krásnými 

písněmi a pak pokračoval stanovený program. Moderátorem byl 

Jan Tajbl, ceremoniář distriktu. Přítomné  pozdravil  primátor 

města Plzně  Ing. Pavel Rödl, který velmi ocenil práci lionů  ze-

jména v místech jejich působení  a sympatický guvernér D 111 

Ost Süd Rolf Werner. Poté následovalo vystoupení člena týmu 

GMT Tibora Bučeka a   moje zpráva o stavu distriktu.

  V úvodu jsem ocenila jednotné vystupování lionů v našich obou 

republik, dodržování etického kodexu a cílů naší činnosti. Letošní 

slogan  International prezidenta Ala Brandela SLUŽBAMI K 

ZÁZRAKŮM  jsme  dodrželi. Při rozšíření členské základny byly 

založeny 4 kluby, z nichž  Banská Štiavnica měla Charter Night  

27.6.2009. Charter Night v Bratislavě a Táboře se uskuteční 

v krátké době v dalším lionském roce. Tříletý plán EEP  je v 

letošním roce tudíž plněn, k 30.6.2009 měl distrikt 1012 členů. 

Za nárůst členské základny v počtu nových členů jsme obdrželi v 

září uznání mezinárodního prezidenta Ala Brandela. 

  Máme však další ponaučení – musíme věnovat větší pozornost 

udržení stávajího počtu  členů, proto  klubový život  se stává 

velice důležitým faktorem pro následující období. 

  Další část mé zprávy byla zaměřena na činnost klubů a jejich 

komunikaci s distriktem, byla podána informace o  významných 

okamžicích distriktu, o  distriktních projektech a distriktních 

akcích. Poté jsem předala vyznamenání  členům klubů a členům 

kabinetu. Po přestávce pokračovala  pracovní část jednání. 

  Proběhly  volby funkcionářů nového lionského roku, diskuse 

a schváleno usnesení. Byli zvoleni noví distriktní funkcionáři 

DG se stal Juraj Schwarz, 1. VDG Boris Hynek, 2. VDG René 

Hudzovič. Všem blahopřejeme hodně sil a úspěchů v jejich lion-

ském období.

  Večer jsme se ještě jednou sešli ve vinárně hotelu Primavera, aby-

chom celou krásnou akci zakončili. Ráda bych tímto poděkovala 

všem delegátům, hostům a účastníkům školení za  jejich účast, za 

skvělý přínos každého jednotlivce k vytvoření milé tvůrčí atmos-

féry a osobní přínos ke zdaru jednání konventu. Chci poděkovat 

rovněž dámám  LC Plzeň Bohemia za výbornou organizaci 

konventu.

  Velice  nás těší, že právě naše krásné město  Plzeň - díky 16. 

konventu  - se zapsalo důstojně mezi lvy a lvice České republiky 

a Slovenské republiky, neboť  se  v průběhu celého jednání jasně  

posílila  myšlenka přátelství a důvěry mezi lidmi a  samozřejmosti 

vzájemné lidské  pomoci. 

Jana Flanderová
IPDG 2009-2010

16. KONVENT D 122 v Plzni16. KONVENT D 122 v Plzni

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika
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EBERHARD WIRFS 
SI PRIPOMENUL SVETOVÝ DEŇ ZRAKU

TENTOKRÁT V D-122

    Náš distrikt patrí v očnom programe k veľmi vý-
znamným protagonistom so  záberom presahujú-
cim Českú a Slovenskú republiku. Nielen členom 
našich klubov, ale aj v ďalších krajinách strednej 
a východnej Európy je známe naše očné centrum, 
klinika na Vinohradoch v Prahe. Bola postavená a 
vybavená z prostriedkov LCI. Ako edukačné cen-
trum slúži aj pre susedné štáty v rámci osobitných 
lions programov, ktoré svojím poslaním zapadajú 
do ťažiskových programov SIGHT – FIRST. Kaž-
dý rok si LCI pripomína „ Svetový deň zraku“, 
vždy v inom svojom členskom štáte.
    Lions World Sight Day - Lionský svetový deň 
zraku sa konal v tomto roku 8.10.2009 v Prahe 
pod záštitou ministerky zdravotníctva ČR Mgr. 
Dany Juráskovej.
    Usporiadať svetový deň zraku v tomto roku 
v našom distrikte bolo logickým vyústením mno-
hých priaznivých okolností. 
     Všetci dobre vieme, že medzinárodný prezi-
dent Eberhard Wirfs je veľkým našim priateľom. 
Eberhard silne dynamizuje rozvoj členstva v rám-
ci svojho programu pre východnú Európu-EEP, 
ktorý osobitne zapadá do GMT-programu. A keď 
zohľadníme poslanie očnej kliniky na Vinohrad-
och pre východnú Európu, jeho rozhodnutie bolo 
nemenné.
     Veľmi príjemne si spomínam na pracovné 
raňajky, ktoré sme v minulej jeseni v rámci GMT 
mali s Eberhardom Wirfsom u Anselmanna pri ne-
meckom Frankfurte.
     Eberhard ma s touto myšlienkou oslovil, že 
rád by spojil svoju návštevu u nás práve s očnou 
klinikou v Prahe. Jeho priateľstvo ku nám sa na-
ozaj potvrdilo. Prezident nám so svojou aktívnou 
prítomnosťou dodal ďalšiu energiu pre očné pro-
gramy. 

     Jeho prednes na klinike nielen pre členov LC, 
prednostov očných kliník, zástupcov magistrátu 
Mesta Praha a zjednotenej organizácie slabozra-
kých a nevidomých, bol natoľko presvedčivý, že 
aj v budúcnosti budeme môcť počítať s aktívnym 
spolupôsobením LCI a nemocnicou na Vinohrad-
och.
     Prednášky Dr. Iva Kocura člena WHO – Sve-
tovej zdravotníckej organizácie, prof. Pavla Ku-
chynky CSc. Prednostu očnej kliniky FN Praha a 
Dr. Roberta Plachého, ktorý je garantom projektu 
„Koukají na nás správně?“, nás všetkých presved-
čili ako je potrebný program SIGHT-FIRST pre 
lionské hnutie. Taktiež milé bolo ocenenie sympa-
tizujúcej verejnosti a sponzorov, ktoré sa dostali 
LCI. Sme šťastní, že ku nám prišiel medzinárodný 
prezident Eberhard Wirfs, človek, ktorý je našim 
silným zástupcom v Oak Brooku. 
      Tiež na tomto mieste je potrebné vyjadriť 
vďaku hlavným organizátorom tohto podujatia 
LC-Praha Heraldic a podujatí sprievodných, ktoré 
zabezpečoval LC-Karlové Vary.
IP Eberhard Wirfs osobitne zaďakoval best drive-
rovi Gustávovi – prezidentovi LC-Karlové Vary 
za jeho sprevádzanie počas pobytu za výbornú 
spoločnosť, ktorú vytvoril.
      Najväčšia vďaka za super prípravu a celý mo-
nitoring návštevy prvej osoby LCI a jeho manžel-
ky Margit patrí neúnavnej PDG Jane Flanderovej.
     Návštevu Eberharda u nás vnímame, ako pod-
poru pre svetový očný program, ako podporu a 
priateľstvo k nášmu distriktu a ako výzvu robiť 
veci dobre a v nie poslednom rade ako službu 
obety pre druhých. 

Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorý pomohli 
zorganizovať túto milú slávnosť v Prahe na Vino-

 Za pár rokov sa bude najväčšia svetová charitatívna organizácia dožívať 100 rokov od jej vzniku. 
Všetci vieme, že najzákladnejším poslaním pri samotnom vzniku bola pomoc núdznym v oblasti zra-
kového postihnutia. Známa osobnosť, ktorá sa neodmysliteľne viaže s našim lionským hnutím He-
lena Keller členov LCI nazvala Rytiermi slepých. Každý distrikt LCI má vo svojom programe mnoho 
krásnych akcií orientovaných na oči, ktoré sú na prvom mieste našej lionskej pomoci.
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Pražské kluby 
při zajímavých akcích -  fi lmování

Náš distrikt bude mít videonahrávku na americkém webu

   Po návštěvě zástupců LCIF  očního centra  v e 

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady jsme byli 

propagačním odborem centrály v Oak Brooku oslo-

veni, zda lze v červenci  nafi lmovat pražské kluby 

při zajímavých akcích.  Nabídku jsme samozřejmě 

přijali a snažili jsme se připravit program, který by 

Prahu a tím celý distrikt reprezentoval. Značně jsme 

byli omezeni dovolenými jednak lionů, ale hlavně 

zařízeních, která lioni sponzorují.   

   Bylo to velice líto Škole pro zrakově postižené,  

kterou sponzoruje Praha První,  OS Dědina, s níž 

spolupracuje LC Praha Orel, OS  Pohoda, kterou 

sponzoruje  Praha Bohemia.  Nakonec se podařilo 

LC Praha San Giorgio  sjednat návštěvu na prázdni-

nové Deylově konzervatoři a LC Praha Orel návště-

vu jedinečné  Haptické stezky v Národním divadle. 

Přijel i region chairman Jan Harašta s půvabnou dce-

rou Janičkou Procházkovou, první prezidentkou Leo 

klubu Tábor a výbornou sopranistkou. Program byl 

zcela naplněn a byl velice náročný.

Jak vlastní natáčení probíhalo?
   Štáb s patřičným vybavením pod vedením Caro-

le Burke Hallberg  byl posílen výborným přímým 

moderováním v angličtině Hany Morkos, která je 

členkou LC Praha San Giorgio, zahájil pondělní 

akci v 10 hodin.V Deylově konzervatoři nás přiví-

tala zástupkyně ředitele paní Šléglová a představila  

dva  studenty ze 3.ročníku. Oba nádherně zpívali,  

Radek Žalud  pochází ze Vsetínska  zahrál na klavír  

také své jedinečné skladby a když jsme zjistili jeho 

zájmy – angličtina a hra na 12 nástrojů, byli jsme 

ohromeni. Mirek -  zcela nevidomý  zpíval svým 

krásným basem známé písně, rovněž perfektně ho-

vořil anglicky.  Po jejich vystoupení zpívala Janič-

ka  West Side Story a měla velice pěkný rozhovor 

rovněž v angličtině o distriktních  LEO  clubech  a 

výměně mládeže. 

   Paní zástupkyně přiblížila historii školy, která sla-

ví  100 let od svého založení. Jan Harašta přivezl se-

bou mírové  plakáty a hovořili jsme o způsobu  tvor-

by, účinné propagaci lionského hnutí v rodinách. 

Jen těsně jsme stihli něco malého k jídlu a již jsme  

měli druhou část programu. Byla to neopakovatelná 

Haptická stezka, o níž se zasloužil LC Praha Orel, 

zejména  jeho členka a  prezidentka Klubu mecená-

šů ND Iva Drebitko. Přivítal nás kulturní ředitel ND, 

prezident klubu LC Andor Šandor. 

   Nevidomí a slabozrací si mohou vlastní rukou 

osahat nádherné busty  umělců a významných osob 

umístěných ve vstupní hale a foyer  ND. Po pravé 

straně podstavců je připevněna mosazná tabulka s 

braillovým písmem se jménem umělce a sochaře. 

Také busty jsou náležitě upevněny. Cesty se zú-

častnil  Luboš Zajíc, který je  nevidomý, pracuje na  

SONS a tím byla akce názornější.  Záběry z ND, 

kde probíhá právě  restaurování Hynaisovy opony, 

zapůsobily na každého a  fi lmaři se snažili zachytit 

všechna krásná dostupná místa. Samostatný rozho-

vor  byl natočen s prezidentem klubu a Ivou Drebit-

ko. Závěr fi lmu byl na Žofínském ostrově, kde Hana 

Morkos  hovořila o významu hudby pro postižené a  

přínosu lionů pro jejich život. Všichni se svým han-

dicapem se snaží o prožití kvalitního života. 

   Filmování skončilo v 17 hodin odpoledne. Bylo 

náročné ale určitě se podařilo, paní režisérka byla 

velice spokojena, neboť takový kontakt a dokona-

lé zajištění programu nepředpokládala. Chci podě-

kovat všem, kteří k programu přispěli, i když třeba 

nebylo možné jejich zájem  realizovat. Patří mezi ně 

Jan Beneš, Ivo Rek a také Zbyněk Štaf.  LC Praha 

Hartig se zúčastnil při pátečním programu, kdy bylo 

natáčeno Lionské oční centrum ve FN KV. Poděko-

vání patří rovněž prezidentovi SONS J. Stiborské-

mu, který pohotově projednal účast Luboše Zajíce.

   Prokázali jsme pohotovost a to je velice dobrá znám-

ka pro náš distrikt. Dostaneme natočený celý program 

pro propagační účely i v nezkrácené verzi.  Ocitneme 

se na stránkách světového webu v důstojné reprezenta-

ci. Celý štáb přislíbil, že se rád přijede podívat a nato-

čit oslavy Světového dne zraku v říjnu 2009.              

Jana Flanderová, IPDG 2009-2010
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Na takovýto dotaz nešlo odpovědět negativně. Už jen z toho 
důvodu, že britští lioni v době velké povodně před lety fi nanč-
ně přispěli postiženým obyvatelům Prahy. Tak jsme začali spo-
lupracovat s Pat Downer, britskou skautskou  koordinátorkou 
na přípravě charitativní a zábavné akce „Capital Jig“ konající 
se dne 24. října 2009  v Praze a souběžně  v dalších 4 hlavních 
městech Evropy.
  Girl Guides se rozhodly podpořit mezinárodní projekt brit-
ských lionů zaměřený na vybudování a provozování oční klini-
ky v Korle Bu v Akře, Ghaně. Cílem tohoto projektu je přispět  
k zastavení negativního trendu  v počtech zrakově postižených 
obyvatel v oblasti západní Afriky. V západní Africe je v sou-
časnosti cca 2,6 milionu nevidomých, přičemž asi 75% z nich  
mohlo být zachráněno, pokud by jim byla poskytnuta včasná 
preventivní péče. Cílem lionského projektu je nejen vybudovat 
a vybavit vlastní oční kliniku, ale součastně zajistit i její pro-
voz a výuku afrických oftalmologů, kteří budou na této klinice 
a v této části Afriky v dalších letech pracovat. Za dobu prv-
ních 5 roků by nová oční klinika mohla léčit více než dalších 
380 tisíc pacientů a vychovat více než 100  nových afrických 
oftalmologů. Výstavba této nemocnice by měla být ukončena 
koncem roku 2010.
Na zajištění projektu se podílí kromě britských lionů i reno-
movaná londýnská nemocnice Moorfi elds (zajistí odbornou 
stránku vybavení a výuku afrických oftalmologů) Lions Clubs 
International Association (LCIF), afričtí lioni apod. Celkový 
rozpočet fi nančních prostředků na projekt činí 3 miliony liber. 
Tato impozantní částka zahrnuje nejen náklady na vlastní vý-
stavbu a vybavení kliniky , ale prozíravě i náklady na provoz 
této kliniky po dobu prvních pěti let. Z celkových nákladů na 
projekt zajistí  londýnská nemocnice    Moorfi elds se svými 
sponzory částku 2 miliony liber, LCIF poskytne formou grantu 
750 tis. liber  a britští lioni mají zajistit  zbývajících 250 tis. 

liber. A právě britským lionům se rozhodly na tento projekt při-
spět Girl Guides - britské skautky čáskou cca 40 tis. liber zís-
kaných jako výnos z charitativní a zábavné akce „ Capital Jig“. 
  Hnutí Girl Guides má více než  600 tis. členek a je největší 
britskou  ženskou mládežnickou organizací ve Spojeném krá-
lovství. Má stoletou tradicí a svou vnitřní strukturou je zamě-
řeno na dívky a ženy ve věku 5 až 26 let. Patronkou hnutí je 
královna Elizabeth II. Cíle Girl Guides jsou v mnohém podob-
né cílům lionského hnutí ( být  čestný, užitečný  a spolehlivý, 
pěstovat přátelské vztahy, být užitečný své vlasti a pomáhat 
lidem , kteří pomoc potřebují apod.). To byl také možná jeden 
z důvodů,  proč se Girl Guides rozhodly podpořit lionský pro-
jekt.
  Dne 24. října 2009 se kongresová hala hotelu Pyramida v 
Praze zcela zaplnila  více než 400 účastnicemi setkání Girl 
Guides. Byla to veselá věkově rozmanitá společnost osob žen-
ského pohlaví, kterou doplnilo i několik desítek českých skau-
tek (v typických stejnokrojích) a také zástupci pražských lionů 
(Hanka Morkos z LC Praha Strahov, Jirka Opichal – president 
LC Praha Bohemia Ambassador a já).     Britské liony zde 
zastupoval lion Roger Downer z LC Guillford. Pro toto pří-
jemné ženské společenství jsme za náš distrikt připravili menší 
výstavku dokládající, že také v této části Evropy lionské hnutí 
zapustilo své pevné kořeny a zapojilo se do různých humani-
tárních projektů.
  

Obdobná setkání Girl Guides se konala tentýž den také v Pa-
říži, Londýně, Edinburgu a Copenhagenu – celkem se této ev-
ropské sešlosti Girl Guides zúčastnilo přes 2.500 osob. Setkání 
pěti velkých skupin Girl Guides bylo ve stanovenou dobu vzá-
jemně propojeno on-line pomocí satelitového přenosu obrazu 
a zvuku. Při tomto propojení si účastnice z jednotlivýh skupin 
vzájemně sdělovaly dojmy a poznatky, zpívaly, předváděly 
prvky tance jig – prostě se upřímně a bezprostředně bavily a 

Britské Girl Guides v Praze podpořily 
mezinárodní lionský projekt

Přibližně před rokem se mne dotázal můj dlouholetý britský lionský přítel  Robin Blake PDG  z  D 105 , zda by pražští lioni 
mohli v r. 2009 asistovat při charitativní akci Girl Guides (britské obdoby skautek) v Praze , přičemž výtěžek z této akce. 
bude  věnován na lionský projekt výstavby nemocnice v Ghaně. 
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  V Praze se 4.6.2009 uskutečnily Sportovní hry pro zrakově postiženou 
mládež. Předávala jsem Pohár guvernéra distriktu v goalballové soutěži 
žákovské ligy. Goalball je jediná kolektivní hra, hraje se na hřišti s ozvu-
čeným míčem. Naši sportovci mají velké úspěchy i v zahraničí.  Přispěli 

jsme jim částkou 12 tis. Kč na zakoupení reprezentačních trik, všichni 
moc děkují. Sport k mladým lidem patří, a proto je musíme podpořit i v 
tomto směru.

IPDG Jana Flanderová

Sportovní hry pro zrakově postiženou mládež

VOTVÍRÁK 2009 - hudební festival
Ve dnech 12.-14.6.2009  se uskutečnila  velká distriktní 
akce  hudební festival  VOTVÍRÁK na letišti v Milovicích. 
Díky Honzovi Benešovi z LC Praha Bohemia jsme se sta-
li hlavními partnery akce, kterou navštívilo  přes 120 000 
lidí. Naše loga  visela na všech hlavních místech   velikého 
prostoru. Na 4 podiích se vstřídalo  50 kapel! První den 
bylo šílené počasí,   druhý den bylo  krásně. Přes tyto kon-
trasty  byla organizace  bezvadná, lidé i s rodinami - ve 
věkovém průměru 30 let  byli velice slušní., atmosféra pří-

jemná. Před koncertem Lucie Bílé pozdravila  guvernérka 
účastníky festivalu jménem všech lionů ČR a SR, ředitel 
festivalu Jan Beneš  krátce řekl o charitativní  části festi-
valu, kterou LCI plně zaštiťuje. Leo Club Tábor prodával 
výrobky handicapovaných občanů. Pořadatelé zvládli vše 
na výbornou, děkujeme za možnost prezentace a podávání 
informací o našem  hnutí mladším věkovým skupinám, což 
bylo naším cílem. 

 Jana Flanderová - IPDG
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22. června v Národním divadle byly uděleny Ceny Ď těmto me-
cenášům a dobrodincům: 

SYNOT TIP, a.s., za podporu Národního divadla

JUDr. Dominica Kolowrat-Krakovská, za podporu Národního 

divadla

Kolektiv sponzorů Dejvického divadla, za podporu Dejvické-

ho divadla

Zentiva, a.s., za podporu Městského divadla v Mostě

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., za podporu ZOO Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, za podporu ZOO Pra-

ha

Nina Rambová, za podporu ZOO Ústí nad Labem

Moser, a.s., za podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně

Marie Horová, za podporu Nadace VIA

Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora, za podporu Hnutí na 

vlastních nohou - Stonožka

Luboš Orlich, za podporu města Chodov

MUDr. Tomáš Semerádt, za podporu Domova seniorů Na Zá-

tiší Rakovník

Václav Havel, za mecenášství a literární tvorbu

LC Plzeň Bohemia, za podporu Škole pro zrakově postižené 

Plzeň, Pomocné tlapky Starý Plzenec, Středisko rané péče Plzeň

Mgr. Jana Kovářová, za celoživotní práci s mentálně postižený-

mi a handicapovanými dětmi 

Anna Strnadová, za pomoc nemocným dětem, zakladatelka 

sdružení Život dětem

Vážené lvice, vážení lvi!
   S radostí Vám sděluji, že dobro, které  konáte, bylo v pondělí 22. 

6. 2009  oceněno. 

   V 9. ročníku Ceny Ď určené pro mecenáše a dobrodince v České 

republice  bylo poprvé zařazeno Lionské hnutí za všechny dobré 

skutky, které  v okruhu  své působnosti lvi a lvice konají. Cena patří 

všem lvům a lvicím!  Srdečně Vám gratuluji, je to velký úspěch!

   Téměř všechny české kluby byly na cenu nominovány  těmi, kte-

rým pomáhají.  Podle  pravidel a podle  tradice je  cena předávána 

konkrétní organizaci nebo konkrétní fyzické osobě za  určitou  po-

moc.   Na základě nominací o ní rozhoduje kolegium, jemuž před-

sedá  ředitel Národního divadla Ondřej Černý

   Z nominovaných klubů se kolegium rozhodlo  předat cenu LC 

Plzeň Bohemia, který úspěšně pomáhá postiženým  v plzeňském 

regionu a navíc  organizuje jedinečnou  distriktní akci – Koncerty 

ke Světovému dni zraku. 

   Na jevišti  Národního divadla převzaly  Cenu Ď Jana Flanderová a  

Emilie Štěpánková.  Před předáváním zazněla píseň sboru ze školy 

Jaroslava Ježka. Bylo to krásné poděkování  handicapovaných, kteří 

jsou i naší pomocí zařazováni  plynule do normálního života.  Cenu 

předávala PhDr. Eva Marešová, CSc., ředitelka ZŠ německo-české-

ho porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s.

   Poděkovala jsem  velice šťastná za všechny lvy a lvice, kteří  ofi -

cielně vstoupili mezi dobrodince a mecenáše. Svojí činností kona-

jí dobro svým bližním a přispívají ke vzájemné úctě  a lásce lidí 

ve společnosti. Vyzvedla jsem skutečnost, že pomáháme lví silou 

především tam, kde působíme a pomáháme všem, kteří pomocnou 

ruku potřebují.

   Překrásného odpoledne se zúčastnili rovněž  PDG Tomáš Ryba  

zástupci z LC Praha SanGiorgio, LC Praha Bohemia,  LC Praha 

První, LC Tábor, LC České Budějovice,  LC Plzeň City a další.

   Všichni jsme byli dojati  a rozjížděli se domů s krásnými pocity. 

Cena Ď je významným mezníkem  lví činnosti. 

   Naše gratulace patří rovněž Mgr. Janě Kovářové,  člence kabinetu 

LC D 122 a člence LC Plzeň Bohemia, která získala cenu Ď za  ce-

loživotní práci s mentálně postiženou mládeží.

Nominace 2009 na cenu Ď 
Devátý ročník slavnostního udílení cen Ď českým mecenášům a dobrodincům konaný pod záštitou  ředitele ND 
- PhDr. Ondřeje Černého se uskutečnil 22. června 2009 na historické scéně Národního divadla. 
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Lions Camp Hong Kong & Beijing 2009
slovem studentky Lucie Blažkové...

    Již počtvrté se mi dostalo možnosti vycestovat na letní kemp 
pořádaný organizací Lions. Nesmírně si této příležitosti vážím 
a chtěla bych vám proto touto cestou velmi poděkovat. 
     Každý kemp, jakožto každá země a její kultura jsou velmi 
osobité a vzájemně neporovnatelné. Dovolte mi prosím trochu 
přiblížit atmosféru letošního mezinárodního mládežnického 
kempu konaném v Hong Kongu a Pekingu. Pro lepší představi-
vost přikládám i fotografi e.
     Hong Kong je velmi moderní a mezinárodní město, které 
ovšem nezapře své asijské znaky. Jeho rozlohu bych přirovnala 
k rozloze našeho hlavního města Prahy, žije v něm však 7 mi-
lionů obyvatel. 
Ofi cielně patří k Čínské lidové republice, nicméně je označo-
ván jako její speciální administrativní region. Stejně tak Ma-
cau, asijské Las Vegas, které jsme též měli možnost navštívit v 
rámci jednodenního výletu.
    Náš celkový pobyt na kempu čítal 3 týdny, z něhož 2 jsme 
strávili v Hong Kongu, a 1 v Pekingu. Měli jsme tak možnost 
navštívit i vnitrozemskou Čínu, kam se pravděpodobně na do-
volenou sami na vlastní pěst vydají jen ti nejodvážnější. Se 
znalostí angličtiny zde člověk moc nepochodí a bez anglických 
nápisů si připadáte negramotní, rozcestník s čínskými znaky 
vám příliš nepomůže. Opravdu jsme zde byli vděční za naše 
asistenty, kteří ochotně překládali a byli nám vynikajícími prů-
vodci. 
    Společně jsme tak navštívili i taková místa, jako je Zakázané 
město (sídlo císařů), Olympijskou vesničku a Velkou čínskou 
zeď. 
    V Pekingu nás však zastihla jedna nemilá zkušenost. Italka 
z naší skupiny onemocněla, a to nejen chřipkou obyčejnou, ale 
H1N1. 
    Byla okamžitě hospitalizována a celá naše skupina vystěho-
vána z hotelu a umístěna do karantény. Byly nám též provede-
ny testy na prasečí chřipku, naštěstí jsme však byli všichni ne-
gativní. Mohli jsme tak odletět zpět do Hong Kongu dle plánu, 
Italka však dorazila až o týden později. 
     Bývá běžné, že studenti stráví alespoň jeden až dva týdny též 
v hostitelských rodinách, zde v Hong Kongu nás však prezident  
kempu obeznámil se složitostmi hledání rodin, které by byly 
schopny do svých malých bytů ubytovat ještě jednoho člena. 
Zůstali jsme tak všichni pohromadě celé tři týdny, což velmi 
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Letní lions kemp distriktu 122 v Plzni
  Ve dnech 11. – 25. 7. 2009 se v Plzni již potřetí uskutečnil mezinárodní kemp mládeže, pořádaný lionským distriktem 122. Zú-
častnilo se ho 38 studentů ve věkovém rozpětí 17ti až 26ti let, o které se starala pětice českých asistentů. Záštitu nad celou akcí 
poskytl Lions Club Plzeň City, kterému patří velký dík, jakožto i slovenským organizátorům výměny mládeže

 

utužilo naše přátelství a závěrečné loučení pak nebylo vůbec 
jednoduché. Naše skupina sestávala z 18ti Evropanů ve věko-
vém rozpětí 17-21 let, tří obdobně starých vnitrozemských Čí-
ňanů, kteří též navštívili Hong Kong a Peking poprvé v životě, 
a jedné holčiny z Hong Kongu, které byl pobyt s námi věnován 
za odměnu za výhru v lionské soutěži. 
      Jelikož jsem již druhým rokem pracovala jako asistentka na 
našem kempu v Plzni, kde nás bylo celkem 5 stálých asistentů 
a od skupiny účastníků jsme se téměř nehnuli, byl systém hon-
gkongského kempu odlišný. Byl vypracován pevný program a 
za každý den odpovědná skupinka různých členů místního Leo 
Clubu. Výhodu to mělo tu, že jsme poznali mnoho místních mla-
dých lidí, nevýhodu však, že si nás měli problémy zapamatovat a 
udržet tak celou skupinku pospolu. Velmi si však vážím toho, že 
nám věnovali i jejich večerní volný čas (ačkoliv mohli po skon-
čení programu odejít domů – na hotelu s námi nebydleli) a při-
blížili nám svým vyprávěním místní kulturu a životní styl a stali 
se též našimi nerozlučnými kamarády. 
     Též nás velmi pobavilo prohození si rolí asistentů s děvčaty, 
která letos a minulý rok navštívila kemp v České republice. 

  Ještě jednou tedy za příležitost zúčastnit se toho letního kempu 
děkuji a doufám, že jsem Českou republiku a náš Distrikt 122 
reprezentovala co nejlépe.                                                                                                         

Lucie Blažková

 Čtrnáctidenní program byl velmi nabitý, poskytl účast-
níkům dostatek možností poznat českou krajinu, kuchy-
ni a kulturu, a přesto zahrnoval i spoustu sportovních 
aktivit. Dle závěrečných dotazníků k nejoblíbenějším 
částem programu patřila návštěva plzeňského lanového 
centra, ZOO a pivovaru, lázeňského města Františkovy 
Lázně, Koněpruských jeskyní a jednodenní výlet s káno-
emi po řece Berounce. 
  Plzeňským domovem nám pro tyto dva týdny byly ko-
leje Střední školy průmyslové a dopravní, které nám po-
skytly i možnost využití společenských sálů a kuchyňky. 
Nenacházely se daleko od centra města a pro mládežníky 
byla tak orientace po Plzni snazší. Hned první den však 
byli též s Plzní a celou Českou republikou seznámeni 
pomocí prezentace a byli žádáni zpočátku kempu nosit 
zelená lionská trička pro lepší orientaci asistentů.

  Tohoto nápadu jsme využili též v Praze, zvláště v tu-
ristických přelidněných oblastech. Třídenní závěrečný 
výlet do hlavního města bych charakterizovala jako zla-
tý hřeb na závěr kempu. Pulzující metropole hold mladé 
lidi přitahuje. Na druhé straně to však také byla jedna 
z nejnáročnějších částí programu, celodenní pěší túry 
historickým jádrem v červencovém horkém počasí byly 
vyčerpávající. 
   Ubytováni jsme byli na kolejích Vysoké školy eko-
nomické, v pražské čtvrti Jarov, kde jsme na závěrečný 
večer zorganizovali rozlučkovou bye-bye párty v míst-
ním studentském klubu. Myslím, že každému bylo líto, 
že tato dvoutýdenní bezvadná akce plná legrace je již u 
konce. Nepochybuji, že účastníci jsou spolu stále v kon-
taktu přes internet a navázali zde přátelství na celý život.                                                                                                       
                                             Lucie Blažková, Pardubice



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

 nie len spája, ale dáva aj možnosť pomáhať druhým

LC Piešťany

TENIS LIONOV
  Ak sa dnes zamýšľam nad ideou, kto bol iniciátorom uspo-
riadania tenisového turnaja pri príležitosti zahájenia kúpeľnej 
sezóny v Piešťanoch, jednoznačne mi nedá nespomenúť prvé 
pozvanie našich priateľov z LC Karlové Vary,  ktorí majú 
usporiadaním takýchto podujatí bohaté skúsenosti. Ich prvé 
pozvanie na  tenisový turnaj, ktorý sa nieslo v znamení vyso-
kej športovej a spoločenskej úrovne nás natoľko ohúrilo, že 
po príchode domov sme sa začali vážne zaoberať prípravou 
podobného podujatia u nás v Piešťanoch. Samotné stretnutie 
na turnaji prinieslo ešte jeden veľmi dôležitý moment v živote 
nášho klubu. Vzájomne sme sa dohodli a uzavreli partnerstvo 
medzi LC Karlové Vary a LC Piešťany, ktoré bolo podložené  
tým, že ide o kluby, ktoré pôsobia v kúpeľných mestách a v ne-
poslednom rade členovia týchto klubov majú spoločne záujmy. 
Hovoriť o priateľstve, za ktorým je vidieť cieľ a nie prostriedok 
na dosiahnutie cieľa .... /5. bod kódexu / myslím si, že v tomto 
prípade je namieste. 
  Cieľ je jednoznačný. Pomocou zozbieraných  príspevkov a 
sponzorských darov pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. 
V našom prípade sa fi nančné prostriedky použili na nákup 
kompenzačných a optických pomôcok pre Charitu sociálnej 
starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov v 
Piešťanoch.
  Tenisový turnaj, ktorý sme nazvali SLOVAKIA LIONS CUP  
PIEŠŤANY sa konal dňa 30.5. 2009 na tenisových dvorcoch 

TJ Kúpele Piešťany. Zapadal do bohatého kultúrno-spolo-
čenského programu mesta pri príležitosti otvorenia kúpeľnej 
sezóny. Súťažilo sa vo štvorhrách, kde  pohlavie, vek,  herná 
úroveň hráčov nerozhoduje, je to amatérska súťaž. Každoročne 
na turnaji pribúdajú noví hráči, čo svedčí o dobrej organizácii, 
ale hlavne o výbornej atmosfére počas turnaja a po jeho ukon-
čení. To aké emotívne sú naše zápasy a  aká športová  rivalita 
je medzi hráčmi dokazuje aj tá skutočnosť, že ďalšie podujatia 
tohto typu  usporadúvajú aj naši priatelia z Lions clubu Žilina, 
na ktorých sa my veľmi radi zúčastňujeme. 
  V prvom týždni septembra zorganizovali  tenisový turnaj naši 
priatelia z LC Karlové Vary. Tohto roku sa turnaja zúčastnilo 
z našej strany rekordných 22 členov spolu aj s doprovodom 
. Hráči za výdatnej podpory divákov podali  vysokokvalitné 
výkony. Súťaživosť medzi jednotlivými dvojicami sa preniesla 
aj do večerného spoločného televízneho  sledovania kvalifi kač-
ného  futbalového stretnutia  o postup na MS vo futbale medzi 
Českom a Slovenskom. 
  Výborná atmosféra, množstvo osobných kontaktov, výmena 
skúseností, vytváranie nových projektov spolupráce, to sú spo-
mienky, na ktoré sa nezabúda. Zámerne som v tomto príspevku 
neuviedol, kto bol  víťazom turnajov. Nepovažujem to v tomto 
kontexte za dôležité. Dôležité je uvedené v názve tohto článku.  

Pavol Werner
Sekretár LC Piešťany

za MUDr. Pavlom Verešom
Dňa 12.9.2009  sa na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch konala smutná rozlúčka s  MUDr. 
Pavlom Verešom, lekárom gastroenterologom zakladateľom piešťanského lions klubu a jeho prvým 
prezidentom, ktorý zomrel po ťažkej chorobe vo veku 54 rokov. 
Opustil nás manžel, otec, pribuzný, a priateľ, člen lions klubu. Palo, ako sme mu všetci v klube ho-
vorili sa narodil v Piešťanoch dňa 9.6.1955. Pochádzal zo starého piešťanského lekárskeho rodu. Bol 
rodinne zviazaný aj so zakladateľom kúpeľov, Ľudovítom Winterom. Pekne  detsvo a mladosť prežil v 

rozvetvenej rodine a s priatelmi v Piešťanoch. Po skončení strednej školy vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. S manželkou Lýdiou, známou piešťanskou kožnou lekárkou, vychovali dve deti - syna Pavla, ktorý sa venuje právu i 
ekonómii, a dcéru Patríciu, reprezentantku v tenise. Po skončení štúdií začal pracovať v piešťanskej nemocnici na internom oddelení. 
Jeho vysoká odbornosť ho neskoršie doviedla k založeniu vlastnej ordinácie gastroenterológie v piešťanskom regióne. Jeho čakáreň 
bola vždy plná ubolených ludí, ktorým sa vždy snažil pomôcť čo sa mu vo velkej miere aj darilo. Vzhľadom na svoju  odbornosť 
bol zastancom  zdravej výživy a životosprávy čo dokumentoval svojim postojom  pri rôznych príležitostiach. Cele svoje okolie, ako 
i nas členov lions klubu motivoval prednáškami, kde poukazoval na rizika nesprávnej životosprávy a zlých stravovacích navykov. 
Bol príkladom pre nás v osobnom i spoločenskom vystupovaní. Patril medzi najaktívnejších členov našho klubu pri organizovaní  
rôznych podujatí, či sa jednalo o tenisove turnaje pri zahájení kúpelnej sezóny, kde ako hráč dosiahol niekoľko vítaztiev, alebo pri 
nezabudnutelných spoločných akciach  klubu na jeho chate. Bol obetavý  pri sponzorskej  pomoci detskému domovu Kocurice, ktorý 
je jednou z aktivít našho klubu. Obľubu u priateľov si získal nielen za ochotu vždy pomôcť, ale aj za svoj špecifi cký humor.    
MUDr. Pavol Vereš bol osobnosťou, ktorá si vybudovala rešpekt i dôveru. Bol však aj milujúcim a milovaným človekom, na ktorého 
budú jeho blízki a priatelia spomínať s láskou a úctou. Palo, budeš nám veľmi chýbať...

Členovia LC Piešťany

VZPOMÍNKA
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Aktivní práce brněnských lionů
vstupuje již do 18 roku své činnosti s elánem a radostí. Vždyť 

za uplynulá léta  je čím se pochlubit a do nové sezóny je opět 

plno plánů. Veřejnost se bude moci seznámit s činností klubu při 

koncertu pořádaném 19.11.2009 v den dvacátého výročí, kdy v 

Brně vrcholilo zvonění klíčů na rozloučenou s nemilovaným re-

žimem a na uvítanou s příslušností ke svobodnému světu- a  také 

vstupu do světa mezinárodního lionského hnutí. V Křišťálovém 

sále brněnské Staré radnice  zahrají skladby českých skladate-

lů skuteční mistři- Janáčkovo kvarteto, známé po celém světě. 

Tento koncert bude mít pořadové číslo 43 v seznamu koncertů 

pořádaných naším klubem k získání prostředků pro zrakově po-

stižené spoluobčany a zároveň s propagací lionismu i příspěv-

kem ke kulturnímu dění našeho města.  V průběhu nastávajícího 

roku přibudou další koncerty, již 13. Lionský ples (společně s 

LC Brno Špilberk),  různé zajímavé přednášky a na závěr 2. roč-

ník úspěšné Plavby po Moravě. Budeme se však muset zaměřit 

také na posílení  členství v klubu - získáním nových kvalitních 

lidí, to je velký aktuální úkol.

LC Brno

LC Brno - Špilberk

„Ženy ženám“
   Dne 20.října 2009  probíhalo mamografi cké vyšetření na praco-

viště femma v Brně. Společně s tím také společenské setkání. 

   Celá akce měla název Ženy ženám a vznikla jako nápad primářky 

mamografi e a prezidentky Lion klubu Brno Špilberk  MUDr.Hany 

Říčkové a předsedkyně RK Brno Moravské asociace podnikate-

lek a manažerek, Pavlíny Langerové, umožnit toto vyšetření i pro 

zdravotně postižené ženy. Díky hlavním partnerům, společnosti 

Mandre Group a Banco Popolare  jsme mohli pro ženy připravit i 

pestrý program. Součástí dne byla i výstava vlajek lionských klubů 

ze světa a oční vyšetření na kinice NeoVize.

  Nápad měl velký úspěch, během dne bylo vyšetřeno celkem 93 

žen.

   Setkání se zúčastnili také Ing.Stanislav Juránek, ředitel Státní-

ho zemědělského intervenčního fondu pro oblast jižní Moravy a 

Vysočiny a Šárka Kašpárková, trojskokanka a držitelka několika 

rekordů v této náročné disciplině. 

   Společně s předsedkyní MAPM RK Brno  a moderátorkou v 

jedné osobě, Pavlínou Langerovou, popřáli této akci úspěch s na-

dějí, že umožní i dalším zdravotně znevýhodněným ženám včasné 

vyšetření prsou. Akci Ženy ženám zaštiťovala MAPM RK Brno a 

Lion klub Brno Špilberk.

Za LC Hana Říčková, prezidentka klubu
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BENEFIČNÝ KONCERT
na podporu nevidiacich a slabozrakych 

   "Drevené dedičstvo" je názov výstavy fotografi í a malieb Bansko-Bystrický fotografov Vladimira Veverku, Jana Miskovi-
ce a výtvarníka Jozefa Kreutza.Vernisáž výstavy prebehla dna 13.10.2009 v priestoroch pamätníka SNP v Banskej Bystrici 
a potrva do 2.11.2009. 
    Na realizacii výstavy pod kurátorské vedenim Miroslava zátka sa podieľali Stredoslovenská osvetové stredisko, múzeum SNP a 

lionského club Banska Bystrica. Na vystave su prezentovane citlivé pohľady fotografov a výtvarníka na drevený artikulárny kosto-

ly, z ktorých niektoré sú súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, pochádzajúce zvacsa zo 17. storocia a postavene bez 

pouzitia co len jedineho klinca. 

   Expozícia diela zachytávajú duchovnosť aj mystickosti jednotlivych kostolíkov a ich umiestnenia v jednotlivych lokalitach.

Po dvoch predchádzajúcich koncertoch v roku 2007 Marian Varga, 

v roku 2008 Jiří Stivín zorganizoval Lions Club Banska Bystrica 

uz treti benefi čný koncert na podporu nevidiacich a slabozrakych.

Dna 5.6.2009 ožil dreveny artikulárny kostol v Hronseku podma-

nivými melódiami stálica českej populárnej a klasickej hudobnej 

sceny gitaristka a speváčky Lenky Filipovej v sprievode s gita-

ristom Mirkom Linharta a anglickym harfi stom Seanom Barrym. 

     Koncert Lenky Filipovej ma vzdy neopakovateľné a prijemnu 

atmosferu zakladom jej vystúpenie bol vyber zo všetkých jej al-

bumov so svojou jedinecnou zanrova pestrosťou obohatený naviac 

o gitarovu klasiku, francúzsky sanzon a irske ľudovej pesnicky.

Koncert veľmi dobre zapadol do mystického prostredia Evanjelic-

ký artikulárny kostola, ktorý je od roku 2008 zapísaný vo sveto-

vom dedičstve UNESCO. 

     Na uvod vystúpenie postúpil prezident LC Banska Bystrica 
PhDr.Miroslav Sura sek na 3 000 euro Bc.Dagmar Filadelfi -
ovej veducej krajského strediska Únie nevidiacich a slabo-
zrakých SR na nákup kompenzačných pomôcok. A prezident 

JUDr.Lubomir sochy kyticu kvetou pani fararke Anne Jakušová 

ako poďakovanie za nezištnej pomoci pri organizovani tohto be-

nefi čného koncertu. 

Text a foto za LC: Jan Miskovic "Misiak" 

LC BREZNO

Už tradične  poslednú septembrovú sobotu sa uskutočnil výstup 

na Ďumbier lionistov z Brezna.

Za prekrásneho jesenného počasia sa výstupu zúčastnilo 32 čle-

nov klubu a ich priateľov.

Prezident klubu MUDr. Ján Mačkin pogratuloval k zdolaniu no-

váčikom vo výstupe na tento vrchol.

Ako každá akcia,aj táto sa nezaobišla bez charity,pričom časť 

výťažku bude použitá pre pomoc slabozrakým. Na záver vý-

stupu sa lionosti zišli v Tálskej bašte u lionistu Michala Kiča, 

nechýbala výborná kapustnica,lahodné kuriatka a príjemná ci-

gánska hudba.

 za LC: Dr. Hudec

          LC Banská Bystrica

popisekpopisek popisekpopisek

Tradiční výstup na Ďumbier
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LC Bratislava Istropolis

  Lions Club Bratislava Istropolis (LCBI) umožnil štyrom 
deťom zo Základnej školy pre žiakov so zrakovým postih-
nutím v Levoči zúčastniť sa 62. ročníka Národného behu 
Devín – Bratislava. Deti s poškodeným zrakom bežali v 
sprievode bežcov – vodičov trasu dlhú 2600 metrov, ktorá 
viedla od Mosta Lafranconi na Hviezdoslavovo námestie 
v Bratislave.
  Základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levo-

či reprezentovali dve dievčatá a dvaja chlapci: Anna Ježíková 

(14), Dominika Alexandrová (16), Ján Koleja (12) a Ivan Gaži 

(14). Všetci štyria úspešne a bez problémov dobehli do cieľa.

  “Tieto deti dokázali, že sa s malou pomocou dokážu zapojiť 
do spoločenských aktivít. Bežali spolu so zdravými deťmi, bez 
akýchkoľvek úľav a zvýhodnení a boli ich plnohodnotnými sú-
permi. Ich radosť pri prebehnutí cieľom bola pre nás, členov 
klubu, niekoľkonásobným potešením a zadosťučinením,“ po-
vedal Radomír Mako, člen LC Bratislava Istropolis.
  “Som rád, že som mohol bežať v Bratislave a otestovať si svo-
ju kondíciu. Na budúci rok by som chcel prísť určite znova,“ 
s úsmevom rozprával najmladší bežec z levočskej výpravy, 
nevidiaci Janko Koleja.
  Mladí bežci z Levoče sa pravidelne zúčastňujú rôznych be-

žeckých súťaží poriadaných pre nevidiacich.

  Vďaka svojim pedagogickým vedúcim sú pozitívne smerova-

ní a motivovaní. Účasť na tomto podujatí nás utvrdila v tom, 

že spolupráca s mladými ľuďmi má veľký zmysel. Videli sme 

ich spontánnu radosť z toho, že sa o nich niekto zaujíma a že 

sú súčasťou veľkej akcie. 

Nedalo sa inak, iba sa dohodnúť na ďalšej spolupráci medzi 

LC Istropolis Bratislava a Základnou školou pre žiakov so zra-

kovým postihnutím v Levoči.           Za LC:

Lioni umožnili deťom so zrakovým 
postihnutím zúčastniť sa

Národného behu Devín – Bratislava 
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  Při této jubilejní slavnosti byl  také program trochu slavnostnější a bo-
hatší. Večerní program byl anoncován v duchu muzikálu Chicago. Vždyť 
také lionské hnutí v Chicagu v roce 1917 vzniklo. Ukázky z tohoto mu-
zikálu skutečně večerem zněly, byť v jeho závěru. Ale tomu mnohé před-
cházelo. Již od samého začátku slavnosti zněl orchestr Blue Star, násle-
dovalo vystoupení Vladimíra Hrona, který opět ze své produkce a účasti 
na aukci udělal zábavnou show. K tomu bohatý raut, příjemné počasí, 
skvělí hosté. 
  

10. Zámeckou slavnost navštívila také  guvernérka distriktu LCI D 122 
paní  Jana Flanderová,  2. viceguvernér Boris Hynek, sekretář distriktu 
Ivana Skřítecká, hostem večera byl také bývalý guvernér Jiří Zatloukal a 
další hosté z lionských klubů.
  Také letos, tak jako obvykle, pardubičtí lioni předávali svoje charita-
tivní dary a to nejen v podobě šeků. První šek v hodnotě 49 710,- Kč 
věnoval LC Pardubice na nákup speciálního projektoru pro interaktivni 
tabuli pro Dětskou školku pro děti s vadami zraku v Pardubicích. Druhý 
šek v hodnotě 50 000,- Kč věnoval LC Pardubice jako příspěvek na po-
řízení refraktometru, speciálního přístroje pro vyšetřování dětských očí. 
Třetím příjemcem darů pardubického Lions Clubu bylo Tyfl oCentrum, 
které obdrželo speciální dvojkolo v hodnotě 17 000,-Kč pro použití pro 
nevidomé, ale i pro tělesně hendikepované. 
  Neodmyslitelnou součástí Zámeckých slavností je aukce, z jejichž vý-
těžků lionský klub především fi nancuje svoji charitativní činnost. Letošní 

aukce, obdobně jako vloni, probíhala na nádvoří zámku a pro dražbu bylo 
nabídnuto 7 zajímavých předmětů, mezi nimiž byla značková vína nebo 
soupravy věnované vícehejtmanem kraje nebo primátorem města, grafi -
ka, obrázky dětí a také dar od Karla Gotta.
  Licitátorem byl jako vždy Vlastík Freiberk, se svým sekundantem Vla-
dimírem Hronem. Přátelskému „nátlaku“ Vladimíra Hrona nešlo příliš 
odolat a proto byly předměty vydraženy v částce téměř 80 000,- Kč
  Ale pardubičtí lioni to není jenom Zámecká slavnost. Při malém ohléd-

nutí za 10 lety trvání klubu možno říci, že pardubičtí věnovali na charita-
tivní a jinak prospěšnou činnost téměř 1,2 miliónů korun. Ve své činnosti 
za uplynulé období nejvíce podporovali Dětské centrum ve Veské, Tyfl o-
Centrum Pardubice, Dětskou školku pro děti s vadami zraku v Pardubi-
cích, oční oddělení Krajské nemocnice Pardubice. LC Pardubice přispěl 
ale také na bezbariérový přístup na pardubický zámek nebo pomohl vy-
tvořit speciální relaxační místnost ve Speciální škole pro hendikepované 
v Moravské Třebové. Výčet charitativních i jinak prospěšných aktivit by 
mohl být mnohem delší. Pardubičtí lioni však nežijí jenom touto činností. 
Ve svém klubu vytvořili přátelské prostředí, pořádají kulturní a společen-
ské  akce, výlety, sportovní setkání. Tato přátelská atmosféra prostupuje 
také v kontaktech rodin nebo se odráží ve spolupráci na poli pracovním. 
Takže se můžeme jenom těšit na bilanci pardubických lionů po dalších 
deseti letech.                      Míla Chaloupka, prezident klubu 2009/2010

srpen 2009

LC Pardubice

10 LET LIONŮ V PARDUBICÍCH
  Před 10 lety 27. května 1999 byl slavnostně přijat do lionské rodiny také pardubický Lions Club. Každoročně k tomuto výro-
čí pardubičtí lioni pořádají v areálu pardubického zámku „Zámeckou slavnost“. Letos byla jubilejní a připomínala tak   10 
let trvání LC Pardubice. Příprava na Zámeckou slavnost také spočívala ve vytvoření propagační skládačky a tvorbě nosiče 
CD s průřezem desetileté činnosti LC Pardubice



  Snažili jsme se připravit pestrý a bohatý program. V pátek 

5.června jsme byli přijati na radnici  tajemníkem primátora měs-

ta Opavy panem Mgr. Jaroslavem Horákem a ved. odboru pro 

zahraniční vztahy panem Ing. Jaroslavem Machovským. Výbor-

nou tlumočnicí a zároveň milou společnicí byla paní Ing. Sylva 

Fraňková. Naše setkání ji oslovilo natolik, že projevila zájem o 

lionské hnutí a doufáme, že ji brzy přivítáme ve svých řadách. 

Němečtí přátelé byli seznámeni s historií města spojenou s krát-

kou prohlídkou s výstupem na radniční věž.  

  Poté jsme se vydali do Základní školy Šrámkova, která byla 

jednou z těch , kam směřovala pomoc právě německých Lionů 

distriktu 111 , po ničivých povodních v roce 1997.  Rádi jsme u 

této příležitosti  ještě jednou poděkovali za jejich rychlou a nezišt-

nou pomoc. Pan tajemník i my jsme zdůraznili, že si město  jejich 

pomoci velice váží – vždyť  do našeho regionu byla směrována 

pomoc ve výši přes 4. miliony korun. Příjemné dopoledne jsme 

zakončili společným obědem.

  Večer jsme pro naše hosty připravili návštěvu divadla. Operní 

představení Carské nevěsty bylo pro nás všechny velmi hezkým 

kulturním zážitkem.

  V sobotu 6.června jsme se na pozvání paní starostky Lichnova 

zúčastnili slavnostního otevření muzea. V 9.30 hod byla sloužena 

společná česko-německá mše . Poté proběhlo slavnostní otevření 

muzea. Zahajovací proslovy byly velmi emotivní a třebaže nám 

počasí moc nepřálo zahřáli jsme se u dobré kávy, pohoštění a cim-

bálovky. 

  Dr.Werner Hein , lichnovský rodák, syn posledního německého 

starosty Lichnova  odvedl neskutečné množství práce. Více než 

dva a půl roku příprav, shánění dokumentů, artefaktů, fotografi í a 

kontaktů na bývalé lichnovské občany – odsunuté sudetské něm-

ce. Výsledek však stojí určitě zato.

  Muzeum v Lichnově jen potvrzuje jednu z hlavních myšlenek 

Lionismu. Porozumění mezi národy. Já jsem naštěstí nezažila vá-

lečná léta. Ale z vyprávění jak čechů tak němců dnes už vím jistě, 

že žádná válka nemá vítěze. Vždy jsou největšími oběťmi nevinní 

lidé. Nezáleží na národnosti.  Je důležité si vyslechnout zážitky  

všech zúčastněných, aby člověk alespoň trochu porozuměl. O to 

více se budeme my, Lioni, snažit , aby se podařilo prosazovat myš-

lenky – vzájemného porozumění mezi národy, vzájemné tolerance 

a odpuštění, abychom mohli žít v klidu a míru nejen ve společné 

Evropě, ale i světě.        Za LC Opava: Květoslava Dybowiczová 
                              Prezidentka klubu

LC Opava
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 „DOSTIHOVÝ DEN“
PARDUBICKÉ ZÁVODIŠTĚ - sobota 22. 8. 2009

     Jednou z prvních akcí v novém lionském roce bylo již tradič-

ní dostihové odpoledne, které se uskutečnilo v sobotu 22. srpna 

2009 na pardubickém Dostihovém závodišti. Tento dostihový 

den nepatřil jenom koním, žokejům a fanouškům, ale také lio-

nům. 

Vlastní dostihový den byl tentokrát v duchu III. kvalifi kačního 

závodu na Velkou pardubickou a Slovenského dostihového dne.

   Do lóže na tribuně D zavítali lioni nejen pardubičtí se svý-

mi rodinnými příslušníky a známými, ale také mnoho členů z 

různých lionských klubů. Rádi jsme mezi sebou přivítali řadu 

milých hostů, mezi nimi guvernéra distriktu  Juraje Schwarze, 

bývalé guvernéry Jiřího Zatloukala i Aloise W. Daňka. 

   V hlavním závodě kvalifi kaci na 119. Velkou pardubickou zví-

tězila bílá klisnička Sixteen.

   I když sobotní odpoledne bylo trochu deštivé, tak na „lionské“ 

tribuně vládla příjemná a přátelská atmosféra.

V době, kdy budete tento článek číst, tak je možné připomenout, 

že právě ta bílá klisnička dojela na letošní Velké pardubické jako 

druhá.                                             říjen 2009 Míla Chaloupka, 
prezident LC Pardubice

Ráda bych se touto cestou s Vámi podělila o dojmy a zážitky z poslední akce. Ve dnech 5. a 6. června letošního roku jsme měli tu 
čest setkat se s lionskými přáteli z německého distriktu 111  Vážení pánové Dipl. Ing.Günter Eis – guvernér distriktu 111 s chotí, 
pan Dr.Werner Hein s chotí a slečna Veronika Hofi nger přijeli navštívit Opavu u příležitosti otevření  muzea v Lichnově, které bylo 
založeno společnou rukou českých a německých lichnováků. 
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LC Plzeň City

  V březnu 2009 jsme pořádali XIV. Reprezentační ples tradičně v krás-

ných prostorách Měšťanské besedy v Plzni. Výtěžek z tomboly byl pře-

dán Tyfl eservisu Plzeň  pro potřeby zajištění péče o nevidomé a slabo-

zraké. Dosud bylo předáno Tyfl oservisu již téměř 800 000 Kč. Náš 

klub již několik let pravidelně přispívá do rozpočtu této organizace a 

umožňuje tak poskytování péče bez přímé závislosti na státní fi nanční 

dotaci.

   Další významnou aktivitou bylo 

hudební matiné pořádané pro nevi-

domé z Plzně a z okolí ale také pro 

pozvané stejně poštižené jedince z 

K. Varů. Celkový počet byl 45.  Po 

vystoupení studentů Konzervatoře 

Plzeň  následovalo pohoštění v ho-

telu Central. Tato akce byla vyso-

ce hodnocena. Mluvčí organizace 

Tyfl oservisu z K.Varů Ladislava 

Šporová  velice ocenila neobvyklý 

přístup k zpříjemnění života zrako-

vě postižených. 

 Letos náš klub pořádal  3. Mezi-

národní kemp mládeže  ve dnech 

11. - 25. července 2009.

  Koncem školního roku byl zúročen náš podíl na sponzorování studijní-

ho pobytu Lenky Vomáčkové-Adámkové v NSR. Letos úspěšně zakon-

čila  sedmileté studium na  Filozofi cké fakultě Technické universitě v 

Chemnitz v NSR. Na této fakultě kromě základního magisterského stu-

dia obhájila  dne 5. srpna 2009 doktorát na téma disertační práce: Obraz 

Rudoarmějce ve vybraných textech české a německé literatury po roce 

l945. Tato studentka nyní magistra s doktorátem studovala s podporou 

stipendia LC Aue Schwarzenberg (111-OS) a LC Plzeň City. K obhajo-

bě pozvala zástupce našeho klubu, kteří byli dojati krásnou atmosférou 

a současně i úspěšnou obhajobou s hodnocením 1,99 cum laude. Jsme 

rádi, že jsme naším přispěním umožnili studium  na universitě v Chem-

nitz a opět se potvrdil velký význam spolupráce ze zahraničními LC 

kluby. Velmi nás potěšilo  prohláše-

ní Mgr Adámkové: „Přeji si, abych 

během svého života mohla někomu 

splnit jeho sen,jako  LC  kluby mě“.

   Naše spolupráce s dalším němec-

kým LC Schwandorf  se nadále 

úspěšně rozvíjí. 20.září jsme se zú-

častnili koncertu  jazzové hudby ve 

Schwandorfu  a v listopadu se zú-

častníme oslav 25. výročí založení 

LC Schwandorf.

   Z naší klubové činnosti rádi in-

formujeme o 15. výročí sběru hub 

,který se vždy konal na Pohorsku 

pod patronací našeho milého člena 

Jaroslava Kodeta .Spolu se svoji 

manželkou Alenou připravili  pohoštění a ubytování našim členům. U 

příležitosti jeho významného životního výročí  jsme si připomněli zá-

sluhy J.Kodeta, který významně podporoval všechny naše klubové akce 

i humanitární aktivity již od samého založení klubu.   

  Udělení Řádu Kamarádství, což je naše interní klubové vyznamenání, 

jistě vystihuje uznání a vřelé přátelství. nás všech.

Za LC: Doc. MUDr. F. Lošan, CSc

  Letos byl v Plzni již třetí mezinárodní kemp mládeže organizova-

ný Lions klubem Plzeň-City. Ze 17 zemí přijelo 35 mladých lidí, z 

největší vzdálenosti dorazili účastníci z Mexika a z opačného směru 

přiletěli z Hong Kongu. Vytvořili výbornou, stejnorodou a bezproblé-

movou partu, přestože byli ve věku od 16 do 26 let, ale 80% bylo 

plnoletých. Ubytovali jsme je ve dvoulůžkových pokojích v Domově 

mládeže SPŠ dopravní, kde měli k dispozici klubovnu i s kuchyňským 

zázemím a měli možnost využívat blízká sportovní zařízení.

  Kemp zahájil prezident LC Plzeň-City Ivan Vičar a Jaroslav Slípka.  

Důležitou částí programu byly velmi zajímavé a oblíbené prezentace 

zemí jednotlivých účastníků, které se konaly zpravidla ve večerních 

hodinách. Účastníci si předávali dárky, ochutnávali krajové lahůdky i 

typická účastníky připravená jídla. Samozřejmě první bylo podrobné 

seznámení s ČR a Plzní.  

  Během pobytu se uskutečnily výlety do Františkových Lázní, klášte-

ra Kladruby, účastníci se seznámili se štolou ve Stříbře, s rekonstrukcí 

zámku v Rochlově, se starými řemesly v muzeu v Kolovči, navštívili 

Hamr v Dobřívi a Koněpruské jeskyně. Výjimečná byla návštěva a 

společná soutěž s dětmi v letním dětském táboře v Caparticích. Účast-

nící si vyzkoušeli i jízdu v kanoích i když plánovanému splutí Beroun-

ky zabránil vysoký stav vody. 

  Rovněž program v Plzni byl pestrý a zahrnoval návštěvu pamětihod-

ností města i exkurzi do Plzeňského pivovaru. Účastníci měli možnost 

sportovat a vyzkoušeli si adrenalinové zážitky v lanovém centu a na 

horolezecké stěně. Význam organizování podobných mezinárodních 

akcí podpořil primátor  Plzně Pavel Rödl, který účastníky kempu při-

jal, pohostil a umožnil jim prohlídku radnice.

  Program kempu gradoval dvoudenní návštěvou Prahy, na kterou se 

všichni těšili a kde si mohli prohlédnou řadu historických památek 

včetně Pražského hradu a podívat se na Prahu z Petřínské rozhled-

ny. Slavnostní tečku za kempem udělal guvernér distriktu D122 Juraj 

Schwarz a zástupci několika pražských LC na závěrečném večírku. 

  Celkově hodnotíme průběh kempu jako velmi úspěšný. Také pět čes-

kých instruktorů, kteří byli vrstevníky účastníků kempu, se zhostili 

role organizátorů i hostitelů výborně. 

  Děkuji spolupracujícím s LC Karlovy Vary a z Prahy. Za úspěch 

považujeme i to, že se nám s přispěním získaných sponzorských darů 

opět podařilo dodržet plánovaný rozpočet distriktu. LC Plzeň - City je 

připraven znovu kemp organizovat a to i souběžně s kempem pořáda-

ným v SR.                                Jaromír Kašpar – hlavní organizátor

Významné aktivity klubu od jara do podzimu 2009

L b l Pl i již ř í i á d í k ládddd žžž i d í á š ě P h kPP k ddd ll d

Mezinárodní letní kepm v Plzni 2009Mezinárodní letní kepm v Plzni 2009
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PhDr. Hana Gerzanicová
    Dne 23.7.2009  byl udělen v historickém sále Senátu titul Významná česká žena ve světě  

2009 člence  LC Plzeň Bohemia PhDr. Haně Gerzanicové. Atmosféra v sále byla vysoce 
slavnostní. Všichni jsme byli pyšní na významné české ženy ve světě, které tolik toho udě-
laly pro svoji zemi. I když  naše vlast byla mnohým z nich často velice macešská, přesto 
jim ležela v srdci  a dovedly šířit svým uměním, odbornými znalostmi, prací,charitativní 
činností i sportem dobré jméno České republiky.

  

Pětice Češek převzala z rukou  předsedy Senátu Přemysla Sobotky  vysoké vyznamenání a oceně-

ní Významná česká žena ve světě 2009. Cenu, kterou vyhlašuje Mezinárodní koordinační výbor 

zahraničních Čechů, letos dostaly básnířka a šiřitelka české kultury v Australii  Hana Gerzanic-

Honsová, německá historička Eva Hahnová, hraběnka Mathilda Nostitzová, známá svou dlou-

holetou pomocí zrakově postiženým, vědkyně žijící v USA Jarmila Jančaříková a býv. tenistka Jana Sládková Koželuhová žijící ve 

Švýcarsku. Přítomni byli  hlavní představitelé Senátu, MZV a rodinní příslušníci a přátelé.

   Každoročně udělovanou cenu získala v minulosti in memoriam vynikající lékařka Kálaloví-DiLottiová, krasobruslařka Ája Vrzáňová, 

sběratelka umění Meda Mládková, stále charitativně činná Běla Gran Jensen, architektka Eva Jiřičná nebo módní návrhářka Blanka 

Matragi.

  Hana Gerzanic-Honsová se narodila ve známé plzeňské rodině prof.  Vojtěcha Šlaufa, který učil na gymnaziu latinu a řečtinu a vycho-

vával studenty k zodpovědnosti a  demokratickému cítění. Opustila zemi v r. 1949, do ciziny utíkala přes Šumavu. Odešla do Německa, 

kde pracovala jako  profersorka angličtiny na Masarykově univerzitní koleji v Ludwigsburgu. Brzy se přestěhovali s manželem do Aus-

tralie, kde  působila opět jako pedagog. Doplnila si vzdělání, stala se oblíbenou učitelkou a nakonec zástupkyní ředitelky školy. Dlouho 

působila  jako tajemník  krajanského spolku v Sydney. Měla velice těžký život, na ní prakticky visela celá velká rodina se šesti dětmi. 

Byla vždy velice pracovitá, cílevědomá a neustále podporovala  své  spoluobčany k lásce vlasti. Stále má neutuchající energii a lásku k 

životu. Ve volném čase se věnovala básnické tvorbě v angličtině a v r. 1997 získala v USA ocenění Básník  roku a  následně několik  a 

několik dalších světových cen za anglickou poezii. V České republice jí vyšly dvě sbírky Ve stínu eukaliptů a Nová epocha. Napsala také 

řadu básní a nádherných próz k významným příležitostem. Vždy statečně prožívala těžké chvíle a řadu zklamání, ale nikdy neztratila 

lásku k lidem. Do Čech se vrátila po r. 1898 a svoji pozornost obrátila hlavně k městu Plzeň. Je čestnou občankou města Plzně a členkou 

významných společností. Její členství v dámském klubu je naší  ozdobou. 

  Předala jsem Haně Gerzanicové s velkou úctou krásnou kytici LC Plzeň Bohemia a srdečně  ji pozdravila za všechny lvy a lvice na-

šeho distriktu. Lví blahopřání vyslechli všichni přítomní v sále Senátu.Potěšilo mne, že mnozí projevovali o naše hnutí velký zájem. 

Dověděli se, jak paní Hana na našich akcích vystupuje a jaké má úspěchy se svými básněmi, které sama recituje.    

Přejeme jí spokojenost a pevné zdraví

LC Plzeň Bohemia

Podzimní koncert  - Světový den zraku v Plzni
  Čtvrtým rokem se v Plzni v Měšťanské besedě schází  v podzim-

ním  podvečeru neobvyklé obecenstvo. Lions Club Plzeň Bohe-

mia  připomíná Světový den zraku a pořádá za podpory mnoha 

institucí  slavnostní koncert. Světový den zraku  je připomínám v 

celém  světě vždy druhý čtvrtek v říjnu, letos již po desáté.

  Velký sál Měšťanské besedy  hostí každoročně  nevidomé a sla-

bozraké téměř z celého kraje.  Plzeňská fi lharmonie pod  vedením 

indického dirigenta Debashishe Chaudhuriho  připravila  letos  

koncertní program s účastí rovněž slabozrakých a nevidomých 

umělců. Všechny  uchvátilo  pěvecké vystoupení  mladých uměl-

kyň vystupujících pod názvem MAKABARA,  klarinetový kon-

cert v podání Milana Arnera i provedení skladby  Johanna Straus-

se ml.  předehry k  operetě Netopýr. 

  Hudební část koncertu završila jedinečná  Dvořákova skladba  8. 

symfonie D dur.

   Součástí večera konaného pod záštitou náměstkyně primátora 

JUDr. Marcely Krejsové  a guvernéra distriktu Ing. Juraje Schwar-

ze bylo předání fi nančního ocenění  nevidomým, kteří  přes slo-

žitou osobní situaci pomáhají stejně postiženým žít plnohodnotný 

život ve společnosti ostatních.

  Lions club Plzeň Bohemia ocenil za mimořádné studijní výsled-

ky  v oboru humanitních věd PhDr. Lindu Ambrožovou z Plzně,  

za umělecký přínos v koncertní  činnosti a při výuce nevidomých 

Mgr. Milana Arnera, pedagoga Deylovy konzervatoře v Praze a za 

celoživotní osobní  postoj v propagaci i aktivní sportovní trenérské 

činnosti ocenil Jiřího Švábka z Plzně.

  Výtěžek z koncertu bude předán na podporu výuky Základní ško-

le a Mateřské škole pro slabozraké v Plzni.

  Slavnostního večera se zúčastnili  četní představitelé veřejné-

ho života v čele s hejtmankou plzeňského kraje MUDr. Miladou 

Emmerovou,  představitelé Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých ČR, členové ostatních lionských klubů. Posluchači 

v zaplněném sále Měšťanské besedy ocenili  profesionální výkon 

fi lharmonie a další účinkující dlouhotrvajícím potleskem a květi-

nami.

  Tato mimořádná akce je jediným koncertem konaným  pro nevi-

domé  při příležitosti  Světového dne zraku v ČR a SR. Koncertem 

byly zahájeny oslavy tohoto významného dne v našem distriktu.. 

Za LC Plzeň Bohemia
Ivanka Horáková – sekretářka 
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LC Praha Bohemia

   Velkopřevorský palác patří mezi největší paláce v Praze. Pro 
veřejnost však není přístupný, neboť zde sídlí nejvyšší český 
představený Suverénního rytířského řádu sv. Jana Jeruzalém-
ského z Rhodu a Malty – maltézských rytířů. 
   Počátky paláce spadají do období roku 1180, kdy byl založen 

českými rytíři, kteří se vrátili z 2. křížové výpravy. Na románském 

LC PRAHA BOHEMIA AMBASSADOR 
VE VELKOPŘEVORSKÉM PALÁCI

základě tak v průběhu století vznikla současná barokní stavba. 

Samotný palác tvoří 4 křídla, která svírají čtvercový dvůr. Sály 

paláce jsou vyzdobeny většinou vrcholně barokní klenbou, v ně-

kterých se však dochovala i klenba raně barokní či renesanční. 

Palác je bohatě vybaven starožitným nábytkem, koberci a po stě-

nách jsou rozvěšeny vzácné obrazy hlavně českých, německých 

a italských barokních mistrů.

   Dne 4.6.2009 se zde uskutečnil tradiční dobročinný raut našeho 

lionského klubu. Raut se konal pod záštitou Velkopřevora mal-

tézských rytířů Karla knížete Paara. Při zahájení rautu předala 

guvernérka Jana Flanderová ocenění některým našim členům za 

jejich práci pro lionské hnutí, ale i Benke Aikellovi majiteli časo-

pisu Prague Leaders Magazine za propagaci lionského hnutí ve 

svém časopise. 

   Našeho setkání se zúčastnili kromě  guvernérky Districtu Jany 

Flanderové i pastguvernéři Tibor Buček, Tomáš Ryba, Ladislav 

Bouček a Vojtěch Trapl. Byli jsme potěšeni, že se rautu zúčast-

nili i členové jiných pražských, ale i mimopražských lionských 

klubů. 

Naše setkání se protáhlo hluboce do noci, všem se velmi líbilo a 

ukazuje se, že je velmi důležité, aby se členové lionských klubů 

navzájem poznávali a setkávali.
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LC Praha Strahov

  Pro německé Liony jsme uspořádali několikadenní pobyt 

v Praze s programem, kde jsme jim mimo jiné  také mohli 

nabídnout privátní prohlídku Strahovské knihovny  - po uza-

vírací době - kde je doprovázel sám ředitel knihovny,  který je 

členem našeho  klubu.  Prohlídka se setkala s velikým úspě-

chem tak,  jako i celý pobyt v Praze.

  Dobročinný koncert  uvedl ,jako každý rok,  pan Gejza Ši-

dlovský, ředitel proslulé Strahovské knihovny,  hrou na var-

hany provázel  známý varhaník, profesor Jan Kalfus .   Na 

programu byla tentokrát varhanní díla J. S. Bacha, árie z díla 

G.B. Pergolesiho a F.W. Glucka a hebrejské lidové písně , vše 

v citlivém podání posluchačů Deylovy konzervatoře.

  Po  koncertu jsme se všichni - hosté i účinkující  sešli na 

společné  večeři  v areálu Strahovského kláštera.  Z původně 

formálního setkání , proslovů a předávání darů,  se rozvinula 

nesmírně příjemná zábava a přátelská  atmosféra, kde mimo 

jiné  také byla  dohodnuta i budoucí spolupráce  a pomoc 

německých Lionů  mladé, nadané posluchačce  Deylovy kon-

zervatoře s jejím  dalším  možným studiem v zahraničí. 

  Náš klub také obdržel srdečné pozvání od  berlínských Li-

onů k návštěvě Berlína, které jistě využijeme abychom  naše 

přátelství  upevnili a třeba v budoucnu vytvořili společné 

dobročinné projekty. 

 Za LC Strahov: Eva Zouzalová

DOBROČINNÝ  KONCERT  
VE STRAHOVSKÉ BAZILICE S ÚČASTÍ BERLÍNSKÝCH LIONŮ 

  Dobročinné koncerty  v  pražském  Strahovském klášteře, v bazilice Nanebevzetí P. Marie se staly  již  tradicí našeho klu-
bu. Nádherné prostředí  baziliky, která patří ke klenotům našeho hlavního města, vyjímečný zvuk starobylých varhan   a  
účast nadaných žáků  Deylovy konzervatoře, jsou vždy neopakovatelným zážitkem  pro všechny přítomné. Na tyto vyjímečné 
koncerty  zveme často i naše přátele ze zahraničí . Mezi  hosty letošního koncertu  v květnu 2009  byli   mezi mnoha jinými 
i členové našich spřátelených klubů – LC Praha Hartig a LC Tábor. Pozvání přijala také   guvernérka distriktu paní Jana 
Flanderová.   Ze  zahraničí  přijeli naši přátelé z německých  klubů:  LC Berlin -  Bellevue  a  LC Berlin – Bona Facta.
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LC Tábor

  Členové Lions klubu Tábor se na své první červencové schůzi dohodli, 

že podpoří přímým předáním fi nančního daru osoby, které byly postiženy 

povodněmi v červnu 2009 a dostaly se do svízelné situace. Formou darů  

byla členy shromážděna fi nanční částka 14 tisíc Kč.  Krizový štáb Jiho-

českého kraje doporučil  podpořit obyvatele obce Protivín, ležící nejblíže 

k místu působení klubu. Před rozhodnutím o podpoře této obci byly oslo-

veny základní organizace SONS a SNN v Jihočeském kraji, zda nemají 

povodněmi postiženého některého ze svých členů. Po obdržení negativní-

ho stanoviska doporučil starosta města Protivín pan Jaromír Hlaváč předat 

fi nanční dary rodině pana Drůbka - dva dospělí, manželka  

na mateřské dovolené s dvěma dětmi (dvojčaty) a paní Danihelové – sa-

moživitelce se třemi dětmi. Předání se uskutečnilo na městském úřadu v 

Protivíně za přítomnosti starosty města a profesionálního fotografa dne 

2.září 2009. Klub doplnil částku z aktivit na 20 tisíc korun a každá z posti-

žených rodin obdržela 10 tisíc korun. Finanční dary předal prezident klu-

bu Miroslav Kotěšovec společně s pokladníkem klubu Zdeňkem Kučerou 

a prvním více prezidentem Tomášem Potěšilem. Bylo přislíbeno zveřej-

nění tohoto šlechetného činu klubu v místním tisku.  Miroslav Kotěšovec

Pomoc po povodních v červnu 2009  Lions klubem Tábor

Stručně z LC Tábor
Klub má 39 členů, zasedání klubu  se koná vždy 1. a 3. úterý v 
měsíci-Relax hotel Drs  Tábor adresa-www.lionsclubtabor.cz
Uskutečnilo se:

DUBEN 
 25. návštěva LC Danubius Linz 
 23-26. přátelské setkání se členy LC Wiesmoor - Německo 

– Zwickau

 25. návštěva LC České Budějovice - charitativní akce květen 

14-16. návštěva LC Treviso Italie- 2.kolo Obrázků pro čtyři ruce              

 22.5. Putování lionů  jihočeskými lesy na kole                  

 29-30. Konvent D122
ČERVEN 

 9. slavnostní předání ocenění vítězům soutěže Obrázky pro 

4 ruce -Tábor

 11.-14.  IX. ročník cykloputování LC Tábor kolem Salzbur-

ských jezer. Zájezdu se již podruhé účastnil současný guvernér 

Juraj Schwarz s dcerou,členové LC Pezinok a zástupce LC Danu-

bius Linz.Akce je každoročně organizována členy LC Tábor pa-

nem Fučíkem a Haraštou.Na cestách se setkáváme se členy  ra-

kouských lionských klubů,vždy ve městech,která projíždíme.

 30. slavnostní zasedání klubu u příležitosti předání funkcí, 

přijat nový člen pan Jiří  Železný

 září-  11-13. Táborská setkání- viz článek. 19.  Country tábor 

Houpací kůň viz článek

Připravujeme:
říjen - 10. exkurse do jaderné elektrárny Temelín
listopad - 3. výjezdní zasedání a exkurse do 25. protiletadlové 

raketové brigády.

21. Charitativní taneční večer- hraje  Lions Band LC Tábor
prosinec - 4.  Mikulášská besídka pro děti i dospělé 

Předvánoční stánkový prodej nápojů-soboty-neděle

15.1. XII. Dobročinný koncert LC Tábor        
                                    Petr Vilímek -sekretář

Táborská setkání 2009  
a návštěva  LC Pezinok

  Táborská setkání jsou již tradiční příležitostí pro dobročinost.Letos se 
konaly ve dnech 11 až 13.září.Město Tábor každoročně pořádá tuto slav-
nost, při které Tábor ožije středověkem, koná se  ohňový průvod  nočním 
Táborem,impozantní ohňostroj probíhají šermířské souboje,vystupují 
kejklíři,prochází další  kostýmový dobový průvod,otevřena jsou středo-
věká tržiště, je celá řada koncertů, výstav,množství návštěvníků, setkání 
s přáteli atd.. Po 2 dny LC Tábor pořádal prodej nápojů u svého stánku 
na Žižkově náměstí,v nabídce bylo točené pivo, medovina, víno.Výtěžek   
z této akce bude předán v rámci XII. Dobročinného koncertu 15. ledna 
2010 postiženým spoluobčanům. Naše  charitativní aktivity  již 11 let 
zaměřujeme na zrakově a sluchově postižené, na Sdružení postižené dítě 
a dále každoročně volíme některou ještě další organizaci, která sdružuje 
postižené občany.Je již pravidlem pozvat na tyto slavnosti i členy někte-
rého spřáteleného LC klubu.
  V loňském roce jsme absolvovali návštěvu v LC Pezinok a strávili  v 
jejich kolektivu příjemné 2 dny plné pohostinnosti a přátelského ducha, v 
letošním roce  tento klub přijal naše pozvání a 22 lionů a jejich manželek 
přijelo  na 3 dny nasát atmosféru slavností.Akce se vydařila,absolvovali 
nejen většinu kulturních akcí, ale prohlédli si i táborské podzemí-kata-
komby, zástupci klubu byli přijati starostkou města ing. Randovou.
  Na závěr návštěvy náš klub uspořádal společenský večer v hotelu Palcát, 
na kterém byla příležitost si nejen vyměnit zkušenosti z činností obou 
klubů, blíže se vzájemně poznat ,ale i si zatančit s Lions Bandem, kape-
lou našeho klubu. Lionští přátelé dovezli nejen krásné dárky pro členy 
klubu ale i kvalitní víno, které přispělo k příjemné a přátelské atmosféře 
večera. 
  Obdrželi jsme pozvání na další setkání obou klubů a to tentokráte opět 
do Pezinku v příštím roce, rádi jsme jej přijali.                    Petr Vilímek 

sekretář klubu
 
 

  

Na  fotografi i zleva JUDr Zdeněk Kučera, paní Danihelová, paní Drůb-
ková, Ing. Miroslav Kotěšovec, starosta města Protivín Jaromír Hlaváč, 
Mgr. Tomáš Potěšil



Nový dámský klub 
  Dne 7. října 2009 se v Táboře uskutečnila ustavující schůze nového 

dámského Lions klubu v našem distriktu, který ponese název Lions 

Klub Tábor - Vlasta di Lotti.   Na schůzi byli přítomni určení Guiding 

lioni zodpovědní za splnění všech potřebných náležitostí k založení  

nového Lions klubu  RCH  Dr. Jan HARAŠTA  a  PDG Ing. Martin 

HART. Máme velkou radost, že se náš distrikt již brzy rozroste o nový 

dámský klub. Přejeme táborským ženám hodně krásných projektů a 

přátelskou atmosféru v klubu.                          RCh ČR Jan Harašta

LC Tábor

Akce - Country tábor „ Houpací kůň“
  Každým rokem LC Tábor pořádá pro své členy a jejich partnerky jedno 

či 2 denní společenskou akci, která nemá charitativní charakter, ale je 

spojena s návštěvou některé památky či jiné atrakce v okolí Tábora, s 

přátelským posezením u dobrého jídla a pití. V letošním roce se tato akce 

uskutečnila 19. září v překrásném stylovém prostředí u obce Radimovice 

u Želče nedaleko Tábora na ranči“ Samota u houpacího koně“ našeho 

zakládajícího člena dr. Navary. V dopoledních hodinách část účastníků 

navštívila zámek Chotoviny –majetek rodiny Nádherných,který jim byl 

vrácen v restituci a tak si nejen Táboráci mohli konečně prohlédnout zno-

va upravené zámecké prostory a nahlédnout do historie tohoto sídla.

  Další program byl již věnován dobrému jídlu a pití, country styl akce byl 

podtržen nejen oblečením,ale i vystoupením tanečního souboru,který nás 

po celý večer příjemně provázel ukázkami country tanců a některé nás i je 

učil tancovat. Harmonika a kytary v rukou členů našeho klubu se zpěvem 

všech vytvořily atmosféru, na kterou budeme vzpomínat. 

 Petr Vilímek

MÍROVÝ PLAKÁT PRO 4 RUCE  -  PEACE POSTER FOR 4 HANDS
Téma pro rok 2009: Síla míru (The Power of Peace;  La Forza Della Pace)

Lions Club Tábor a Lions Club Treviso Eleonora Duse (Itálie) navázaly 

první kontakty v roce 2004. Od té doby udržovaly kluby čilý písemný 

styk a došlo i k několika vzájemným návštěvám. 

Oboustranným cílem bylo rozvinout a upevnit vzájemné vztahy do ta-

kového stádia, aby bylo možno ofi cielně uzavřít dohodu o sesterském 

vztahu klubů, neboli podepsat tzv. Club Twinning Certifi kát. K tomu 

došlo letos v květnu v slavnostním sále trevízské radnice. Prvním naším 

společným programem se stala varianta mezinárodní lionské soutěže 

Peace Poster (Mírový plakát), kterou jsme v našem případě nazvali 

Peace Poster for 4 Hands - P4H (Mírový plakát pro 4 ruce). Na přelomu 

roku 2007-2008 jsme společně vypracovali pravidla a organizaci této 

nové soutěže a spustili její první ročník v únoru 2008. 

17. května 2008 bylo v Táboře provedeno vyhodnocení soutěže a od-

měnění vítězů 1. ročníku soutěže, vyhodnocení 2. ročníku proběhlo 

letos, 16. května v Trevisu.

Stručný průběh soutěže: 

Soutěž začíná v únoru a končí v květnu příslušného roku. Téma obráz-

ku, věk účastněných a technické provedení obrázku odpovídá pravi-

dlům lionské mezinárodní soutěže Peace Poster Contest. Lionský klub 

si ve svém městě vytipuje školu, zadá téma a požádá děti o nakreslení 

20 skic tužkou. Z těch pak vybere 10 nejlepších. Na zadní straně skici je 

uvedeno jméno autora a popis, co chtěl obrázkem vyjádřit. 

Skici si kluby vzájemně vymění a přiloží též fotografi e autorů skic. V 

obou klubech si děti skici rozdělí a dokončí podle svých představ. Ho-

tový obrázek má zadní straně uvedena jména obou autorů. Vznikne tak 

20 hotových obrázků. Z těchto pak odborná komise provede užší výběr 

10 obrázků a z nich vybere 3 fi nalisty (3 dvojice). 

Konečné vyhodnocení soutěže a odměnění fi nalistů se provádí střídavě 

v Táboře a v Trevisu, za účasti dětí, zástupců škol a zástupců obou klu-

bů. Takto koncipovaná soutěž se těší velkému zájmu dětí a stává se pro 

ně velkým zážitkem.

Na přiložené ukázce je autorka skici Rosa Paro z Trevisa a Martin Říha, 

který obrázek dokončil.

 Ing. Václav Hofreiter, LC Tábor
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LC Rychnov nad Kněžnou

    Když jsme vystupovaly ve Phoenixu z letadla, měly jsme pouze ml-

havou představu, co od Arizony můžeme očekávat. Mike Beatty nás vy-

zvednul, bylo už pozdě v noci, a tak tak jsme rozeznávaly obrysy krajiny. 

Hned po seznámení s rodinami, u nichž jsme byly ubytované, jsme usnu-

ly; o to větší bylo naše překvapení, když jsme se probudily do horkého 

dne a vyrazily spolu s Marcem a Scottem na procházku po okolí. Všude 

jen písek, kaktusy, napolo uschlá tráva a mezitím Marcův výklad o indiá-

nech a jejich minulosti, tak jsme zahájily naše krásné dva týdny. 

     Zeptáte-li se, co se nám líbilo nejvíc, pak těžko říct... Co se týče míst, 

která jsme viděly, pak nesmím zapomenout Grand Canyon, kde jsme se-

šli až do Indian Gardens a zastavovaly každých pár kroků kvůli nezbyt-

nému fotografování. Nezapomenutelné bylo i Las Vegas, kam nás vzali 

Frank a Donna McGraw. Přespali jsme v jednom z nejznámějších hote-

lů, prohlédli si kasina i výstřední památky a v noci obdivovali světelnou 

show. Při baseballovém zápase ve Phoenixu se nám Scott marně pokoušel 

vysvětlit pravidla. Vyjmenovávat všechno, co jsme zažily, by vystačilo na 

několik takových článků. Sedona, Walnut Canyon, Montezuma Castle... 

   Celou tu dobu se o nás všichni nejen přímo vzorně starali a snažili se 

nám vyplnit všechna přání, ale hlavně jsme si pořád povídali a dobře se 

bavili, takže když došlo na loučení, zjistily jsme, že se nám vlastně ještě 

tolik domů nechce. Nakonec ale přece jen došlo na výměnu adres a po-

slední zamávání na letišti - čtrnáct dní uběhlo jako voda, my jsme opět 

byly doma a těšily se, až v červnu přijedou Julia s Aregem.

    Stejně jako my, i naši dva přátelé byli asi překvapeni přírodou - pro-

hlíželi si trávu, slimáky i všemožné houby, na které jsme v lese narazili. 

Stejně tak je zajímaly i všechny ostatní věci - učili se česky a o všech 

památkách, které si prohlédli, se chtěli dozvědět co nejvíc. Protože jsem 

s nimi nestrávila celé dva týdny, nevím přesně, co všechno zažili. Jedním 

z výletů, na kterém jsme se s Míšou podílely, byla Kutná Hora. Právě 

zde probíhal známý festival Stříbření, takže kromě Kostnice, kostela Sv. 

Barbory a mnoha dalších obdivovali Julia s Aregem i historické kostýmy, 

šerm a tanec. Nadšení byli i ze zámku v Opočně, Častolovicích a mnoha 

dalších zajímavostí, včetně pevnosti Hanička nebo středověké vesnice 

Villa Nova v Uhřínově. Neměla bych zapomínat ani Prahu, kde dokonce 

přespávali, a na druhé straně návštěvu našeho rychnovského gymnázia, 

kde se zúčastnili výuky. 

     Určitě jim zachutnala i česká kuchyně, hlavně svíčková a domácí 

buchty; zkoušeli ochutnávat čerstvé ovoce ze zahrádek a radost měli i z 

obyčejných planých třešní. 

     Přestože byli na konci pobytu pořádně unavení, bylo vidět, že si tu 

všechno jaksepatří užili a po té naší sytě zelené trávě se jim bude trochu 

stýskat. 

    Co ještě dodat? Snad jen... na koncích se většinou děkuje, a tak i já bych 

chtěla poděkovat Lions clubu nejen tady u nás v Rychnově nad Kněžnou, 

ale i v Prescottu za to, jak báječně jsme se s nimi měli a že nám vůbec 

umožnili takovéto cesty podniknout. Určitě stojí za to se těchto soutěží 

zúčastnit - člověk nejen pozná kousek světa, ale i úžasné lidi. Možná i 

proto tímhle článkem nic nekončí - máme přece pořád svoje mailové ad-

resy, nemyslíte? 

Hanka Bašová, Rychnov nad Kněžnou

CESTA STUDENTEK NA ZÁPAD A ZPĚT
 Už jste se někdy probudili a řekli si: „Tak dnes!“? Tohle byla asi první věta, která mě po ránu napadla, když jsem snášela 
kufr do auta a vyráželi jsme na letiště. A myslím, že stejné myšlenky měla po ránu nejenom Míša Lišková, se kterou jsem 
v Arizoně strávila dva týdny, ale i Julia s Aregem, studenti, kteří přijeli „na oplátku“ k nám. Co jsme prožily my a co oni?
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LC Rychnov Dobromila
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   Už po 92 krát sa uskutočni-

lo najvýznamnejšie podujatie 

nášho lionského hnutia. Tento-

krát mesto Minneapolis v štáte 

Minnesota USA hostilo vyše 750 

budúcich guvernérov, ktorí sa po 

absolvovaní školení mali stať gu-

vernérmi vo svojich distriktoch.  

Minneapolis je typické americké 

mesto na severe Spojených štá-

tov, ktoré spolu so St. Paul tvoria 

región Twin Cities, cez ktoré pre-

teká rieka Mississippy.  Mesto 

Minnessota je veľmi príjemné aj 

počas zimných  mesiacov, keďže 

všetky budovy sú poprepájané vo 

výške 1.poschodia tzv sky walk 

a podstatnú časť mesta je možné 

prejsť cez vyhrievané koridory. 

   Školenie DGE – district go-

vernor elect trvalo od 1.7. do 

6.7. a bolo kombinované s predstavením  programu 1.VIP 

Eberharta Wirfsa  na nasledujúci lionský rok – MOVE TO 

GROW, ktorého nosným 

motívom je strom Ginko, 

jeho vlastnosti, húžev-

natosť a trvácnosť.  PID 

Klaus Tang, pravá ruka IP, 

uviedol E Wirfsa, ktorý 

sa nám predstavil aj ako 

milovník hudby hrou na 

klavíri v doprovode  dže-

zovej skupiny. Prezentácie 

E.Wirfsa sa uskutočnili vo 

veľkolepom a komplex-

nom  kongresovom centre, 

ktoré bolo spolu s ubyto-

vaním a školiacimi učeb-

ňami v dosahu 10 minút pešej chôdze. 

   Samotné školenia 

prebiehali v skupi-

nách a ja som bol v 

anglicky hovoria-

cej spolu s DGE zo 

strednej a východnej 

Európy. Kuriozitou našej skupiny bola rôznorodosť účast-

níkov, ktorí mali vlastných tlmočníkov ako Turci, Ruska, 

Maďar a niekedy to pripomínalo menší Babylon.  Rozume-

li sme si výborne a vznikla vynikajúca partia, s ktorou sme 

absolvovali aj večerné, resp. 

víkendové nepovinné progra-

my. (oslava Indipendance  Day 

na rieke Mississippi, Október-

fest).  Ústredie LCI mali všet-

ko perfektne zorganizované, od 

fotografovania s 1.VIP, spoloč-

né obedy vždy s inou zostavou 

pri stoloch až po večerné sláv-

nostné Gala večery. 

7.7. sa začal samotný 92.Kon-

vent tzv. Marsh parade. Po-

časie nám prialo a bola to 

skutočne veľkolepá šou cez 

centrum mesta.  Alegorické 

vozy, hudobné  a tanečné zos-

kupenia  až po malé skupinky 

ako bola tá naša – dvojčlenná. 

8.7. sa začalo jednanie plenár-

nym zasadnutím s tradičnou 

Flagparade.   Vyvrcholením 

bol program IP All Brandela s manželkou a sprievodným 

programom, jednoducho americká šou ale v dobrom slova 

zmysle.  Bilancoval svoj 

rok ktorého motto bolo  

Miracles Throught Ser-

vice.  Posolstvo Jima 

Cartera, prejav Collina 

Powella, či koncert skupi-

ny Beach Boys boli už iba 

super bonusom.  Ďalej na-

sledovali voľby na miesto 

2. VIP a medzinárodných 

riaditeľov. 

   V druhej  časti  plenár-

neho zasadania All Bran-

del symbolicky odovzdal 

kladivko 1.VIP E.Wirfsovi   

po zložení prísahy. Potom nasledoval program pod vedením 

novozvoleného IP 

, ktorý nás-  DGE 

uviedol do stavu Gu-

vernér odstránením 

stuhy pod guvernér-

skym odznakom . 

Viac  informácií z 92.Konvetu je uverejnených na našej 

web stránke a v poslednom čísle časopisu LIONS.

Juraj Schwarz
DG 2009-2010 

k á k č i b l li j

92. svetový konvent LCI 
v Minneapolise 

Motto: MOVE TO GROW, 
ktorého nosným motívom je strom Ginko, 

jeho vlastnosti, húževnatosť a trvácnosť



  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 guvernérku distriktu 

D 122 Janu Flanderovou, 

z LC Praha Hartig přijel 

Jan Kalaš s manželkou 

a Mohamad Chmaitilli, 

z LC Plzeň City prof. 

Slípka (který se zalo-

žením našeho klubu ze 

všech sil pomáhal) a Petr 

Dominik. Město Roky-

cany reprezentoval 2. mís-

tostarosta Jaroslav Mráz a na-

šemu pozvání neodolal ani 

bývalý starosta Rokycan 

Václav Beneda. Nechy-

běla ani ředitelka Ústa-

vu sociální péče  „Do-
mov Zvíkovecká 
kytička“ Jana Česká 

se svojí zástupkyní.

  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 Petr Široký, který stručně a výstiž-

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

co náš klub za 10 let v Rokycanech a okolí vykonal. Mezi hlavní poči-

ny patří vydání trojjazyčné publikace „Rokycansko“, vydání nástěnných 

kalendářů pro roky 2008 a 2009 s kresbami rokycanského rodáka Miro-

slava Kozlíka, 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 bez hranic”,  

atd. Výtěžky z těchto akcí byly věnovány paralympijským sportovcům, ro-

kycanské 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 finanční dar ve 

výši 5 000,- Kč. Děku-

jeme, 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 do-

provázel 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. Ob-

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

si je paní ředitelka “Zvíkovecké kytičky” zamluvila pro adventní setkání 

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

Oslava 10. výročí Lions clubu Rokycany
LC Rokycany




