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Bohužel naše řady opustilo 75 členů, a to včetně těch, 
kteří zemřeli. Máme proto o 50 členů více než loni, ale 
fakticky máme 125 nových členů. Náš distrikt proto na-
dále zůstává provizorním distriktem. Těší nás ale, že na 
podzim příštího roku by měly být založeny dva kluby na 
Slovensku a jeden až dva kluby v Praze. 

Mluvíme-li o počtech našich členů, rozšiřování jejich 
počtu zůstává našim prvořadým úkolem. Měli bychom se 
ovšem také zamyslet nad tím, proč z našich klubů odešlo 
73 členů, co bylo důvodem jejich odchodu. 

Myslím si, že toto pramení ze špatného pochope-
ní myšlenky lionismu. Tvrdíme-li, že jsme charitativní 
organizace, je to samozřejmě pravda, ale zabýváme se 
nejen charitou, ale i ochranou přírody, kulturního dědic-
tví a dalšími oblastmi společenského života. Pořádáme 
plesy, koncerty, sportovní utkání, výlety, organizujeme 
jumelage atd. 

Prezentujeme-li se pouze jako charitativní organiza-
ce, řada lidí nemá zájem k nám vstoupit. Matku Terezu 
všichni obdivují, chválí a oceňují její práci. Málokdo však 
ji chce následovat.

Měření zraku dětí předškolního věku je samozřej-
mě velice prospěšná a obdivuhodná akce. Jsem rád, že 
vstoupíme do podvědomí lidí v našem distriktu, že se již 

nebudou ptát, co to jsou Lions Cluby. Neznamená to ale, 
že se budou chtít stát členy našich klubů jen proto, aby 
i oni mohli vyšetřovat zrak dětí.

 Žijeme v době, kdy mnoho lidí má ekonomické pro-
blémy, denně čteme v novinách nebo slyšíme v rozhlase 
či televizi, že se bude zdražovat nájemné, plyn, elektřina, 
voda, benzín, nafta a v důsledku toho i potraviny a další 
věci. Většina lidí na nabídku, aby se stali našimi členy, 
odpoví, že mají vlastních starostí dost a na to, aby se 
věnovali charitě, nemají čas.

Musíme se prezentovat jako společenská organizace, 
jako společnost slušných lidí, kteří o sobě vědí, kteří jsou 
spolu rádi, přátelí se, kteří se spolu rádi stýkají a jejich 
setkání jsou zajímavá a přínosná. Takto musíme vystupo-
vat, aby veřejnost věděla, že být členem lionského klubu 
něco znamená a že je pro každého čest stát se lionem. Je-
dině tak vstoupíme do podvědomí lidí a jedině tak dojde 
k tomu, že o členství bude zájem a my si budeme moci 
vybírat, stejně jako je tomu v cizině. Jen tak se naše řady 
rozšíří.

Tím samozřejmě nechci říci, že máme přestat působit 
jako humanitní organizace nebo že máme opustit myš-
lenky, které stály u zrodu našeho společenství. Společ-
nost se vyvíjí a stejně tak se musí vyvíjet i naše hnutí.  

slovo guvernéra
  Oldřich Choděra, guvernér distriktu

Vážení lionští přátelé, 
1. července 2010, kdy jsem přejímal úřad guvernéra, měl náš distrikt 
994 členů a 44 klubů, v České republice 24 a na Slovensku 20. V současné 
době máme 1044 členů a k 24 klubům v České republice přibyly další dva, 
LC Karlovy Vary SPA a LC Praha Energetic.
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18. KONVENT DISTRIKTU 122

BRNO, KVěTEN 2011 
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Zasedání konventu 
Distriktu 122 v Brně

  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

Brno, metropole Moravy, přivítalo dne 14. 5. 2011 účastníky 18. Konventu 
Lions Clubs International – Distrikt Česká republika a Slovenská republika. 
Celkem 96 delegátů se sešlo v moderním areálu hotelu Avanti ve středu 
města, aby zhodnotilo činnost distriktu v uplynulém lionském roce a zvolilo 
nejvyšší představitele distriktu pro další volební období.

Za nejvýznamnější projekt v tomto lionském roce je třeba 
považovat dostavbu nemocnice v Keni z příspěvků našich 
lionských klubů. V minulosti bylo v rámci první části pro-
jektu vybudováno zdravotnické Centrum sv. Cyrila a Me-
toděje v obci Mukuyu-ini v obvodu Kamwangi v centrální 
provincii. Tato oblast je čtvrtá nejchudobnější z celé pro-
vincie, pod hranicí chudoby zde žije 36 % obyvatel. Vy-
budování první části nemocnice výrazně zvýšilo dostupnost 
lékařské péče pro místní obyvatele. Ve druhé etapě mají 
být vybudována další nemocniční oddělení, čímž se rozšíří 
možnosti poskytování lékařské péče. Náš distrikt postupuje 
v součinnosti s Lions Clubem ve Thika Kilimambogo, jehož 
představitelé se zúčastnili zasedání konventu a delegáty po-
zdravili i písní „Jambo Bwana“, kterou osobně zazpívali. 

Distriktní projekty
Dalším významným počinem distriktu byl projekt Lions 

Eye. Tento zajímavý projekt spočívá v provádění screenin-
gového vyšetření zraku zejména u dětí předškolního věku. 
Je známo, že 7 % tříletých dětí má oční vadu, a pokud je 
léčba včas zahájena, bývá v 95 % případů úspěšně vyléče-
na. Měření zraku pomocí kamery je jednoduché a bezpeč-
né. Do realizace projektu se zapojila celá řada lionských 
klubů v ČR, výsledkem jsou tisíce vyšetřených dětí, ty děti, 
u kterých byla zjištěna vada, na základě výsledků vyšetření 
mohou včas vyhledat lékařskou pomoc. Předpokládá se, 

že v dalším lionském období se do projektu zapojí další 
lionské kluby a zejména bude tento projekt realizován ve 
Slovenské republice.

Jako host zasedání konventu pozdravil delegáty dr. Jo-
sef Cerha, ředitel Tyfloservis o.p.s., organizace zajišťující 
rehabilitaci a sociální začlenění nevidomých a slabozra-
kých, který vysoce ocenil spolupráci s lionskými kluby 
v ČR při zajišťování péče pro nevidomé a slabozraké. 

Jednání konventu pozdravila představitelka německých 
lionů dr. Marianne Risch-Stolzová, EDG distriktu 111-OS. 

Během konventu byla oceněna činnost nejaktivnějších 
členů pro prosazování myšlenek lionismu. Uznání jim 
osobně předal guvernér distriktu Oldřich Choděra.

Guvernérské volby
Ve druhé části zasedání se představili kandidáti na 

funkce guvernéra a viceguvernérů distriktu v příštím lion-
ském roce. Do funkce 2. Viceguvernéra byl zvolen Pavol 
Beskidiar z LC Dixon (Slovenská republika), dosavadní 
zónový chairman pro Slovenskou republiku, 1. Viceguver-
nérem byl zvolen ing. Petr Jaroš z LC České Budějovice 
(Česká republika).

Konvent zvolil pro další lionský rok i revizory účtů Mari-
ku Kratochvílovou a Ivana Vičara. Delegáti konventu vyslo-
vili absolutorium PDG Juraji Schwarzovi a schválili rozpo-
čet distriktu na období 2011–2012 jakož i změnu stanov 
distriktu.  

18. KONVENT

Pozdrav Marianne Risch-Stolzové (EDG 111-OS,  
Německo – jihovýchod) tlumočil Vojtěch Trapl (PDG)

Členové kabinetu guvernéra s hosty z Keni
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Guvernér D-122 2011–2012
  René Hudzovič

Vážení lionskí priatelia,
je pre mňa veľkou cťou, že na nominačnej schôdzi konanej 
12. 2. 2011 v Brne som bol navrhnutý na pozíciu guvernéra 
Distriktu 122 pre obdobie 2011/2012 a následne schválený Radou 
medzinárodných riaditeľov IALC ako DGE – district governor elected. 

Do lionského hnutia som vstúpil v Ni-
tre, kde som bol pozvaný do Lions 
Clubu Nitra, čo ma ako osobu vyzná-
vajúcu princípy lionského hnutia po-
tešilo a bolo pre mňa cťou reagovať 
kladne na uvedené pozvanie a získať 
tým možnosť svojou aktívnou prácou 
napĺňať ušľachtilé myšlienky a ciele 
lionismu. V klube som niekoľko ro-
kov vykonával funkciu splnomocnen-
ca pre výmenu mládeže, pôsobil som 
vo funkcii viceprezidenta a prezidenta 
klubu, aktívne sa zapájam do aktivít 
domovského klubu. Medzi najvýzna-
mnejšie aktivity, na ktorých sa spolu-
podieľal Lions Club Nitra a k zdarnej 
realizácii, ktorých som svojou aktívnou 
prácou prispel i ja patril projekt Echo 
Screen a projekt výstavby nemocnice 
v Keni. V tomto lionskom roku som 
svoje úsilie spoločne i s ďalšími členmi 
LC Nitra smeroval k realizácii progra-
mu Lions Eye. 

V roku 2006 som prijal ponuku 
DG Tibora Bučeka na prácu v kabi-
nete a od uvedenej doby som členom 
kabinetu. Pracoval som v pozícii splno-
mocnenca pre jurisdikciu, vykonával 
som funkciu zónového chairmana pre 
kluby LC Nitra, LC Piešťany a LC Pe-
zinok, 2. VDG a v tomto lionskom roku 
pôsobím vo funkcii 1. viceguvernéra. 

Už z mojej prapodstaty, ktorej 
korienky sa začali rozvíjať pri mojej 
výchove vychádza moje životné krédo 
„Fill hearts with happiness – Napĺňať 
srdcia šťastím“, čo pre mňa zname-
ná pomáhať ľuďom a táto skutočnosť 
ovplyvnila i výber môjho povolania, 
kde ako advokát som mal možnosť 
túto svoju životnú filozofiu napĺňať pri 
riešení neľahkých životných situácií 
mojich klientov. Myšlienku pomoci 
iným vyjadrenú v motte by som chcel 
naplniť i vo funkcii guvernéra, chcel 

by som, aby sme sa podieľali na kon-
krétnych projektoch a slúžili konkrét-
nym ľuďom. 

Naplneniu uvedeného cieľa po-
môže i rozšírenie počtu našich členov 
a klubov. Preto by som svoje úsilie rád 
smeroval i do tejto oblasti. 

Pre rozvoj členstva je potreb-
ná propagácia nášho hnutia a jeho 
ušľachtilých myšlienok. Moje aktivity 
v tejto súvislosti, by som chcel smero-
vať nielen do propagácie určenej širo-
kej verejnosti, ale rád by propagáciu 
rozvinul i do tej podoby, kde by sme 
ako členovia lions oslovili našich pria-
teľov, známych, porozprávali sa s nimi 
o našich dobročinných akciách ktoré 
realizujeme ale aj o tom, že sa pri nich 
stýkame s ľuďmi s ktorými sme radi, 
v ktorých prítomnosti sa cítime dobre, 
čím môžeme u nich prebudiť túžbu 
stať sa našimi členmi. 

Šírenie myšlienok lionského hnutia 
k verejnosti je jednou z úloh k splne-

niu ktorej by som rád prispel, tak ako 
som si to zaumienil už v začiatkoch 
svojej činnosti v kabinete. Uvedomu-
jem si, že táto úloha je a bude stále ak-
tuálna a jej úspešná realizácia pomáha 
napĺňať naše heslo We serve a orien-
tovať našu činnosť ešte vo väčšom roz-
sahu na tých, ktorý to potrebujú.

Budem sa usilovať o zlepšenie vzá-
jomnej komunikácie medzi klubmi, 
klubmi a kabinetom, aby sa členovia 
klubov stretávali na rôznych akciách 

ako bol napr. výstup na Ďumbier (LC 
Brezno),súťaž vo varení gulášu (1.LC 
Bratislava) a vytvorili tak priestor pre 
nové myšlienky, námety smerujúce 
k rozvoju nášho hnutia a k efektívnej-
šej pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Ako guvernér by som chcel navia-
zať na prácu guvernérov, ktorí boli 
predomnou, 1. guvernéra Vojtu Trap-
la, Tibora Bučeka, Tomáša Rybu, 
Jany Flanderovej, Oldřicha Choděru. 

Vážení lioni, s úctou a pokorou 
som prijal ponuku kandidatúry na 
guvernéra Distriktu 122 Česká repub-
lika a Slovenská republika a v snahe 
napĺňať naše heslo We serve sa súčas-
ne uchádzam o Vašu dôveru.

Môžem Vás uistiť, že v snahe pl-
niť a rozvíjať ciele lionského hnutia 
budem pokračovať v službe tým, ktorí 
to potrebujú a svoje úsilie sústredím 
na zabezpečenie čo najširšej účasti na-
šich členov, klubov a v neposlednom 
rade i distriktu v klubových, distrikt-
ných a medzinárodných projektoch. 
Verím, že naším spoločným úsilím sa 
nám podarí neustále napĺňať a rozví-
jať ušľachtilé myšlienky nášho hnutia 
a snáď i moja snaha a práca prispeje 
k naplneniu nášho hesla We serve.  

BRNO 2011

„Moje životné 
krédo – ,Napĺňať 
srdcia šťastím‘ –

pre mňa znamená 
pomáhať ľuďom.“
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1. VDG D-122 2011–2012
  Petr Jaroš

Milé lionky, milí lioni, dovolte mi krátké představení 
v souvislosti s mojí kandidaturou na prvního viceguvernéra 
našeho distriktu.

Narodil jsem se v roce 1944 v Čes-
kých Budějovicích. Po ukončení 
gymnázia jsem vystudoval VŠE, 
obor učitelství. Do roku 1989 jsem 
učil na různých středních ekonomic-
kých školách ve Vimperku, Kaplici 
a hlavně v Českých Budějovicích. 
Po změně režimu v roce 1989 jsem 
se stal ředitelem SEŠ, později Ob-
chodní akademie v Českých Budějo-
vicích. V této pozici jsem se podílel 
jako poradce ministra školství na 
vzniku obchodních akademií a také 
vyšších odborných škol ve spoluprá-
ci s rakouskými a holandskými ško-
lami. 

V roce 1992 jsem na vlastní žá-
dost odešel do soukromého podniká-
ní, a to jako ředitel a jednatel nově 
vzniklé firmy efko, součást nadná-
rodního koncernu. Tuto funkci jsem 
vykonával čtrnáct let. V oblasti vý-
roby zeleninových konzerv se firma 
stala postupně druhou nejvýznam-
nější v ČR. 

Od roku 2006 jsem v důchodu 
a pomáhám jiným firmám v oblasti 
managementu. Jsem ženatý, mám 
dvě dcery. První dcera žije v Itálii, 
druhá studuje a pracuje v Praze. 

20 let mezi liony
V roce 1990 jsem stál u zrodu 

druhého nejstaršího klubu Distrik-
tu 122 v Českých Budějovicích. 
Byl jsem zakládajícím prezidentem. 
Klub v tomto roce oslavil v měsíci 
dubnu 20. výročí založení. Byl jsem 
dvakrát prezidentem klubu a také 
pokladníkem klubu. Náš klub úzce 
spolupracuje s kluby v Rakousku 
a Německu. Z LC České Budějovice 
vzešli dva guvernéři distriktu, a to 
Jan Loukotka a Alois Daněk. 

V současné době pracuji jako 
2. VDG. Měl jsem to štěstí, že jsem 

mohl v kabinetu distriktu pracovat 
s lidmi, kteří se významnou měrou 
zasloužili o rozvoj lionismu v České 
a Slovenské republice. 

Tak jak jsem před rokem na 
minulém konventu slíbil, jsem se 
v roce 2010/2011 podílel na roz-
šíření a realizaci projektu Lions 
Eye (screning očí dětí předškolního 
věku). Do projektu se přihlásilo de-
vět klubů z České republiky a dva 
kluby ze Slovenské republiky. Chci 
poděkovat všem, kteří touto cestou 
naplňují myšlenku We serve. 

Cíle distriktu
V roce 2011 jsem přijal s poko-

rou kandidaturu na 1. VDG. V této 
funkci se chci prioritně zaměřit na 
zkvalitnění našich webových strá-
nek, na rozšiřování počtu členů 
a také počtu klubů. 

Dále chci mnohem více než do-
sud naplnit základní úkol distriktu 
a jeho kabinetu – poskytovat klu-

bům pomoc a zázemí, poskytovat 
klubům služby. 

Dále pak chci novému guverné-
rovi pomáhat při naplňování jeho 
cílů. Stále pro mne platí heslo: 
přátelství mezi jednotlivými liony 
a jednotlivými kluby je cíl, ne pro- 
středek. 

Věřím, že se nám všem společ-
ně v následujícím lionském roce po- 
daří stále lépe naplňovat heslo „We 
Serve“.  

„Chci poděkovat 
všem, kteří naplňují 

naši myšlenku 
We serve!“
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2. VDG D-122 2011–2012
  Pavel Beskidiar

Vážení lions priatelia, 
som nesmierne rád, že už niekoľko rokov môžeme slúžiť takým 
ušľachtilým myšlienkam, aké má lions hnutie. 

Táto temer 100ročná odskúšaná or-
ganizácia aj mňa nadchla ku kona-
niu dobra v prospech tých, ktorým 
to z rôznych príčin nebolo životom 
dopriate. Vstupom do lionskej rodi-
ny som spoznal aj nositeľov týchto 
dobrých myšlienok. Boli to nielen 
guvernéri distriktu, ktorí rozhýba-
li lionské hnutie ako napr. Vojtěch 
Trapl, Tibor Buček, Jaroslav Slípka, 
Zdeno Somora, Jana Flanderová, 
Alois Daněk a ďalší, ale aj takí, ktorí 
ako rádoví členovia už dlhé roky 
neúnavne pracujú v prospech lion-
ských ideálov – začo im patrí veľké 
uznanie a úcta. 

Dovoľte mi, aby som Vám po-
hnutý týmito vzormi predostrel nie-
koľko myšlienok, ktoré sa budem 
snažiť presadzovať: 

spoločne konajme dobro
Lions bol od počiatku kreovaný 

ako hnutie s očným programom. My 
všetci lioni sme rytiermi slepeckých 
palíc – preto bude mojím snažením 
a prioritou – ďalej rozvíjať tieto 
vzácne programy akými napr. sú 
Levie očko, pomoc sluchovo a rečo-
vo postihnutým, finančne pomáhať 
deťom s onkologickým ochorením, 
pomáhať handicapovaným spoluob-
čanom, pomáhať seniorom, finan-
čne podporovať detské domovy, ako 
aj pomáhať pri milých dobročinných 
aktivitách lions. 

Lions sa historicky vyvíjal do šír-
ky, nielen počtom svojich členov, 
ale aj rozmanitosťou svojho chari-
tatívneho pôsobenia. Začal stavať 
nemocnice, kliniky, ústavy. Lions sa 
stal dôležitým aj so svojimi nemoc-
ničnými zariadeniami, ktoré sa vo 
svete vnímajú s veľmi veľkou váž-
nosťou. Svetový Lions International 
neustále pomáha ľuďom v núdzi na 
celom svete, pomáha pri rôznych 

prírodných katastrófach, nešťasti-
ach, ktoré každoročne čítame v re-
portoch z nášho amerického lion-
ského časopisu z Oak Brooku. Preto 
sa budem veľmi snažiť dokončiť 
poslednú 3. etapu výstavbu nemoc-
nice v Mukuyu-ini v Keni, čím si náš 
Distrikt 122 zavŕši prekrásne dielo 
v Afrike, kde som bol aj ja pri zrode 
tejto ušľachtilej myšlienky. 

Lions sa svojou podstatou reži-
mu, protokolu a typu organizácie 
stal homogénnym prvkom pre ľudí, 
ktorí konajú dobro na úkor svojich 
pracovných a rodinných povinností. 
Lions poriada krásne stretnutia na 
úrovni klubov, regiónov, distriktu, 
Európskeho fóra a nakoniec celo-
svetového konventu. Napriek rôznej 
individuálnej názorovosti, spoločen-
ského postavenia, či náboženského 
presvedčenia, je veľmi sympatické, 
že na týchto stretnutiach padajú ti-
eto postavenia či stavy. Je to veľmi 
dôležité. Homogénnosť ľudí, ktorí 

idú za jedným cieľom je dôležitý 
atribút aj pre mňa. 

Budem sa všemožne usilovať ľudí 
svojim konaním a prístupom spájať 
a nie rozdeľovať, i keď každý už svo-
jim dobrovoľným vstupom do lions 
hnutia sa stal veľkou osobnosťou. 

Toto vzájomné rešpektovanie 
v záujme vyššieho princípu dobra, 
bude mojím mottom pre budúce pri-
pravované obdobie: 

Spoločne konajme dobro. 
Let’s spread goodness.  

„Budem sa všemožne 
usilovať ľudí 

svojim konaním 
a prístupom spájať 
a nie rozdeľovať.“
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Přijetí u primátora
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

V pondělí 16. května 2011 přijal primátor hlavního města Prahy doc. Bohuslav 
Svoboda společně se svým náměstkem Janem Kalouskem představitele 
keňských, českých a slovenských lionů.

Keňské lionské hnutí reprezentovali Josphat Muthumbi 
(Koordinátor projektů pomoci LCI pro Střední Afriku) 
a jeho manželka Alice, Moses Chutha (Prezident LC Thi-
ka – Kilimambogo) a jeho manželka Lucy Karanja. Za čes-
ké a slovenské liony byli přítomni DG Oldřich Choděra, 
PDG Tibor Buček, sekretář distriktu Anton Gerák a další 
funkcionáři distriktu.

Guvernér distriktu Oldřich Choděra seznámil předsta-
vitele hlavního města Prahy s činností a cíli lionského hnutí 
v České republice a Slovenské republice. Dále vystoupil 
pan Josphat Muthumbi, který podal obšírnou informaci 
o činnosti lionských klubů v Keni, zejména o výstavbě ne-
mocnice, která byla vybudována za pomoci našeho distrik-
tu a jejíž druhá etapa výstavby se právě dokončuje. 

Primátor doc. Bohuslav Svoboda i jako lékař projevil 
živý zájem zejména o výstavbu nemocnice v Keni a vyjád-
řil jako představitel Prahy svoji podporu ušlechtilým cílům 
lionského hnutí. 

Po srdečné a neformální besedě jsme měli možnost si 
prohlédnout architektonicky velmi pozoruhodné reprezen-
tační prostory primátora hlavního města, které byly vybu-
dovány ve dvacátých letech minulého století na základě 
návrhu architekta Františka Roitha ve stylu art deco.  

1: Tibor Buček (PDG) v rozmluvě s Moses Chutha. 
2: Oldřich Choděra (DG) a primátor hlavního města 
Prahy Bohuslav Svoboda. 3: Moses Chutha a Bohuslav 
Svoboda, Tibor Buček, v pozadí zleva Josphat Muthumbi 
s manželkou Alicí, Rudolf Hlavačka (LC Nitra) a Oldřich 
Choděra. 4: Slavnostní zasedací sál reprezentačních 
prostor pražského primátora.

1

2

3

4
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Desaťročia pomoci
  Peter Kresánek, 1. LC Bratislava

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

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

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

Pomáhame
1. LC Bratislava okrem iného 

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

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

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

  Tomáš Zajac, sekretár 1. LC Bratislava

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

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

Veľvyslanec USA Teodor Sedgwick (uprostred) prijal vo svojej bratislavskej pracovni predstaviteľov 1. LC Bratislava
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Pozdravný list prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča bratislavským lionom
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20 let LC České Budějovice
  Petr Jaroš, 1. VDG

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

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

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

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

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

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

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

K dobré náladě v Masných krámech přispěl i pravý strakonický dudák

Členové LC České Budějovice stojí pevně za svým lvem

Jaromír Schel, viceprezident LC ČB

Jan Steringa, sekretář LC ČB

Jan Nádravský, zakládající člen LC ČB
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Bavorská jumelage
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

Přátelské vztahy mezi jednotlivými lionskými kluby a distrikty 
přispívají k prosazování myšlenek lionského hnutí.

V roce 1973 se rozdělil původně jed-
notný bavorský distrikt na dvě čás-
ti – 111-BS (Bayern Süd) a 111-FON 
(Franken-Oberpfalz-Niederbayern). 
Právě s Distriktem 111-FON jsme na-
vázali v roce 1996 jumelage. V roce 
2005 však došlo i k rozdělení tohoto 
distriktu na Distrikt 111-BN (Bayern 
Nord) a 111-FON (Bayern Ost). Toto 
rozdělení však nemělo žádný zásadní 
vliv na jumelage s naším distriktem, 
neboť se jí společně účastní na ba-
vorské straně oba distrikty, přičemž 
se střídají v pořádání distriktních se-
tkání. Zatímco v roce 2009 setkání 
v Kloster Maria Bildhausenu organi-
zoval Distrikt 111-BN, letos se pořa-
datelské role ujal Distrikt 111-BO.

Distrikt BO Bayern-Ost zahrnu-
je rozsáhlou část Bavorska sousedící 
s hranicemi našeho distriktu od Bay-
reuthu přes Řezno až po jihoněmecký 
Pasov, v distriktu působí celkem 40 li-
onských klubů (z toho dva dámské) 
s 1510 členy. Lionské kluby jsou roz-
děleny do dvou regionů, každý s třemi 
zónami.

V čele distriktu stojí archeolož-
ka a kunsthistorička Sabine Rappel, 
zakládající členka LC Regensburg 

Therese von Bayern, která vstoupila 
do lionského roku 2010–2011 s gu-
vernérským heslem „Pomáhat – bu-
dovat mosty – pečovat o přátelství“. 
Guvernérka distriktu se osobně účast-
nila všech akcí jumelage v Řezně, po 
ruce měla i řadu dalších funkcionářů 
distriktu, které většinou známe z dří-
vějších akcí, např. prvního viceguver-
néra Klause Maiera, pastguvernéra 

Wilhelma Siemena, sekretáře kabine-
tu Herberta Fenkla a Hannu Cordes, 
zmocněnkyni pro mezinárodní vztahy, 
a samozřejmě Manfreda Zollfranka, 
zvláštního zmocněnce kabinetu pro 
jumelage s naším distriktem.

Řezno: tradice a historie
K Bavorsku neodmyslitelně pa-

tří pivo a nejinak je tomu i v Řezně, 
a tak se naše první seznámení s tímto 

městem uskutečnilo v rozsáhlé pivnici 
„Neue Marstall“, tedy Nová konírna 
knížat Thurn und Taxis. Rozsáhlý be-
nediktinský klášterní objekt byl po roce 
1812 přestavěn na knížecí rezidenci. 
V rámci rekonstrukce byly vybudová-
ny i nové stáje. Jenže éra kočárů skon-
čila, stáje se přeměnily na muzeum, 
až nakonec v roce 2005 byla v jejich 
prostorách otevřena pivnice, ve které 
se nabízí pro 300 hostů v hlavním sále 
(a 250 na zahradě) celkem 14 dru-
hů piv. Společně s našimi lionskými 
přáteli jsme v pivnici strávili příjemný 
večer, během kterého jsme se mohli 
seznámit nejen s bavorským pivem, 
které teklo proudem, ale i s dalšími 
místními specialitami, mezi kterými, 
obdobně jako u nás, převládá vepřové 
a zelí s knedlíky, byť způsob úpravy 
je poněkud jiný. Nechyběla ani pravá 
bavorská kapela, která zahrála naše-
mu guvernérovi přímo do ouška.

Sobota byla věnována především 
prohlídce Řezna. Není divu, že naši 
lionští přátelé nás chtěli seznámit prá-
vě s tímto městem. Nebylo to však 
určitě jen proto, že je Řezno největ-
ším městem na území distriktu a pů-
sobí v něm celkem 5 lionských klubů 

Vlevo: Radostné setkání lionů. Vpravo: Manfred Zollfrank, Wilhelm Siemen (PDG 111-BO) a Sabine Rappel (DG 111)

„Každoroční setkání 
našeho distriktu 

a bavorských  
distriktů se již  
stala tradicí.“
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(LC Regensburg, LC Regensburg – 
Castra Regina, LC Regensburg-Land, 
LC Regensburg Therese von Bayern 
a LC Regensburg Johannes Kepler), 
ale především proto, že se jedná o jed-
no z nejkrásnějších a historicky nejpo-
zoruhodnějších měst celého Německa. 
Historie města je skutečně předlouhá, 
vždyť právě zde, na soutoku řek Re-
genu a Dunaje, byl již v roce 179 n. l. 
založen římský vojenský tábor Castra 
Regina. V šestém století se stalo Řez-
no prvním bavorským hlavním měs-
tem. Středověký ráz města je patrný 
do dnešních dnů, městu vévodí ka-
menný most přes Dunaj z dvanáctého 
století. Při dopolední prohlídce s čes-
ným i německým průvodcem jsme si 
prohlédli Thon-Dittmer-Palais s pozo-
ruhodným renesančním dvorem, Sta-
rou radnici ze 14. století přestavěnou 
v 17. století, nahlédli jsme i do jedné 
z nejstarších bavorských restaurací 
„Historische Wurstküche“ na nábřeží 
Dunaje, mohli jsme obdivovat i nej-
starší stavební památku města Porta 
Praetoria z římských dob, objevenou 
v roce 1884. Po Kamenném mostě 
jsme překročili Dunaj, na protějším 
břehu nás čekal oběd v zahradní re-
stauraci Spitalgarten s malebnou vy-
hlídkou na Dunaj. 

slavnost lionů
Odpolední program byl věnován 

především podrobné prohlídce Dómu 
sv. Petra, jedné z nejvýznamnějších 

staveb bavorské gotiky, která byla 
zbudována ve 13. století, současná její 
podoba však je důsledkem přestavby 
z 19. století. Nejstarší část areálu, kos-
tel sv. Štěpána v románském slohu, 
však pochází dokonce z 11. století. 

V průběhu našeho pobytu jsme si 
mohli samozřejmě vychutnat při pě-
ších procházkách kouzelnou atmosfé-
ru starobylých uliček Řezna, centrum 
města není tak rozsáhlé a díky tomu, 
že hotel Arch se nacházel v samém 
srdci města, neměli jsme to nikam da-
leko.

Podvečerní společné zasedání ka-
binetů bylo příležitostí k besedě před-
stavitelů spřátelených distriktů o dal-
ších plánech činnosti a představení 

Kapela zahrála našemu guvernéroviEva Petráková (D-122), Ingeborg Grunewald (111-BN) a Oskar Deininger (111-BO)

Peter Grunewald (111-BN) a Manfred Zollfrank (111-BO) u sklenice piva

Sabine Rappel a Oldřich Choděra
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lionských projektů. Bylo mj. dojedná-
no, že další setkání se uskuteční v roce 
2012 pod patronací Distriktu 111-BN 
v historickém městě Dinkelsbühl v zá-
padním Bavorsku. 

Tradiční slavnostní večeře se pak 
konala v restauraci hotelu Bischofshof 
nedaleko katedrály. Přítomné liony 
přivítala guvernérka distriktu 111-
BO Sabine Rappel, zdravici před-
nesli i náš guvernér Oldřich Choděra 
a guvernér distriktu 111-BN Günter 
Vitzhum. A jelikož v Německu v té 
době vrcholila chřestová sezóna, moh-
li jsme si ze speciálního „chřestového“ 
menu vybrat chřest v nejrůzných kom-
binacích a pochutnat si na této výbor-
né německé specialitě.  Na krásném modrém Dunaji leží nejen Vídeň, ale i Řezno

slavnostní událost
  Helena Ciglanská, LC Karlovy Vary Spa

30. dubna 2011 byly guvernérem distriktu D-122 Oldřichem 
Choděrou slavnostně přijaty členky nově vzniklého klubu LC Karlovy 
Vary Spa mezi liony. Tento výjimečný akt podtrhli výjimeční hosté 
a výjimečné prostory hotelu Imperial v Karlových Varech.

Díky svému dlouholetému členovi, 
pastprezidentovi klubu Ing. Vladimí-
rovi Feixovi, generálnímu řediteli Čes-
kého porcelánu Dubí, měli členové 
teplického Lions Clubu možnost pro-
jevit své umělecké nadání v podobě 
malování keramiky. K dispozici jim 
byly dány výrobní prostory společnos-
ti i rady zkušených zaměstnanců. 

Další člen teplického Lions Clubu, 
současný prezident klubu Jiří Abra-
ham a spolumajitel pekárny Pecud, 
umožnil členům klubu naučit se a pří-
padně zdokonalit své znalosti v pečení 
vánoček a dalších vánočních výrobků 
z pečiva. Výrobky, které vznikly při 
obou akcích, byly následně prodává-
ny společně s dalšími produkty na zá-
věrečné akci teplického Lions Clubu, 
Vánočních trzích 2010, které klub již 
podruhé pořádal na Zámeckém ná-
městí v Teplicích 18. a 19. prosince. 

V rámci Vánočních trhů se 
kromě stylového stánkového pro-
deje uskutečnila i řada doprovod-
ných akcí včetně výstavy, vystou-

pení dětských pěveckých sborů,  
divadelních souborů i studentských 
koncertů. Trhy se opět setkaly s vel-
kým zájmem veřejnosti ze širokého 
okolí a veškerý výtěžek, který převýšil 
částku 50 000 Kč, bude věnován na 
dobročinné účely.

V prvních týdnech nového roku 
2011 se činnost klubu orientovala 
na podporu dětí z Dětského domova 

Krupka, kterým byl zajištěn lyžařský 
výcvik v Mikulově v Krušných horách. 
Plán činnosti Lions Clubu Teplice ob-
sahuje v roce 2011 prozatím 17 cha-
ritativních akcí, díky nimž mohou děti, 
handicapovaní sportovci i senioři ab-
solvovat sportovní akce, ale mohou 
navštívit též kulturní programy, včet-
ně koncertů Severočeské filharmonie 
Teplice.  
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Vážení lioni,
je mou milou povinností vám představit nově 
vzniklý Lions Club Praha Energetic. 

Na podzim roku 2010 si s přáteli říkáme: „Co takhle udě-
lat něco smysluplného, něco, co bude pomáhat ostatním 
a nás to utuží v našich přátelských vztazích.“ Ano, nějak 
takto bych charakterizoval prvotní myšlenku, která vedla 
k založení Lions Clubu Praha Energetic. Přiznám se, že 
pro mne, jakožto pro syna stávajícího guvernéra distriktu 
D-122, to bylo o to snazší, neboť jsem byl v minulos-
ti několikrát na různých dobročinných a doprovodných  
lionských akcích. 

Těžký začátek
Původní nadšení lehce ochladlo, když jsme se sna-

žili získat potřebný minimální počet 20 členů, protože  
další naši přátelé a kamarádi zřejmě nebyli připraveni 
přijmout Etický kodex Liona. Domnívám se, že být čle-

nem nejrozšířenější a největší organizace na světě je pro 
každého čest. 

Nakonec se nám podařilo oslovit dostatečné množství 
zajímavých členů a mohl tak začít velice neoblíbený, ale 
nutný úřednický postup. Vznikly stanovy, které se po ode-
slání na ministerstvo vnitra proměnily v registraci občan-
ského sdružení. Následovalo založení bankovního účtu 
a nakonec jsme odeslali registrační formuláře s 20 jmény 
a s poplatky do sídla Lions v Oak Brooku. 

První neoficiální aktivita našeho nově vznikajícího klu-
bu byla návštěva Charter Night Karlovy Vary Spa dne 
30. 4. 2011 v Karlových Varech. Nutno podotknout, že 
dámy nasadily velmi vysokou laťku ohledně perfektní or-
ganizace, noblesního prostoru a skvělé připravenosti. Byl 

jsem si vědom, že nás čeká velký kus práce při organizaci 
naší Charter Night. 

V květnu jsem byl požádán dalšími třemi přáteli, zda by 
mohli vstoupit do našeho klubu. Přivítal jsem je s otevře-
nou náručí, neboť jedním z nich je i nevidomý operní pěvec 
Radek Žalud, který nám svými podněty může pomoci více 
otevřít mysl k toliko potřebným charitativním projektům. 

Rytířská Charter Night 
Dne 28. 6. 2011 jsme zorganizovali Charter Night 

v nádherných prostorách Velkopřevorského paláce. Velice 
děkujeme Velkopřevoru Maltézských rytířů panu Paarovi, 
který nám svou vstřícností toto místo k uspořádání Charter 
Night poskytl. Program moderoval a prováděl ceremoniář 
Distriktu Jan Tajbl, za což mu rovněž děkujeme. 

Lions Club Praha 
energetic a Charter Night

  Christian Choděra, prezident LC Praha Energetic

Bernd Weber (PDG 111-OS) tlumočil pozdrav 
německých lionů prezidentu klubu Christianu Choděrovi

DG Oldřich Choděra předává diplom Michaelu Heresovi
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Mezi hosty jsme mohli přivítat jednoho ze světových 
ředitelů a pastguvernéra Tibora Bučeka, guvernéra di-
striktu D-122 Oldřicha Choděru, sekretáře distriktu Anto-
nína Geráka, pastguvernéra a historicky prvního guverné-
ra distriktu D-122 Vojtěcha Trapla a region chairmanku 
ČR – Čechy Emilii Štěpánkovou. Naše pozvání dále přijal 
pastguvernér distriktu 111-OS Bernd Weber MJF a Er-
nest Rappel z Regensburgu. Charter Night se zúčastni-
lo 45 hostí z různých lionských klubů z celého distrik-
tu – LC Praha Bohemia Ambasador, LC Plzeň Bohemia, 
LC Karlovy Vary Spa, LC Rokycany, LC Nitra –, kteří si 
mohli poslechnout operní vystoupení shora jmenované-
ho „charterovaného“ člena našeho klubu, jenž vystoupil 
v doprovodu pianistky Aleny Karpjukové. Dále jsem se 

dozvěděl, že jsme věkově nejmladší klub v celém distrik-
tu. Budeme velice rádi, když náš klub bude inspirací pro 
další mladé lidi.

energicky kupředu!
Závěrem si dovolím vysvětlit, proč jsme zvolili název 

Energetic. Když se podíváte do anglicko-českého slovní-
ku, tak tento výraz znamená: 1. energický, rázný (chová-
ní), 2. čilý, aktivní (osoba), a to je přesně to, čeho chceme 
činnostmi našeho klubu dosáhnout a jak chceme působit. 
Být energičtí a zároveň aktivní, bude nám to chvíli trvat, 
ale věřím, že toho dosáhneme a že budeme dělat dobré 
jméno naší lionské rodině. We serve!  Martina Šírová, Jan Vomáčka, Zbyněk Šlosar

Noví členové lionské rodiny Radek Žalud,  
Vladimír Šustr, Vítězslav Paděra a Tomáš Kohoutek

Chodník pre nevidiacich a slabozrakých 
v Bratislave-Petržalke

  Milan Poliak, prezident LC Bratislava Danubius

Pred 102 rokmi, v lete 1809, rakúske vojská vedené generálom 
Frederickom Bianchim, spolu s domobranou Bratislavy – v oblasti 
dnešnej Petržalky – celý jeden mesiac odrážali ťažké útoky 
napoleonovských vojsk na opevnenú obranu tzv. „lietajúceho“ mosta 
vedúceho cez Dunaj, cez ktorý sa snažili dostať na druhý breh.

Toto opevnené predpolie známe ako 
Predmostie predstavovalo v tej dobe 
na dunajskom ostrove zemnú hviez-
dicu, čiže poľné opevnenie, ktorú 
v priebehu pár týždňov vybudovali 
obyvatelia vtedajšej Bratislavy (Press-
burgu). Bratislavská domobrana (so 
zvlášť kritickým dátumom 6. jún) 
spolu s rakúskym vojskom ubránila 
strategický priechod cez Dunaj a Na-
poleon musel vybojovať iný, náhrad-
ný, pri 35 km vzdialenom Wagrame.

Toto, tretie zachované opevnenie 
na území Bratislavy (mylne poklada-
né za protipovodňovú ochranu Petr-
žalky) je viditeľné v priestoroch dneš-
ného Sadu Janka Kráľa. Náš Lions 
Club Bratislava Danubius sa rozhodol 
návštevníkom parku poodhaliť his-
tóriu tohto miesta viažúcu sa nielen 
k mestu Bratislava, ale aj k histórii 
štátov strednej Európy a Francúzska.

Už v roku 2009 sme v klube od-
súhlasili víziu zriadiť v Sade J. Kráľa 

informačný bod pre zdravých návštev-
níkov parku a náučný chodník pre 
nevidiacich a slabozrakých, v zmysle 
nosného programu lionského hnutia 
„Sight first – Zrak predovšetkým“. 
Následne sme oslovili so žiadosťou 
o spoluprácu Fakultu architektúry Slo-
venskej technickej univerzity v Brati-
slave, kde sme našli veľké pochopenie 
u pedagógov v Ústave dejín a teórie 
architektúry a obnovy pamiatok.

V letnom semestri 2010 sme spo-
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lu s FA STU zorganizovali súťaž pre 
študentov 3. ročníka na primerané 
umelecké stvárnenie a priblíženie his-
torických udalostí návštevníkom par-
ku, s dôrazom na špecifiká zrakovo 
postihnutých. Študenti pracovali pod 
vedením pedagógov Gabriely Gáspá-
rovej Illéšovej a Jozefa Hobora v rám-
ci predmetu Sochárska tvorba.

Náš klub študentom odsúhlasil 
okrem cien aj prísľub zrealizovať 
víťazný návrh na autentickom miesto 
bojov, čiže v Sade J. Kráľa. Rovnako 
sa zaviazal rokovať s miestnou časťou 
Petržalka a Magistrátom hl. mesta 
Bratislava o povolení na realizáciu 
tohto projektu, na vhodnom mieste 
podľa ich pripomienok a potrieb.

spolupráca so študentmi
Pre súťaž Chodník pre slabozra-

kých / Informačný bod – Opevnené 
Predmostie v Sade Janka Kráľa boli 
stanovené tieto kritériá:

 1. Informačná vypovedateľnosť 
 2. Úžitková hodnota pre 

slabozrakých
 3. Umelecký vzhľad
 4. Vtipnosť návrhu + pridaná 

hodnota
 5. Odolnosť proti poškodeniu 

vandalmi
 6. Navrhnutie miesta pre 

osadenie v parku
 7. Realizovateľnosť / cena 

Študenti mali teda svoj návrh 
v parku osadiť tak, aby aj slabozra-
kí mohli využívať jeden z najkrajších 
parkov v Bratislave a dobre sa tu 
orientovať. Súťažiaci si mali aj sami 
zohnať čo najviac podkladov, histo-
rických, obrazových, alebo iných pod-

netov z literatúry. V letnom semestri 
2010 vypracovali a na klasifikáciu 
odovzdali rad veľmi zaujímavých ná-
vrhov. Mnohé boli prezentované na 
výstavke počas podujatia Lions day 
20. 6. 2010.

Na deň 10. 12. 2010 bola zvolaná 
6členná odborná komisia, ktorá mala 
v druhom kole súťaže z cca 25 návr-

hov vybrať 3 najlepšie a naším klu-
bom aj finančne odmené projekty. 

Hodnotiaca komisia pracovala 
v tomto zložení: vedúci pedagógo-
via doc. G. Illéšová a akad. sochár 
J. Hobor, za LC Danubius prezident 
Ing. Milan Poliak, za miestnu časť 
Petržalka (pod ktorú Sad Janka Kráľa 
patrí) Jana Jacková z Odboru životné-
ho prostredia a Ing. Arch. Jozef Ne-

mec  z Referátu územného plánu. Ma-
gistrát vyslal za hlavného architekta 
Bratislavy náhradníčku s odbornos-
ťou pre parky. 

Práce boli veľmi zaujímavé, návr-
hy vtipné, nápadité a aj prekvapivé, 
hlavne z pohľadu architektúry. Nako-
niec po vyše trojhodinovom neľahkom 
hodnotení komisia rozhodla. Medzi 
1. a 2. miestom bol iba jediný jeden 
bod.

Na stupne víťazov sa dostali:
 1. miesto Alžbeta Križánková 
 2. miesto: Karol Filo
 3. miesto: Lucia Geršiová

Odovzdávanie cien pre viťazov 
súťaže sa uskutočnilo slávnostne na 
schôdzi nášho klubu, dňa 1. marca 
2011.

Naša činnosť pokračuje teraz ďa-
lej. S víťazkou súťaže nás najbližšie 
čaká predstavenie jej návrhu pred 
poslancami Miestnej časti Petržalka. 
Radi ale poslancom predstavíme aj 
2. a 3. ohodnotenú prácu študentov, 
ktoré by boli v Sade Janka Kráľa ur-
čite tiež prínosom.

Zároveň sa snažíme sústreďovať 
prostriedky pre víťazný návrh – ve-
ríme, že získame dostatok prostried-
kov, aby realizácia projektu bola čo 
najkrajšia a najlepšia. 

Ak nás chcete v našom úsilí podpo-
riť, príspevky radi privítame na našom 
účte v ČSOB, č. ú.: 702121413/7500 
ako variabilný symbol uveďte: 101, 
do popisu: Sad Janka Kráľa.

O ďalšom postupe budeme vás, 
ako aj širšiu verejnosť, ďalej priebež-
ne informovať.

Viac informácií o našich aktivitách 
nájdete na www.lc-danubius.tym.sk.  

„Cielom projektu 
je, aby slabozrakí 

mohli využívať jeden 
z najkrajších parkov 

v Bratislave.“
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V roce 1992 byl jedním ze zakládajících členů LC Plzeň 
City. Již od samého začátku se snažil navázat kontakty 
s německými kluby především ze Schwandorfu a pozdě-
ji i v Bokau. Byl iniciátorem rozrůstajících se kontaktů 
s ostatními lionskými kluby u nás. Osobně se podílel na 
založení klubů LC Bohemia Plzeň a LC Rokycany.

V letech l995–l996 působil ve funkci 4. guvernéra čes-
ko-slovenského distriktu D-122. V té době distrikt neměl 
ještě pevné zakotvení v rodině mezinárodních lionských 
distriktů a bylo důležité rozšířit počet lions klubů. Povzbu-
zením pro další činnost zejména při mezinárodních kon-
taktech byla návštěva internacionálního prezidenta lions 
klubů, prof. Grimaldiho, italského neurologa, který byl 
v Plzni přivítán děkanem LF UK a navštívil i primátora 
Plzně. V dalším roce pak doprovázel při návštěvě jižních 
Čech v Českém Krumlově jeho nástupce Dr. Wundera. 

Významná byla i účast J. Slípky na velké regionální 
konferenci LC pro střední a východní Evropu v Moskvě 
v r. l995. V dalším roce pak zastupoval české liony v Mis-
kolci v Maďarsku. Vyvrcholením jeho mezinárodní lionské 
aktivity bylo ustavení jumelage mezi distrikty D-122 v ČR 
a bavorským distriktem D-111-FON. První zasedání obou 
distriktů bylo v Brně. Zúčastnili se zástupci D-111-FON 
Franken, Oberpfalz a Niederbayern. Od té doby se datuje 
jumelage našeho i německého distriktu.

Významné bylo rovněž družební zasedání na zámku 
Theuern, kde J. Slípka přednesl referát „O významu de-
klarace pro lionismus a soužití národů“, který byl otištěn 

in extenso v časopise Lion v německém originále. Tím se 
stává náš milý Jaroslav Slípka v lionském hnutí česko-slo-
vensko-německém uznávanou mezinárodní autoritou. Na-
dále je zván k přednáškám německými lionskými kluby. 

Velkou zásluhou J. Slípky bylo i zřízení Lionského 
edukačního střediska oftalmologie v Praze, které spolu 
s pražskými liony, s oftalmology a po konzultaci se zástup-

Jubilant Jaroslav slípka
  František Lošan, LC Plzeň City

Jubilant v zajetí krásných dam – členek LC Plzeň Bohemia

Prof. MUDr., RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc., 
(nar. 10. 6. 1926) je výjimečná osobnost. Jeho 
kouzlo osobnosti, úspěšné navazování kontaktů, 
vzdělanost, velký všeobecný rozhled a v neposlední 
řadě i znalost prostředí v pohraničí i mentality 
Němců, se kterými v dětství vyrůstal v Lokti, mu 
otevřely dveře do mezinárodní rodiny lionů. 
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Nejprve jsme se zastavili v Dobré 
Vodě u Hartmanic v kostele sv. Vin-
tíře, kde jsme obdivovali jedinečné 
sklářské dílo – skleněný oltář, kří-
žovou cestu a jesličky. Průvodkyní 
byla autorka, umělecká sklářka, paní 
Vladěna Tesařová. Obdivovali jsme 
sklářské umění a velice fundované 
poučení o technice i duchovním ob-
sahu tohoto ojedinělého sakrálního 
skvostu. 

Oslavenec pro nás připravil ces-
tou příjemné občerstvení v roubené 
hospůdce Ztracenka.

V následujících odpoledních a ve-
černích hodinách jsme v kruhu přá-
tel prožili krásné chvíle uprostřed 
Šumavy. Mirko Rymeš spolu s man-

želkou Zdenkou (na společné fotogra-
fii uprostřed) vytvořili velmi příjem-
né prostředí a znamenité pohoštění. 

Oběma patří naše poděkování a přá-
ní hodně zdraví a spokojenosti v dal-
ších letech.  

cem Mezinárodní agentury pro prevenci slepoty připravili 
mezinárodní grant, který byl schválen ve výši téměř l mil. 
dolarů. J. Slípka byl také jedním z čestných účastníků 
slavnostního otevření tohoto střediska 21. 3. 2002.

stále mladý lion
Jeho účast v klubových aktivitách je příkladná, zejmé-

na při upevňování vzájemných kontaktů nejen českých 
a slovenských, ale i německých lions klubů. Při návštěvách 
a přednáškách, jejichž ústředním tématem je myšlenka 
stavění mostů mezi národy, rozvíjí a posiluje česko-němec-
ké vztahy především na úrovni přátelských neformálních 
kontaktů, které v několika případech přerůstají ve vzájem-
ná přátelství. Ve funkci pastguvernéra pokračuje v aktiv-
ní účasti v kabinetu LC distriktu, zúčastnil se světových 
kongresů LC klubů a šíří myšlenky lionismu i jako vyso-
koškolský pedagog.

Profesní aktivity J. Slípky jako profesora histologie 
a embryologie na LF UK v Plzni jsou stále mimořádné 
a byl již několikráte vyznamenán LF UK v Plzni, ale i rek-
torem Karlovy Univerzity v Praze. Obdržel i nejvyšší vy-
znamenání České lékařské společnosti J. E. Purkyně – byl 
jmenován čestným členem. Zasloužil se o založení univer-
zity 3. věku, kterou mnoho let organizačně připravoval 
a dosud zde přednáší. 

Pro nás, ostatní členy LC Plzeň City, je příkladem zaní-
ceného a obětavého liona, neodmítá účast v zahraničních 

i tuzemských akcích LC, při kterých reprezentuje kluby 
a vyzývá k meziklubové spolupráci a k vzájemné podpoře 
klubových dobročinných aktivit. 

Jeho vystoupení jsou vždy pečlivě připravená, reflektu-
jí vysokou vzdělanost, široký rozhled a především nesmír-
né humanitární cítění, které je pro J. Slípku příznačné, 
a to nejen jako přírodovědce a lékaře, ale i jako liona.

Milý příteli, milý Jaroušku, dovol, abychom Ti v roce 
Tvého významného životního jubilea popřáli hodně štěstí 
a zdraví. Ať Tvé „lví srdce“ ještě dlouho tepe ve správném 
rytmu.  

Životní jubileum liona Mirko Rymeše
  František Lošan, LC Plzeň City

Z našich klubových aktivit připomínám společný výlet na Šumavu 
4. 6. 2011, který pro nás připravil Mirko Rymeš u příležitosti svého 
životního jubilea – 70. narozenin.
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Príbeh bude prebiehať v Bratislave, 
ale najprv musíme začať v Levoči. 
Tam sme našli internátnu základnú 
školu, ktorá je zameraná na nevidia-
ce a slabozraké deti. Výuka prirod-
zene prebieha odlišne než v bežných 
základných školách kvôli potrebné-
mu špeciálnemu vybaveniu a prístu-
pu. A práve o ten prístup ide. Učitelia 
a vychovávatelia robia úžasnú prácu 
a v rámci skromných možností deti 
pripravujú do ďalšieho (o niečo kom-
plikovanejšieho) života. Šport, kon-
krétne beh, je výborný prostriedok 
na dosiahnutie tohto ciela. V zime 
spestrený o beh na bežkách.

a teraz do Bratislavy
Beh Devín-Bratislava má už dlhú 

64ročnú tradíciu. Za roky existen-
cie sa tu predviedlo veľké množstvo 
pretekárov, bežcov ktorí chceli niečo 
ukázať sebe a ostatným, čo v nich je. 

Už tretí rok sa s pričinením nášho 
klubu medzi nich zaradili aj deti 
z Levoče – Základnej školy pre ne-

vidiacich a slabozrakých. Hlavná 
trasa je presne podľa názvu poduja-
tia – z Devína do Bratislavy, 12km. 
Existuje však aj kratšia, s názvom 
Malý Devín s necelými 3km a tá plne 
vyhovuje našim priateľom z Levoče. 
Deti sa venujú atletike – niektorí 
behu, niektorí iným disciplínam. 

Preteky však vždy mívajú v atle-
tických halách a na bežeckých drá-
hach. Behať v peletónoch, po ulici-
ach mesta, spolu daľšími stovkami 
bežcov sa odvážili až tu v Bratislave. 
Najprv opatrne pred troma rokmi 
a teraz sa už stal stálicou v pláne. 
Dokonca funguje ako silná motivácia 
pre účasť vo výprave.

10. apríl 2011 
Tento rok škola vyslala 10 súťa-

žiacich, z ktorých šiesti potrebovali 
vodiča. Niektori vodiči prišli spolu 
s výpravou, o zbytok sa postarali die-
včatá z firmy Danisco.

To, že sa všetci snažili a bežali na-
ozaj ako „o preteky“ sa môžete sami 
presvedčiť z priložených obrázkov. 

Rozpoznať deti medzi ostatnými 
sa dalo podľa jednotných, modrých, 
školských dresov – sponzorský dar-
ček od nášho klubu.

Podľa toho, čo nám povedali, 
tak po štarte bežali opatrnejšie. Je 
to prirodzené, pretože sa museli sú-
strediť na cestu a byť pozorní kam 
presne stúpať. Až po roztiahnutí pe-
letónu mali viac miesta a mohli ko-
nečne pridať. Potom mohli ukázať čo 
v kom je. Cítili okolo seba atmosféru 
veľkého podujatia, veľké množstvo 
pretekárov, ale aj veľa povzbudzova-
teľov okolo trasy až do cieľa. Eufória 
po dobehnutí robí vždy s človekom 
divy a dodáva chuť do života... a tie-
to deti ju potrebujú. 

V cieli po preteku sa ich športový 
redaktor slovenského rozhlasu pýtal 
ako sú spokojní s výsledkami, ale my 
sme si všetci v duchu hovorili, že už 
samotný fakt, že dobehli do ciela je 
samé o sebe vynikajúce. 

Ja osobne si dobre si pamätám, 
ako mi počas nočného preteku zhas-
la žiarovka, veľa som toho nevidel 
a musel som bežať. Poviem vám, ži-
adna zábava. Rovnakú reakciu mala 
aj pani riaditeľka školy, keď som 
s ňou telefonoval po akcii. Bola viac 
než spokojná.

V čase, keď deti súťažili, ich pani 
učiteľky zdolávali inú disciplínu – 

Mladí nevidiaci bežci na najväčšom 
bežeckom podujatí slovenska

  Mojmír Šťastný, LC Bratislava Istropolis

Možno ste si všimli, že beh začína byť v našich krajoch (konečne) 
na vzostupe a tak nie je divu, že sa mu venujú aj nevidiaci. A čo je 
ešte pozitívnejšie, nielen nevidiaci, ktorí si už našli svoje miesto 
a systém, ale aj deti v školskom veku. Nasledujúce riadky budú 
práve o jednej takejto skupine.

„Netreba zvlášť 
rozmýšľať, čo táto 
akcia dala deťom. 

Najlepšia investícia 
je do mladých.“
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propagáciu školy v stánku v centre 
pretekov. Za pomoci primátora Bra-
tislavy, pána Ftáčnika, a organizáto-
ra podujatia, Starzu, sme ho dostali 
k dispozícii. Ponúkali sa tam rôzne 
Veľkonočné suveníry ktoré vyrobi-
li deti z Levoče a občerstvenie pre 
spríjemnenie krásneho apríloveho 
dňa.

Ďalší rok znova do toho
Vynikajúcim ukončením akcie 

bolo vystúpenie troch detí na pó-
diu. Čestnými reprezentatami levoč-
skej výpravy boli traja kamaráti – 
urozprávaný Maxo, veselý Stanko 
a skromný, ale presvedčivý Janko. 

Svojimi príbehmi pobavili a zaujali 
obrovské publikum. Všetci diváci ich 
mali šancu sledovať takmer pol ho-
dinu, pretože boli aj nositeľmi štastia 
pri ťahaní tomboly.

Zároveň predstaviteľ Lions Club 
Istropolis Bratislava, Radomír Mako, 
objasil poslanie LC a opísal dôvod, 
prečo sme si oblúbili nevidiace deti 
z Levoče a prečo sponzorujeme ich 
pobyt na preteku. 

Ani nebolo potrebné zvlášť roz-
mýšľať čo táto akcia dala deťom, ško-
le a čo členom LC Bratislava Istropo-
lis. Znova to bolo „len“ potvrdenie, 
že najlepšia investícia je do mladých 
a zároveň náš správny výber aktivity 

a partnera. A čo je veľmi dôležité – 
záväzok do ďalšieho roka, znova ísť 
do toho a o rok sa v Bratislave obja-
viť znova, so smelým cielom vytvoriť 
dlhodobú tradiciu.

Zorganizovanie tejto akcie pre 
Základnú školu pre nevidiacich 
a slabozrakých úspešne doplnilo 
zoznam aktivít počas 20 rokov exis-
tencie klubu LCBI.

Ešte jedna poznámka na záver – 
nebudťe prekvapení keď niekde  
na bežeckých chodníčkoch stret- 
nete dvojicu bežcov spojených špagá-
tom. Teraz už viete niečo viac..., tak 
im prosím zatlieskajte a povzbudte 
ich!  

Milí lioni, 
dovolte, abych se s vámi podělila 

o jednu z našich posledních radostí, 
a to o krásném úspěchu studentky 
klavírní školy Ráchel Skleničkové, 
která se stala jedním ze čtyř vítě-
zů významné mezinárodní hudební 
soutěže VSA International Young 
Solist Award, kterou pořádá nezis-
ková organizace VSA Arts ve Wa-
shingtonu. 

Tato organizace byla založena 
v roce 1974, aby poskytovala nej-

různější příležitosti uplatnění ve 
světě umění pro lidi s postižením.

V letošním roce se do soutěže 
přihlásilo 160 účastníků z celého 
světa a spolu s ostatními vítězi zís-
kala Ráchel možnost vystupovat na 
koncertě ve Family Theater ve wa-
shingtoském John F. Kennedy Cen-
ter, a to ve čtvrtek 5. května 2011.

Ráchel je studentkou profesor-
ky Jany Köhlerové na Konzervatoři 
Jana Deyla a střední škole pro zra-
kově postižené v Praze.

Náš klub Praha-Strahov San Gi-
orgio je dlouhodobým sponzorem 
této školy a každoročním organi-
zátorem vánočních koncertů. Naše 
vzájemná spolupráce nás oboustran-
ně obohacuje a máme velkou radost, 
že i my přispíváme „svou troškou do 
mlýna“, ze kterého vycházejí skvělí 
muzikanti a světově cenění hudeb-
níci.

Ráchel nám mnohokrát zahrála 
a její osobitý projev byl vždy ozdo-
bou našich společných akcí.  

klavírní úspěch za oceánem
  Hana Morkos, sekretářka LC Praha-Strahov San Giorgio

Znovu se potvrdilo, že cesta k úspěchu je otevřena pro každého, 
i pro zrakově postižené. Příkladem je i příběh studentky 
Konzervatoře Jana Deyla Ráchel… 
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Po slavnostním začátku, kdy byl jen krátce zhodnocen 
uplynulý rok a všechny přítomné pozdravil odstupující 
a nastupující prezident, došlo k prvnímu vrcholu slavnos-
ti – k předání sponzorských darů. V letošním roce jsme 
rozdali celkem téměř 60 000 Kč, a to Speciální škole 
v Moravské Třebové, oční školce v Pardubicích a část 
peněz byla věnována na podporu projektu preventivního 
vyšetření zraku dětí v mateřských školkách. Po setkávání 
a poznávání se všech hostů v průběhu bohatého rautu se 
večer překlenul k vystoupení herců pardubického diva-
dla s písněmi z muzikálů. 

Druhým vrcholem večera byla pečlivě připravená 
aukce, ve které se dražil mimo jiné i vítězný dres Josefa 
Váni, několikanásobného šampióna Velké pardubické. 
Aukce přinesla na charitativní konto více než 90 000 Kč. 
V letošním roce jsme poprvé vyzkoušeli námi nazvanou 
„malou aukci“. Přítomní si mohli za menší finanční část-
ky „zakoupit“ výrobky dětí z námi dlouhodobě podporo-
vaných škol a školek. Malá aukce se těšila velkému zájmu 
a přinesla na charitativní účet dalších 14 000 Kč. 

A pak už nastalo volno, které přítomní využili k roz-

hovorům, občerstvení, tanci či poslechu taneční hudby. 
Z našeho pohledu se Zámecká slavnost vydařila a při-
spělo k tomu jistě i hezké počasí bez dešťových přeháněk. 
Kromě vlastního významu společenské akce se podařilo 
opět získat finance k podpoře našich dlouhodobých pro-
jektů.  

Tentokrát se vydali do dvou nedalekých míst v kraji, a to 
do zámku v Častolovicích a do Muzea řemesel do Leto-
hradu. Počasí pardubickým lionům přálo, bylo krásně – 
jarně.

Častolovická prohlídka zámeckých interiérů, ale i zá-
mecký park a zahrada zpříjemnily chvíle v tomto zámec-
kém areálu, který se stal od 17. století hlavním sídlem 
rodu Šternberků. Vyvrcholením prohlídky bylo setkání 
s paní Dianou Phipps Sternbergovou, která se jako jediná 
z původních obyvatel zámku dožila návratu na toto sídlo.

Odpolední část výletu byla věnována expozici Mu-
zea řemesel v Letohradě. Muzeum bylo otevřeno v roce 
2000 a zahrnuje pře 50 expozic různých řemesel, živnos-
tí a činností. Mladší i starší členové lionů, včetně jejich 
rodinných příslušníků, si zavzpomínali na doby minulé. 
Před návratem domů zbyl ještě čas na občerstvení ve sty-
lové restauraci muzea.  

12. Zámecká slavnost LC Pardubice
  Vladimír Němec, prezident LC Pardubice 2011/12

Jarní výlet pardubických lionů
  Vladimír Němec, prezident LC Pardubice 2011/12

Zámecká slavnost LC Pardubice se pořádá každoročně k ukončení lionského 
roku. Letos se konala 28. května na pardubickém zámku. 

To, že pardubičtí lvi umějí společně žít i mimo klubové schůzky, je známo 
v celém distriktu. Také to dokázali na svém jarním výletu v sobotu 30. 4. 2011.
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Všechny jsou součástí největší světové humanitární orga-
nizace. Jednotlivé kluby působí téměř ve všech zemích. 
Jejich posláním je získávat vlastní činností, dále pak or-
ganizováním různých společenských, sportovních a jiných 
akcí finanční prostředky, a ty pak použít k podpoře a po-
moci potřebným jak v blízkém okolí toho kterého klubu, 
tak i v jiných zemích, v rámci různých charitativních a hu-
manitárních projektů.

LC Karlovy Vary Spa je ryze dámským klubem, má 
v současné době 20 členek, kterým se za necelé dva mě-
síce intenzivní činnosti podařilo zorganizovat charitativní 
golfový turnaj. Ten se konal 9. 6. 2011 na hřišti Golf Re-
sortu Karlovy Vary v Olšových Vratech. Lionky oslovily 
řadu firem i jednotlivců téměř v celé ČR a jejich prostřed-
nictvím zajistily finanční prostředky pro potřebné. 80 hrá-
čů se utkalo ve hře o lákavé ceny poskytnuté sponzory. 

Finanční výtěžek z turnaje byl poté formou čtyř šeků, 

z nichž každý představuje částku 50 000 Kč, předán 
zrakově postižené, velmi nadané žákyni ZŠ v Karlových 
Varech, k pořízení repasované speciální tiskárny, dále 
pak devítiletému, stejně zdravotně postiženému, ale vel-
mi aktivnímu sportovci-lyžaři, také žákovi ZŠ v Karlových 
Varech, k pořízení potřebné výbavy na provozování lyžař-
ského sportu s tímto handicapem. Další šek putoval do 
Plzně, do rodiny, která se stará o těžce mentálně posti-
ženou dívku a ocitla se v tíživé životní situaci, k nákupu 
potřebných kompenzačních pomůcek. Poslední šek byl 
předán mladému handicapovanému sportovci z Ostrova 
nad Ohří jako příspěvek na pořízení speciálního golfového 
vozíku pro zdravotně postižené hráče.

Velký dík patří všem sponzorům, kteří jakoukoliv 
měrou přispěli na tento projekt. O činnosti Lion Clubu 
Karlovy Vary Spa a jejich projektech se více dozvíte na  
www.lckvspa.cz.  

Charitativní golfový turnaj 
Lions Clubu karlovy Vary spa

  Helena Ciglanská, LC Spa Karlovy Vary

V současné době jedním z nejmladších lionských klubů v České republice 
a Slovenské republice je Lions Club Karlovy Vary Spa (oficiálně funguje od 
30. 4. 2011). Je již třetím lionským klubem působícím v Karlových Varech.
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Lionský club Senlis Creil Chantilly 
je zvláštní tím, že působí ve třech 
městech tvořících jakýsi trojúhelník 
vzdálených od sebe cca 20 km v de-
partementu Oise asi 30 km severně 
od Paříže. Klub byl založen v roce 
1957, Charter Night se uskuteč-
nila 17. 5. 1958. Klub spadá pod 
District 103 Nord, zahrnující seve-
rovýchodní část Francie, kraje Pi-
kardie a Flandry, tedy od Paříže až 
po hranice s Belgií. V rámci tohoto 
distriktu působí celkem 110 lion-
ských klubů.

Tři města
Každé ze tří měst Pikardie, ve 

kterých lionský klub působí, před-
stavuje jinou tvář Francie. Nejmen-
ší z trojlístku měst – Chantilly – je 
z nich nejznámější díky nádherné-
mu vodnímu zámku, jehož koneč-
ná podoba je výsledkem přestaveb 
v 16. a 17. století. V současné době 
je v zámku umístěna rozsáhlá ob-
razárna, obsahující mistrovská díla 
předních tvůrců světového malířství, 
mj. Rafaela, Poussina, Boticelliho, 

Giotta a dalších, navštívit lze i apart-
mány princů Condé. V rozsáhlém 
přepychovém parku se nachází i vel-
ká jízdárna a v přilehlé oboře lovívali 
i francouzští králové v čele s Ludví-
kem XIV. Zámek v Chantilly je pro-
to jedním z nejnavštěvovanějších ve 
Francii. O něco větší Senlis (16 tisíc 
obyvatel), kde je oficiální sídlo klu-

bu, má zcela jiný charakter. Obdivo-
vat zde můžeme především gotickou 
katedrálu z 12. století se slavným 
portálem, starobylou atmosféru měs-
ta si vychutnáme při procházkách ve 
středověkých uličkách historického 
města, obehnaného dosud alespoň 
zčásti dochovanými gallo-román-
skými hradbami. Ve středověku se 

jednalo o jedno z nejvýznamnějších 
měst Francie, vždyť právě zde byl 
zvolen v roce 987 Hugo Capet fran-
couzským králem. Později však poli-
tický význam města poněkud upadal, 
i tak je však v současné době sídlem 
podprefektury. 

Největším městem je Creil (35 ti-
síc obyvatel), ležící na ostrově v údolí 
řeky Oise, které se sice může pochlu-
bit rovněž středověkým královským 
hradem, rozvoj města však nastal až 
v 19. století, k výrobě fajánsové ke-
ramiky se později přidal strojírenský 
průmysl, ve městě je několik automo-
bilových továren, což určuje i sou-
časný, spíše průmyslový charakter 
města.

Pikarďané ve středu evropy
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

Na podzim loňského roku navštívili náš distrikt lioni z Normandie, 
jak jsme vás informovali v našem časopise č. 2/2010. Neuplynul ani 
rok a náš distrikt poctila další návštěva francouzských lionů.

xxxxxxxxxxxx

Ve výpravě pikardských lionů nechyběli viceprezidentka Marie Vergeová, 
Jacques Even a sekretář Olivier Gourgue

Oldřich Choděra (DG) předává guvernérskou vlaječku francouzským lionům
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Francouzi opět v Praze
Do Prahy se vypravila skupina 

30 lionů LC Senlis Creil Chantil-
ly v čele s prezidentkou klubu paní 
Christiane Erissetovou, nechybě-
li ani další významní funkcionáři 
klubu, např. viceprezidentka Marie 
Vergeová, sekretář Olivier Gourgue, 
pokladník Eric Gilles a aktivní past-
prezident Jacques Even. Na žádost 
francouzského klubu uspořádal náš 
distrikt dne 20. 5. 2011 v Kaiser-
štejském paláci na pražské Malé 
Straně setkání s našimi liony, které-
ho se účastnil guvernér distriktu Ol-
dřich Choděra a členové pražských 
lionských klubů Praha Bohemia Am-
bassador a Praha San Giorgio. 

Večer s francouzskými liony pro-
běhl stejně jako loni na podzim v sr-
dečné atmosféře, a rovněž jsme si 
i všichni společně zazpívali. Nechy-
běla samozřejmě ani známá píseň 
o cestáři, došlo však i na francouz-
skou, českou a slovenskou státní 
hymnu. Hudební doprovod obstara-
lo harmonikářské duo našich lionů, 
bratranců Jaroslava a Oldřicha Ho-
řákových. 

Nejednalo se zřejmě o naše po-
slední setkání s liony LC Senlis Cre-
il Chantilly, obdrželi jsme totiž po-
zvání k návštěvě klubu ve Francii, 
a není proto vyloučeno, že se naše 
vzájemné vztahy budou i v budouc-
nu rozvíjet.  

Prezidentka LC Senlis Creil Chantilly Christiane Erissetová předává dar 
prezidentu LC Praha Bohemia Ambasador Jiřímu Málkovi

Francouzskou šansoniérku doprovázelo duo českých harmonikářů bratranců Hořákových

Pokladník LC Senlis Creil Chantilly Eric Gilles a Oldřich Choděra (DG)
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Za týmto účelom, ako vieme bol za-
ložený Európsky východný program 
so skratkou EEP, ktorý je rozdelený 
na štyri oblasti a každá oblasť má 
vo svojej zodpovednosti niekoľko 
krajín. Jednou z týchto krajín je aj 
Gruzínsko, kde v rámci podpory 
lions hnutia bol nedávno založený, 
v horskom gruzínskom meste Tela-
vi, nový klub. 

Charita importovaná zo zahrani-
čia sa v Gruzínsku vníma so zvlášt-
nym rešpektom. Z jednej strany je 
to absolútna akceptácia myšlienok 
lionsu, za ktorými je možné vycítiť 
finančné očakávanie zo zahraničia 
pre konkrétne gruzínske programy. 
Z druhej strany však u mnohých 
tento režim vzbudzuje otázniky 
s citlivým podtónom obrany svojich 
historických zvyklostí, ktoré už ti-
sícročia sú v Gruzínsku zažité. Táto 
symbióza dvoch prístupov v Gruzín-
sku má za následok opatrný rozvoj 
hnutia. 

V rámci prípravy založenia no-
vého klubu v Telavi, v konečnom 
dôsledku, bolo možné precítiť na-
dchnutie sa lionským ideám, o čom 
svedčí aj rozloženie členstva LC Te-
lavi. Väčšinu členov tvoria intelek-
tuáli tohto horského mesta, z čoho 
60 % je lekárov, ktorí najviac po-
ciťujú potrebu pomoci pre krajinu. 
Z obrázkov je možno vycítiť určitú 
strohosť „Charter Nightu“. Veľkým 
potešením bol prednes reči v gru-
zínskom jazyku, čo bolo odmenené 
„standing ovation“. 

Pohostinnosť ľudí v tejto krajine 
je príznačná. O naše hnutie začína 
byť v Gruzínsku záujem a stretnutie 
so zástupcami prezidenta Michaila 
Saakashviliho, vrátane prvej dámy, 
je toho len svedkom. Sme radi, že 
aj vplyvom pôsobenia skúseností 
z nášho distriktu sa rozvíja toto hnu-
tie v ďalekom Gruzínsku.  

Nový lions klub založený v Telavi
  Tibor Buček, PDG, Lions Clubs International Oak Brook, EEP, Coordinating Lion for Georgia

Dôležitou úlohou našej centrály v Oak Brooku je rozvoj lionského 
hnutia v krajinách, kde svetová charita nemá silné tradície.



Lions Club karlovy Vary sPa

Vážení lionští přátelé, dovolujeme si Vás tímto pozvat na společenskou akci 
pořádanou naším klubem pod názvem

„VYPeČeNÁ HUsa“
lidově

HUsOŽRaNÍ
v restauraci Starý Mlýn v Karlových Varech – Březové

(www.hotelstarymlyn.cz)

Srdečně Vás zveme na husí hody spojené s ochutnávkou kvalitních nápojů, hudbou a tancem 
ve stylové restauraci na okraji Karlových Varů s možností ubytování v místě konání veselice. 

Těšíme se na společně strávené chvíle pohody při dobrém jídle a společné zábavě. 

kDe: Březová u Karlových Varů, Staromlýnská 26, 362 15
kDY: sobota 22. října 2011 od 19 hodin

CeNa: 500 Kč / osoba

Přihlášky na hody a ubytování: 
do 15. 10. 2011 na adresu rreich@seznam.cz nebo tel. +420 606 728 240



Česká provincie ádu sv. AugustinaŘ nabízí k využití

klášter v Dolním Ročově

překrásné prostředí v srdci přírodního parku Džbán
vhodné např. pro ústavy se sociálním zaměřením
čistá užitková plocha 2080 m2

NENECHTE SI UJÍT PŘÍLEŽITOST

bližší informace na: osaprag@augustiniani.cz


