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Položí-li nám někdo otázku, co jsou to Li-
ons, odpovíme většinou, že jsme největší 
charitativní organizace na světě. Mluvíme 
o tom, jakou instituci podporujeme, kolik 
jsme přispěli na pomoc obětem tsunami, 
zemětřesení na Haiti, pochlubíme se ne-
mocnicí v Keni a dalšími aktivitami.

Je krásný pocit darovat něco škole 
pro slabozraké, přispět na vodící psy, 
nebo jen spolufinancovat restaurování 
nějaké kulturní památky, ale málokdo 
se na základě toho rozhodne připojit se 
k nám.

Bohužel, v současné ekonomické 
situaci má většina spoluobčanů jiné sta-
rosti, než se zabývat charitou. Nepomů-
že ani tvrzení, že nejsme pouze charita-
tivní organizací, ale že jsme především 
organizací humanitní, neboť peníze, 
které vyděláme, používáme i na ochra-

nu přírody, opravy kulturních památek 
a další aktivity. 

Stojí za to připomenout, že my, na-
rozdíl od jiných společenských organi-
zací, nepořádáme sbírky a nechceme, 
aby se naši členové skládali na nějakou 
humanitní akci nebo pořádali sbírky. 
Peníze, které máme k dispozici, získá-
váme svojí činností. 

Domnívám se proto, že na toto ne-
smíme zapomenout, když vysvětlujeme 
podstatu lionismu. Právě ony sbírky 
bývají v některých společnostech ka-
menem úrazu. Někteří jejich členové na 
zaplacení nemají, jiní se snobsky před-
hánějí, kdo dá více. 

Měli bychom říci, že Lions Club je 
sice společenskou organizací, ale do 
jisté míry výběrovou, neboť nestojíme 
o každého. Přijímáme pouze lidi, kteří 

jsou výjimeční svým charakterem, svý-
mi osobními vlastnostmi a kteří mají vy-
soký morální kredit. 

Měli bychom našim přátelům popsat 
některé z našich akcí, při kterých nejen 
získáváme peníze na humanitní projek-
ty, ale především se stýkáme s lidmi, se 
kterými jsme rádi, se kterými si rádi po-
povídáme, pobavíme se, a je nám s nimi 
dobře.

Pozvěme naše známé mezi nás, ukaž-
me jim, co děláme, jak probíhají naše se-
tkání, ať se přesvědčí, že naše setkání ne-
jsou nějakými nudnými schůzemi. Jsem 
přesvědčen, že i oni pocítí přání státi se 
členy našich klubů, anebo pokud jsou 
z míst, kde žádný lionský klub dosud 
nepůsobí, pomohou lionský klub založit. 

Neboť, jak říkají staří latiníci, verba 
movent, exempla trahunt.  

slovo guvernéra
  Oldřich Choděra, guvernér distriktu

Vážení lionští přátelé, 
náš distrikt 122 Česká republika a Slovenská republika je, jak 
všichni víme, pouze provizorním distriktem. Nemáme dostatečný 
počet klubů ani členů, a proto se všichni snažíme, abychom měli 
více klubů a získali další členy. Co pro to můžeme udělat?
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LC Plzeň Bohemia pořádá tradičně při příležitosti Světové-
ho dne zraku slavnostní koncert a letos mohl oslavit již páté 
výročí této akce, která se stala významnou kulturní událostí 
nejen pro Plzeň. Výtěžek koncertu byl věnován Škole pro 
zrakově postižené na vzdělávací programy studentů.

Koncert se uskutečnil 10. října 2010 jako obvykle v Měš-
ťanské besedě v Plzni. Do posledního místa zaplněný Velký 
sál poskytl nepochybně důstojné prostředí pro konání slav-
nostního koncertu, který se uskutečnil pod záštitou JUDr. 
Marcely Krejsové, 1. náměstkyně primátora města Plzně. 

Po úvodní melodii „Tmavomodrý svět“ skladatele Ja-
roslava Ježka přivítala přítomné prezidentka LC Plzeň 
Bohemia Hana Sedláková a pozdravnou zdravici přednesl 
guvernér distriktu Oldřich Choděra. Mezi čestnými hosty 
koncertu jsme mohli zaznamenat mj. nového primátora 
města Plzně Martina Baxu, prezidenta Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Josefa Stibor-
ského a soudkyni Ústavního soudu Vlastu Formánkovou. 

Hudba pro liony
Pak již dostala hlavní slovo Plzeňská filharmonie. Stej-

ně jako v předchozích letech se dirigentské taktovky ujal 
Debashish Chaudhuri, pětatřicetiletý rodák z indické Kal-
katy, který po studiích na Pražské konzervatoři u dirigenta 
Libora Peška dosáhl významných úspěchů nejen v České 
republice, ale i ve světě, mj. obdržel čestný diplom za vítěz-

ství na mezinárodní soutěži ve Švýcarsku a byl i mezi fina-
listy významné soutěže v Besançonu. V první části koncertu 
zazněla díla Giuseppe Verdiho a Petra Iljiče Čajkovského, 
v jehož Klavírním koncertu č. 1 b moll, op. 23, sklidila za-
sloužené ovace mladá pianistka Jana Chaudhuri Tůmová, 
která se již rovněž může pochlubit nejedním úspěchem, 
např. vítězstvím na soutěži Gradus ad Parnassum v Kauna-
su, druhým místem na mezinárodní mozartovské klavírní 
soutěži v Římě atd. Není bez zajímavosti, že dirigent s kla-
vírní sólistkou se poprvé setkali právě při prvním slavnost-
ním koncertu při příležitosti Světového dne zraku v Plzni 
před pěti lety, letos však poprvé vystoupili jako manželé. 
Slavnostní koncert pak uzavřela Symfonie č. 9 Novosvětská 
Antonína Dvořáka.

Poté se lioni s dalšími hosty zúčastnili večerního rau-
tu v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského 
kraje, na který je pozvala její ředitelka, členka LC Plzeň 
Bohemia a hlavní pořadatelka koncertu Ivanka Horáková. 

Slavnostní koncert byl nejen významnou kulturní udá-
lostí s vynikajícími uměleckými výkony, ale i významnou 
propagací lionského hnutí, vždyť návštěvníky koncertu ne-
byli zdaleka jen členové lionských klubů. Je proto třeba 
poděkovat členkám LC Plzeň Bohemia za jejich úsilí a po-
blahopřát jim k dovršení první pětiletky koncertů a pevně 
věřím, že se budeme na dalších koncertech v Plzni setkávat 
i v budoucnosti.  

5. koncert u příležitosti  
světového dne zraku v Plzni

  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila 14. říjen za Světový den 
zraku v roce 2010. K tomuto dni se na celém světě pořádají nejrůznější akce 
na podporu nevidomých a slabozrakých. Lionské hnutí považuje právě aktivitu 
v této oblasti za jednu ze svých hlavních priorit a nejinak je tomu i v České 
republice a Slovenské republice, kde působí náš distrikt. Světový den zraku je 
proto pro naši liony i událostí, kdy mohou hrdě bilancovat výsledky své činnosti.

Garantka koncertu Ivanka Horáková, primátor Plzně 
Martin Baxa a Jana Flanderová, PDG

Koncert podpořili i představitelé SONS včele s preziden-
tem Josefem Stiborským (na fotografii vlevo)
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Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je max. 
14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti, 
aby získalo stejné vzdělání jako jeho vrstevníci v klasických 
základních školách. Součástí školy je mateřská škola, školní 
jídelna, školní družina a klub v moderním internátě a speci-
ální pedagogické centrum. Kromě výuky dle osnov se děti 
mohou učit hru na různé hudební nástroje, braillské písmo, 
práci s počítačem, prostorovou orientaci. Ve volném čase 
sportují, kromě běžných sportů mají své speciální sportov-
ní disciplíny pro zrakově postižené – goalball a show-down. 
Žáci navštěvují různé kulturní programy, divadlo, zájmové 
kroužky. Jezdí společně na zájezdy do různých měst, ale 
také do Prahy (většinou spojeno s návštěvou Národního di-
vadla)a do zahraničí, na školy v přírodě, na výcvikové běžec-
ké lyžařské kurzy, na kurzy plavání apod. Kolik času zabere 
příprava každé takové akce, to je neuvěřitelné, ale nutné.

Po ukončení školy mohou děti pokračovat na jakékoliv 
běžné střední škole, učilišti nebo pokračovat ve studiu na spe-
ciálních střední škole. Setkali jsme se již s mnoha žáky, kteří 
studují na vysokých školách ekonomického, technického a hu-
manitního zaměření s vynikajícími výsledky. O děti se stará 
kolektiv 45 pedagogů a zaměstnanců zcela oddaných těmto 
dětem. Učebny jsou vybaveny speciálními učebními pomůc-
kami a učebnicemi, každá třída má k dispozici svoji zvětšo-
vací elektronickou lupu a veškeré nutné technické novinky, 
umožňující vzdělání této skupiny dětí. V České republice je 
celkem 6 takovýchto škol, další jsou v Praze 1, v Praze 2, 
Brně, Litovli, Opavě. Jakákoliv pomoc fyzická, finanční a jiná, 
která podpoří vzdělání a využití volného času, je vřele vítána. 
Pokrok v technice, zejména ve zvětšovacích lupách a využití 
PC, je úžasný, ale také náročný na rozpočet, který se stále sni-
žuje. Proto se vždy s ředitelstvím školy domlouváme, na jaký 
účel bude vhodné použít naši finanční pomoc. 

Každoročně jsou pořádány sportovní hry, kterých se nad-
šeně účastní reprezentanti všech těchto škol. 

Houževnatost a způsob, jakým většina žáků přistupuje ke 
vzdělávání a také ke sportu, je příkladem pro nás všechny, 
kteří jsme zdraví. Škola je učí žít se svým handicapem, být 
samostatným, platným občanem naší společnosti. Do školy se 
žáci velice rádi vrací a mají mezi sebou krásný vztah. Ve škole 
bylo mnoho talentů a úžasných studentů, kteří pomáhají rozví-
jet pokrokové směry pro zrakově postižené. Proto se snažíme 
je stále objevovat a při veřejných příležitostech je oceňovat 
jako vzory pro naši společnost.

Na koncertech ke světovému dni zraku 
v Plzni byli oceněni:
• Anička Kulíšková, medalistka z paralympiády 2006 a 2010 
v obřím slalomu a sjezdu, nyní studentka žurnalistiky v Praze
• Jaromír Tichý, student ZČU – jeho životním cílem je vyví-
jet počítačové programy, které by dokázaly předčítat text hla-
sem, jehož kvalita by se blížila lidské řeči
• Jiří Hubáček je nevidomý, patří k absolutně nejlepším žákům 
v historii školy, miluje hudbu, sport, literaturu má mnoho oce-
nění v soutěžích, v současné době studuje na gymnáziu v Praze
• Václav Šindelář – vynikající masér, příkladné je jeho zapo-
jení do života po oslepnutí
• Ing. Lenka Stehlíková – absolventka ZČU – fakulta apli-
kovaných věd – projektantka
• PhDr. Linda Ambrožová z Plzně
• Mgr. Milan Arner – umělecký přínos v koncertní činnosti
• Jiří Švábek – aktivní sportovní, trenérská činnost
• Josef Lopata – absolvent ZČU – fakulta aplikovaných věd, 
nyní majitel CK Kellner Písek.

Členky LC Plzeň Bohemia věnovaly škole jednak finanční 
prostředky na zakoupení potřebných přístrojů, jednak zpro-
středkovaly pomoc přímých sponzorů v celkovém úhrnu 
0,6 mil. Kč. V letošním roce bude ještě zakoupena z výtěžku 
koncertu ke Světovému dni zraku interaktivní tabule pro zlep-
šení výuky v hodnotě cca 90 tis. Kč.

Lioni jsou zváni vždy na sportovní soutěže škol pro 
zrakově postižené – místní i celostátní. Velice rádi se jich 
zúčastňují, obvykle předávají ocenění vítězům a mezi žáky 
a našimi členy vznikají mnohá hezká přátelství, na která žáci 
vzpomínají i po letech.  

Informace o Základní škole a Mateřské 
škole pro zrakově postižené v Plzni

  Jana Flanderová, PDG

Toto jedinečné zařízení pro zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let se 
nachází v Plzni v Lazaretní 25 a bylo zřízeno před 20 lety. Školu navštěvuje 
cca 110 žáků zrakově postižených nebo zcela slepých z Plzeňského 
a Karlovarského kraje. 

Pozdrav Aničky Kulíškové s medailí z Turína 2006
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Lionský svátek na jezeře:
společné shromáždění rakouských 
distriktů

  Oldřich Choděra, guvernér distriktu

Česká republika a Slovenská republika, které tvoří náš distrikt, 
mají cca 15 milionů obyvatel, zatímco Rakousko má přibližně 
10 milionů obyvatel. Náš distrikt je svojí rozlohou asi o třetinu větší 
než Rakousko, ale to je vše, čím se můžeme před rakouskými liony 
pochlubit. Na rozdíl od našeho distriktu působí v Rakousku téměř 
300 lionských klubů, které sdružují kolem 80 000 členů. Rakouský 
multidistrikt sestává ze tří distriktů, a to Ost, Mitte a West, do 
kterého jsou začleněny i Leo kluby.

Byly to rakouské kluby, které se vý-
raznou měrou zasloužily o založení 
lionských klubů u nás. Řada našich 
klubů má jako své patronátní kluby 
právě kluby z Rakouska. Např. ví-
deňský klub Johann Strauss se po-
dílel na založení prvního lionského 
klubu v tehdejším Československu.

Čelným představitelem rakouské-
ho lionského hnutí je i Ernst A. Mu-
sil, který nám vždy obětavě pomáhal 
a dosud pomáhá při rozvoji lionismu 
u nás a kterého většina z nás zná jako 
pravidelného hosta našich konventů 
a distriktních setkání z titulu své funk-
ce past internacionálního ředitele. 

Podle klopy poznáš liona
Rakouské distrikty se pravidelně 

scházejí a posledně se setkání usku-

tečnilo 29.–30. května 2010 v Kla-
genfurtu am Wörthersee na Alpen 
Adria Universität. Na shromáždění 
byli uváděni do funkcí noví rakouš-
tí guvernéři a bylo mi ctí, že jako 
nově zvolený 
guvernér jsem 
byl na toto 
sh romážděn í 
pozván. 

At mos fé ra 
v Klagenfurtu 
byla úžasná. 
Už když jsem 
se blížil ke Klagenfurtu a zastavil 
na některém z dálničních odpočí-
vadel a měl jsem na klopě lionský 
odznak, hlásili se ke mně ostatní 
lioni, kteří rovněž jeli na shromáž-
dění. Stejná atmosféra byla i v Kla-

genfurtu, kde se všichni přátelsky 
zdravili a vítali.

Slavnostní shromáždění zahájil 
světový prezident Eberhard J. Wirfs 
spolu s primátorem města Klagenfurt 

a rektorem uni-
verzity, který je 
m imochodem 
rovněž lion. 
Shromáždění se 
zúčastnilo pod-
le mého odhadu 
více než 1000 
r a k o u s k ý c h  

lionů. Samozřejmě zde byli i hosté 
ze zahraničí – Itálie, Slovinska a Ně-
mecka.

Na shromáždění byla prezento-
vána činnost rakouských lionů. Ra-
kouští lioni se oprávněně pochlubili 
výsledky své práce a úspěchy svých 
projektů. Je to nejen pomoc nejrůz-
nějších charitativním organizacím, 
dětským domovům, domovům seni-
orů, ale i ústavům pro tělesně a du-
ševně postižené. 

Péče o památky
Velký význam v životě rakous-

kých lionů má i péče o životní pro-
středí a kulturní památky. Kdo z nás 
byl ve Vídni u katedrály sv. Štěpána, 
mohl si všimnout, že na jedné z věží 
je znak lions a nápis informující 
o tom, že věž byla opravena za po-
moci vídeňských lionských klubů.

Následující neděli pak Eberhard 
J. Wirfs ocenil zasloužilé členy ra-Wilhelm Siemen, guvernér distriktu 111 Bayern Ost, s Oldřichem Choděrou

„Rakouští lioni se 
oprávněně pochlubili 

výsledky své práce 
a úspěchy svých 

projektů.“
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kouských lionských klubů a zahra-
niční hosté pozdravili přítomné. 

Měl jsem tu čest, že jsem dostal 
slovo i já a že jsem mohl rakouské 
liony pozdravit a poděkovat jim za 
pomoc, kterou poskytli a poskytu-
jí rozvíjejícímu se lionskému hnutí 
v našem distriktu.

Milým překvapením bylo i setká-
ní s německými liony, které známe 
z naší distriktní jumelage s bavor-
skými distrikty.

Zatímco probíhalo zasedání, při-
pravili rakouští lioni i program pro 
partnerky lionů a uspořádali pro ně 
nejen prohlídku Klagenfurtu, ale 
i krásnou projížďku lodí po Wör-
thersee. 

Večer následovalo přátelské po-
sezení, při kterém jsme rovněž na-
vázali řadu cenných přátelství.

Já sám jsem zde poznal mimo 
jiné velice aktivní mladé lidi z Leo 
klubu Vídeň Sv. Štěpán a věřím, že 

dojde k navázání spolupráce s naši-
mi Leo kluby.

Jsem velice rád, že jsem se li-
onského setkání v Klagenfurtu 
zúčastnil, neboť při podobných 

příležitostech si člověk nejlépe uvě-
domí, jak krásná je idea lionismu 
a jak tato myšlenka pomáhá v nava-
zování a udržování přátelství mezi 
národy.  

Eberhard J. Wirfs, mezinárodní prezident Lions Clubs International

Dovoľ, aby som Ti v mene LC Nit-
ra a taktiež i v mene Distriktu 122 
Česká republika a Slovenská repub-
lika poďakoval, že človek s veľkým 
Č a osobnosť Tvojej veľkosti a vý-
znamu poctila lionské hnutie už len 
svojou účasťou v ňom, nehovoriac 
o prínose, ktorý Tvoja aktívna a či-
norodá práca hnutiu a najmä tým, 
ktorým sú výsledky činnosti lionov 
určené priniesla. Vyslovujem Ti 
veľkú vďaku za to, čo si pre ľudí, 
ktorí to potrebovali a taktiež i pre 
náš nitriansky klub a celé lionské 
hnutie vždy rád a nezištne činil. Bu-
deš nám všetkým veľmi chýbať, mne 
osobne je mimoriadne ľúto, že lion-
ské hnutie stráca jednu zo svojich 

najväčších osobností, že od nás lio-
nov odchádza skvelý človek a dobrý 
priateľ. Verím a myslím, že môžem 
v mene všetkých nitrianskych lio-
nov vysloviť želanie, že nás poctíš 
svojou návštevou a my budeme mať 
ešte mnohokrát príležitosť privítať 
na svojom zasadnutí nášho drahého 
priateľa, od ktorého sa máme stále 
mnoho čo priučiť. 

Milý Juraj, dovoľ, aby som Ti do 
ďalšieho života zaželal najmä veľa 
zdravia, šťastia, radosti a pokoja, 
ktorý si určite po svojej dlhoročnej 
mimoriadne aktívnej a náročnej 
práci zaslúžiš. 

Ešte raz Ti za všetko ďakujem 
a želám Ti všetko len to najlepšie.  

Poďakovanie osobnosti  
lionského hnutia, akademikovi  
prof. Ing. Jurajovi Hraškovi, Drsc.

  René Hudzovič, prezident LC Nitra, 1. Vice District Governor

Vážený pán akademik, milý Juraj!
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Položíte si možno otázku, prečo prá-
ve Ďumbier, keď v Nízkych Tatrách 
je niekoľko pekných vrchov, ktoré 
priťahujú pozornosť vysokohorských 
turistov? Odpoveď je jednoduchá: 
Ďumbier so svojimi 2043 metrami 
nadmorskej výšky je najvyšším vr-
cholom Nízkych Tatier a z hľadiska 
turistiky poskytuje najnáročnejšie 
podmienky. Ďumbier je prosto naj-
väčšou výzvou. A tá breznianskych 
lionov každoročne láka. 

Tak to bolo aj 25. septembra 
2010, keď na tento majestátny kopec 
vystúpilo 52 lionov z Brezna, Banskej 
Bystrice, Zvolena, Banskej Štiavnice 
a ich hostí. 

Počasie poriadne preverilo fyzic-
ké i psychické vlastnosti účastníkov 
výstupu. Ani silný vietor a hustá hmla 
nás však neodradili od toho, aby sme 

Ďumbier už po desiaty raz pokorili. 
Pri zostupe veľmi dobre padla „občer-
stvovačka“ na Chate gen. M. R. Šte-
fánika pod Ďumbierom. Výborný 
guláš a čaj 
s rumom nám 
doplnili ener-
giu stratenú pri 
výstupe. A tak 
sme pohodlne 
a bezpečne zos-
túpili na Tran-
gošku. 

Desať rokov
Výstup na Ďumbier bol tohto roku 

súčasťou spomienkovej akcie, ktorá 
zostupom nekončila, ale pokračova-
la na Táloch, kde je aj sídlo brezni-
anskeho LC klubu. Tu sme si spolu 
s našimi kolegami z Banského regió-

nu pripomenuli skutočnosť, že pred 
10. rokmi bol založený Lions Club 
Brezno. Na slávnostnej schôdzi, kto-
rá sa pri tejto príležitosti uskutočnila, 

ocenil prezident 
LC Brezno Dra-
hoš Konder 
desaťročnú čin-
nosť jednotli-
vých členov klu-
bu pamätnou 
plaketou. Pán 
prezident odo-

vzdal pamätné plakety tiež čestným 
hosťom a zástupcom LC z Banského 
regiónu.

Vo voľnej diskusii pri pečenej 
kačke a pohári dobrého vína bola 
možnosť vymeniť si názory na fungo-
vanie jednotlivých klubov, smerujúce 
k zlepšeniu činnosti. Vzniklo veľa za-
ujímavých nápadov, ako činnosť lio-
nov v Banskom regióne efektívnejšie 
koordinovať, s cieľom intenzívnejšie-
ho napĺňania poslania lionizmu. 

Neodmysliteľnou súčasťou akcie 
„Výstup na Ďumbier“ je každoročne 
kultúrny program. Nebolo to inak ani 
tohoto roku, keď lionom a ich hos-
ťom po slávnostnej schôdzi zahral 
a zaspieval Pavol Hammel, stálica 
slovenského popu. 

A tak sme sa vo večerných hodi-
nách rozchádzali nielen s pocitom, že 
sme splnili náš denný cieľ, ktorým 
bol Ďumbier, ale aj s pocitom upev-
nenia lionistickej spolupatričnosti 
a schopnosti kráčať pevne po ceste 
lemovanej ušľachtilými myšlienkami 
lionizmu. No a na budúci rok sa opäť 
stretneme na Ďumbieri.  

Lioni na Ďumbieri
  Milan Murgaš, tajomník LC Brezno

Lionistické hnutie je hnutím ľudí, nezištne pracujúcich pre tých, 
ktorí sú na ich činnosť najviac odkázaní. Ak však chceme byť 
v tejto činnosti úspešní, musíme najprv my sami dosahovať to, 
čomu sa hovorí úspech. A asi so mnou budete súhlasiť, že to nejde 
bez vytrvalosti, pracovitosti, ale tiež osobnej odvahy. Preto nie je 
prekvapujúce, že breznianski lioni v duchu predchádzajúcej vety 
poriadajú akcie, ktoré v sebe spájajú osobnostné a lionistické ciele. 
V tomto kontexte organizuje Lions Club Brezno každoročne výstup 
na Ďumbier.

Odvážný lioni pred výstupom na Ďumbier

„Prezident LC Brezno 
ocenil desaťročnú 

činnosť jednotlivých 
členov klubu 

pamätnou plaketou.“
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Program FlexLogin: 
viete, čo robia vaše deti?

  Jozef Škultéty, prezident 1. LC Bratislava, Tomáš Zajac, sekretár 1. LC Bratislava

Program 1. LC Bratislava na ochranu detí pred nežiadúcou 
internetizáciou a nadmerným používaním PC bol schválený 
guvernérom distriktu ako celodistriktný program na roky 2010 
a viac.

EU zahájila v tomto roku program, 
v rámci ktorého je pripravená séria 
opatrení a investície v desiatkach mi-
liónov EUR do zvýšenia bezpečnos-
ti detí pri používaní internetu... Vo 
februári 2009 sedemnásť interneto-
vých spoločností, medzi nimi Face-
book, MySpace a Google, podpísalo 
dohodu o zlep-
šovaní bezpeč-
nosti detí na 
internete... Va-
tikán opakovane 
dáva vyhlásenia 
o škodlivom 
vplyve interne-
tu na psychický 
vývoj a poškodenie vnímania u detí 
a apeluje na rodinu, aby kontrolovala 
prístup detí na internet...

Štatistiky sú jasné! Deti trávia 
denne priemerne tri hodiny pri PC – 
hry, chat, video a rôzne stránky s ne-
bezpečným obsahom – a rodičia sa 
mylne domnievajú, že pracujú na 
domácich úlohách. Aj my, dospelí 
ľudia s mnohými skúsenosťami, veľ-
mi dobre vieme, ako nevhodné slová 
alebo obrazy dokážu ovplyvniť našu 
psychiku, nálady a nie iba na oka-
mih. Rezonujú v našom podvedomí 
a modelujú naše správanie a pohľad 
na svet. Aké je pôsobenie na vyví-
jajúcu sa naivnú detskú myseľ? Deti 
nemajú problémy pri používaní počí-
tača a rodičia nedokážu presne ove-
riť, koľko času dieťa strávi pri PC.

Existuje niekoľko nástrojov na 
kontrolu prístupu k počítaču, ktoré 
dokážu nastaviť časové limity a tým 
umožniť rodičom kontrolovať aktivi-
ty dieťaťa. Limity sú však statické, 

dopredu naplánované a nedokážu 
reagovať na meniace sa podmienky, 
a rodičom neostáva nič iné, len často 
a komplikovane prestavovať plánova-
nie prístupu k počítaču. 

FlexLogin je riešenie, ktoré 
umožňuje riadiť prístup dieťaťa k po-

čítaču dynamic-
ky – vzdialene 
z vášho mobil-
ného telefónu. 
Využíva pri tom 
systém jedno-
rázových a do-
časných hesiel, 
ktoré zároveň 

nastavia časový limit pre prácu na 
počítači. Jednorázové heslo slúži na 
okamžité povolenie prístupu, dočas-
né platí po celý deň. Heslá sa podľa 
potreby generujú na rodičovom mo-
bilnom telefóne a dieťaťu sa doručia 
ústne alebo SMS správou. Dieťa sa 

môže prihlásiť do počítača iba po 
zadaní aktuálneho vygenerovaného 
hesla. FlexLogin kontroluje dĺžku 
práce na počítači a po vypršaní ča-
sového limitu počítač uzamkne alebo 
vypne. Ďalšie prihlásenie je možné 
až po zadaní nového vygenerovaného 
hesla. Výsledkom je, že prístup die-
ťaťa k počítaču máte plne pod kont-
rolou, kdekoľvek sa nachádzate.

12 EUR ročne, 1 EUR na mesiac 
je cena za tento produkt o podpore 
a šírení, ktorého spoločnosť Zusan-
li podpísala s Distriktom 122 Česká 
a Slovenská republika Zmluvu o spo-
lupráci a spoločnom zámere.

Provízia pre LC je 40 % (z 10 EUR 
bez DPH), tj. 4 EUR, ktorá sa bude 
deliť nasledovne:

LC – Distrikt 122: 1 EUR
Konkrétny LC:  1,5 EUR
Člen LC, ktorý predal: 1,5 EUR

Predstavenie programu na zasadnutí kabinetu D-122 v 9/2010 v Prahe

„Štatistiky sú jasné! 
Deti trávia denne  

priemerne tri hodiny 
pri PC.“
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Je na konkrétnom členovi LC, 
či svojich 1,50 EUR dá do klubu, 
alebo si to ponechá za svoju prácu 
z predaja, nakoľko si myslíme, že 
pre obyčajných, menej majetných 
členov klubov to bude výzva, aby si 
mohli zarobiť peniaze napr. na za-
platenie členského v klube, alebo na 
iné účely, uspokojenie ich potrieb 
a aj týmto šíriť dobre meno LC.

Za 1 euro mesačne sa môžete po-
dieľať na vytváraní komunikačného 
mostu medzi staršími a školopovin-
nými. Nazvime to „komunikačným 
mostom“, pretože tu je skrytý naj-
väčší prínos vlastnenia a používa-
nia FlexLoginu. Áno, jeho prínos 
je v samotnom umožnení povolenia 
prístupu k PC či možnosti kontro-
lovať prístup, ale hlavne v potrebe 
komunikovať, ktorú jeho používanie 
vytvorí. Ak bude chcieť dieťa počí-
tač aktivovať a máte nainštalovaný 
FlexLogin, musí napísať SMS ale-
bo zavolať rodičovi, ktorý sa určite 
spýta, čo ide robiť, čo robilo, čo je 
nové atď. Takáto forma komuniká-

cie, kde sa prejavuje záujem o to, čo 
kto robí, je veľmi dôležitá. 

Rodičia chcú kontrolovať a deti 
zas chcú voľnosť. Vytvára sa poru-
cha v komunikácii. Rodič nemôže 
byť stále prítomný, aby fyzicky do-
hliadal na čas a obsah toho, čo beží 
na obrazovke PC, je pracovne vy-
ťažený, a tak sa 
spolieha na to, 
že ústny zákaz 
alebo doho-
da s dieťaťom 
budú dodržia-
vané. Dieťa 
zas pod tlakom 
kamarátov, mé-
dií a veľa krát v pocite osamelosti 
a nedostatku záujmu o svoju oso-
bu, dohody a príkazy nedodržiava. 
Výsledkom je stav, kde rodič tuší, 
alebo naozaj nevie, že je jeho rato-
lesť niekoľko hodín prilepená na 
PC, ale nahovára si, že to nebude 
také zlé, alebo že sa s tým nič nedá 
robiť. 

Historicky aj obsahovo sme or-

ganizácia, ktorá sa zaoberá gene-
rovaním finančných prostriedkov 
a ich vkladaním do projektov slúži-
acich ľudstvu na poli pomoci a vy-
tvárania ciest pre uľahčenie života 
a zachovania ľudskosti pre človeka 
v nie ľahkých situáciách. Združuje-
me mienkotvorné osoby so zodpo-
vedným prístupom k celospoločen-

skému dianiu. 
I n v e s t u j m e 
1 euro mesa-
čne do preven-
cie, nečakajme, 
kým problém 
narastie, a rieš-
me ho, kým je 
malý.

Podrobnejšie informácie, ako 
aj propagačné materiály Vám radi 
zašleme na požiadanie. Viac in-
formácií nájdete aj na našom webe  
www.1lc-bratislava.sk.

V prípade akýchkoľvek otá-
zok nás neváhajte kontaktovať na 
info@1lc-bratislava.sk.  

„Rodič si nahovára, 
že to nebude také zlé, 
alebo že sa s tým nič 

nedá robiť.“



12 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

Československá Lions súťaž 
vo varení gulášu 2010

  Jozef Škultéty, prezident 1. LC Bratislava, Tomáš Zajac, sekretár 1. LC Bratislava

Dňa 11. 9. 2010 sa na Jankovom Vŕšku pri obci Uhrovec konal 1. ročník 
súťaže vo varení gulášu. Podmienkou pre súťažiacich bolo vytvoriť družstvo 
s minimálnym počtom súťažiacich dvaja a maximálnym päť osôb. 
Organizátor a vyhlasovateľ súťaže 1. LC Bratislava zabezpečil miesto, 
priestory v htl. Partizán, drevo, chlieb, misky, lyžice, servítky, ozvučenie, 
občerstvenie a všetky podmienky pre dobrú náladu.

Súťažné družstvá museli okrem dobrej nálady priniesť 
kotlík, mäso, ingrediencie a všetky ostatné potreby na na-
varenie toho najlepšieho gulášu.

Napriek nie veľmi vydarenému počasiu prišlo množ-
stvo ľudí, ktorí si za symbolický príspevok 2 EUR mohli 
vybrať ktorýkoľvek zo súťažných gulášov vrátane piva ale-
bo kofoly, ktoré nám sponzorsky poskytla firma Topvar.

Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo z LC Brno. Víťa-
zi boli odmenení pohármi a šampanským. Odmenou 
pre nás všetkých však bolo stretnutie v kruhu priateľov, 
nadviazanie nových vzťahov a v neposlednom rade malý 
výťažok, ktorý bude použitý na zakúpenie programov na 
ochranu detí pred nežiadúcou internetizáciou.

Pre členov súťažných družstiev LC bolo pripravené 
ubytovanie v htl. Partizán priamo na Jankovom Vŕšku aj 
sobotné posúťažné večerné posedenie, kde sa po namá-
havom varení a krátkom odpočinku všetci stretli, zaba-
vili, zaspievali, porozprávali sa a vytancovali pri ľudovej 
hudbe a pečenom prasiatku.

viacerí sa pýtali, prečo a ako sme 
vymysleli túto akciu...
Na našom konvente v máji 2010 sme pociťovali ne-

dostatok komunikácie medzi jednotlivými klubmi D-122 
a málo osobných stretnutí, ktoré sa zúžia iba na stretnutia 
na konvente, aj to len niektorých členov našej lionskej 
rodiny.

Zaujalo nás vystúpenie MUDr. Rudolfa Vévodu, kto-
rý taktiež pociťuje nedostatok komunikácie medzi klubmi 
v SR a ČR, či už je to otázka výmeny mládeže v rámci 
republík v letných táboroch, škôl v prírode a ostatných 
lionských spoločenských aktivít. Z historického hľadiska 
súžitia dvoch národov, ako keby sme sa od seba odďaľo-
vali.

Práve preto sa 1. Lions Club Bratislava rozhodol vyjsť 
s iniciatívou a zorganizovať v dňoch 11.–12. 9. 2010 
na Jankovom Vŕšku pri Uhrovci (okr. Bánovce nad Bebra-
vou) prvý ročník „Československej Lions súťaže vo varení 
gulášu“.

Nová tradícia
Pretože veríme, že dobrá pohoda, kopec zábavy a veľa 

podnetných návrhov od vás, vážené lionky a vážení lioni, 
znovunaštartuje skvelé a priateľské stretnutia všetkých 
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ľudí dobrej vôle, ktoré budú viesť k zvýšeniu aktivít lio-
nov v nasledujúcom období.

Pevne veríme, že prijmete naše pozvanie na spoločné 
stretnutie a táto výborná akcia sa stane tradíciou pri stre-
távaní lionov a ich prívržencov.

Už teraz pripravujeme 2. ročník Československej  
Lions súťaže vo varení gulášu, ktorá sa bude konať kon-
com mesiaca august – počas osláv SNP, kedy je na Jan-
kovom vŕšku veľká návštevnosť, čím zvýšime atraktivitu 
podujatia, ako aj výťažok z tejto aktivity, aby sme mohli 
napĺňať naše motto „WE SERVE“.  
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Lions Youth exchange Program:
YeCamp „suncamp Piešťany 2010“

  Miloš Sebedinský, LC Piešťany

Po trojročnej prestávke opäť organizoval Lions Club Piešťany 
v dňoch 31. 7. – 14. 8. 2010 medzinárodný letný kemp mládeže. 
Miestom konania kempu bol areál Hotelovej akadémie Ľ. Wintera 
v Piešťanoch. 31 účastníkov z 18 krajín bolo ubytovaných v dvoj 
a štvorlôžkových izbách Domova mládeže akadémie, k dispozícii 
účastníkom boli tiež spoločenské a športové priestory akadémie.

Niektorých aktivít kempu sa v pr-
vom týždni zúčastňovali aj mlá-
dežníci, ktorí boli účastníkmi 
výmeny mládeže, umiestnení v pieš-
ťanských rodinách. Vedúca kempu  
prof. E. Grúňo-
vá mala k dis-
pozícii 3 skúse-
ných asistentov, 
ktorí v minulos-
ti absolvovali 
lionskú výmenu 
mládeže a svo-
je bohaté skú-
senosti zužitkovali pri organizovaní 
športových a spoločenských aktivít 
v kempe. 

Po príchode dňa 31. 7. 2010 
účastníkov kempu privítali za D-122 
člen kabinetu Ivan Kubáň a riaditeľ 
kempu za LC Piešťany Miloš Sebe-
dinský, ktorí ich oboznámili s pro-
gramom výmeny mládeže v rámci 
lionského hnutia, s jeho úlohami 
a cieľmi.

Účastníci sa nenudili
Pestrý program kempu bol zosta-

vený v duchu overených postupov 
z rokov 2003–2006, kedy náš klub 
organizoval kempy. Pripravený pro-
gram sa podarilo zrealizovať v pl-
nom rozsahu, vzhľadom na počasie 
však boli urobené niektoré zámeny 
v denných programoch. V prvom týž-
dni sa mládežníci oboznámili s mes-
tom Piešťany, absolvovali návštevu 
piešťanskej radnice, výlet loďou po 
jazere Sĺňava, vo svetoznámych pieš-
ťanských kúpeľoch mali možnosť na-
vštíviť liečebné domy a oboznámiť sa 
s liečebnými procedúrami. Večerné 

programy pozostávali z bowlingové-
ho turnaja, návštevy diskotéky a prí-
pravy prezentácií k večeru národov.

Navštívili tiež Bratislavu, kde 
súčasťou programu bola prehliadka 

Primaciálneho 
paláca, histo-
rického centra, 
nového centra 
Eurovea a hra-
du. Na výlete 
v Bojniciach ab-
solvovali účast-
níci kempu ná-

vštevu zámku, zoologickej záhrady 
a termálneho kúpaliska. V tomto 
týždni si tiež zorganizovali rôzne 
športové a zábavné súťaže. V areáli 
mali k dispozícii telocvičňu, softba-
lové a volejbalové ihrisko, basketba-
lové koše a stolnotenisové vybavenie. 
Záver týždňa vyvrcholil večerom ná-

rodov, ktorého sa za D-122 zúčastnil 
past guvernér Juraj Schwarz a YEC 
Zlatka Chebeňová a Janka Kysucká. 
Účastníci tábora si pripravili pre-
zentácie svojich krajín, ktoré boli na 
rozdiel od minulosti všetky výlučne 
v elektronickej podobe a chýbal im 
typický komediálno-zábavný cha-
rakter prezentácií z minulosti. Na 
druhej stane boli niektoré prezentá-
cie spracované veľmi profesionálne 
a účastníci tak získali množstvo zau-
jímavých informácií o prezentovanej 
krajine. 

adrenalínové atrakcie
V druhom týždni absolvovali 

kemperi 3dňový výlet do Vysokých 
Tatier (ubytovanie v hoteli Kriváň na 
Podbanskom), v rámci ktorého okrem 
vysokohorskej turistiky (Popradské 
pleso, sedlo Ostrva 1966 m.n.m.) 

Účastníci Suncampu v obklopeniu slovenských hôr

„Tábor splnil svoju 
úlohu: prehlbovať 
ducha priateľstva 

medzi ľuďmi z rôznych 
častí sveta.“
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navštívili tiež skanzen ľudovej archi-
tektúry vo Vlkolinci, využili adrena-
línové atrakcie (bobová dráha, opi-
čia dráha, skalolezectvo) v horskom 
areáli Veľká Rača-Oščadnica, na 
pltiach splavovali rieku Dunajec až 
k poľským hraniciam. V druhej po-

lovici týždňa sme pre kemperov pri-
pravili kanoying na rieke Váh z Hor-
nej Stredy do Piešťan a posledný deň 
pobytu si v areáli vodných športov 
Ratnovce vyskúšali vodné lyžovanie 
na vleku.

Záverom možno konštatovať, že 

lionský tábor splnil svoju hlavnú úlo-
hu – vytváranie a prehlbovanie du-
cha priateľstva medzi mladými ľuďmi 
z rôznych častí sveta, vzájomné spo-
znávanie národných kultúr a myšlie-
nok. Samotní účastníci v záverečnom 
24bodovom dotazníku ohodnotili 
kemp v prevažnej miere známkami 
ako veľmi dobrý až výborný. Mlá-
dežníci vytvorili bezproblémovú, 
súdržnú a priateľskú partiu, odchod 
každého z nich sprevádzali oči plné 
sĺz a nemožno pochybovať, že vďaka 
vyspelým technológiám (Facebook, 
Skype) vzniknuté priateľstvá budú 
ďaleko intenzívnejšie ako v minulosti.

Okrem vedúcej tábora a asisten-
tom patrí poďakovanie aj Jurajovi 
Schwarzovi a LC Bratislava Danu-
bius, ktorý sponzorsky zastrešili ná-
vštevu Bratislavy,

Za D-122 sa výborne spolupra-
covalo s YEC Zlatkou Chebeňovou 
a Jankou Kysuckou. Poďakovanie pa-
trí tiež členom Lions Clubu Piešťany, 
ktorí prispeli svojou prácou k hlad-
kému priebehu tábora.  

Na návšteve piešťanských kúpeĺov

Během své nedávné návštěvy Libanonu se čeští lioni 
v Bejrútu, hlavním městě této krásné země, sešli se členy 
bejrútského lionského klubu Progress a při tomto setkání 
se domluvili na rozvoji další spolupráce a přátelství mezi 
nimi. Zástupci obou klubů souhlasili s tím, že lionský 
klub Praha Hartig vysadí lípu v památníku Lidice a lion-
ský klub Progress Bejrút vysadí cedr, libanonský národní 
strom, v chráněné oblasti Bšarré ve výšce 2000 m.

U jednoho ze stromů, vysázených v Lidicích, stojí 
nyní krásný kámen s mosaznou cedulkou, kde je napsá-
no: „Sázíme tento strom jako vzpomínku na oběti lidické 
tragédie a důkaz přátelství mezi liony celého světa“ a při-
pojeny jsou názvy obou lionských klubů. Stejná věta bude 
zdobit i cedr v Libanonu.

Distrikt 351, kam patří zmíněný bejrútský klub, byl 
založen v roce 1952 a sdružuje dnes Libanon, Jordánsko 
a nově i Irák. Těžištěm lionského hnutí v těchto zemích je 

Libanon, kde dnes působí na 70 smíšených a dámských 
klubů. Už v roce 1970 byl tento distrikt poprve uznán 
plnohodnotným.  

Čeští a libanonští lioni zasadili lípu v Lidicích
  Hassan Ezzeddine, LC Praha Hartig

V sobotu 6. listopadu navštívili členové Lions Club Praha Hartig památník 
v Lidicích. Za přítomnosti starostky Lidic Veroniky Kellerové a vedoucího 
muzea Ančo Marinova zde za sebe i za liony z Libanonu vysadili dvě lípy a při 
návštěvě muzea se seznámili s pohnutou historií obce Lidice. 
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Návštěva z Normandie
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

Svět lionů nezná hranic, mezinárodní solidarita je jedním z pilířů 
lionského hnutí, není divu, že lioni na celém světě spolupracují 
a navazují přátelství. Lionské kluby našeho distriktu jsou v častých 
kontaktech především s liony z Rakouska a Německa, oficiální 
jumelage má náš distrikt s bavorskými distrikty. Pokud však jde 
o vztahy s francouzskými liony, ty již příliš četné nejsou a návštěva 
lionů z Normandie měla proto i určitý exotický nádech, byť 
vzdálenost přes 1100 km není v dnešní době zas tak veliká.

Pod francouzský muiltidistrikt 103 spa-
dá celkem 15 distriktů a působí v něm 
na 1250 lionských klubů. LC Louviers- 
-Le Neubourg je jedním z 69 klubů 
distriktu Normandie. Klub byl založen 
v roce 1962.

LC Louviers-Le Neubourg působí 
ve dvou městech, vzdálených od sebe 
22 kilometrů. Osmnáctitisícové Lou-
viers, kterým protéká řeka Eure, leží 
nedaleko největšího města Norman-
die Rouenu. Město bylo během války 
v roce 1940 silně poškozeno, v součas-
né době je již opět v plné kráse a pyš-
ní se zejména kostelem Notre-Dame 
z 13. století který byl v 15. století 
přestavěn ve stylu plaménkové gotiky 
a předmětem obdivu jsou především 
překrásné portály s jakoby kamennými 
krajkami. Louviers je známé i jako pů-
sobiště advokáta a především význam-
ného francouzského politika Pierre 
Mendès France, který byl po dvě dese-
tiletí poslancem za departement Eure 
a v letech 1954–1955 dokonce zastá-

val funkci předsedy vlády. Skromnější 
a menší Le Neubourg je známý spíše 
zámky v okolí, zejména přepychovým 
Champ de Bataille.

Lioni na cestách
Členové lionského klubu však 

rozhodně nejsou žádnými zápecní-
ky, byť někteří již patří do kategorie 
seniorů, a cestují vesele po světě. 
Nestačilo jim, že již letos společně 
navštívili Istambul, a na podzim se 
opět vydali na cesty, tentokráte do 
Prahy. Požádali přitom náš distrikt 
o možnost setkání s pražskými lio-
ny. Guvernér distriktu Oldřich Cho-
děra jim vyšel ochotně vstříc a LC 
Praha Bohemia Ambassador uspo-
řádal dne 15. října 2010 večerní 
raut v Kaiserštejnském paláci na 
Malostranském náměstí v Praze. Se-
tkání se za pražské liony zúčastnili 
nejen členové LC Praha Bohemia 
Ambassador v čele s presidentem Ji-
řím Málkem, ale i představitelé dal-
ších lionských klubů, president LC 
Praha Heraldic Alexandr Grossman 
a president LC Praha Strahov San 
Giorgio Milan Horáček. Nechyběli 
samozřejmě ani zástupci distriktu – 
guvernér Oldřich Choděra a sekre-
tář Anton Gerák.

Oldřich Choděra a Gérard Tricheur v živém rozhovoru nad sklenicí vína
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Mezi francouzskými liony (celkem 9 párů, všichni 
z Louviers) byl nepochybně nejvýraznější osobností Didier 
Deperrois, pastguvernér distriktu Ile de France Ouest, kte-
rý vedl v letech 1996–1997, kdy ještě neměla Normandie 
samostatný distrikt. Nechyběli však ani současní nejvyšší 
představitelé klubu – prezident Jean-Michel Parmentier 
a viceprezident a současně i sekretář Gérard Tricheur, ve 
výpravě byl i jeden ze zakládajících členů klubu. 

společné zatmění slunce
Po nezbytných úvodních formalitách se přes jazyko-

vou bariéru záhy rozproudila srdečná zábava, francouz-
ští lioni (spíše ovšem lionky) nám zazpívali lidové písně, 
mezi kterými jsme samozřejmě poznali v Čechách zná-
mou melodii s českým textem o cestáři, velký šlágr kon-
ce padesátých let. Guvernér našeho distriktu s autorem 
těchto řádek pak vzpomínali na rok 1999, kdy společně 
navštívili obě města, ve kterých působí klub našich hostů, 
zejména pak na 11. srpen, kdy ve městě Le Neubourg 
při sklenici francouzského piva Pelforth sledovali úplné 
zatmění Slunce. 

Calvados, druh brandy, pálenka z jablek, patří zejmé-
na v severní časti Francie k nejpopulárnějším nápojům, 
nazvaný je ostatně po jednom kraji v Normandii. Jeden 
z lionů vlastní farmu a s nemalou ukázkou své produkce 
calvadosu se pochlubil i v Praze, takže jsme si i díky tomu 
mohli připadat jako v Normandii. My jsme samozřejmě 
nabídli francouzským lionům dobré pivo a víno, takže 
o dobrou náladu nebyla v žádném případě nouze. 

Není důležité, zda se ještě někdy s liony z LC Louviers- 
-Le Neubourg setkáme, věříme, že naši francouzští lionští 
přátelé, stejně jako my, prožili příjemný večer, který při-
spěl k našemu vzájemnému poznání.  

Ladislav Říha, pastprezident LC Praha Bohemia Ambassador Didier Deperrois s dárkem z Louviers
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Zemřel Tomáš Hrachovec
  Květa Dybowiczová, LC Opava

Byl členem Lions Clubu Opava od roku 1994, jako jeden 
ze zakládajících členů. Bude nám všem jistě velmi schá-
zet, protože vždy přinášel nové nápady, nikdy nezapo-
mněl přidat dobrý vtip a k tomu dobrou náladu. 

Jeho specialitou byl program „Výměny mládeže“, 
který měl po celá léta na starosti a pod jeho vedením 
probíhal zcela bezchybně. Mládež jej respektovala a oce-
ňovala jeho osobní přístup. 

Nechceme na Tomáše vzpomínat smutně. Byl to člověk, 
který měl optimistického ducha, a jak jsme jej znali, nepřál 
by si smutné proslovy. Prožil bohatý a šťastný život. Napl-
nily se jeho představy jak v životě osobním, tak profesním.

Byl to člověk s velkým srdcem a velký bojovník. Zá-
keřné nemoci vzdoroval do poslední chvíle a byl, stej-
ně jako my, do poslední chvíle přesvědčen, že on bude 
vítězem. Bohužel vše dopadlo nečekaně jinak, ale pro 
nás tady Tomáš zůstane navždy s tím svým neustálým 
úsměvem na rtech.

Jsme rádi a bylo nám ctí, že byl Tomáš naším příte-
lem. Za jeho práci pro liony, příklad bojovnosti a opti-
mismu mu děkujeme.  

S velkou lítostí vám musíme oznámit, že 4. srpna 
2010 zemřel náš kolega Ing. Tomáš Hrachovec. 



Pozvánka na Jumelage 2011 v Regensburgu
Programm zum Jumelage-Treffen 2011
der Distrikte 122-CZ/SK, 111-BN und 111-BO
am 8. bis 10. April 2011 in Regensburg

Freitag, 8. april
 
bis 17.00 Uhr  Anreise Hotel Arch
17.30 Uhr  Begrüßung mit Prosecco
18.00 Uhr  Fußweg zum „Fürstlichen   
  Brauhaus“         
  Waffnergasse 6–8
  Rustikales Abendessen

samstag, 9. april

bis 9.30 Uhr Frühstück
10.00 Uhr Stadtführung Tschechisch und Deutsch
12.00 Uhr Mittagessen Wurstkuchel
14.00 Uhr Domführung
16.00 Uhr Gemeinsame Kabinettsitzung
  im Hotel Arch
19.00 Uhr Abendessen im Hotel Bischofshof

sonntag, 10. april

bis 9.30 Uhr Frühstück und Verabschiedung

Unterkunft:
Altstadthotel Arch – Ringhotel Regensburg
Haidplatz 4
93047 Regensburg
Telefon:+49(0)941-5866-0
Fax:+49(0)941-5866-168
info@altstadthotelarch.de 
www.altstadthotelarch.de

Lageplan: anreise mit dem auto:

Fahren Sie ab dem „Autobahnkreuz Regensburg“ auf die 
Autobahn A93 Richtung Weiden. Nehmen Sie die Ausfahrt 
(41) „Prüfening“, fahren Sie dann rechts stadteinwärts am 
Jakobstor vorbei und biegen am Bismarckplatz links in die 
Fußgängerzone ab. Fahren Sie die Gesandtenstraße entlang 
und biegen dann in die 2. Straße links, die „Rote-Hahnen-
Gasse“ ab. Diese führt rechts zum Haidplatz und zum Hotel.

Parkmöglichkeiten:
 
Sie können zum Be-und Entladen direkt am Hotel vorfahren und 
dort 10–15 Minuten entladen. Parkmöglichkeiten bieten die öf-
fentlichen Tiefstellgaragen: Arnulfsplatz, Bismarckplatz. Sie liegen 
nur 4 Gehminuten entfernt vom Hotel, sind 24 Std. geöffnet und 
bewacht und bieten einen Höchsttarif von 10,00 Euro / 24 Std.




