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Slovo guvernéra
René Hudzovič, guvernér distriktu
Vážení lionskí priatelia,
s prichádzajúcim záverom lionského roka 2011–2012 prijmite môj pozdrav
a poďakovanie za Vaše úsilie, ktoré ste pri realizácii prekrásnych myšlienok
lionizmu vynaložili a neustále vynakladáte.

Ako človek vykonávajúci advokátske povolanie takmer
štvrťstoročie viem, ako je ťažké a koľko úsilia, energie
a umu je potrebné vynaložiť pri snahe pomôcť ľuďom pri
riešení problémov, ktoré im život priniesol. Niekoľkoročné
pôsobenie vo vrcholnom vedení Poisťovne Cardif Slovakia,
a. s., člena finančnej skupiny BNP Paribas, ma utvrdilo
v tom, že dospieť k rozhodnutiu, učiniť a v neposlednom
rade i realizovať rozhodnutie výsledkom, ktorého by bol
všeobecný prospech, nie je vôbec jednoduché, ale skôr mimoriadne obtiažne. O to viac si vážim všetkých vás, ktorí
svoje pôsobenie v lionskom hnutí vnímate ako svoje poslanie a nezištnú snahu konať dobro, ktorí venujete svoj čas,
energiu a financie v prospech našich dobročinných aktivít.
Milí lioni, dovoľte mi preto vysloviť vám úprimné poďakovanie a veľký obdiv za vašu činnosť, ktorú na presadzovanie, šírenie a najmä realizovanie ušľachtilých myšlienok nášho lionského hnutia neustále realizujete. Patrí vám
za to moja veľká vďaka a obdiv.
O tom, že úsilie sme nevynakladali márne, svedčí nielen radosť a potešenie tých, ktorým boli výsledky našej
činnosti a naša pomoc určené, ale v neposlednom rade
i ocenenie našej práce Medzinárodným prezidentom LCI
pánom Wing-Kun Tam, ktorý poctil náš distrikt svojou návštevou v dňoch 20.–22. 2. 2012. Už samotná návšteva
medzinárodného prezidenta v distrikte je ocenením a podporou práce lionov, a pokiaľ si uvedomíme, že existuje
nemálo distriktov, ktoré medzinárodný prezident ešte nenavštívil, a ak náš distrikt patrí medzi tie, ktoré medziná4
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rodný prezident poctil svojou návštevou už po niekoľkýkrát, tak môžeme byť na svoju činnosť právom hrdí.
Vyjadrenie obdivu medzinárodného prezidenta pána
Wing-Kun Tam nad našimi činnosťami typickými pre
Distrikt 122, ich označenie za veľmi zaujímavé, podnetné a realizovania hodné i v iných častiach sveta je nielen
ocenením našej práce, ale i veľkou motiváciou pre našu
činnosť v ďalšom období. Som presvedčený, že nielen motivujúce ocenenie činnosti lionov v našom distrikte, ale
i skúsenosti, názory a myšlienky lionského hnutia prezentované pánom medzinárodným prezidentom pri stretnutí
s našimi lionmi v paláci Austria, kde sa pán prezident
Wing-Kun Tam stretol asi so 60 lionmi z 15 klubov, prispejú k skvalitneniu, rozvoju a obohateniu našej činnosti o ďalšie myšlienky a nápady, ktoré sa premietnu do
úspešnej realizácie ďalších významných projektov našich
klubov a distriktu, z ktorých budú profitovať tí, ktorí to
potrebujú a ktorým je naša pomoc určená.
Odmenou nám bude radosť tých, ktorým sa nám podarí pomôcť alebo aspoň prispieť k zlepšeniu ich neľahkých životných situácií, a taktiež i krásne zážitky, ktoré si
zo stretnutí s našimi priateľmi, ktorých sme svojou pomocou dokázali aspoň trošku potešiť, odnesieme.
Drahí lionskí priatelia, dovoľte mi zaželať vám všetkým veľa energie, entuziazmu a nových nápadov do vašej ďalšej neľahkej, ale o to krajšej a hodnotnejšej práce.
Verím, že vaša činnosť bude i naďalej prinášať radosť
a potešenie.

Návštěva mezinárodního prezidenta
Jana Flanderová, PDG
V únoru 2012 navštívil mezinárodní prezident dr. Wing-Kun Tam
Distrikt 122 ČR a SR. Přivítali jsme jej víc než srdečně.
Mezinárodní prezident (IP) dr.
Wing-Kun Tam přiletěl do Prahy
v rámci svého programu návštěvy
střední a východní Evropy 20. února 2012 v pozdních večerních hodinách.
Doprovázeli ho asistentka Joyce
Tang, ID Janez Bohorič (mezinárodní
ředitel pro východní a střední Evropu) a PID Ernst Musil (předcházející mezinárodní ředitel pro východní
a střední Evropu) s manželkou Christine. Ve VIP salonku Letiště Ruzyně
delegaci přivítali PDG Vojtěch Trapl
a sekretář Anton Gerák. Společně
odjeli do hotelu Marriott, kde se hosté ubytovali a po malé večeři krátce
pohovořili o našem distriktu a o programu hlavního dne návštěvy.
Organizací celé akce byla pověřena RCH Ema Štěpánková, tlumočením Hana Morkos, sekretář LC Praha
Strahov San Giorgio.
Strahovský klášter
Mezinárodního prezidenta s doprovodem přivítal za D-122 první
PDG Vojtěch Trapl s prezidentem LC
Praha Strahov San Giorgio Milanem

Horáčkem, RCH Emou Štěpánkovou,
PDG Janou Flanderovou a za Strahovský klášter, kde začal druhého dne
dopoledne oficiální program návštěvy, Mgr. Evermod Gejza Šidlovský,
O. Praem., zástupce opata a ředitel
knihovny, který je členem LC Praha
Strahov. Zúčastnili se i další zástupci

„Je nutné hlouběji
porozumět systému
činností lionů jiných
zemí a světadílů.“

LC Plzeň Bohemia, LC Praha Strahov
San Giorgio, LC Brezno a LC Rokycany.
Přítomní byli pozváni do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde
vyslechli krásný koncert posluchačů
Deylovy konzervatoře, který zajistili,
stejně jako následující prohlídku, lioni
z LC Praha Strahov San Giorgio. Po
krátkém rozhovoru s nevidomými hudebníky a předání květin následovala
prohlídka jedné z nejvýznamnějších

R. Hudzovič (DG), T. Buček (PDG), Wing-Kun Tam (IP), J. Slípka (PDG)

architektonických památek ČR – nejstaršího premonstrátského kláštera
v Čechách založeného v roce 1140.
Jeho historie byla vpravdě dramatická, procházely zde naše i světové
dějiny – mír i všechny války, mnoho požárů. Také se zde vystřídaly
všechny stavební slohy – románský
sloh, gotika, renesance, baroko.
V klášteře sídlí také Památník národního písemnictví a slavná strahovská
knihovna a obrazárna, které jsme rovněž navštívili. Prohlédli jsme si rovněž další prostory, které nejsou běžně
k vidění.
IP dr. Tam poděkoval za krásný
zážitek z koncertu a s velkým zájmem
si prohlédl významná kulturní místa,
kde jsou uloženy poklady vzdělanosti
našich národů.
Na Dědině
Další kroky delegace směřovaly
do Pohybového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o. p. s., jediného svého
druhu v ČR. V roce 1994 ho založila
SONS – Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých. Středisko
umožňuje nevidomým a těžce zrakově
postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy sociální a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace
s následným pracovním uplatněním.
V objektu jsou dílny keramické,
košíkářské, tkalcovské a kartonářské,
probíhají masérské a další kurzy. Objekt leží ve velké zahradě, klienti mají
k dispozici jídelnu, učebny, počítá se
též s ubytováním. Za dobu 15 let zde
prošlo cca 700 klientů, kterým byla
otevřena cesta do plnohodnotného života (více viz www.dedina.cz).
Delegaci LCI provázel prezident
LC Praha Orel Andor Šándor. LC
Praha Orel tuto společnost pravidelně
podporuje, zejména finančně. Klub
dosud poskytl cca 2 miliony Kč, bez
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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Wing-Kun Tam, Rudolf Hlavačka a Miloš Paliatka (LC Nitra)

kterých by tento projekt nebyl realizovatelný. IP dr. Tam byl institucí celkově velmi překvapen a velice potěšen
tím, jakou úžasnou a významnou roli
zde LC Praha Orel zastává.
Návštěva LOEC
Program pokračoval v Lionském
oftalmologickém edukačním centru
FNKV Praha (LOEC), což je nejvýznamnější lionský projekt Distriktu
122. Z prostředků LCIF v hodnotě
1 milionu dolarů bylo vybudováno
toto centrum v rámci projektu SightFirst I. Probíhají zde kurzy očních
lékařů a zdravotnického personálu ze střední a východní Evropy.
V nově postavené budově přilehlé k oční klinice je přednáškový sál
a veškeré zázemí, kde mohou posluchači prostřednictvím videoprojekce sledovat prováděné operace.
Posluchači zde mají rovněž nejužší
kontakt s přednášejícími světovými
odborníky a výborným personálem
kliniky. Jednání o výstavbě bylo
zahájeno PDG Jaroslavem Slípkou
v roce 1996. LOEC je darován LCIF
Fakultní nemocnici s podmínkou, že
bude po dobu 25 let od doby zahájení
činnosti (tj. od roku 2002) sledováno
distriktem, zda je jeho využití v souladu s posláním, které lioni v darovací
smlouvě uvádějí.
Delegaci LCI zde provázela PDG
Jana Flanderová. Mezinárodního prezidenta přivítal prof. Pavel Kuchynka,
6
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přednosta Oční kliniky FN. Seznámil
přítomné se základními údaji o činnosti LOEC. Přímo z přednáškového
sálu byl rovněž zprostředkován telefonický hovor IP dr. Tama s MUDr.
Kocúrem ze Ženevy, který je vedoucím odboru prevence nevidomých

Setkání s liony
Na závěr došlo k setkání lionů
Distriktu 122 s mezinárodním prezidentem dr. Wing-Kun Tamem, kterého se zúčastnilo 60 lionů z 15 klubů.
Uskutečnilo se v sále paláce Austria.
IP dr. Tam byl přivítán guvernérem
distriktu René Hudzovičem a pastguvernéry prof. Jaroslavem Slípkou, Vojtěchem Traplem, Tiborem Bučekem,
Oldřichem Choděrou a Janou Flanderovou. Do slavnostně vyzdobeného
sálu vstoupil IP dr. Tam za zvuků lionských slavnostních fanfár, poté následovala hymna ČR, SR, Slovinska
a Číny. Za předsednický stůl usedl
PDG a GLTC Trapl, IP dr. Tam, DG
Hudzovič, ID Bohorič a PID Musil.
Program uváděl ceremoniář distriktu Jan Tajbl. Jednání probíhala česky, opět velice dobře tlumočila Hana
Morkos.
DG Hudzovič přednesl zprávu
o stavu Distriktu 122 ČR a SR a o cílech, kterých chce distrikt dosáhnout.
Uvedl, jaké činnosti jsou distriktem

Helena Ciglanská předává dar

a slabozrakých Světové zdravotnické
organizace a hlavním koordinátorem
Vision 2020 a také členem výkonné
rady LOEC.
IP dr. Tam uvítal způsob podpory pomoci nevidomým a slabozrakým
touto formou a centrum bude i nadále
sledovat, aby bylo možné publikovat
způsob této odborné činnosti i v jiných zemích.

podporovány, které významné projekty již byly realizovány a jaké distriktní
projekty se v současné době realizují – III. etapa nemocnice Keňa, Lví
očko, Lionbus (lionský autobus pro
havarijní situace) aj. Naše činnost se
stává pro veřejnost velmi zajímavou
a natolik prospěšnou, že jsou signalizovány zájmy o založení dalších
lvích klubů, což přispěje k realizaci

našeho hlavního cíle – stát se plnohodnotným distriktem s minimálním
počtem 1250 členů. Musíme se však
také věnovat kvalitě členské základny
a předcházet odchodu členů z našich
řad.
IP dr. Tam pozdravil všechny své
prezidenty, členy klubů a členy kabinetu a poděkoval za obětavou činnost,

symbolický distriktní dar – slovenskou fujaru, jejíž zvuk spojí všechny
lidi. Lionka z LC Karlovy Vary Spa
Helena Ciglanská mu pak předala
překrásnou křišťálovou mísu ze sklárny Moser. Následovala diskuse a byly
vzneseny dotazy k IP. Týkaly se výměny mládeže, zveřejnění článků ve
světovém časopise Lion, velice zají-

V. Trapl, Wing-Kun Tam, R. Hudzovič, J. Bohorič a E. Musil

kterou lioni našeho distriktu vykonávají. Velice se mu líbil program, který
lioni na tento den připravili a obdivoval směry činností, které jsou pro náš
distrikt velice zajímavé a typické. Hovořil také o svých projektech ve funkci IP, o výsadbě stromů, o programu
SightFirst 2, modernizaci organizace
IALC, o členství aj. Upozornil na
nutnost hlubšího pochopení systému
činností lionů jiných zemí a světadílů.
Chce se seznámit s dalšími prezidenty
a liony – zatím poznal 7 tisíc prezidentů a má zájem hovořit se všemi. Jeho
projev byl velice zajímavý, konkrétní
a povzbuzující, nesl se ve správném
lionském duchu. Sklidil velký potlesk.
Beseda s prezidentem
Další zdravice a projevy přednesli
ID Bohorič a PID Musil. Po ukončení
projevů vystoupil v lidovém slovenském kroji prezident LC Brezno Jožo
Mak, který zazpíval svým sytým hlasem nádherné slovenské písně. Měl
veliký úspěch u všech. Guvernér pak
předal mezinárodnímu prezidentovi

mavý byl dotaz na organizaci IALC
a rozmístění stěžejních úřadů LCI.
Poté byli postupně vyzváni PDG,
prezidenti LC, členové kabinetu a zástupci klubů, aby na pódiu obdrželi
odznak mezinárodního prezidenta dr
Wing-Kun Tama. V závěru PDG Tibor Buček požádal, zda by IP mohl

zajistit vytištění krátkého článku o nemocnici Keňa ve světovém časopise
Lion. IP přislíbil, že jeho žádost podpoří a článek vyjde.
IP dr. Tam ještě jednou poděkoval
za vynikající přijetí, za krásné a bohaté zážitky celého dne ze setkání s liony a popřál všem brzy plnohodnotný
Distrikt 122.
Po skončení oficiální části pokračovala neformální zábava a přítomní
byli pozváni k malému občerstvení.
Všichni děkujeme hlavní organizátorce Emě Štěpánkové, avšak dík patří
všem, kteří se na organizaci návštěvy
mezinárodního prezidenta v našem
distriktu podíleli – guvernérovi Renému Hudzovičovi, sekretáři distriktu Antonu Gerákovi, PDG Vojtěchu
Traplovi, PDG Janě Flanderové, ceremoniáři distriktu Janu Tajblovi, ZCH
Janu Kalašovi, ZCH Radce Reichové,
člence rady kabinetu Janě Novákové,
členu kabinetu Janu Haurovi, prezidentu LC Praha Strahov San Giorgio
Milanu Horáčkovi, sekretářce téhož
klubu Haně Morkos, prezidentu LC
Praha Orel Andoru Šándorovi, prezidentu LC Brezno Jozefu Makovi, Heleně Ciglanské, Elianě Hudzovičové,
kameramanu Františku Klečkovi a fotografce Renatě Savkové. Děkujeme
také všem prezidentům klubů a lionům, že ochotně i z velké dálky přijeli
a sdíleli krásný zážitek, který jsme
společně prožili a důstojně reprezentovali všechny liony Distriktu 122.

Wing-Kun Tam a Jozef Mak
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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20. konvent Distriktu 122
Jaroslav Novotný, šéfredaktor
Jubilejní 20. konvent našeho distriktu se uskutečnil 19. května
2012 v Nitře, městě spojeném s historií Slováků i Čechů – vždyť
Nitra byla v minulosti jedním z center Velkomoravské říše, sídlil zde
legendární kníže Pribina a rovněž král Svatopluk. A právě do Nitry
přišli v 9. století byzantští věrozvěstové Cyril a Metoděj.
Hotel Zlatý kĺúčik, místo konání distriktního konventu ležící na úpatí Zoboru, poskytoval úchvatnou vyhlídku
na panoráma města Nitry, kterému
vévodil starobylý Nitranský hrad. Po
slavnostním zahájení podal guvernér
René Hudzovič zprávu o stavu distriktu, ve které vyhodnotil činnost distriktu v lionském roce 2011–2012.
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Emilie Štěpánková

byla předána vyznamenání a ocenění
nejaktivnějším lionkám a lionům.
V pracovní části konventu se rozhořela místy až vášnivá diskuse delegátů,
která se však pohříchu týkala především formálně procesuálních otázek
na úkor rozpravy o vlastní lionské činnosti. Výsledkem bylo vypuštění projednání stanov z programu konventu.
V průběhu jednání bylo uděleno
absolutorium pastguvernérovi Oldřichu Choděrovi, byly podány zprávy
o nejvýznamnějších distriktních projektech a schváleny či vzaty na vědomí
i významné distriktní dokumenty týkající se hospodaření distriktu.
Důležitým bodem programu byla
volba nového guvernéra a viceguvernérů distriktu. Všichni kandidáti na
tyto funkce – Radim Dvořák (guvernér, LC Rychnov nad Kněžnou), Rudolf Hlavačka (1. viceguvernér, LC
Nitra) a Emilie Štěpánková (2. viceguvernérka, LC Plzeň Bohemia) – se
ve svých krátkých projevech delegátům představili, reagovali i na diskusi
delegátů a prezentovali své představy

Poté pozdravil účastníky konventu primátor města Nitra, Doc. Ing.
Jozef Dvonč, CSc., jenž ocenil práci
lionských klubů, kterou poznal i jako
předseda Sdružení měst a obcí Slovenska. Primátor připomenul i svoji
účast na konventu v Mojmírovcích
u Nitry v roce 2008. Další host konventu, Marko Semeš, zástupce maltézských rytířů na Slovensku, ve svém
pozdravném projevu připomenul, že
Řád maltézských rytířů v současné
době zajišťuje servisní činnost druhého křídla nemocnice v Keni a navazuje
tak na činnost našeho distriktu, který
výstavbu nemocnice v Mukuyu-ini
podporuje. Při slavnostní části jednání

Pavel Beskydiar, Jozef Dvonč a Oldřich Choděra
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Rudolf Hlavačka

o další činnosti distriktu a lionských
klubů v dalším období. Všichni navržení kandidáti byli do svých funkcí
zvolení přesvědčivou většinou, což je
nepochybně zárukou toho, že i v dalším období se budou všichni lioni našeho distriktu jednotně účastnit plnění
svých cílů. V přátelské atmosféře pak
proběhl večerní závěrečný raut.

Správa o stave distriktu
René Hudzovič, DG
Vážený Vážení hostia, milí lioni, dámy a páni, dovoľte mi pri tejto
príležitosti vysloviť lionom Distriktu 122 úprimné poďakovanie
a veľký obdiv za ich prácu, ktorú nielen v období lionského roka
2011–2012, ale i v celom období existencie nášho distriktu na
presadzovanie, šírenie a najmä realizovanie prekrásnych myšlienok
nášho lionského hnutia vynaložili. Patrí im za to moja veľká vďaka
a obdiv.
Aktuálny lionský rok bol bohatý na
udalosti. Medzi najvýznamnejšie určite patrila návšteva International President Lions Clubs International WingKun Tam v našom distrikte, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 20.–22. 2. 2012.
S medzinárodným prezidentom sa
pri príležitosti jeho návštevy stretlo
asi 60 lionov z 15 klubov, ktorý mali
možnosť obohatiť svoj obzor o nové
skúsenosti, názory a myšlienky lionského hnutia prezentované p. prezidentom. Pán prezident ocenil aktivity
našich lionov, vyjadril obdiv nad našimi činnosťami typickými pre náš distrikt, ktoré súčasne označil za veľmi
zaujímavé a podnetné.

Oceněna byla i činnost lionů LC Banská Bystrica

Úspešné projekty
Príjemnou udalosťou bolo otvorenie ďalšej časti nemocnice v Keni
18. 9. 2011, ktorého sa zúčastnilo
10 lionov z nášho distriktu. Úspešná
realizácia II. etapy výstavby nemocnice v Keni bola výsledkom práce IPDG

Oldřicha Choděru, ktorému patrí poďakovanie za aktivitu, zabezpečenie
a podporu tejto akcie.
Ďalší významný rozvoj zaznamenal i projekt Levie očko, zameraný
na zistenie refrakčných vád detí predškolského veku neinvazívnou metó-

Ať žije lionský konvent! Na shledanou za rok!

dou a v štádiu, keď sú ešte liečiteľné, s vysokým percentom úspešnosti,
ktorý si osvojuje a realizuje stále viac
lionských klubov. V tomto roku sa
k doterajším 9 klubom pridali ďalšie
4, a to LC Brno, LC Olomouc, LC
Praha První a LC Nitra, i vďaka tejto
skutočnosti sa počet meraní v tomto
lionskom roku zvýšil o 41 %. Lionom
realizujúcim uvedený projekt patrí
veľká vďaka a teší nás najmä to, že
sa nám podarilo prispieť k odhaleniu
refrakčných vád u 2575 detí, ktoré
boli následne odovzdané do lekárskej
starostlivosti. Veľkú zásluhu na realizácii a rozvoji Levieho očka má Jana
Flanderová, ktorej patrí moje poďakovanie.
Verím, že sa nám úspešne podarí
uviesť do života a rozvíjať v tomto
roku novovzniknutý distriktný projekt
Golf tour LCI D-122 ČR a SR. Ide
o usporiadanie série golfových turnajov, ktoré by boli prostriedkom na získavanie financií na realizáciu ďalších
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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PDG a GLT koordinátora Vojtecha
Trapla.

Lea Janků (ZCH) přijímá vyznamenání guvernéra

charitatívnych projektov a akcií. Myšlienkou je získaný výťažok z jednotlivých turnajov kumulovať a následne použiť na realizáciu hodnotného
charitatívneho alebo humanitárneho
projektu realizovaného v spolupráci
s významnou inštitúciou. Projekt odštartuje turnaj usporiadaný LC Praha
Heraldic v septembri a o podporu
uvedeného projektu usporiadaním
ďalšieho zo série turnajov prejavil záujem LC Banská Bystrica Lea.

väčšiu zásluhu Jan Haur, ktorému by
som rád za jeho mimoriadny prínos
i touto cestou poďakoval.
K bezproblémovému fungovaniu

Propagácia lionizmu
K skvalitneniu našej činnosti
a k zlepšeniu propagácie nášho hnutia určite pomôže i nový distriktný
web, ktorý bol vytvorený v aktuálnom
lionskom roku a ktorý už úspešne funguje. Na vytvorení, fungovaní a prevádzkovaní uvedeného webu má naj-

nášho distriktu by mali napomôcť
i nové stanovy Distriktu 122 – ČR
a SR, ktorých návrh bol na doporučenie International Directors Janéza Bohoriča a Past International
Directors Ernsta Musila spracovaný
komisiou pre harmonizáciu stanov Distriktu 122 – ČR a SR pod vedením
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Nové myšlienky
pre rozvoj
ďalších činností
a programov.

Rozširovať základňu
Milí lioni, vážené dámy a páni,
dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že
pokiaľ dokážeme svojou činorodou
prácou i naďalej napĺňať myšlienky
nášho lionského hnutia a pokiaľ sa
v rámci svojich individuálnych aktivít stretneme s priateľmi, známymi,
porozprávame sa s nimi o našich
dobročinných akciách, ktoré realizujeme, a taktiež i o tom, že sa pri
nich stýkame s ľuďmi, s ktorými sme
radi, s ktorými môžeme realizovať
naše záujmy, v ktorých prítomnosti
sa cítime dobre, čím môžeme u nich
prebudiť túžbu stať sa našimi členmi,
bude sa nám dariť rozširovať i našu
členskú základňu. Prílev nových členov nám napomôže nielen k dosiahnutiu jedného z našich cieľov – stať
sa riadnym distriktom –, ale získame
i nositeľov nových myšlienok pre rozvoj ďalších činností a programov, čím
môžeme ešte viac zefektívniť činnosť
pri napĺňaní hesla We serve. Verím,
že v nasledujúcom období sa k Leo
klubu v Nitre, ktorý rozšíril naše rady
v tomto lionskom roku, pridajú i ďalší.
Záverom mi dovoľte zaželať vám
všetkým množstvo úspechov v ďalšej,
nie síce jednoduchej, ale o to krajšej
a ušľachtilejšej činnosti v prospech
tých, ktorí to potrebujú a ktorým môžeme svojou činnosťou urobiť radosť.
Ďakujem Vám.

Guvernér D-122 2012–2013
Radim Dvořák, EDG
Vážení pastguvernéři, přátelé, lionky a lioni!
Musím říci, že jsem nebyl připraven na to, že bych se měl
prezentovat. Teď, když jsem byl svědkem hlasování, které zde
proběhlo, musím trochu pozměnit a pootočit svoji prezentaci.
Byl bych velmi rád, aby z mé strany zaznělo jedno: byl jsem vybrán
guvernérem jako řešení vzniklé situace na základě pokynů Oak Brooku.
Byl bych rád, abych posloužil vzniklé
situaci, ale když teď vidím toto hlasování, vidím proti sobě dva tábory.
Chtěl bych říci, že pakliže budu zvolen, tak bych vynaložil v příštím roce
veškeré úsilí, kterého jsem schopen, abych tyto dva tábory sjednotil pokud možno v jeden tábor, aby
to nebylo tak, že jeden bude navrhovat něco zásadně opačného než
návrh, který byl demokraticky projednán.
Některé věci byly velice nešťastné, nešťastné je i to, že jsme provizorní distrikt, a proto za nás rozhodují jinde. Bylo by dobré, abychom
sami rozhodovali o tom, kdo bude
guvernérem! Abychom nemuseli
hlasovat o kandidátech, které nám
někdo schválí nebo neschválí.
Cesta k tomu povede tak, že
musíme splnit kvótu 1250 členů,
ke které se již mnoho let blížíme,
v současné době je to kolem tisícovky. Slyšel jsem už hodně takových
prohlášení kandidátů na guvernéra,
kteří toto chtěli během svého volebního období změnit, chtěli navýšit
počet členů a dosáhnout toho, co
vám tady říkám já. Zatím se to za
dvacet let nepodařilo nikomu. Chtěl
bych vyzvat všechny, ať již hlasují
pro Dvořáka nebo proti Dvořákovi, pro návrh programu nebo proti
němu, pro stanovy a proti stanovám,
aby mě v tom nenechali a aby to nebylo ode mě zase plané, že bych byl
rád, aby nás bylo 1250.
Díval jsem se na seznam členů,
na to kolik mají členů jednotlivé
kluby, jak jim přibývají členové,
a díval jsem se na členy i z hlediska

akademických titulů. Drtivá většina
členů v obou republikách má akademický titul. Nic proti vysokoškolsky
vzdělaným lidem, ale myslím si, že
bychom mohli hnutí otevřít pro lidi,
kteří chtějí pracovat, chtějí se zapojit, a nemusí to být poslanci, primátoři, majitelé velkých firem, nemusí
to být významní lidé, můžou to být
obyčejní slušní lidé, kteří chtějí pracovat.
Jsem vyškolen jako lion v Americe, účastnil jsem se čtyř mezinárodních konventů, navštívil jsem
kluby v mnoha státech USA, na severu Afriky, v Německu, Rakousku,
samozřejmě i v našem distriktu. Je
zde zásadní rozdíl v pojetí a vnímání
lionismu. V Americe je to skutečně
o té pomoci a službě, o projektech,
které ti lidé naplňují. Jsou to obyčejní lidé. V klubu tam jsou vedle
sebe majitel firmy a junior manager
McDonald’s, sedí vedle sebe a dělají společně. Evropské pojetí se
mi zdá být velice snobské, jde více
o prestiž a já tedy za ten rok udělám
maximum pro to, aby mezi nás přišli lidé, kteří nejsou VIP, kteří chtějí
pracovat, nejsou konfliktní a myšlenka lionismu je oslovuje. Toto je
moje krédo.
Znovu vyzývám všechny, kteří mě volili nebo budou volit nebo
i nebudou volit, ať přijmou moji napřaženou pomocnou ruku, abychom
byli stálým distriktem a mohli si
rozhodovat a nemuseli se tady dohadovat o tom, koho zvolíme a jakým
způsobem a na základě jakých stanov potom čekat, jak nám to jinde
schválí nebo ne. To je můj stručný
program. Když bude někdo chtít na
toto téma spolupracovat a pomoci
mi, tak je vítán.
Děkuji.

„Vyzývám všechny,
ať přijmou moji
napřaženou
pomocnou ruku.“
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Devín–Bratislava 2012
Radomír Mako, prezident LC Bratislava Istropolis
Tohto roku to už bolo štvrtý krát, čo Lions Club Bratislava Istropolis zabezpečil
účasť detí zo Základných škôl pre nevidiacich a slabozrakých žiakov z Levoče
a z Bratislavy.
Ak niekto sleduje túto akciu, hneď si
všimol zmenu – k žiakom z Levoče sa
pridali aj deti z Bratislavy. Dôvod je
jednoduchý – po 3 úspešných rokoch
sa žiadalo posunúť opäť trochu ďalej,
a tak do hry sa pridala aj bratislavská
škola... Ako sami povedali, zatiaľ na
skúšku, lebo nevedeli, čo ich čaká.
No na konci boli veľmi vďační a radi,
že sa dali nahovoriť. Vyzerá to tak, že
sa snáď začína tvoriť niečo zaujímavé a stabilné do budúcna. Táto smelá
predstava sa zdá byť reálna, pretože
o spoluprácu majú záujem tohtoroční podporovatelia, hlavný finančný
a športový partner ZSE a. s., športový
partner firma Danisco a cítime silnú
podporu HM SR Bratislava a jeho
organizácie STARZ... Ale nepredbiehajme, poďme sa pozrieť, ako to bolo
na tohtoročnom „Malom Devíne“, kde
naše deti pretekali.
Na štarte sa ich zišlo 19, z toho
12 potrebovalo spolubežca. Niektorí
z nich už tu boli aj predtým, ale pre
väčšinu to bol nový zážitok. Nie všetci
prišli bojovať „o miestenku na lon12 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

dýnsku olympiádu“, väčšina si prišla
vyskúšať, ako je to bežať na takomto veľkom preteku, po uliciach mesta
v reálnom prostredí, medzi zdravými
rovesníkmi. Dobehli všetci a samozrejme spokojní... A kto nie, tak si
aspoň dal to správne predsavzatie do
ďalšieho roka. Veď pozrite, ako sa
snažili a potom žiarili v cieli.
Tradícia pretekov
Pre tých, ktorí nevedia, čo je to
Devín–Bratislava, tak pridávam zopár
základných informácií.
Preteky majú dlhú 65ročnú históriu a každý rok sa na nich zúčastňuje viac a viac pretekárov. Tohto roku
to bolo vyše 4 tisíc ľudí! Hlavná trať
(12 km) vedie z Devína do Bratislavy
a Malý Devín, ako sprievodná akcia,
má dĺžku 2,6 km. Trať vedie po uliciach mesta s cieľom na nábreží a tu
bolo miesto pre ďalšiu lionskú aktivitu klubu Istropolis – propagačný stánok ako Lions Club Istropolis, tak aj
levočskej školy. Bolo tu občerstvenie
a hlavne propagačný materiál o levoč-

skej škole a rôzne výrobky ich detí.
Bolo príjemné vidieť, že okoloidúci
ľudia sa zaujímali a pýtali.
Štandardným bodom programu je
už účasť detí na pódiu, kde sú spovedaní a asistujú pri žrebovaní tomboly
pred zrakmi niekoľkotisícového obecenstva. Ako to už býva, deti svojou
prirodzenosťou najlepšie oslovia davy
ľudí... A oni to aj naozaj vedia.
Odmenou za ich športové snaženie
im bol na záver dňa poskytnutý pobyt
v akvaparku. Kúpanie a šantenia vo
vode nikoho nenahnevá, že? Tak to
bolo aj teraz.
Čo na záver? Len to, že ďakujeme
všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli v tejto krásnej akcii či už finančne,
športovou účasťou ako sprievodcovia
nevidiacich detí, poskytnutím potrebných vecí, alebo inou hodnotou, či len
prostým záujmom a sľubom pomoci...
Je veľmi príjemné vnímať, ako tie deti
sú vďačné za záujem „dospelákov“,
a čo je dôležité, dostávajú odvahu sa
nebáť napriek svojmu hendikepu, či
už zdravotnému, alebo sociálnemu.

Jumelage mezi hradbami
Jaroslav Novotný, šéfredaktor
Po rozdělení jednotného bavorského distriktu v přátelských
setkáních pokračují oba nové distrikty 111-Bayern Nord
a 111-Bayern Ost. Vzhledem k tomu, že loňské setkání se konalo
v Řezně (BO), ujal se organizace letošní jumelage distrikt 111-BN
a za místo setkání ve dnech 20.–22. 4. 2012 určil západobavorské
město Dinkelsbühl.
Obě setkání měla samozřejmě mnoho společného, jumelage mají již svůj
víceméně zaběhnutý program a Řezno i Dinkelsbühl mají pochopitelně
mnoho společného, vždyť se nakonec
obě nacházejí v Bavorsku. Smyslem
lionských setkání však samozřejmě
není být za každou cenu originální
a ukazovat jen věci zcela nové a dosud nevídané. Cílem jumelage je jak
setkání starých lionských přátel, tak
navazování nových přátelství, vždyť
lioni si mají vždy co říci a nezabrání
tomu ani případná jazyková bariéra.
Tím ale nechci říci, že bychom při
letošní jumelage neviděli nic nového, naopak, Dinkelsbühl nám nabídl
mnoho nových krásných zážitků.
Starosta, ovar, pivo...
Letošní jumelage se uskutečnila
samozřejmě pod taktovkou letošního guvernéra distriktu Bayern Nord
Thomase Drehsena, našeho starého
známého, vždyť se zúčastnil již jumelage v roce 2005 v Bamberku, tedy
ve městě, kde společně se svojí man-

želkou Susanne provozuje advokátní
kancelář. Sekundoval mu samozřejmě
i guvernér druhého družebního distriktu Bayern Ost Klaus Maier, lékař
z Marktredwitzu. Podstatnou měrou
se na organizaci jumelage pochopitelně podílel i tamní lionský klub v čele
s prezidentem Rolfem Dürrem.
Lioni všech spřátelených distriktů
se poprvé společně setkali v Městské
hale, postavené v roce 1600, dřívější
Bau der Schranne, která později sloužila jako obilní burza. Ve starém sále
nás přivítala slavná chlapecká kapela, která se může chlubit několikasetletou tradicí. Kromě představitelů
obou distriktů nás pozdravil i starosta (Oberbürgermeister) Dinkelsbühlu
Christoph Hammer (CSU), který nás
seznámil i s dlouhou historií města.
Říká se, že láska prochází přes
žaludek, možná i proto dalším bodem programu bylo seznámení se
s franckými specialitami. Uskutečnilo
se v obci Landensteinbach nedaleko
Dinkelsbühlu, kde nám byly na biofarmě Lecher nabídnuty nejrůznější

Dobrou náladu šířil v Dinkelsbühlu i Jiří Stříteský

pochoutky teplé i studené kuchyně,
nechybělo samo sebou ovarové koleno, tlačenky, vepřové maso, ale třeba
i smažený kapr. To vše bylo možné
zapít dobrým bavorským pivem nebo
i jinými nápoji.
Starobylé město
Dinkelsbühl jsme si mohli prohlédnout během sobotního dopoledne. Dinkelsbühl má mnoho společného s místem předchozí jumelage,
Řeznem, není však u nás ani zdaleka
tak známé, což je dáno nejen podstatně větší vzdáleností od našich hranic,
ale i tím, že svými 11 tisíci obyvateli se velikostí nemůže rovnat více
než desetkrát většímu Řeznu. Dinkelsbühl má však své nepopiratelné
přednosti.
Město ležící na břehu řeky Wörnitz je celé obklopené středověkými
hradbami s branami ze 13.–16. století. Staré město tvoří ničím nerušený
uzavřený celek, zachovávající si jedinečnou historickou atmosféru, městské hradby jsou obklopeny pásem zeleně a nenavazuje na ně žádná novější
zástavba. Dinkelsbühlu paradoxně
pomohlo i to, že míval štěstí v neštěstí. V důsledku četných náboženských
bouří totiž město zchudlo, a nestalo
se proto lákavým cílem nepřátelských
armád. Ve městě se nerozvinul ani
průmysl, takže nebylo ani cílem náletů za druhé světové války. Veškeré
historické domy ve středu města jsou
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proto zcela původní, nová výstavba
je ve městě v podstatě zakázána, tj.
zejména staré průčelí musí být vždy
i při přestavbách zachováno.
Ve městě je pochopitelně možné
se do nekonečna procházet starobylými uličkami lemovanými typickými
hrázděnými domy a vychutnávat si
jeho klidnou atmosféru. Nelze nezmínit starou radnici ze 14. století
nebo farní kostel z 15. století či areál staré nemocnice, založené již ve
13. století.
Sládkovo překvapení
Překvapení v Zemském divadle –
tak byl označen hlavní bod odpoledního programu. Nevěděli jsme, co nás
čeká, vyloučit jsme nemohli nějaké
folklórní představení či něco podobného. Bavorští lioni nás však skutečně
překvapili – zhlédli jsme představení
slovenského mima! Milan Sládek však
patří k čelným představitelům světové pantomimy druhé poloviny minulého století. Současně je i živoucím
ztělesněním německo-česko-slovenské sounáležitosti. Vždyť po studiích
v Bratislavě koncem 50. let odešel do
Prahy, kde zahájil svou profesionální
kariéru v divadle D-34 E. F. Buriana.
Po roce 1968 ale emigroval do Německa, V Kolíně nad Rýnem v roce
1974 založil divadlo se slovenským
názvem Kefka (česky kartáček), které
bylo na dlouhou dobu jedinou stálou
scénou pantomimy v západní Evropě. V roce 1992 se na deset let vrátil
na Slovensko, nyní však opět působí

Vlevo Christoph Hammer, vpravo Thomas Drehsen (DG) a Rolf Dürr

v Německu. Během svého bohatého
uměleckého života se dostalo Milanu
Sládkovi bezpočet ocenění po celém
světě. V roce 2000 mu byl udělen
prezidentem Slovenské republiky
Rudolfem Schusterem Řád Ľudevíta
Štúra III. třídy, v témže roce Milana
Sládka vyznamenal Křížem za zásluhy prezident SRN Johannes Rau. Ani
věk neubral Milanu Sládkovi nic na
jeho mistrovství, a tak jsme si mohli plně vychutnat jeho pantomimické
vystoupení i se slovensko-německým
komentářem.
Závěrečná setkání
Společné zasedání kabinetů všech
distriktů bylo věnováno aktuálním
problémům lionské činnosti. M j. byla
projednávána i otázka účasti na mezinárodním lionském konventu, který

se uskuteční 5.–9. 7. 2013 v Hamburku. Informaci o činnosti našeho distriktu a jeho aktuálních problémech
podal Vojtěch Trapl, zastupující při
setkání našeho guvernéra. Účastníci
společného zasedání minutou ticha
uctili památku nedávno zesnulého liona Manfreda Zollfranka.
Slavnostní večeře byla i tentokráte závěrečným bodem jumelage, která se konala v sále hotelu Deutsches
Haus, honosném hrázděném domě na
Vinném trhu v centru města. Vystoupili při ní guvernéři obou bavorských
distriktů Thomas Drehsen a Klaus
Maier, náš distrikt zastupoval Vojtěch Trapl, PDG. Zvláštního ocenění
se dostalo Hanně Cordes, která má
v distriktu 111 BO na starosti právě
družební vztahy a ve dnech jumelage
slavila významné životní výročí.

Vlevo: Klaus Meier, Thomas Drehsen a Vojtěch Trapl. Vpravo: slovenský mim Milan Sládek.
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Zelená planéta 2012:
zasadili sme vyše 3500 stromov
Andrej Terem, LC Bratislava Bona fide
Pred nedávnom prišiel prezident LCI Wing-Kun Tam s výzvou na
zasadenie milióna stromov po celom svete. Táto myšlienka sa ujala
aj v našom klube a po prvotnej diskusii sa nám podarilo vďaka
sadeniu prispieť k udržateľnému rozvoju našej planéty Zem.
Lions Club Bona Fide Bratislava
v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. (Lesy SR) v Chránenom
území Malých Karpát pri lokalite Biely Kríž vysadil celkom 3575 malých
bukov, ktoré nahrádzajú vyvrátené
stromové porasty na mieste víchrice
z roku 2011.
I keď počasie v sobotu ráno
14. apríla 2012 nevyzeralo spočiatku priaznivo, nakoniec sa nad nami
zľutovalo a umožnilo nám tak užiť si
príjemný deň.
Podujatie svojimi znalosťami
a malým občerstvením v podobe teplého čaju a kávy podporili zamestnanci Lesy SR zastúpené p. Martinom
Knurovským a jeho kolegami, ktorí
pripravili pre nás a deti nielen samotné sadenie stromčekov, ale aj sprievodný program. Pri akcii nám prišli
pomôcť deti z DD Podunajské Biskupice a deti zo Základnej internátnej
školy pre slabozraké a nevidiace deti
na Svrčej ulici ako i naši členovia
a priatelia. Pridali sa i zástupcovia
bratislavských klubov z 1. bratislavského klubu, Region Chairman Jozef
Škultéty spolu so Zone Chairmanom
Tomášom Zajacom a priatelia z klu-

bu LC Istropolis – prezident klubu
Radomír Mako s rodinou a Miroslav
Hanes, ktorý sa neskôr stal hrdinom
dňa.
Po úvodnej inštruktáži si nás páni
lesníci rozdelili do skupín na mladších a starších a prišlo na rad ich
sadenie. Keďže sadenie všetkých
3575 stromčekov by bolo pre nás ako
neskúsených lesných hospodárov pomerne náročné, Lesy SR vďaka našej
finančnej pomoci a svojim spolupracovníkom vysadili v tejto lokalite až
3075 stromčekov a zvyšných 500 nechali na našu sobotňajšiu šikovnosť.
Napriek prvotným obavám nám práca
nakoniec išla veľmi ľahko a podarilo
sa nám postupne všetky stromčeky
podľa pokynov pánov lesníkov zasadiť. Počas sadenia sme sa dozvedeli,
aké majú byť odstupy medzi stromčekmi, čo im škodí ako aj mnohé zaujímavosti z práce v lese.
Po sadení sme boli deti ako aj my
starší odmenení opekačkou a rozhovormi s ostatnými. Milou vsuvkou
bolo hľadanie „stratenej motyky
v lese“, pričom vďaka patrí za jej konečné nájdenie nášmu priateľovi Miroslavovi Hanesovi z klubu LC Istro-

polis, za čo zožal po návrate z miesta
činu kolektívny aplauz. Páni lesníci
mali aj po samotnom sadení stromčekov pripravený špeciálny program
pre deti tematicky spojený s lesmi
a prírodou. Program sa deťom tak
zapáčil, že nakoniec ani nechceli ísť
domov.
Na celom podujatí sa zúčastnilo celkovo 45 priaznivcov a členov,
vďaka čomu môže naša planéta aspoň o trochu lepšie dýchať a môžeme
spokojne povedať, že sme k jej ochrane prispeli svojou činnosťou aj my.
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Mír očima dětí
2011–2012
Anton Gerák, sekretář distriktu
Kabinet vyhodnotil na svém zasedání zaslané
obrázky v rámci distriktní soutěže „Mír očima
dětí“. Letošní heslo bylo „Děti znají (vědí),
co je mír“, soutěž obeslaly kluby ze Slovenska
i z České republiky.
První cenu získal plakát s názvem „Mír je křehký jako
květina, netrhej, nešlap, nelámej“, který namalovala
třináctiletá slečna Veronika Bálková ze ZŠ Zborovská
v Táboře.
Druhou cenu získal obrázek s názvem „Spolunažívanie
ľudí nech je ako spolunažívanie rozných farieb“, který
namalovala jedenáctiletá slečna Mária Demková ze ZUŠ
Jantárová 6 v Košicích.
Třetí místo obsadila třináctiletá slečna Barbora Svatošová s obrázkem „Nechť motýli roznesou na svých křídlech
mír po celém světě“ ze ZŠ Zborovská v Táboře.
1. místo: Veronika Bálková, Tábor

2. místo: Mária Demková, Košice
16 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

3. místo: Barbora Svatošová, Tábor

V Táboře mají radost nejen z vítězství,
ale i z daru od vedení Distriktu 122
Mirek Fučík, LC Tábor
Náš LC Tábor se již třináctým rokem zapojil do mezinárodní výtvarné
soutěže Mírový plakát. Žáci základních škol ve věku 11–13 let tento
rok vytvářeli plakát na dané téma o míru, „Děti ví, co je mír“.
Základního kola se účastnilo 128 žáků, do regionálního
kola postoupilo 18 prací. Výběr do distriktního kola byl
velice těžký, ale nakonec porota vybrala tři práce, které
nejvíce vypodobnily letošní téma. S nedočkavostí jsme
očekávali, jak dopadne konečné vyhodnocení. Náš distrikt
pro tento rok totiž velice motivoval všechny kluby, a tím
i zúčastněné školy. Škole, ze které vzejde vítěz, bude darována interaktivní tabule. A to byla velká výzva pro nás
všechny v klubu, ale hlavně ve škole. Vše pro nás dopadlo
výborně, ale o tom všem se dozvíme více v rozhovoru s vítězkou distriktního kola Veronikou Bálkovou ze Základní
školy Tábor – Zborovská ulice. O jejím velkém úspěchu
jsem si s ní povídal po vernisáži výstavy prací Mírový plakát, která proběhla u příležitosti Dobročinného koncertu
LC Tábor v táborském divadle.
Veroniko, vidím, že jsi více než šťastna.

Ano. Vůbec jsem nečekala, že tady bude tolik lidí, že dostanu takové ceny. Musím říci, že jsem tak překvapena, že
nevím, jak budu odpovídat na vaše otázky.
Neměj obavy. Nejdříve ti my všichni z našeho klubu blahopřejeme. Máme z toho velkou radost.

Děkuji za blahopřání. Já takovou radost ještě nikdy neměla. Jsem ráda, že ji sdílíte se mnou. Jsem překvapena
velikou účastí na vernisáži a spokojeností všech, když jste
oznamoval, že jsem já vyhrála.
Veroniko, čím je to, že jsi vytvořila tak dobrou kresbu?

Já už od malička ráda kreslím a rodiče mne v tom podporují. Pro rozvoj výtvarného cítění a radosti kreslit mne
však získala naše paní učitelka Mgr. Věra Bečvářová.
Teprve při jejích hodinách jsem začala lépe kreslit, ale
hlavně jsem začala používat v kresbě její rady. Ona jich
má na rozdávání a já jsem ráda, že máme takovou paní
učitelku.

A vidíš, to se ti podařilo.

Asi ano, ale stále jsem tomu nechtěla věřit, protože práce Barbory Svatošové a Honzy Slezáka se mi také hodně
wlíbily.
Máš pravdu. A navíc do distriktního kola postoupily práce
z klubů celé České a Slovenské republiky, takže konkurence byla veliká.

Asi ano. Vždyť na druhém místě se umístnila dívka z Košic. Mohu vás poprosit, abyste ji prostřednictvím vašeho
časopisu pozdravovali? My máme vaše lionské časopisy
pravidelně vystavené ve škole.
Rád to činím a pozdravuji nejen ji, ale zasíláme také z jihu
Čech pozdrav Lions Clubu Košice. Tvoje vítězná práce
byla zaslána do Spojených států amerických k celosvětovému vyhodnocení. Bohužel, tam už jsme tě na předních
místech nenašli.

To vůbec nevadí. Já jsem nadšena úspěchem tady u nás.
Vždyť jsem první…
Ještě pro úplnost. Jak se jmenuje tvoje práce?

Mír je křehký jako květina. Netrhej, nešlap, nelámej…
To jsi výborně vystihla a dala jsi zároveň odkaz, ale i návod všem lidem, kteří usilují o mír. Jak přijali ve škole, že
tvojí zásluhou škola dostala interaktivní tabuli?

Z toho mám radost i já. Škola ji potřebuje, protože ji využíváme v řadě předmětů. Radost měl i náš pan ředitel
Mgr. Zdeněk Mlčkovský, který mi za to hezky poděkoval.
Byla jsem i ráda, že byl s námi při odměňování na jevišti

Když jsi koncem října odevzdala svoji práci, myslela jsi na
nějaký úspěch?

Nemyslela, ale přála jsem si, abych byla vybrána aspoň do
regionálního kola. Ono asi bylo dobré i to, že jsem se této
soutěže zúčastnila už třetím rokem a získala zkušenosti,
na co se zaměřit. Práce totiž musí být originální, musí
mít výtvarnou hodnotu, ale hlavně musí vypodobnit dané
téma, které je každým rokem jiné.
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divadla. Chtěla bych poděkovat i Radce Reichové z Karlových Varů, která mi darovala notebook. Já si ho tolik
přála. A díky i paní Emě Štěpánkové za milou obálku od
distriktu.
Ano, předání a zahájení vernisáže se účastnila zónová
chairperson, paní JUDr. Ema Štěpánková, která velmi
dobře zhodnotila celý pracovní rok a konečný úspěch nejen tvůj, ale i našeho klubu. Jsem rád, že dokázala doručit
tabuli do školy ještě před vyhodnocením a dovezla pro
tebe dárek, z kterého ti září oči.

Ano i já jí děkuji. Ale vlastně my, z naší školy děkujeme i vám, že jste před deseti roky přišli k nám do školy
a po celou tu dobu organizujete tuto soutěž, která nás baví
a rádi se jí zúčastňujeme.
Veroniko, děkuji a přeji ti další úspěchy ve studiu a životě. Nesmíme ale zapomenout poděkovat i paní učitelce
Mgr. Věře Bečvářové, která tě dovedla až k vítězství. Paní
učitelko, děkujeme, že tak svědomitě připravujete žáky
pro takovéto soutěže.

Děkuji, ale musím vám říci, že soutěží stále přibývá a já

mám ve třídě jen jednu hodinu výtvarné výchovy. Takže
jsme se museli domluvit několikrát na odpoledne, aby práce měla úroveň a něco říkala. A pak to děti musely dodělat
doma. Vždyť je to jejich práce. Jsem ráda, že mi v letošním roce pomohla i kolegyně paní Mgr. Hana Kodýmová.
Když je více prací, je z čeho vybírat a také musím říci, že
přinesla i další pohled, jak vyjádřit mírové téma. Víte, pro
jedenáctileté děti je velice těžké se konkrétně vyjádřit na
stále opakující se základní téma. Snad se nám to společně
povedlo. Prosím vás, poděkujte i paní dr. Štěpánkové za
povzbudivá slova k nám učitelům na jevišti divadla. Měla
jsem z toho radost, že veřejnost nás takto oceňuje. Příští
týden budeme instalovat tuto výstavu i v naší škole, aby
se s pracemi mohli seznámit i další žáci a celá veřejnost.
Paní učitelko, ještě jednou díky za vaši pomoc. Věřím, že
nám a dětem pomůžete i v tomto roce.

Určitě. Začneme už nyní...
A na závěr slova tatínka vítězky soutěže, pana Bálka.

Je dobře, že v Táboře je takový klub a pracuje systematicky s mládeží. A že pracuje dobře, je skutečně vidět…

Levie očko pod Zoborom
Karol Hattas, sekretár LC Nitra
Dňa 29. 3. 2012 sa uskutočnilo neinvazívne meranie očí
v MŠ v Janikovciach pri Nitre a MŠ na Piaristickej ulici v Nitre.

Prezident LC Nitra Miloš Paliatka aktívne pomáhal

Meranie je súčasťou lionského distriktného projektu Lions
Eye – Levie očko. Členovia Lions Clubu v Nitre sa podujali na jeho realizáciu v Nitrianskom kraji. Jednalo sa
o pilotnú časť, v ktorej bolo meranie realizované prístrojovým vybavením, ktoré zapožičal Lions Club Zvolen. Zástupcovia z LC Zvolen sa aj priamo zúčastnili na meraní.
Odovzdali nitrianským lionom svoje skúsenosti z meraní
vo Banskobystrickom kraji. Na meraní sa zúčastnili aj členovia nitrianskeho Leo klubu, vybraní študenti Strednej
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zdravotníckej školy v Nitre a študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tí všetci majú záujem pomôcť pri
odhaľovaní očných chýb u detí v predškolskom veku.
Zástupcovia LC Zvolen vysvetlili v úvode princíp bezdotykového vyšetrenia. Popri praktickom predvedení kamery sa všetci oboznámili s tým, ako pracovať s deťmi
pred, počas a po vyšetrení. Následne prebehlo meranie
detských očiek. Všetci záujemcovia si mohli vyskúšať prácu s kamerou. Jedným z prvých záujemcov o praktické
meranie bol aj prezident LC Nitra, pán Miloš Paliatka, ktorý sa najviac pričinil o odštartovanie Levieho očka v Nitrianskom kraji. Deti boli merané jednotlivo v skupinkách
po 5–6 detí a každé bolo odmenené farebným obrázkom.
Spolu prebehlo 45 meraní, z toho bolo 16 detí s pozitívnym nálezom, čo je až 35,5 %. Na záver je treba
predovšetkým poďakovať LC Zvolen a jeho zástupcom,
bez ktorých by uvedené merania nebolo možné previesť.
Poďakovanie tiež patrí vedeniu zúčastnených materských
škôl, ktoré získali súhlas rodičov s meraním a poskytli svoje priestory. Vďaka patrí aj pedagogickým pracovníkom
z MŠ, ktorí pomohli pri organizácii merania. Nakoniec si
pochvalu zaslúžia aj všetci členovia zúčastnených organizácií. Z ich radov bude zostavený dobrovoľný tým, ktorý
v budúcnosti personálne zabezpečí ďalšie merania.

Mléko pro kojence
Christian Choděra, prezident LC Praha Energetic
Je nám milou povinností vám oznámit, že dne 20. 4. 2012 předal náš
klub Lions Praha Energetic 20 kartonů sunaru a dětských kašiček
do Kojeneckého ústavu Ústeckého kraje v Mostě.
Jak celá myšlenka vznikla? Velké
díky patří našemu členovi Mgr. Danielovi Mackovi, který získal zmiňované produkty od svého známého.
Známý si na tomto místě nepřeje
být jmenován, a proto pouze podotýkám, že tvoří mezinárodní skupinu
potravinářských firem a zaměřuje
se především na výrobu a prodej
dětské výživy a cereálních výrobků.
Náš klub tak zprostředkoval předání
výrobků pro děti mezi naším členem
a jedním z největších kojeneckých
ústavů v České republice.
A z jakého důvodu jsme si vybrali právě kojenecký ústav v Mostě? Odpověď na tuto otázku je zcela
jednoduchá – v tomto zdravotnickém
zařízení totiž pracuje na pozici sestry jedna maminka manželky našeho
člena, a proto byla komunikace velice přátelská a vlídná.
Jen pro upřesnění – neformální
předání proběhlo o několik dní dříve, poněvadž kojenecký ústav disponuje automobilem typu dodávka
a kartony si tak mohl pohodlně vyzvednout. Jelikož náš klub je energetický, nelenili jsme a vyrazili jsme

na „kontrolu“ přímo do Mostu. Jeli
jsme ve složení Christian Choděra
(prezident) a Daniel Konrád (sekretář).
Batolatům chutnalo
Kojenecký ústav Ústeckého kraje
v Mostě zajišťuje ubytování, stravování, ošacení a další potřeby dětem
sociálně ohroženým a zdravotně
postiženým ve věku 0–3 roky ze
spádové oblasti Ústeckého kraje.
Dále ústav děti sleduje po zdravotní, neurologické a psychické stránce, poskytuje jim rehabilitační péči
a v neposlední řadě je zařazuje do
výchovných programů. Celková kapacita je 126 lůžek na šesti odděleních a při naší návštěvě byla obsazenost postýlek cca 95 %.
Paní sestra nás provedla po celém rozlehlém a velmi pěkně zrekonstruovaném areálu a nahlédli jsme
i do pokoje s dětmi. Dále nám na
dotaz, zda batolatům „naše“ výrobky chutnají, s úsměvem odpověděla:
„Ony jsou zvyklé na neznačkové produkty, kuchaři to tak musí postupně
přimíchávat...“ Bylo ale vidět, že je

velice ráda. Paní ředitelka PhDr.
Milada Šilhová nás přivítala ve své
kanceláři, kde nám nabídla i malé
pohoštění. Následně jsme si popovídali, vyfotili se, předali vlaječku
a odjeli s dobrým pocitem do Prahy.
Do budoucna máme od všech
stran přislíbeno, že na toto předání
navážeme. Věříme, že v dnešní velice složité a náročně době budeme
pozitivně podporovat kojence, kteří
se do této životní situace nedostali
vlastním zaviněním. Paní ředitelka
tuto informaci přivítala s otevřenou
náručí, protože současný ministr
práce a sociálních věcí oznámil, že
kojenecké ústavy budou do konce
roku 2013 v ČR zrušeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce
po vzoru Evropské unie do té doby
vytvořit alternativy pro vývoj dítěte
v náhradním rodinném prostředí,
což si upřímně v současné době nedovedeme v českém prostředí absolutně představit.
Na závěr popřeji všem členům
pevné nervy při charitativní činnosti
a podpoře našeho Lions hnutí.
We serve!

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 19

Lions Club Dovina na Flóre
Bohdana Machajová, LC Bratislava Dovina
Dámsky Lions Club Dovina z Bratislavy sa aj tento rok zúčastnil
na expozícii Flóra na výstavisku Incheba.
Po dlhej zime asi každý čaká na voňavé pohladenie jari. Prvá lastovička
priletí vždy v posledné dni apríla.
Celé výstavisko Incheby pravidelne
pred prvým májom vonia zmesou
vône kvetín, čerstvej zemi a vody.
Kam sa pozriete, všetko hýri pestrým
spektrom farieb. To sú základné fenomény výstavy Flóra. Návštevnosť tohto podujatia je štandardne vysoká nielen vďaka profesionalite manažmentu
výstavy, ale aj vďaka každoročným
novinkám v oblasti záhradníctva, ktoré sa tu prezentujú.
Jednou z našich členiek je spolumajiteľka firmy Kulla, Ing. Katarína
Kullová. Bol to vlastne jej nápad každoročne ponúknuť pre náš charitatívny klub priestor priamo na expozícii.
Aj tento rok sme zaranžovali malú
cukrárničku Lions Clubu Dovina priamo v príjemnom pavilóne pri výstave
bonsajov. Mohli sme tak tráviť štyri
dni v exotickom prostredí pri zvukoch

potôčika a pohľade na nevšednú krásu. Predávali sme vlastnoručne upečené zákusky. Tak ako sa striedali
služby našich členiek, tak sa striedal
sortiment cukrárne. Len Bratislavské
rohlíčky plnené orechovou alebo makovou plnkou a voňavá kávička boli
nemennými stálicami našej ponuky,
ktorá mala veľký úspech. V našej
cukrárni sa pristavil aj sám pán prezident SR Ivan Gašparovič a investoval – kúpil si zákusok. Celkový výťažok z akcie nás veľmi potešil.
Náš klub sa už dávno prezentuje
pomocou Domu seniorov na Podjavorinskej ulici v mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. Každoročne vďaka našej
práci majú seniori trocha viac prostriedkov na prilepšenie. Tu máme istotu, že predstavitelia samosprávy nám
vydokladujú, na čo sa minul náš finančný dar. Temer za desaťročie sme
takto prispeli na zariadenie knižnice,
nákup diek, výstavbu terasy, pomoc-

Bratislavské rožteky sú najobľúbenejšie (zľava J. Kysucká a Z. Chebeňová)

né hygienické zariadenia do kúpeľní,
maľovanie, stoličky do jedálne atď.
Dom seniorov je v tejto ťažkej dobe
pre nás istou stabilnou donorskou destináciou. Výťažok z jarného predaja
poputuje tiež na toto miesto.

Běh jako oslava
Hana Morkos, sekretářka LC Praha Strahov-San Giorgio
I tento rok mi byla dána možnost prezentovat náš LC Praha Strahov
San Giorgio na devátém ročníku běhu studentů, pořádaném při
oslavě založení Střední školy Aloyse Klara v Krči.
Bylo krásné slunné dopoledne dne 17. 4. 2012 a areál
školy byl připraven s přesně vytyčenou trasou pro běžce.
První kolo bylo na 750 metrů, pro kategorie ženy, junioři a juniorky. Druhé kolo na 1500 m bylo pro kategorie
muži, nevidomé ženy a nevidomí muži, kteří běželi vždy
s vodiči, tedy vidícími spolužáky, kteří s nimi byli spojeni
kontaktním páskem na ruce. Celkem tedy bylo šest kategorií, v nichž se utkalo 96 závodníků.
Atmosféra byla naplněna neutuchajícím povzbuzováním běžců na trati a bouřlivým uvítáním pro každého
běžce v cíli, kde bylo připraveno i malé občerstvení s nápoji pro vyprahlé závodníky a teplým čajem pro fanoušky.
Závěrečná rovinka u cíle byla vyzdobena malou, ale velmi
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pestrou výstavkou prací z keramické dílny školy, kde si
návštěvníci a fanoušci mohli prohlédnout nápadité a velmi
zdařilé práce studentů.
Střední škola Aloyse Klara byla založena roku 1832
a v současnosti má 57 pedagogů a 227 studentů. Vyučuje
10 oborů: čtyřleté maturitní (textilní výtvarník a masér),
tříletý výuční obor (keramik, čalouník, knihař a masér)
a dvouletý obor (keramické práce a košíkářské práce).

Cenou, kterou věnoval náš klub, byla mozaiková skládačka do projektu Louka Mozaika, s osobním certifikátem
pro každého zúčastněného jedince. Jejími autory jsou akademický sochař Michal Bouzek a akademická malířka Lucie Crocro. Výhercem se stal student Marek Mostar, který
běžel za Český svaz zrakově postižených sportovců. Byl
to krásný zážitek a den naplněný sportovním zápolením
a velmi vtipným průvodním slovem komentátora.

Nový web distriktu
Jan Haur, člen kabinetu
Současná, první etapa projektu distriktního webu je technicky dokončena – nový
distriktní web s prostorem pro kluby je v provozu, má i základní obsahovou náplň
a nyní je jen na nás všech, aby byl dále plně využíván pro prezentaci a propagaci
hnutí na úrovni klubů a distriktu navenek a zlepšení informování a komunikace
členů „dovnitř“.
Na základě zkušeností z užití a dle zpětné vazby od všech
uživatelů budeme dále distriktní web doplňovat a rozvíjet
jak po stránce rozvoje jeho funkcí, tak a hlavně po stránce
obsahové.
Dovolte, abych se krátce zmínil o způsobu realizace
projektu. Pro projekt bylo zvoleno dodavatelské řešení,
tedy nezávislé na konkrétních osobách v distriktu a jejich
jedinečných znalostech a přístupu. Na druhé straně jsme
se samozřejmě snažili udržet cenu v rozumných mezích.
Proto je dodavatelem relativně malá pružná firma Creos
CZ s. r. o., která zajišťuje jak provoz webu, tak jeho předpokládaný další rozvoj a doplňování dle našich potřeb.
Obsah webu:
hlavní úkol pro všechny
Technická stránka webu, jeho funkce a provoz jsou
jistě důležité a základní podmínky pro jeho užití. Tato
stránka není však ničím, pokud obsah stránek nebude zajímavý a hlavně aktuální. Co je obsahem, tedy na stránkách prezentujeme – je v našich, tedy lionských rukou a to
hlavně v rukou klubů. Distriktní web dle daných pravidel
bude mimo distriktní projekty hlavně upozorňovat na dění
v klubech – tam je přece základ našeho hnutí. Distrikt
kluby „jen“ sdružuje a zajišťuje společné funkce. Mezi
nimi je jistě i starost o vzájemné informování klubů o akcích a společná prezentace navenek.
Proto opakuji to, co jsem mnohokrát zmínil během
svých vystoupení v tomto lionském roce – dávejte prosím
informace o akcích klubů na web. Všechny kluby k tomu
mají prostředky, za které nemusí nic dalšího platit, a jistě
budou ze strany zmocněnce pro informatiku a webovou
prezentaci dále podporovány. Pokud nebudeme rozšiřovat
využívání webu, nemělo smysl vkládat do něj nezanedbatelné prostředky a úsilí. Já osobně (a ani nikdo z kabinetu) nemohu ale udělat všechno jednak z časových důvo-

dů, hlavně však proto, že informace, jako jsou například
pohyby v členské základně, nemám. Kluby přeci nejlépe
ví, co chtějí a potřebují zveřejnit a pro koho. Stejně tak
má sekretář klubu nejlepší přehled o členech svého klubu. Dle názoru, který jsem diskutoval s více členy klubů,
mohou klubové weby pomoci i v komunikaci dovnitř hnutí
– informováním členů o programu schůzek a akcí, zveřejňováním zápisů z nich i zprávy a fotografie z akcí. Dále
i zobrazením základních dokumentů klubu nebo aktuálním adresářem členů, který je k dispozici pro členy i jiné
liony z celého distriktu. Aktuální e-mailové adresy členů
jsou důležité i pro zasílání upozornění na aktuality, což je
dle mého mínění jednou z důležitých funkcí webu, která
může přitáhnout pozornost členů.
Rád bych zdůraznil, že publikace aktualit, případně
článků na distriktním webu podléhá dle platných pravidel
schválení sekretáře distriktu. Tedy žádosti o zveřejnění
článků a hlavně aktualit musí být směřovány primárně na
něj. Ideální postup na příkladu nejběžnějším – zveřejnění
aktualit zajímavých pro ostatní členy distriktu – je násle-

Jan Haur: Nebudeme-li rozšiřovat využívání webu, nemělo
smysl vkládat do něj nezanedbatelné prostředky a úsilí.
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dující: Sekretář nebo správce webu
klubu připraví a zveřejní aktualitu na
svých stránkách v rámci distriktního
webu a následně požádá sekretáře
o její tzv. „povýšení“ na distriktní
úroveň, sekretář ji reviduje a následně povýší (sám nebo prostřednictvím
správce webu distriktu).
Dovolte prosím ještě doufám zbytečnou poznámku: předpokládá se,
že kluby na svých stránkách (zvláště
veřejných) budou publikovat korektně
a přiměřeně. Jak jsem již zmínil během školení a prezentací, sekretář distriktu a správce webu distriktu mají
možnost kontrolovat a případně upravovat obsah i klubových webů.
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Nejbližší další kroky
Školení (zatím poslední proběhlo na konventu) a podpora při
úpravách webu – sekretáři a/nebo
správci webu se mají seznámit s obsluhou redakce webu – zkusit si ji. Nejsou v ní zásadní záludnosti, je třeba
jen chtít a pracovat s ní. Dle potřeby
mohu pomoci osobní konzultací či
školením většího počtu zájemců.
V návaznosti na školení
a zpětnou vazbu budeme dále doplňovat dokumentaci pro sekretáře
a správce – v sekci „Pro členy“ a dále
v sekci FAQ v redakci.
Kroky, které by měly být provedeny na úrovni klubů co nejdříve:

Aktualizovat data členů včetně jejich e-mailových adres a zavést
nové funkcionáře, obojí paralelně
s daty na webu centrály v Oak Brooku
(známý formulář PU101).
Distribuovat členům jejich
přihlašovací údaje – doporučený postup je předat jim uživatelská jména
a e-mailové adresy, na které jim budou na jejich vyžádání zaslána hesla.
Doplnit obsah klubového
webu – aktuality jak obecné (pro veřejnost – akce), tak členské (o životě a historii klubu, jeho základní dokumenty).
Kluby se mohou spolehnout na pokračující podporu z mé strany.
Jan Haur, web@lci-d122.org.

Lions Club

1. LC Bratislava
si Vás dovoľuje požiadať o podporu a pozvať Vás na

Československú LIONS súťaž
vo varení gulášu 2012
3. ročník

Miesto konania súťaže:

Jankov Vŕšok, Uhrovec (okr. Bánovce nad Bebravou)
Termín konania:

25.08.2012 (sobota)
Prezentácia družstiev:

Zahájenie:

Varenie do a začiatok predaja:

9:00-9:45

signálom o 10:00

cca 13:00-14:00

Štartovné:

kotlík / kotlina do 25 litrov - 20,- EUR / družstvo
kotlík / kotlina nad 25 litrov - 1,- EUR / družstvo
Podmienky pre súťažiacich:

Minimálny počet súťažiacich v družstve - dvaja, maximálny počet - piati.
Skupiny sa môžu propagovať názvom, logom a prezentačnými materiálmi.
Navarený guláš bude venovaný na predaj bez nároku na finančnú odmenu.
Kotlík, mäso, ingrediencie a ostatné je v réžií súťažiacich.
Organizátor-vyhlasovateľ súťaže zabezpečí:

vodu, drevo, chlieb, misky, lyžice a servítky
Vyhodnotenie:

po ukončení varenia vo všetkých družstvách
Výťažok z turnaja bude použitý

na dobročinné a charitatívne účely 1. LC Bratislava
a na realizáciu projektu “Lions International Bus”.
Príďte si vychutnať výbornú atmosféru, podporiť súťažiacich
a ochutnať ktorýkoľvek súťažný guláš
za symbolický príspevok 3,80 EUR vrátane piva alebo kofoly.
Podrobnejšie informácie o využití získaných finančných prostriedkov, o projektoch,
o sponzoringu, reklame počas súťaže a o samotnej súťaži nájdete na www.1lc-bratislava.sk
Kontakt a prihlasovanie:

info@1lc-bratislava.sk

www.1lc-bratislava.sk

