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Ako prejav úcty k 20ročnej práci lionov združených 
v lionských kluboch nášho distriktu môžeme vnímať 
i vzácnu návštevu medzinárodného prezidenta LCI 
pána WING – KUN TAM, ktorý poctí náš distrikt svo-
jou návštevou v dňoch 20. 2. až 22. 2. 2012. Verím, 
že medzinárodného prezidenta prijmeme so záujmom, 
snahou získať nové poznatky o práci lionov v iných kra-
jinách a najmä nové nápady a myšlienky na realizáciu 
ušľachtilých cieľov nášho lionského hnutia. 

Som presvedčený, že konštruktívne nápady našich 
členov pri zostavovaní programu návštevy medziná-
rodného prezidenta pána WING – KUN TAM v našom 
distrikte prispejú k príjemnému pobytu p. preziden-
ta u nás a p. prezident si zo stretnutí s našimi lionmi 
odnesie množstvo milých spomienok. Stretnutie s naj-
vyšším predstaviteľom svetového lionského hnutia nám 
poskytne možnosť vynikajúcej propagácie nielen nášho 
distriktu, práce nás lionov a činností našich klubov 

v prospech lionského hnutia, ale aj našich krajín a ich 
obyvateľov. 

Napriek tomu, že charitatívne a humanitárne projek-
ty a činnosti realizované v histórii 20ročnej existencie 
nášho distriktu, z ktorých si dovolím spomenúť vybudo-
vanie oftalmologického edukačného centra v nemocnici 
Praha – Vinohrady, program Hearscreening, výstavbu 
nemocnice v Keni a v neposlednom rade v súčasnos-
ti veľmi aktívne sa rozvíjajúci projekt Levie očko, vý-
znamnou mierou prispeli k realizácii cieľov lionského 
hnutia a k napĺňaniu nášho hesla We serve a boli vy-
nikajúcou propagáciou činnosti lionov, je nutné, aby 
sme sa s týmito dosiahnutými výsledkami neuspokojili 
a naďalej sa snažili o nové myšlienky, nápady, ktoré by 
obohatili našu činnosť a umožnili nám ešte vo väčšom 
rozsahu pomáhať tým, ktorí to potrebujú a ktorým je 
naša pomoc určená. 

Pri zanietenej realizácii našich projektov by sme ne-
mali zabudnúť ani na našich priateľov, známych, po-
zvať ich na stretnutie a porozprávať sa s nimi o našich 
charitatívnych projektoch, spoločenských akciách pri 
ktorých sa stretávame s priateľmi lionmi, prosto s ľuď-
mi v prítomnosti, ktorých zažívame príjemné chvíle a zo 
stretnutí s ktorými si odnášame množstvo pekných zá-
žitkov, čím môžeme u nich prebudiť túžbu stať sa naši-
mi členmi a i týmto spôsobom rozvíjať náš klubový život 
a rozširovať našu členskú základňu. Prílev nových čle-
nov nám napomôže nielen k dosiahnutiu jedného z na-
šich cieľov – stať sa riadnym distriktom, ale získame 
i nositeľov nových myšlienok pre rozvoj ďalších činností 
a programov, čím môžeme ešte viac zefektívniť našu 
činnosť pri napĺňaní hesla We serve. 

Verím, že v našej doterajšej histórii realizované 
úspešné projekty a taktiež i ocenenie našej činnosti 
medzinárodným prezidentom LCI, za ktoré možno jeho 
návštevu v našom distrikte jednoznačne považovať, 
budú vynikajúcou motiváciou pre nás všetkých do našej 
ďalšej, nie síce jednoduchej, ale o to krajšej a ušľachti-
lejšej činnosti v prospech tých, ktorí to potrebujú a kto-
rým môžeme svojou činnosťou urobiť radosť.  

slovo guvernéra
  René Hudzovič, guvernér distriktu

Vážení lionskí priatelia,
deň 6. 1. 2012 je dňom, v ktorom českí a slovenskí 
lioni oslávili významnú udalosť – 20. výročie vzniku 
Distriktu 122 – Česká republika a Slovenská 
republika. Dovoľte mi pri tejto príležitosti vysloviť 
vám veľký obdiv a úprimné poďakovanie za prácu, 
ktorú ste v období existencie nášho distriktu 
na presadzovanie, šírenie a najmä realizovanie 
prekrásnych myšlienok nášho lionského hnutia 
vynaložili.
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20 let distriktu
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

V lednu 2012 dovršil Distrikt 122 – Česká 
republika a Slovenská republika již 20 let své 
existence. Zejména o okolnostech vzniku prvních 
lionských klubů a distriktu jsme si povídali s jeho 
prvním guvernérem Dr. Vojtěchem Traplem.

Jak došlo k založení prvních lionských klubů?
Bylo to ještě v době mého působení na Ústředí české advo-
kacie, kdy jsem se jako vedoucí studijní sekce pro advoka-
cii účastnil řady setkání se zahraničními partnery, mimo 
jiné i s delegací Rakouské advokátní komory, v jejímž čele 
byl Dr. Klaus Hoffmann, který je ostatně dodnes jejím 
čestným předsedou, se kterým jsem i profesně spolupra-
coval. Právě Dr. Klaus Hoffmann se na jaře 1990 objevil 
v Praze a přivedl s sebou i Ernsta A. Musila, který byl 
v té době jedním z ředitelů významné rakouské pojišťov-
ny, s tím, že by bylo dobré, abychom v Československu 
založili první lionské kluby. S tím jsem souhlasil, dali jsme 
dohromady 20 přátel a založili LC Praha Ambasador, re-
gistrovali na vnitru a pak proběhl normální proces vydání 
zakládací listiny (Charter) v Oak Brooku. Postupem doby 
jsme zjistili, že nejsme první, ale že je zde již LC Praha 
Orel. Postupně začaly vznikat další lionské kluby, LC Pra-
ha První, LC České Budějovice a LC Teplice. Nikoho jsme 
přitom zvlášť neoslovovali, bylo to takové spontánní roz-
hodnutí lidí, kteří se také spojili k podpoře lionské myšlen-
ky. Důležité je, že byl započat proces vzniku klubů, který 
pokračuje do současné doby Není přitom nijak důležité, 
který klub byl první, významné jsou všechny, ať již vznik-
ly na počátku nebo až v poslední době. Kluby je třeba po-
suzovat ne podle toho, kdy byly založeny, ale podle toho, 
co dělají a jak prospívají společnosti a svému okolí. Možná 
tomu někdo připisuje určitý význam a chce být první nebo 
mezi prvními, síla lionů je ale v tom, že kluby spolupracují 
a nesoutěží mezi sebou a snaží se společnými silami něco 
vytvořit, ne v tom, že se někdo snaží být jediný a výlučný.

Kdy došlo k založení distriktu 122?
Postupem času se dalo dohromady již větší množství klu-
bů, našlo se dost lidí, kteří se také nadchli myšlenkou za-
kladatele Lions Clubs International Melvina Jonese a byli 
ochotni se na jejím uskutečňování i u nás spolupodílet. 
Předznamenáním založení distriktu byl první seminář 
LCI, který se uskutečnil v Praze 21. září 1991. Náš, teh-
dy ještě československý distrikt byl založen na Tři krále 
6. ledna 1992 a já jsem byl jmenován prvním guverné-
rem tohoto prozatímního distriktu. O několik dnů pozdě-
ji, 18. ledna 1992 se v pražském hotelu Palace konalo 
slavnostní zasedání, kterého se zúčastnil i mezinárodní 
prezident LCI pan Donald E. Banker, aby oficiálně uvedl 
Distrikt 122 – Česká republika a Slovenská republika 
(již tehdy o tomto názvu) do života. 
Na začátku bylo především mnoho organizační práce, 
která si vyžadovala velké časové pensum a koneckonců 
i finančních prostředků, které se vynaložilo na to, aby li-
onské hnutí u nás vzniklo, zapustilo zde své kořeny a dále 
se úspěšně rozvíjelo. Společnost se dynamicky rozvíjela, 
řada aktivních členů však měnila svůj životní osud, napří-
klad změnila práci, odešla z Prahy, získala jiné priority. 
Některé kluby se tak rozdělily, případně se oslabily tak, 
že musely přejít do jiného klubu. Tomuto vývoji odpovídá 
i současná struktura klubů. Problém v rozvoji lionismu 
v České republice vidím i v tom, že u nás neexistuje do-
statečně silná střední třída, u nás jsou i velmi bohatí lidé, 
jsou zde úspěšní podnikatelé, různé osobnosti, ale ti kte-
ří by měli tvořit střední třídu, například lékaři, středo-

Alex Koenigsmark, prezident LC Praha Kampa,  
Ernst Musil, Mrs. Bankerová a Vojtěch Trapl

Vojtěch Trapl nad stránkami prvního lionského časopisu
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školští profesoři, střední podnikatelé 
a podobně, nemají třeba zrovna tomu 
odpovídající příjmy. V jiných zemích, 
které byly v obdobné situaci, příklad 
Polsko, Chorvatsko, Slovinsko ten-
to problém zřejmě nemají. Důležité 
je aby v každém klubu byla nějaká 
silná osobnost, která obvykle ostatní 
soustřeďuje a stmeluje. Pokud v klu-
bu není takový pojící tmel, rozpadne 
se klub na dvě tři skupiny anebo vů-
bec přestává fungovat. Taková situa-
ce má i svá pozitiva, zejména pokud 
je v klubu osobností více, je šance na 
vytvoření klubu dalšího. Myslím, že 
by se měla podporovat i myšlenka ju-
melage (z francouzštiny, znamenající 
„partnerství“) se zahraničními kluby 
či distrikty. Toto spojení je založeno 
na osobních přátelských vztazích, 
které by se měly pěstovat a prohlu-
bovat.

S kým jsi nejvíce spolupracoval v prv-
ních letech lionského hnutí u nás?
Před založením distriktu jsem pře-
devším spolupracoval s představiteli 
klubů, kteří se zúčastnili prvního 
semináře v záři 1991, m.j. bych jme-
noval Dr. Černého z LC Praha TGM, 
Honzu Štěrbu z LC Teplice, Rudolfa 
Vévodu z LC Brno, Honzu Loukot-
ku v LC České Budějovice, Jiřího 
Ticháčka a Karla Herra z Marián-
ských Lázní, Karla Burda z LC Praha 
První. Mezi hnací motory lionského 
hnutí v té době ale patřil i známý fil-

mový režisér Zdeněk Podskalský. Po 
založení distriktu jsem samozřejmě 
spolupracoval především s funkci-
onáři distriktu. Zdeno Somora byl 
viceguvernérem a moc pomáhal na 
Slovensko, o jednotlivé zóny se stara-
li doc. Pelech z LC Praha San Gior-
gio, prof. Slípka z LC Plzeň City, ing. 
Glatz a Ján Havlát z Bratislavy, dále 
se členy kabinetu, např. s Maruškou 
Petráňovou, pokladníkem distriktu 
i po dlouhou dobu poté, kdy jsem již 

guvernérem nebyl, se sekretářem di-
striktu, kterým byla moje žena Eva, 
takže okruh lidí byl spíše užší než 
širší. Pochopitelně jsme především 
hledali cestu, kterou by se lionské 
hnutí mělo u nás ubírat, říkával jsem, 
že potřebujeme alespoň deset gu-
vernérů z různých klubů, kteří vědí 
o co jde a vysvětlí to ostatním. Pro-
bíhala sice různá školení a konaly se 
konventy, lidé se tam však setkávali 
jednou za rok. Velký podíl na rozvoji 
lionského hnutí měl určitě guvernér 
distriktu Lojza Daněk, ostatně právě 
v době kdy byl guvernérem distriktu, 
začal zejména z jeho iniciativy a jeho 

péčí vycházet jako občasník časopis 
Český a slovenský lion, bylo to po-
chopitelně skromnější vydání než 
v současné době bez obrázků, snažili 
jsme se tehdy především informovat 
liony o aktivitách lionského hnutí 
u nás. Vždy byla samozřejmě snaha 
něco takového vydávat, ale záleželo 
i na časových možnostech jednotli-
vých guvernérů distriktu, případně 
členů kabinetu, kteří se lionské práci 
věnovali ve svém volném čase, jako 
je tomu ostatně dodnes. Důležitým 
mezníkem bylo zřízení profesionál-
ního sekretariátu v Rychnově nad 
Kněžnou. Nelze pominout ani vy-
dání sborníku k 15. výročí založení 
distriktu guvernérem distriktu Jiřím 
Zatloukalem. Základem je však efek-
tivní práce kabinetu, tu zaznamená-
vám až v posledních dvou třech le-
tech, kdy vznikla v kabinetu výborná 
parta lidů pracujících v přátelském 
prostředí a kteří se velmi rádi vidí 
i mimo oficiální setkání. Guvernéři 
distriktu mi do té doby někdy připa-
dali jako generálové bez vojska, a až 
s příchodem Oldřicha Choděry, který 
je rozeným managerem se vytvořily 
regiony, jejichž vedením se pověřili 
lidé, kteří je skutečně spravují. Kluby 
začaly více vnímat, že jsou součástí 
distriktu, že je tady možné povědo-
mí dalšího společenství, na což má 
samozřejmě vliv i to, že máme vlast-
ní webovou stránku s důležitými in-
formacemi, která se konečně začíná 

Vlevo: IP Donald E. Banker na návštěvě v Nadaci Naše dítě. Vpravo: V pivnici U Kalicha.

„Silná osobnost 
– základ úspěchu 

činnosti lionského 
klubu.“
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díky profesionálnímu přístupu klubů 
i jejího správce Jana Haura stále více 
prosazovat jak aktualitami, tak i jako 
naše kronika. 

Jaká byla spolupráce se zahraničím 
při rozvoji lionského hnutí u nás?
Spolupráce se zahraničím byla pro 
vznik lionských klubů a distriktu roz-
hodující, důležité bylo že nás oslovili 
lioni z Rakouska a z Německa. Velký 
význam měla při tom osobnost Ern-
sta A. Musila, který měl lví podíl na 
tom, že u nás, v Čechách i na Sloven-
sku, lionské kluby fungují, protože 
vynaložil mnoho svých sil, aby ve své 
funkci koordinátora (Coordinating 
Lion) pro střední a východní Evro-
pu a poté i jako náš rádce (Advising 
Lion) lionské hnutí podpořil. Konec-
konců i sborník k 15letému výročí 
distriktu je mu věnován. Pomoc za-
hraničních klubů byla významná pro 
vznik celé řady našich lionských klu-
bů, i když iniciativa zvenčí nenalezla 
vždy patřičnou odezvu. Některé klu-
by byla vytvořeny uměle a nevznikla 
v nich taková skupina lidí, která by 
byla schopna dalšího života. Zejména 
zpočátku byly pomoc zahraničních 
klubů velká, cizí kluby například 
poskytovaly i množství finančních 
prostředků, někdy to vyznívalo i tak, 
že klub v našem distriktu je jakou-
si pobočkou zahraničního lionského 
klubu, hřešilo se na to, že cizí klub 
všechno zaplatí včetně příspěvků. To 

samozřejmě vedlo k tomu, že některé 
kluby po určité době nenalezly sílu 
své samostatnosti a zanikly. Důleži-
té však bylo, že aktivní členové za-
niklých klubů měli možnost přejít 
do jiných klubů a pokračovat ve své 
lionské činnosti. Zahraničním klubů 
jsme přitom zdůrazňovali, že jsme 
sice rádi, že nás podporují a že s námi 
mají výborné vztahy, ale prosili jsme 
je, ať se řídí příslovím, „Nedávejte 
nám ryby, ale naučte nás je lovit.“ To 
bylo myslím důležité a dnes máme 
denně důkaz o tom,, že ty „ryby“ 
již dokážeme lovit sami. V současné 
době řada klubů udržuje přátelské 
vztahy se zahraničními lionskými 
kluby, přitom jsou již plnohodnotné 
a zcela samostatné při své činnosti. Je 
tak úžasné vědět, že například Lions 
klub Praha Orel podporuje středisko 
Dědina pro Pohybové rehabilitační 
a rekvalifikační středisko pro nevido-
mé Dědina, o.p.s., Lions klub Praha 
Strahov San Giorgio podporuje Dey-
lovu konzervatoř a ladičkou školu pro 
zrakově postižené, Lions klub Praha 
Bohemia Ambassador dětský sbor 
Rolnička, abych uvedl jen zlomeček 
příkladů, který každý čtenář jistě 
rád doplní o aktivitu svého lionského 
klubu. V roce 1996 vznikl na popud 
guvernéra distriktu Jaroslav Slípky 
projekt Lionského mezinárodního 
vzdělávacího očního centra v Praze, 
které bylo po schválení nadací LCIF 
(Lions Clubs International Foundati-

on) v roce 1998 a díky příspěvku LCI 
ve výši 1 milionu dolarů slavnostně 
otevřeno 21. března 2002. Protože 
je součástí oftalmologické kliniky  
FN Královské Vinohrady. Díky úsi-
lí zejména lionského klubu Praha  
Hartig mohou nyní zahraniční účast-
níci kurzů sledovat praxi našich spe-
cialistů. 
V říjnu 2010 byl vyhlášen distriktní 
projekt Lví očko – Levie očko, kte-
rý zaujal mnoho našich klubů a byl 
uvítán především naší veřejností. Ve 
stejné době připravován koordinač-
ní komisí pod vedením DG Tibora 
Bučeka distriktní projekt lionského 
roku 2010–2011 guvernéra distriktu 
Oldřicha Choděry ve spolupráci s LC 
of Thika Kilimambogo z distriktu 
411 Keňa, Uganda, Etiopie a Tanza-
nie svým přátelům z našeho distriktu 
122 realizace druhé etapy projek-
tu „St. Cyril & Metod Lions Health 
Centre Mukuyu-ini“ (distrikt 411-A). 
To vše platí vedle řady aktivit všech 
ostatních lionských klubů v distriktu, 
které tu sice výslovně nezmiňuji, ale 
které jinak jsou základem distriktu, 
jeho aktivit a aktivit ve svém okru-
hu, bez kterých by lionské hnutí bylo 
jen prázdným pojmem. Všem členům 
distriktu, ať jednotlivým klubům, 
stejně jako všem jejich členům je tak 
nutné srdečně a hluboce poděkovat 
a současně popřát hodně síly a rado-
sti při dalším konání dobra a pomoci 
druhým, kteří jsou méně schopní!  Dr. Klaus Hoffmann

IP James T. Coffey se zdraví s PDG Traplem při návštěvě D-122 v roce 1993
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Lions International Bus
  Tomáš Zajac, Jozef Škultéty, 1. LC Bratislava

Myšlienka tvorby tohto projektu prišla sama pri spoločných debatách lionov 
Jozefa Škultétyho a Tomáša Zajaca. Keďže obaja pôsobia, okrem iných 
činností, aj v doprave, darovali do tohto projektu jeden funkčný autobus.

Cieľom Lions Clubov je pomáhať ľuďom a platí aj hes-
lo – Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva – rozhodli sa nad 
touto spoločnou myšlienkou premýšľať a zdokonaľovať 
ju. Predstavovali ju svojmu okoliu, členom materského 
1. LC Bratislava, kabinetu guvernéra, rozvíjali ju a tak 
nadobudla kontúry, ktoré má teraz a mohla sa dostať do 
realizačnej fázy.

Lions International Bus – Karosa je po generálnej 
oprave a prestavbe na karosériu 9xx radu, momentálne 
prebieha prestavba na karavanový autobus + úpravy. 
Vo výbave bude mať kuchynku, chladnička, sociál-
ne zariadenia, priestory na prespanie posádky, markí-
zu na prekrytie, úložné priestory, zasadacie priestory, 
vlastný generátor el. energie, počítač s multifunkčným 
zariadením (tlačiarňou, skenerom, 
kopírkou), ozvučovacie zariadenie 
(interiér aj exteriér – amplióny), 
vysielacie, komunikačné a teleko-
munikačné zariadenie potrebné na 
zabezpečenie komunikácie medzi 
štátnymi zasahujúcimi zložkami 
a zložkami ostatných organizácií vy-
konávajúcimi pomoc v zasiahnutom 
regióne atď.

Kritické incidenty prinášajú pre zasiahnutých záťaž, 
ktorá si vyžaduje riešenie. Na časť tejto záťaže má pri-
amy dosah štát a samospráva, no na väčšinu strednodo-
bých a dlhodobých potrieb možnosti a právomoci štátu 
a samosprávy nepostačujú. Kritickým incidentom nazý-
vame udalosť násilného charakteru spôsobenú buď pô-
sobením ľudského faktoru, alebo prírodných síl, prípad-
ne ich kombináciou, ktorá v rozsahu niekoľkých hodín, 
alebo niekoľkých desiatok hodín objektívne presahuje 
možnosti štátnej správy, samosprávy, alebo zasiahnutých 
osôb. 

Rýchlá pomoc
Cieľom výjazdu autobusu a jeho posádky bude za-

bezpečenie stravy pre postihnutých a záchranné zložky, 
okamžitá a nevyhnutná materiálna pomoc, príp. psycho-
logická podpora. Taktiež zabezpečíme ostatné potreb-
né činnosti podľa povahy výjazdu, ktoré budú v našich 
silách a kompetenciách, pričom v danom postihnutom 
regióne uvítame pomoc LC z regiónu, z hľadiska miest-
neho poznania ľudí a pomerov. 

Na Ministerstve vnútra SR sa momentálne pripravuje 
projekt permanentného prístupového bodu pre subjekty 

štátnej správy a samosprávy, ktorého sme sa stali členom 
a tak budú naše zásahy koordinované so štátnou správou 
a tým budeme mať istotu, že autobus bude vyslaný len 
na výjazd, kde naša pomoc bude potrebná a žiaduca. 
Zároveň si ktorýkoľvek náš LC tento autobus môže ke-
dykoľvek objednať pre svoju lionskú (charitatívnu akciu) 
a budú mu účtované náklady na naftu a ďalšie nezbytné 
výdavky. 

Autobus bude v prípade potreby so sebou nosiť aj 
poľnú kuchyňu (ktorú sa nám podarilo zabezpečiť vďaka 
LC Brezno – Tále), dovezie materiál a pomôcky potreb-
né k zabezpečeniu postihnutého obyvateľstva (jedlo, ná-
poje, ošatenie, deky, spacie vaky...).

Aby mohol autobus dôstojne prezentovať lionské 
hnutie, je potreba dovybaviť sklad, 
ktorý sa bude nachádzať v mieste 
základne autobusu – na Jankovom 
Vŕšku, Uhrovec.

Chýbajú nám riady (PVC taniere 
a misky, poháre, príbory), servítky, 
nápoje, potraviny, deky, ošatenie, 
spacie vaky a iná materiálna po-
moc. Preto, v prípade, že dokážete 

niečo z toho zabezpečiť, príp. máte nejaký iný nápad na 
dovybavenie alebo využitie autobusu, prosíme aby ste 
nás kontaktovali.

Pomožu lionské kluby?
Predpokladaný termín uvedenia Lions International 

Bus do prevádzky je apríl 2012.
Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu (prestav-

ba autobusu), ako aj následnú prevádzkovú náročnosť  
si Vás týmto dovoľujeme osloviť s požiadavkou na fi-
nančnú a materiálnu pomoc pre projekt 1. LC Bratislava, 
ktorý bol kabinetom guvernéra schválený aj za projekt 
distriktu D-122. Všetky vynaložené finančné prostriedky 
budú vedené v osobitnom účtovníctve a sme kedykoľvek 
pripravení poskytnúť sponzorom a partnerom vyúčtova-
nie vložených finančných a materiálnych prostriedkov.

Šoférovať si ho budeme sami, aby nevznikali zbytoč-
né náklady naviac. 

My, ktorí sa budeme o celý priebeh tejto akcie 
dlhodobo starať (budú to stovky odrobených a preces-
tovaných hodín – vo svojom voľnom čase – pre dob-
ro iných), budeme to robiť s láskou a bez nároku na 
honorár s cieľom napĺňať naše spoločné lionské heslo  
We Serve!  

„Lionský autobus 
bude zabezpečovať 

okamžitú 
a nevyhnutnú 

materiálnu pomoc.“
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Za LC Danubius za zúčastnila pastguvernérka D-122 Da-
niela Vojtušová, za 1. LC Bratislavský Zone Chairman To-
máš Zajac, prezident LC Istropolis Radomír Mako a prezi-
dentka LC BA Dovina Zlatka Chebeňová.

Lions Club Bona Fide Bratislava začal svoju činnosť 16. 
apríla v roku 2001, keď sa na jeho Charter Night zúčast-
nilo 25 zakladajúcich členov. Za všetky podujatia a dary 
vymenujeme len niekoľko. Hneď v úvodných rokoch sa 
nám podarilo zorganizovať úspešné predstavenia detí zo 7 
detských domovov z celého západného Slovenska, pod ná-
zvom Deti samy sebe. V priebehu rokov 2001–2008 sme 
za pomoci sponzorov a hlavne priateľov klubu rozdali dary 
týmto detským domovom v hodnote 1 426 530 Sk. Draž-
bou výtvarných dielok si deti priamo na Hlavnom námestí 
počas predstavenia vydražili tieto dielka celom v hodno-
te 202 640 Sk, ktoré pod dohľadom vychovávateľov deti 
menovite dostali ako svoje prvé vreckové získané vlastnou 
prácou. V roku 2004 sa vďaka aktivite členov klubu, po-
darilo spoločnými silami a spoluprácou s klubom LC Is-
tropolis zakúpiť nevidiacemu pánovi Bartalošovi, učiteľovi 
hudby na Základnej škole v Bratislave, vodiaceho psa až 
z Austrálie menom Shiloh v hodnote 135 000 Sk. V roku 
2007 sa klub zameral na pomoc handicapovaným študen-
tom bratislavských vysokých škôl a prispel darom knižnici 
pre nevidiacich a slabozrakých študentov vysokých škôl na 
Račianskej ul. rôznymi pomôckami a technikou potreb-
ných pre ich štúdium v hodnote 411 000 Sk. 

V rokoch 2006–2010 klub zakúpil pre 1. očnú kliniku 
DFNSP na Kramároch nový operačný prístroj Mira Cryo 
4000 v hodnote viac ako 500 000 Sk. V roku 2009 to 

bola Štrbinová lampa v hodnote 4040 eur a v roku 2010 
Refraktometer ARK 30 v hodnote 8 300 eur, ktoré slúžia 
predčasne narodeným deťom a deťom s poruchou zraku 
z celej Slovenskej republiky. 

Sme šťastní a hrdí na našich členov klubu Bona Fide, 
sponzorov a priateľov, že sa nám spoločným úsilím podari-
lo do roku 2008 rozdať dary v hodnote 3 072 478 Sk a od 
roku 2009 ďalších 16 285 eur (490 602 Sk), čo je celkom 
118 273 eur (tj. 3 563 080 Sk).

Toto všetko sa nám podarilo za štedrej pomoci spon-
zorov a priateľov klubu, príspevkom z 2% dane ako aj 
z výťažkov zo spoločenských podujatí ale aj tradičnej akti-
vity ako je predaj lionského vianočného punču na Vianoč-
nom Bazáre a Vianočných trhoch v Starom meste. 

s podporou nových lionov
Sekretárka klubu Yvette Ševčíková prierezovou a foto-

graficky bohatou prezentáciou pripomenula členom a hos-
ťom začiatky Bona Fide ako aj vývoj v ďalších rokoch, 
ktorý sme popísali vyššie, sprevádzaný spomienkami a ko-
mentármi ostatných členov. Pri tejto príležitosti sa členom 
Bona Fide prihovorili a pozdravili v mene svojich klubov 
Daniela Vojtušová, Tomáš Zajac, Radomír Mako a Zlatka 
Chebeňová.

Keďže počiatočný počet členov sa s ubiehajúcimi ro-
kmi menil a s ním tiež začiatočnícke nadšenie tých, ktorí 
do klubu vstupovali, bolo potrebné omladiť jeho rady. Pri 
príležitosti osláv 10. výročia Bona Fide sme teda s rados-
ťou prijali nového člena klubu, Andreja Terema, ktorý sa 
aktívne zapájal do aktivít klubu už od roku 2010 a svojim 
dobrým úmyslom a srdcom pomáhať presvedčil činmi. Na 
aktivitách klubu sa začína tiež zúčastňovať ďalší nádejný 
adept na členstvo Martin Rafaj. Je tu teda nádej, že starších 
skúsených členov budú nasledovať a pri ich činnostiach 
plne podporovať aj tí mladší, z čoho sa úprimne tešíme.

Po slávnostnej večeri pokračovala spolu s hosťami de-
bata o ďalšom smerovaní, nápadoch či možnostiach spo-
lupráce pri organizovaní akcií, ktoré sú tak bezprostredne 
spojené s filozofiou lionov na celom svete. Nechýbali ani 
spomínania na podujatia z dávnejšej či nedávnejšej minu-
losti, obohatené o mnohé vtipné momenty. 

Znova sa potvrdilo, že komunikácia, vzájomné stre-
távanie sa s priateľmi „lionmi“ z ostatných klubov, ako 
i výmena názorov na rôzne aspekty činnosti klubov je 
dôležitým spojovacím prvkom v spolupráci pri napĺňaní 
spoločného motta We Serve.  

10 rokov LC Bona Fide Bratislava
  Andrej Terem, LC Bratislava Bona Fide

Za oknami hotela Apollo v Bratislave panovala pravá zimná atmosféra 
a v jednom z jeho salónikov oslavoval dňa 7. februára 2012 Lions Club 
Bona Fide svoje 10. výročie v kruhu svojich súčasných a bývalých členov  
ako aj zástupcov bratislavských klubov.

Vianočný punč roku 2008
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Charter Night LC Praha Ladies
  Miloslava Procházková, prezidentka LC Praha Ladies

významné výročí Pavla Těšínského 
  František Lošan, LC Plzeň City

Myšlenka angažovat se v pomoci lidem v nouzi mně a mým přítelkyním 
zaměstnávala mysl již dlouhá léta. Tuto pomoc jsme chtěly realizovat ve 
spolupráci se silnou a seriozní organizací, která by byla zárukou, že se naše 
pomoc jakéhokoliv druhu dostane k těm, kteří ji opravdu potřebují a že naše 
prostředky budou použity i na programy vzdělávací.

Tuto naši vizi stoprocentně naplnilo poslání Lionského 
klubu. Proto jsme se v červnu roku 2011 rozhodly s po-
mocí Lionského klubu distriktu 122 založit čistě ženský 
klub Lions Club Praha Ladies, který se postupně rozrostl 
až na dnešní počet 17 členek.

Nyní bych vás, vážené dámy a vážení pánové, struč-
ně seznámila s vůdčí myšlenkou našeho klubu a s krát-
kým nástinem programu naší činnosti v nejbližší bu-
doucnosti v horizontu 2 let. Naší stěžejní myšlenkou je 
společně se scházet, hledat vhodné oblasti, do kterých 
směřovat naši pomoc a na základě těchto našich schů-
zek dále tuto pomoc rozvíjet a směrovat. Oblast zájmu 
či formu pomoci může navrhnout každá členka klubu. 
Činnost klubu Lions Club Praha Ladies spočívá v počát-
cích ve společných setkáních s představiteli našich mož-
ných oblastí zájmů, jak jsou například Fond ohrožených 
dětí reprezentovaný paní Marií Vodičkovou či Klášter 
sv. Karla Boromejského v Řepích, kde jednáme s jeho 
představenou, sestrou Konsolátou. Počítáme samozřejmě 
i s připojením se k Distriktnímu projektu k preventivnímu 

vyšetření zraku předškolních dětí pod názvem „Lví oko“. 
Budeme ovšem také pružně reagovat na stále se měnící 
situaci a je tedy možné, že v průběhu času se tento pro-
gram bude vyvíjet a upravovat tak, abychom bezezbytku 
naplnily slib, který jsme před několika okamžiky složily 
do rukou předchozího guvernéra distriktu 122 pana Ol-
dřicha Choděry a mohly být hrdé na to, že jsme právo-
platnými členkami velké rodiny lionského klubu.  

Prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc., 
emeritní přednosta oční kliniky FN 
v Plzni, se narodil 6. 2. 1932. Celý 
svůj profesní život zasvětil očnímu lé-
kařství. Stále vyučuje mediky na FL 
UK v Plzni a je vyhledávaným od-
borníkem jako soudní znalec v oboru 
očního lékařství. V r. l995 po oslove-
ní prof. Jaroslavem Slípkou neváhal 
a přijal členství v LC Plzeň City. Jeho 
zásluhou se začal náš klub zajímat 
o činnost Tyfloservisu v Plzni, se kte-
rým jsme navázali velmi úzkou spolu-
práci, trvající dodnes. Při výuce medi-
ků prof. Těšínský pořádá exkurze na 
pracovišti Tyfloservisu a seznamuje 
budoucí lékaře s nevidomými paci-
enty, kteří se prostřednictvím pracov-

níků Tyfloservisu vyrovnávají s tímto 
závažným zdravotním postižením. 
Pavel Těšínský se vždy účastnil všech 
akcích, pořádaných ve prospěch Tyf-
loservisu, o kterých jsme v tomto ča-
sopise opakovaně informovali. U pří-
ležitosti 20. výročí Tyfloservisu, jež 
připomněl koncert v Senátu ČR „S ja-
rem za ruku“ 7. 6. 2011 – byl oceněn 
zvonečkem, který mu předal dr. Crha. 

V den jeho 80. narozenin jsme na 
zahájení naší schůze LC klubu připili 
na jeho zdraví s poděkováním za ak-
tivní činnost při humanitárních akcích 
našeho klubu s přáním ještě hodně 
šťastných let. Pavla Těšínského máme 
všichni rádi pro jeho milou, upřímnou 
povahu a ochotu pomáhat.  
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stretnutie s primátorom
  Radomir Mako, prezident LC Bratislava Istropolis

Stretnutie členov bratislavských lions clubov s primátorom hlavného 
mesta Slovenskej republiky pánom doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom 
sa uskutočnilo 20. 2. 2012 v hoteli Max Inn.

Prítomní boli hostia zo Spojenej in-
ternátnej školy pre deti so zrakovým 
postihnutím v Levoči, pani Obuchová 
zo strediska na výchovu a výcvik vo-
diacich psov, členovia bratislavských 
Lions clubov a samozrejme členovia 
organizátora podujatia, Lions Clubu 
Bratislava Istropolis (LCBI).

Stretnutie otvoril a všetkých účast-
níkov srdečne pozdravil a privítal pre-
zident LCBI Radomír Mako. O milé 
pokračovanie podujatia sa postarali 
nevidiace deti z Levoče, ktoré účastní-
kom zaspievali a zarecitovali, následne 
moderátor stretnutia lion Dušan Pod-
horský požiadal pána Ftáčnika o pre-
zentáciu plánov a smerovania vedenia 
hlavého mesta. Pán Ftáčnik poďako-
val za pozvanie a veľmi uvítal našu 
iniciatívu a záujem o dianie v meste.

Vo svojom vystúpení prestavil zá-
kladné ciele, ktoré bude správa mesta 
pod jeho vedením sledovať a napĺňať. 
Ako prvý spomenul, zásadný obrat vo 
vedení mesta kde sa snaží a do vede-
nia mesta okrem zvolených poslancov 
zapojiť aj občanov. Postrehy a námety 
občanov sú motiváciou a dôvodom na 
posúdenie konkrétnych ale aj všeo-
becných skúseností. Takúto participá-
ciu sa snaží zaviesť do všetkých oblastí 
riadenia a zveľaďovania mesta.

Dopravu označil za ďalšiu prio-
ritu svojej práce, súčasný stav, keď 
väčšina ľudí cestuje za prácou autami 
a zahlcuje sa tak mesto označil za alar-
mujúci. Spomenul rôzne už „bežiace“ 
projekty, cyklotrasa do mesta, elek-
trička do Petržalky, nové električky 
a trolejbusy.

S hore uvedenými cieľmi veľmi 
úzko súvisí aj zlepšenie kvality života 
v meste pre všetkých občanov s dôra-
zom na seniorov. Tu vidí aj možnosti 
úzkej spolupráce s našimi klubmi a or-
ganizáciami s podobným zameraním. 
Výsadba zelene na voľných plochách 

organizovanie podujatí a rovnako aj 
stála diskusia na témy súvisiace s di-
aním a životom v meste.

Dosiahnutie cieľov je podmienené 
dostatkom finančných zdrojov, a ne-
dostatky z minulosti, ktoré musí sú-
časné vedenie mesta riešiť, aj v tejto 
situácii je však pán primátor optimista 
a verí, že stanovené ciele sa vedeniu 
mesta podarí splniť. Zdrojom majú 
byť okrem iných aj eurofondy a znižo-
vanie nákladov.

Budúcnosť metropole
Svoje vystúpenie zhrnul a účastní-

kov ubezpečil, že skúsenosti z iných 
európskych metropol, spomenul Pra-
hu, Viedeň, Kodaň ale aj New York, 
sú aplikovateľné aj v Bratislave. Po vy-
stúpení pána primátora vyzval Dušan 
Podhorský prítomných na diskusiu.

Otázka smerovala napríklad na 
možnosti zapojenia ľudí bez domova 
do prác na údržbe poriadku v meste 
a triedení odpadu. Členka jedného 
s klubov ponúkla projekt na „udr-
žanie“ turistov v meste, vystúpenia 
krojovaných súborov a iné aktivity sú-
visiace s turizmom v hlavnom meste. 

V diskusii odzneli aj ďalšie témy a po-
znatky prítomných.

Pán primátor poďakoval všetkým 
zúčastneným za podnety, ktoré si zo 
stretnutia odnáša a vyzval nás na po-
kračovanie takýchto diskusií v záujme 
skvalitňovania života občanov mesta 
vo všetkých oblastiach. Ocenil, že lio-
ni sú zodpovední občania, ktorým nie 
sú ľahostajné problémy a nedostatky 
mesta a prisľúbil pomoc pri organizo-
vaní aktivít našich klubov ako sú via-
nočný punč či beh Devín Bratislava.

Súčasťou stretnutia bola účasť 
pani Obuchovej z Výcvikovej školy 
s vodiacim psom, ktorého sponzoroval 
LCBI, psíkom vo výcviku, ktorý pote-
šil najmä prítomné nevidiace deti z in-
ternátnej školy. 

Výstavka prác detí z Levoče, ktorá 
bola tiež súčasťou podujatia, zúčast-
nených prekvapila a potešila. Vyberali 
sme si na nej z keramických, maliar-
skych a ručných prác a aj takto sme 
prispeli na chod školy „našich“ detí. 
Dielka boli veľmi vkusné a milé s ne-
spornou umeleckou hodnotou a budú 
zdobiť naše príbytky a kancelárie, ale-
bo potešia našich blízkych.  

Radimir Mako, primátor Milan Ftáčnik a Dušan Podhorský
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Lioni provádí screening očí dětí před-
školního věku zdarma přímo v mateř-
ských školách. Vyhledávání očních 
vad u této věkové kategorie formou 
měření zraku se stává nezbytnou sou-
částí péče o zrak. Statisticky bylo zjiš-
těno, že 10 % dětí má nějakou z oč-
ních vad. Pokud je odchylka zjištěna 
včas, je v 95 % úspěšně odstraněna. 
Lidské oko je v 7 letech již plně vyvinu-
to. Léčba při odstranění očních vad po 
tomto období je již náročná a ne vždy 
úspěšná. Dítě, které špatně vidí, tuto 
skutečnost většinou nevnímá, má zhor-
šenou prostorovou orientaci, často se 
mylně hovoří o poruše intelektu. Proto 
je o screening velký zájem a veřejnost 
velice kladně tuto naši aktivitu přijímá. 

Měření zraku provádí naše kluby 
zdarma moderní kamerou Plusoptix 
A09, která je pro screening vynikající. 
V rámci distriktu je zapojeno již 6 těch-
to videokamer. Náklady jsou hrazeny 

kluby většinou ze společenských akcí 
a také sponzory, kteří mají o zrak dětí 
zájem. V lionském roce 2010–2011 
bylo změřeno 9366 dětí přičemž bylo 
zjištěno 19 % odchylek od fyziologické 
normy. S naším nálezem navštíví dítě 
v doprovodu rodičů očního specialistu, 
který zajistí další vhodnou léčbu. 

Další kluby v projektu
V roce 2011–2012 projevilo zájem 

o screening 15 klubů. Je to všech 9 klu-
bů, které měřily zrak v min. lionském 
roce, tj. LC Č. Budějovice, LC Tábor, 
LC Plzeň Bohemia, LC Rokycany, 
LC Praha San Georgio, LC Rychnov, 
LC Opava, LC Zvolen, LC Košice. 
Další zájem o screening byl projeven 
v 6 klubech LC Brno (v současné době 
již úspěšně měří), LC Brno Špilberk, 
LC Praha První, LC Nitra, LC Pardu-
bice a LC Olomouc.

Kluby mají k dispozici v současné 

době 6 videokamer Plusoptix A09, 
z toho je jedna kamera distriktní, dvě 
kamery vlastní klubové (LC Č. Budě-
jovice a LC Plzeň Bohemia) a tři spon-
zorské (LC Tábor, LC Zvolen, LC Ko-
šice). O další vlastní kameru usiluje LC 
Rychnov.

Distriktní kamera, která byla zapůj-
čena klubům, spojila všechny zájemce 
natolik, že společně s kamerou byly 
zapůjčovány ochotně veškeré mate-
riály, s tím, že si je každý klub mohl 
přizpůsobit svým podmínkám. Pře-
dávání znalostí a pomoc v nouzi byla 
velice důležitá a samozřejmá. Společná 
myšlenka spojila mnoho lvů, vytvořila 
opravdovou novou lví sekci. 

Poděkování rodičů, kteří nic netušili 
o zrakové vadě svého dítěte, je krásnou 
vizitkou naší práce. Dovolte mi, abych 
poděkovala všem členům, kteří nezišt-
ně a s láskou měří zrak našim dětem, 
které jsou naděje národa.  

Vyšetření se provádí jednak v teré-
nu, přímo v mateřských školách, ale 
i v Optice D+P v Táboře či Soběsla-
vi. Vyšetření provádí tým Bc. Dana 
Pěčková, ing. Jan Bouma a ing. Mi-
rek Kotěšovec, který je vedoucím 
projektu.

Nedávno se skupina těchto pra-
covníků opět sešla, aby se vydala na 
vyšetření do MŠ v Sepekově. Rozho-
dl jsem se s nimi vydat na tuto cestu, 

abych vás mohl seznámit s jejich čin-
ností přímo v terénu.

7,15: 
Ještě za tmy odjíždí dobrovolníci 

z Tábora do 22 km vzdáleného Sepe-
kova. Dana, která bydlí v Soběslavi,-
si dnes musela přivstat, aby stihla od-
jezd. Honza zase podotýká, že se mu 
to vůbec nelíbí, protože to klouže. 

7,45: 
Zaparkovali jsme auto před MŠ 

a vynesli všechny potřebné kuf-
ry. Přicházející děti do školy říkají: 
„Dnes budeme mít nějaké divadlo.“ 
Doprovázející maminka jim to hned 
upřesňuje: „Budete mít vyšetření va-
šich očiček. V těch kufrech mají pří-
stroje.“

7,50: 
Ředitelka Máchová předává kom-

pletní seznamy zájemců o vyšetření. 
Skupina je sehraná, vše je vybaleno 

Lví očko – Levie očko
  Jana Flanderová, PDG, garant distriktního projektu Lví očko – Lions Eye

Děti v sepekově mají zrak jako ostříži…
  Bohumír Fučík, LC Tábor

V říjnu 2010 byl vyhlášen distriktní projekt Lví očko – Levie očko, 
který zaujal mnoho našich klubů a byl uvítán především naší 
veřejností. Co tento projekt sleduje?

Lions Club v Táboře už dva roky provádí bezplatné vyšetření zraku 
předškolních dětí v Táboře a okolí. Partnerem LC se stala Optika 
D+P, jejíž provozovatelkou je paní Bc. Dana Pěčková, která zakoupila 
pediatrický autorefraktometr Plusoptix A09, který umožňuje plošné 
vyšetření zraku předškolních dětí.
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a připraveno. Přichází i děti z druhé 
třídy a usedají si na připravené žid-
ličky. Skutečně, divadlo může začít.

8,05:
Děti jsou nedočkavé, co se bude 

dít. Paní učitelky sice s nimi vše pře-
dem podle zaslaného metodického 
listu probraly, ale znáte děti. Mirek 
představuje spolupracovníky a ještě 
jednou vše vysvětluje, jak vyšetření 
bude probíhat. Tři maminky dokon-
ce zůstávají se svými dětmi,aby jim 
dodaly odvahu.

8,07:
Honza ukazuje dětem panáčka na 

kameře a upozorňuje je, kam se mají 
dívat, jak jej mají sledovat. Děti se 
navzájem povzbuzují a pomalu z nich 
padají všechny obavy, že jim budou 
dávat něco před oči, či jim je zakrý-
vat a podobně. Honza si vytipoval 
prvního měřeného. Je to Pepa, kte-
rý sice dnes zaspal, ale měření stihl 
a hlásí, že klidně půjde první.

8,09:
Dana se domlouvá s Mirkem a ten 

hlásí: „Pepo, očička máš v pořád-
ku!“ Pepa si jde sednout jako hrdi-
na a ostatní bez ostychu a nucení si 
postupně sedají před kameru. Hon-
za je trpělivě měří. V pořádku jsou 
i další – Honza, Nelinka. Nejmladší 
Kristinka se trochu vrtí a tak Honza 
s ní takticky navazuje hovor, jak se 
jí líbil Mikuláš. Filípek všem dětem 
říká: „Vůbec to nebolelo!“ Emě se 
líbí, jak to v kameře zakňučí a i když 
nosí brýle, vše je v pořádku. Některé 
maminky i při měření drží své děti za 
ručičku, aby jim dodaly větší odvahu. 
Na řadu přichází Štěpán, který má za 

sebou tradiční vyšetření v Praze i Tá-
boře, kde bohužel nespolupracoval 
a obvyklé vyšetření se neuskutečnilo. 
Svoji roli tam sehrál prý i bílý plášť. 
Jedna z maminek, paní Palánová, 
říká: „Jsem nadšena. Není zde žádný 
dotek, zakrývání. Děti se soustředí 
na usmívající nakreslený obličej na 
videokameře a ani neví, že měření 
proběhlo. Děkujeme vám! Nechce 
se mi ani věřit, že to děláte zadarmo. 
Díky!“ Sedá si Sofinka, která nám 
všem říká, jak se těší do velké školy 
a mezitím už obsluha hlásí: „Bezvad-
ný.“ U Kačenky Dana přidává další 
pomůcku, brýle se skly, aby mohla 
provést další měření. Dana hlásí ně-
jaká čísla, která Mirek pečlivě zapi-
suje. Poslední odchází Kája a měření 
31 dětí je u konce.

9,15:
Mirek hlásí: „V Sepekově mají 

předškoláci oči v pořádku. K pedi-
atrovi a dále k očnímu lékaři posí-
láme jen jednu dívenku. Obvykle je 
to daleko více dětí.“ Paní ředitelce 
předává certifikát výsledků měření 
a přikládá dopis pro rodiče, kde mají 
další instrukce.

 9,20: 
Ptám se paní učitelky Stejskalové, 

co na tuto akci táborských lionů říká? 
„Je to velice dobré, když náznak či 
vlastní vada se zjistí v tomto věku, 
kdy léčení je bez větších problémů. 
Všechny nás, ale i rodiče překvapilo, 
že to děláte zdarma.“

9,22:
Paní ředitelka se s námi lou-

čí a děkuje za všechny, že měření 
u nich proběhlo. „Vůbec jsme ne-

věděli, že něco takového existuje. Je 
dobré, že vyšetření probíhá v celém 
kolektivu dětí, kdy si vzájemně do-
dávají odvahu. Oslovilo to většinu 
rodičů. I já vám děkuji za záslužnou 
práci, co pro děti,ale i jejich rodiče 
děláte.“

9,25:
Loučíme se sepekovskou mateř-

skou školou a jsme spokojeni, že tato 
lionská parta dělá tolik záslužné prá-
ce pro naši společnost.Vedoucí pro-
jektu na to jen odpoví: „We serve! 
Sloužíme!“ Je to totiž hlavní poslání 
lionů na celém světě – péče o zrak, 
hlavně u dětí.

Rozcházíme se v Táboře a i já 
mám radost z péče táborských lionů 
o zrak dětí. Dovolte my, abych i já 
jim poděkoval za nás všechny.

Závěrem dovolte jen několik čí-
sel, které slouží k dokumentaci 
této prospěšné práce:

 Ve třech etapách bylo vyšetřeno 
2783 dětí ve 43 MŠ.

 U 67 dětí (2,41 %) byly zjištěny 
vady zraku, které by mohly vést 
k tupozrakosti.

 U 215 dětí (7,73 %) byly zjiště-
ny vady, které přímo neohrožovaly 
zrak, ale je nutné je řešit s očními 
lékaři.

 Vyšetřující tým odpracoval na 
projektu 484 hodin a najezdil 
1550 km.

 Finančně rodičům ušetřil 
417–695 tisíc korun, protože když 
se toto vyšetření provádí komerčně, 
stojí 150 až 250 Kč.  
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1. Reprezentačný ples Lions Clubu Brezno pod záštitou 
guvernéra LCI Distriktu 122 – Česká republika a Slo-
venská republika JUDr. René Hudzoviča sa uskutočnil 
21. 1. 2012 v krásnych vynovených priestoroch Wellness 
& Congress Hotel Partizán Tále. Lions ples otvorili prí-
hovormi prezident LC klubu Brezno p. Jozef Mak spolu 
s guvernérom JUDr. René Hudzovičom. Slávnostne otvo-
renie plesu a úvodný tanec predviedol prezident LC klu-
bu Brezno p. Jozef Mak spolu s manželkou a postupne sa 
k nim pridali aj ďalší hostia. V hudobnom programe vy-
stúpil aj nevidiaci spevák klasickej aj modernej tanečnej 
hudby Maroš Bango a svoje tanečné umenie predviedli 
deti z tanečnej skupiny Faber Dance. Potom už nasledo-
vala len skvelá zábava do neskorých ranných hodín, ktorá 
bola sprevádzaná výborným jedlom, pitím a do tanca hra-
la skvelá hudobná skupina. Pán Bango spolu s manželkou 
aj kvôli ich vlastnému hendikepu boli veľmi poctení, že sa 
mohli zúčastniť plesu, z ktorého výťažok bude venovaný 
práve na podporu zrakovo postihnutým deťom z okresu 
Brezno. 

Lions klubu Brezno sa tak spolu s hosťami plesu, kto-
rých bolo 200 podarilo vyzbierať krásnu sumu vo výške 
2000 eur. Akciu podporilo aj mnoho sponzorov pričom 
najväčšie poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi plesu, 
ktorým bol Motor Car Banská Bystrica. Vylosovaný hosť 

prvej ceny získal zapožičanie najnovšej verzie Mercedes-
Benz triedy ML na jeden mesiac. Poďakovanie však patrí 
aj mnohým ďalším sponzorom, zúčastneným lions klubom 
Banského regionu, lions klubom zo Slovenskej a Českej 
republiky, ale i všetkým zúčastnením, ktorí prispeli na 
pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Mnohí sa už teraz tešia 
na nasledujúci ročník, ktorý sa bude konať 19. 1. 2013 
a pozvaní ste všetci tí, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí 
so zrakovým postihnutím. Tešíme sa opäť na skvelú účasť 
v roku 2013.  

Organizátormi Diamantového plesu boli členovia Rotary 
Clubu Nitra Harmony a Lions Clubu Nitra. Atmosféra 
plesu, umocnená históriou vynoveného zámockého pro-
stredia, bola vynikajúca. Na uvítanie hralo sláčikové žen-
ské trio hudbu starých majstrov.

Vystúpenie Akadémie tanca, tanečné melódie skupiny 
Orion, nestarnúce hity v podaní Janka Lehotského a ľu-
dová muzika sa vhodne prelínali s vtipným moderovaním 
majstra Petra Michalicu a Klaudie Gregušovej.

Ples na Táĺoch
  Jozef Mak, prezident LC Brezno

Diamanty v Oponiciach
  Prevzaté z novín Nitriansky ohlas

Plesová sezóna je v plnom prúde a tak sa aj členovia Lions Klubu 
Brezno, rozhodli osláviť svoje 11. výročie založenia a zorganizovali 
spoločensko-charitatívnu akciu.

Zrekonštruovaný kaštieľ Apponyiovcov 
v Oponiciach potvrdil výnimočnosť  
tohtoročného Diamantového plesu Lions 
a Rotary. Úderom na zvon ho otvorili 
prezidenti usporiadajúcich klubov.
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Meir schneider v Banskej Bystrici
  Ján Miškovič, LC Banská Banská Bystrica

Dňa 2. novembra 2011 na Slovensko zavítal medzinárodne uznávaný 
terapeut a učiteľ, Meir Schneider, zakladateľ a riaditeľ Školy pre 
sebaliečenie v San Francisku.

V Hronseku pri Banskej Bystrici viedol trojdňový work-
shop pod názvom Sebaliečenie cez pohyb a prácu s telom, 
zameraný hlavne na prirodzené zlepšovanie zraku, ktoré-
ho sa zúčastnilo 35 ľudí zo Slovenska, Čiech, Maďarska, 
Poľska a Cypru. V závere workshopu si každý účastník 
prevzal z rúk Ing. Luboslava Šestáka, prezidenta nezis-

kovej organizácie Lions Club Banská Bystrica, hlavného 
organizátora celého podujatia, Certifikát o účasti podpí-
saný Dr. Meirom Schneiderom. Po skončení workshopu 
nasledovali osobné konzultácie s konkrétnymi pacientami. 
Počas troch dní sa v rámci 24 osobných konzultácií stretli 
s Dr. Schneiderom prevažne rodičia s deťmi so zrakovými 
a/alebo neurologickými problémami. 

Narodil sa slepý
Meir Schneider, PhD. LMT, sa narodil slepý, s vážny-

mi poruchami zraku (katarakta – zakalené šošovky; glau-
kóm – nadmerný vnútroočný tlak; strabizmus – škúlenie; 
astigmatizmus – nepravidelné zakrivenie rohovky; nys-
tagmus – nedobrovoľný pohyb očí), v Ľvove na Ukrajine. 
Obidvaja jeho rodičia boli hluchí a tak sa jeho najbližšou 
osobou stala jeho stará mama. Keď mal štyri roky, jeho 
rodina emigrovala do Izraela. V priebehu nasledujúcich 
troch rokov podstúpil päť neúspešných operácií, ktoré 
zanechali na jeho očiach stopy v podobe roztrieštených 
šošoviek a zjazveného tkaniva. Jediným pozitívnym vý-

Záštitu nad tohtoročným Diamantovým plesom mali 
guvernér Lions Clubu International Distrikt 122 Českej 
republiky a Slovenskej republiky René Hudzovič a guver-
nér Rotary International District 2240 Českej republiky 
a Slovenskej republiky Tomáš Lang. Pozvanie na ples pri-
jali primátori miest Nitra, Zlaté Moravce, Vráble, starosta 
Bernolákova, zástupcovia iných klubov Rotary a Lions zo 
Slovenska a ďalšie iné významné osobnosti spoločenské-
ho života nitrianskeho regiónu.

Celkový výťažok benefičného Diamantového plesu 
a emotívnej charitatívnej dražby bude venovaný na pod-
poru talentu Michaely Batelovej, mladej výtvarnej umel-
kyne postihnutej autizmom, a na projekt Levie očko, čo 
je bezkontaktné zisťovanie zrakových porúch u detí pred-
školského veku.

K plesu neoddeliteľne patrí aj atraktívna tombola – 
hlavnou cenou boli nádherné diamanty a lákavou cenou 
bol aj televízor, ktorý venoval primátor mesta Nitry. Niek-
torí výhercovia v tombole prejavili charitatívne cítenie 
tým, že svoju výhru darovali do dražby. Takýmto spô-
sobom sa vydražili aj obe hlavné ceny, čím sa výťažok 
benefičného plesu výrazne zvýšil.

„Tohtoročný ples mal výbornú atmosféru,“ zhodli sa 
prezident RC Nitra Harmony Dušan Čellár a prezident 
Lions Clubu Nitra Miloš Paliatka. „Personál zariadenia sa 

snažil plniť všetky želania, v ponuke boli výborné gurmán-
ske špeciality, dobré francúzske a strekovské vína. Väčši-
na sa zabávala pri tanci a kto chcel mohol sa porozprávať 
v salónikoch, alebo bare so svojimi priateľmi a známymi. 
Chceli by sme sa poďakovať touto cestou prevádzke za-
riadenia, organizátorom, sponzorom, generálnemu spon-
zorovi Envi Geos, Nitra a všetkým čo sa plesu zúčastnili, 
že prispeli k dôstojnému priebehu tejto našej charitatívnej 
akcie,“ uviedol prezident Dušan Čellár. (Janka)  

René Hudzovič, guvernér D-122, Margita Štefániková, 
prezidentka Homo Nitriensis, Albert Lisy a Jozef Dvonč, 
primátor mesta Nitra

Meir Schneider, PLC Luboslav Šesták a VP LC Ján Miškovič
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Jürgen Kögler, dipl. ing., žijící ve 
Furthu, je členem LC Plzeň City té-
měř od samého založení. Zpočátku 
jsme nechápali, proč usiloval o člen-
ství v Českém LC klubu. Po bližším 
seznámení jsme pochopili. Z jeho 
milé společnosti se těšíme již téměř 

20 let. Zajišťuje mezinárodní kontak-
ty především s Bavorským LC kluby, 
se kterými dlouhodobě spolupracuje-
me a vzájemně se podporujeme při 
humanitárních aktivitách, pořádáme 
společné výlety v Bavorsku i v západ-
ních Čechách a navštěvujeme společ-

ně divadelní představení. Vřelý vztah 
k Čechům i k českému jazyku měl již 
jeho otec Oskar Kögler, který v mládí 
několik let pracoval v Praze, kde se 
zúčastnil bohatého kulturního života 
včetně členství v Sokole. Jeho snahou 
bylo ovládnout český jazyk tak, aby co 

LC Plzeň City podporuje 
příhraniční česko-bavorské vztahy

  František Lošan, LC Plzeň City

Bavorské městečko Furth im Wald (Brod nad Lesy) pořádá v letním 
období několik kulturních akcí, kterých se zúčastňují ve velkém 
počtu Češi z příhraniční oblasti zejména z Domažlicka. 

sledkom bolo to, že bol schopný ro-
zoznávať svetlo a tmu. Lekári označili 
jeho stav za beznádejný a úradmi bol 
oficiálne vyhlásený za slepého. Počas 
školských rokov čítal v Brailovom pís-
me. Vo vnútri sa však nikdy nevzdal 
svojho sna na získanie zraku. Dokon-
ca sa prihlásil na strednú školu pre 
zdravých študentov.

Vo veku sedemnástich rokov sa 
Meir dozvedel o Batesovej metóde 
a očných cvikoch. Praktizoval ich tak 
svedomito ako pravdepodobne nikto 
pred ním – cvičil takmer trinásť ho-
dín denne. Neodradili ho ani odpor 
a skepticizmus rodiny a lekárov. Ku 
cvičeniam podľa metódy oftalmológa 
Williama Batesa (1860–1931) pridal 
svoj vlastný režim samomasáže a po-
hybu. 

Učí sa vidieť
Po šiestich mesiacoch usilovného 

cvičenia, po prvýkrát vo svojom živo-
te, dokázal rozoznávať predmety a po 
osemnástich mesiacoch bol schopný 
čítať bez okuliarov. Trvalo dlhých 
desať rokov, kým dosiahol binokulár-
ne videnie, tj. jeho oči boli schopné 
spojiť sa a vytvoriť 3D obraz, čo bolo 
podmienkou pre získanie vodičského 
oprávnenia. Dnes je držiteľom neob-
medzeného vodičského oprávnenia 
vydaného štátom Kalifornia. Vízus, 
ktorý sa mu podarilo dosiahnuť, 
predstavuje 70 % normálneho zraku! 

Pomáha ďalším
Počas procesu uzdravovania, ešte 

ako tínedžer, začal Meir pomáhať 
ďalším ľuďom so širokou škálou de-

generatívnych ochorení, ako je obrna, 
svalová dystrofia a skleróza multiplex. 
Zistil, že rovnaké princípy, ktoré mu 
umožnili získať funkčný zrak, je 
možné aplikovať na celé telo. Takto 
vznikla Metóda Meira Schneidera – 
Sebaliečenie cez pohyb a prácu s te-
lom, ktorá pomohla desiatkam tisícom 
ľudí s vážnymi telesnými a zrakovými 
ochoreniami po celom svete. Za prá-
cu so svalovou dystrofiou mu získal 
v USA titul PhD. in Arts of Healing. 

stretnutie s primátorom
Dr. Meir Schneider sa počas svojho 

pobytu na Slovensku stretol aj s pri-
mátorom Banskej Bystrice, Petrom 
Gogolom, ktorý ho oficiálne spolu so 
zástupcami Lions Club Banská Byst-
rica prijal v priestoroch Radnice mes-
ta Banská Bystrica a ako pamiatku na 
návštevu nášho mesta daroval pánovi 
Schneiderovi knihu Za živa v Bystrici. 
Po oficiálnej časti primátor všetkých 
zúčastnených pozval do svojej pra-
covne, kde si prezreli 55 kilogramov 
vážiaci historický luster vyrobený zo 
zliatiny a medi a oboznámili sa s ne-
všedným osudom tohoto nádherného 
umeleckého diela. Dr. Schneider sa 
poďakoval primátorovi za prijatie i za 
dar a členom Lions Clubu Banská 
Bystrica za to, že mu umožnili navští-
viť našu krajinu. Vyjadril túžbu, že 
by sa v budúcnosti rád na Slovensko 
vrátil.  

Prijatie u primátora mesta Banská Bystrica v historickej radnici



17ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

nejvíce splynul s českým prostředím. 
Při opakovaných setkáních jsme byli 
svědky jeho dokonalé češtiny i po le-
tech izolace kontaktu s Čechy. Krátce 
po otevření hranic v r. l989 obnovil 
návštěvy v Čechách a začal organi-
zovat turistický pochod přes hrani-
ce Klenčí – Furthu im Wald v délce 
18 km. Po Köglerově smrti ve věku 
87 let převzal štafetu organizátora po-
chodu jeho syn Jürgen Kögler, člen 
LC Plzeň-City, pod záštitou Kruhu 
přátel česko-německého porozumě-
ní spolu s turistickými kluby z obou 
stran hranic. 

Lionský pochod
Během posledních několika let si 

tento pochod získal mnoho příznivců. 
V r. 2011 se pochodu zúčastnilo cel-
kem 450 turistů nejen z Bavorska, ale 
i z oblasti Domažlic, účastníkem byl 
také Čech, žijící v USA. Atmosféra 
shromáždění účastníků v Klenčí, kde 
na zahájení promlouvá starosta Klen-
čí, ale i v místě občerstvení v polovině 
cesty, je velice přátelská: potkávají 
se známí z minulých pochodů, Češi 
s Němci, vyhrává dudácká muzika 
z Klenčí, zpívají se lidové písně, po-
dává se občerstvení. Tato zastávka 
uprostřed lesů nese jméno zakladatele 
pochodu Oskara Köglera, na kterého 
všichni s láskou vzpomínají. Na vyzna-
čené tabuli v místě zastávky občerst-
vení je napsáno životní moto Oskara 
Köglera: „Všichni lidé dobré vůle jsou 

vítáni – Společně pro dobré soused-
ství“ symbolizuje jeho celoživotní kré-
do člověka s dobrým srdcem, s úctou 
a láskou k bližnímu. Byl velkým mi-
lovníkem přírody a zdatným turistou. 

klenčí–Furth
Pochod začíná v Klenčí ve 13,30 

u hrobu Jindřicha Šimona Bára. Cíl 
je u kostela sv. Kříže „U Spasitele na 
odpočinku“ ve Furthu kolem 19. ho-
diny. Na závěr pochodu je zastavení 
u hrobu Oskara Köglera a společná 
bohoslužba. V samém závěru vzpo-
mínkového pochodu pak sousedská 
zábava v Kolpingově domě s českou 
hudbou. Letošní putování bude v po-
řadí již dvacáté a uskuteční se v so-

botu 15. září 2012. Poslední dobou 
se několik členů LC Plzeň City tohoto 
pochodu pravidelně zúčastňují. Touto 
akcí německo-českou si připomínáme 
dřívější velmi dobré sousedské vzta-
hy s Němci v této příhraniční oblasti, 
na které navazují i současné společné 
akce na obou stranách hranic. Ne-
smírně si vážíme upřímného přátelství 
s naším lionem z Furthu, Jürgenem 
Köglerem, který je chloubou našeho 
klubu. 

Využíváme i jeho pozvání na letní 
slavnosti ve Furthu (Skolení draka – 
Drachenstich), což je nejstarší lidová 
slavnost v Německu, sahající až do 
středověku, kdy v bitvě u Domažlic 
bylo poraženo císařské vojsko a oby-
vatelé tohoto kraje nesli velké příkoří 
prohrané bitvy. Drak byl podle pověs-
ti symbolem zla. Tato maketa draka 
v době rozvoje elektroniky a robotiky 
je největším a technicky nejdokona-
lejším samohybným monstrem tohoto 
druhu o velikosti: délka 19 m, šířka 
3 m a výška 3,5 m a celkové hmot-
nosti 9,5 tuny. V srpnu každý rok po 
dva týdny žije celé malebné městečko 
a jeho obyvatelé, včetně širokého oko-
lí, touto slavností. Mnozí se proměňují 
ve válečníky, rytíře i prostý lid z doby 
15. století. Bohatý je kulturní dopro-
vodný program s průvodem několika 
desítek koní a koňských válečných 
vozů. Jistě stojí za to zhlédnout dra-
ka v pohybu a být účastníkem těchto 
oslav.  Tabule s označením zastávky Oskara Köglera a jeho syn Jürgen Kögler

Dudácká muzika LC Plzeň City
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Odvtedy ako známy československý parkúrový jazdec An-
drej Glatz, advokát Ján Havlát a podnikateľ Marián Horvá-
th založili (15. apríla 1991) 1. LC Bratislava už uplynulo 
takmer dvadsaťjeden rokov. Na Slovensku sa odvtedy tiež 
naplňujú ciele najväčšej dobročinnej organizácie na svete 
Lions Clubs International. Ako je dobre známe, jej 42 tisíc 
lions klubov pôsobí v takmer dvesto krajinách sveta a zdru-
žuje zhruba 1,3 milióna členov. Tí pomáhajú najmä tým, 
ktorí si vlastnými silami svoje postavenie nedokážu alebo 
nemôžu zlepšiť. 

1. LC Bratislava už okrem iného pomohol pri moder-
nizácii zariadení detských domovov (Bernolákovo, Levoča, 
Handlová, Čakany), v zdravotníctve pri projektovaní, ná-

kupe a budovaní lekárskych zariadení (napríklad pojazdná 
pôrodnica, oftalmologické centrum, laserový nôž). Jeho 
členovia, tiež poskytli dodávku Mercedes (uspôsobenú 
i pre imobilných), ktorá slúži ako sociálny taxík v Prievidzi, 
či elektrické vozíky pre nechodiacich (jeden dostal i Marek 
Prostinák, ktorý bol zranený pri výbuchu munície vo VOP 
Nováky). 

„V roku 2010 sme získali okolo päť tisíc eur, čo je, 
myslím si veľmi pekná suma. Výťažok z roku 2011, po 
doplnení individuálnymi darcami a sponzormi, by mohol 
narásť na 10 tisíc eur.“ Približuje výsledky aktivít 1. LC 
Bratislava Andrej Glatz. 

„Chceme okrem iného prispieť na nový projekt, takzva-

ný Lions International Bus. Autobus, ktorý bude zadováže-
ný z našich peňazí chceme potom posielať na miesta, ktoré 
to na Slovensku budú najviac potrebovať. Myslím na také 
miesta, kde sa udejú prípadne napríklad nejaké živelné po-
hromy, záplavy, požiare. Okamžite tam s autobusom nabe-
hneme a budeme sa snažiť tým ľuďom, ktorí by boli takto 
postihnutí, pomáhať. Autobus tak poslúži na zabezpečenie 
okamžitej a nevyhnutnej materiálnej pomoci a psychologic-
kej podpory pre ľudí, ktorí prišli o svoj majetok,“ dopĺňa 
ho ďalší člen 1. LC Bratislava Ján Havlát.  

vianočný punč 2011
  Peter Kresánek, 1. LC Bratislava

Členovia prvého lions clubu na Slovensku (1. LC Bratislava) koncom 
vlaňajšieho roku opäť ponúkli svoj kvalitný, podľa tajnej poctivej 
receptúry uvarený, Vianočný punč (výťažok ktorého je plne určený 
na dobročinné účely) na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí 
pred vchodom vychytenej Le Monde Restaurant & Bar i na ďalších 
tradičných miestach. 

Lahodnú dobrotu na zohriatie využili a na dobročinnosť 
tak prispeli europoslankyňa Monika Beňová a jej 
manžel Fedor Flašík

Ponuku na Lions punč prijal aj bratislavský primátor Milan 
Ftáčnik (druhý zľava). Vedľa neho vľavo je Andrej Glatz, 
vpravo Marián Miškanin, Ján Havlát a Ladislav Fecko

K Vianočnému punču členov 1. LC Bratislava najviac 
chutili z reštaurácie Le Monde poskytnuté mastené 
chlebíky s cibuľkou
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Za všechny lze jmenovat například lyžařský výcvik 
v Mikulově v Krušných horách a sportovní odpoledne 
v Přítkově pro Dětský domov Krupka, s nímž již řadu 
let spolupracuje a podporuje, a se kterým se též zapojil 
do Mezinárodní aktivity „Zasaďme milion stromů“. Po-
kračovala i podpora studentů středních škol v péči toho-
to dětského domova formou nákupu školních pomůcek. 
Děti mohli navštívit i koncert Severočeské filharmonie 
Teplice určený malým posluchačům a seznámit se s čin-
ností tohoto významného tělesa i jeho zákulisím. 

Během roku 2011 se konaly i další akce, například 
Recesistní lyžařský závod, turnaj v boccie, jarní národ-
ní atletické závody v Bílině nebo Myslivecké slavnosti 
v Mikulově. Již tradičně se členové teplického lions klu-
bu zapojili i do předvánočních aktivit, kterými získávají 
finanční prostředky pro charitativní akce. 

V listopadu se jednalo o malování keramiky ve spo-
lečnosti Český porcelán Dubí, které zorganizoval gene-
rální ředitel a pastprezident klubu Ing. Vladimír Feix. 
Současný prezident klubu a spolumajitel pekárny Pecud 
Jiří Abraham v prosinci umožnil členům klubu účast na 
tradiční aktivitě pečení vánoček a dalších vánočních vý-
robků z pečiva. Produkty z obou těchto akcí se prodávaly 
na Vánočních trzích, které Lions Club Teplice pořádal 
poslední adventní víkend letos již potřetí. V rámci Vá-
nočních trhů se kromě stylového stánkového prodeje 
uskutečnila i řada doprovodných akcí včetně výstav, vy-
stoupení dětských pěveckých sborů, divadelních souborů 

i studentských koncertů. Tyto trhy získávají stále větší 
popularitu nejen u obyvatel lázeňského města, ale i u ná-
vštěvníků z mnoha míst Ústeckého kraje i z blízkého ně-
meckého pohraničí. Veškerý výtěžek z jejich uskutečnění 
bude věnován opět na dobročinné účely. Již během trhů 
byla předána první částka společnosti Arkadia ve výši 
25 961 Kč na zakoupení vozíku pro sedmiletého posti-
ženého chlapce. Teplický Lions Club se svou činností 
věnuje propagaci celého lionského hnutí v očích široké 
veřejnosti a přijímá každým rokem po pečlivém výběru 
do svého klubu nové členy.  

Úspěšný rok LC Teplice
  Roman Dietz, tiskový mluvčí LC Teplice

Lions club Teplice v loňském roce oslavil 20. výročí své Charter Night a řadí se 
tak mezi prvních pět nejstarších lions klubů v České a Slovenské republice. 
Tak jako v letech minulých uspořádal v průběhu roku 2011 řadu akcí v oblasti 
veřejného prospěchu a finanční podpory dětských domovů, domovů důchodců 
a organizací pečujících o handicapované sportovce. 
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Pro fungování vztahů a jistot je nutné, aby ten, kdo zřizuje, zakládá, jmenuje 
či jinak osobně zodpovídá za jsoucno, byl také v roli toho, kdo má moc 
a oprávnění tuto záležitost změnit, zrušit, anulovat.

V IALC jsou základním předpisem stanovy Constitutions 
and By-Laws, které určují rámec fungování asociace od 
centra přes multidistriktní úroveň, distrikty až po jednotlivé 
kluby. Stanovy jednotlivých distriktů musí být v souladu 
s mezinárodními stanovami i když po právní stránce toto 
může být v rozporu s národními právními předpisy.

Ve stanovách LCI pojednává o uvalení Status quo na 
klub včetně jeho zrušení (Cancellation of Charter) článek 
XI. odst. 5., ve kterém se uvádí: „Na libovolný založený 
(chartrovaný) klub, který není ochoten dodržovat povin-
nosti, které jsou mu uloženy asociaci (IALC), může podle 
vlastního uvážení Mezinárodní Rada Ředitelů po konzul-
taci s distriktním guvernérem uvalit proces Status quo pří-
padně jeho založení anulovat (its charter cancelled). Každý 
klub uvedený do stavu Status quo přichází o veškerá práva 
a privilegia až do konečného vyřešení jeho stavu a po roz-
hodnutí uvedené Rady.“

Pro účely výše zmíněného, vydala Rada prováděcí 
vyhlášku – Board Policy Manual, kde se v Kapitole V. 
odst. D pojednává o způsobu, příčinách, způsobech a dů-
vodech kdy na klub může být uvalen proces Status quo. 

Níže uvedený výtah si neklade za cíl být arbitrem obsahu, 
bude se však snažit anglickou verzi výše zmíněného přelo-
žit a zestručnit tak aby byla k ruce každého, koho to bude 
zajímat. Pro originální verzi si zájemce může zajít na LCI 
stránky www.lionsclubs.org.

D. status quo a Charter Cancellation 

1. status quo
Status quo je přechodné pozastavení vzniku, práv, privilegií 
a povinností lionského klubu.
Existují dva druhy status quo: regulérní (řádný) status quo 
a ochranný status quo. Výkonný ředitel a příslušná divize 
určená výkonným ředitelem jednající jménem Mezinárodní 
rady ředitelů, má právo uvést lionský klub do Status quo, 
stejně jako zprostit jej ze Status quo. 

a. Regulérní status quo

(1) Na lionský klub může být uvalen proces Status quo 
z následujících důvodů:

status quo neboli 
v dosavadním stavu

  Anton Gerák, sekretář distriktu D-122

Členky klubu navázaly koncem roku 2011 kontakt s Na-
dačním fondem pro odložené děti Statim. Po projednání 
a vyřízení všech administrativních záležitostí s předsedou 
správní rady tohoto fondu a hlavním iniciátorem vzniku ba-
byboxů v ČR, panem Ludvíkem Hessem, přispěly částkou 
50 000 Kč ke zřízení dalšího. 9. února 2012 bylo v are-
álu Karlovarské krajské nemocnice uvedeno do provozu 
v pořadí již 48. zařízení babybox za účasti představitelů 
Karlovarského kraje, města, sponzorů, médií a v neposled-
ní řadě členek LC Karlovy Vary Spa a RCH Emy Štěpán-
kové. Tyto „vyhřívané bedýnky“, které fungují v ČR šest 
let, pomohly zatím vstoupit do života 66 dětem. Jaký by 
asi byl osud těchto miminek, kdyby jejich matky nevyužily 
babybox? Pro členky klubu však otevřením karlovarského 
babyboxu práce nekončí. Rozhodly se dlouhodobě podpo-
rovat Nadační fond, který spravuje babyboxy v Karlových 
Varech, Sokolově a Chebu.  

LC karlovy vary spa patronem babyboxů
  Věra Zamrzlová, LC Karlovy Vary Spa

Zakladatel babyboxů Ludvík Hess a Radka Reichová, 
prezidentka LC Karlovy Vary Spa
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(a) Není schopen splňovat podmínky 
asociace a/nebo není schopen vest pro 
Lions klub příslušné aktivity jako je 
schopnost řešit klubové spory a/nebo 
účastnit se vedení sporů.
(b) Není schopen plnit všechny zá-
vazky (povinnosti) charterovaného 
lionského klubu jako je provádění 
pravidelných schůzek klubu a/nebo 
nezasílání měsíčních hlášení o počtu 
členů Monthly Membership Report 
za období delší než tři po sobe jdoucí 
měsíce.
(c) Neschopnost zaplatit distriktní pří-
spěvky.
(d) Neživotný klub.
(e) Rozpuštěný klub.
(f) Při splynutí klubu s jiným klubem.

(2) Klub ve stavu regulérního (řádné-
ho) Status quo:
(a) Bude pracovat velmi těsně s vede-
ním distriktu aby klub se dostal z pozi-
ce status quo co nejdříve.
(b) Uspořádá schůzku klubu a prodis-
kutuje na ní způsob, jak znovu získat 
status Good standing (Klub v pořád-
ku).
(c) Bude podávat hlášení o postupu 
který umožní znovu dosáhnout sta-
tus Good standing a to distriktnímu  
vedení a také do LCI Divizi adminis-
traci klubů (Club Administration Divi-
sion).
(d) Zaplatí zatímní dluhy klubu na di-
striktní a mezinárodní účty 
(e) Provádí nábor nových členů po-
kud je toto podmínkou pro ukončení 
Status quo. 
(f) Nově zvolí a/nebo potvrdí předsta-
venstvo klubu hned po zproštění z for-
my Status quo.

(3) Klub ve stavu Status quo nesmí:
(a) Provozovat obvyklé aktivity.
(b) Získávat prostředky pro dobročin-
né fondy.
(c) Účastnit se distriktních a(nebo me-
zinárodních akcích a seminářích.
(d) Účastnit se jakýchkoliv (lionských) 
voleb mimo svůj klub.
(e) Schvalovat a/nebo nominovat libo-
volného kandidáta pro distrikt případ-
ně mezinárodní kancelář.
(f) Zasílat měsíční hlášení Monthly 
Membership Report a jiná hlášení.

(g) Býti sponzorem (zakladatelem) ji-
ného lionského klubu, případně zřizo-
vat Leo klub či Lioness klub.

b. Ochranný status quo

(1) Lionský klub může být uveden 
do stavu Ochranný Status quo, když 
se země, případně oblast dostane do 
situace:
(a) Války nebo občanských povstání.
(b) Politických nepokojů.
(c) Přírodních katastrof.
(d) Za všech dalších okolností, které 
ochrání lionský klub, aby mohl fungo-
vat normálně.
(2) Lionský klub zůstává v ochranném 
režimu Status quo nejdříve po dobu 
90 dnů plus dalších 180 dnů, pokud 
to situace vyžaduje.
(3) Ochranný Status quo umožňuje 
Lions klubu fungovat bez omezení 
na základě určených lionských funkcí 
definovaných v Board Policy Manual, 
avšak bude osvobozen od:
(a) Plateb do distriktu a mezinárod-
ních platebních povinností.
(b) Předkládání měsíčního hlášení 
o počtu členů – Monthly Membership 
Report.

c. Doporučení pro uvalení 
lionského klubu do status 
quo

(1) Návrh na uvalení stavu Status quo 
musí být zasláno do centrály LCI nej-
později do 31. 12. běžného roku.
(2) Doporučení o uvalení Status quo 
nam klub b distriktu bude podepsáno 
distriktním guvernérem, a spolupo-
depsáno 1. VDG a ZCh. V případě, 
klubu mimo distrikt musí být dopo-
ručení podepsáno koordinujícím lio-
nem a spolupodepsáno prozatímním 
zonovým/regionálním chairpersonem 
anebo alespoň jedním přítomným, či 
mezinárodním ředitelem příslušné ob-
lasti.

d. vyvedení klubu ze sta-
tus quo

Aby se podařilo vyvést klub ze stavu 
Status quo na Good standing, klub 
musí:

(1) Změnit příčiny, pro které byl klub 
umístěn do stavu Status quo.
(2) Zaplatit všechny dluhové povin-
nosti vůči distriktu a LCI.
(3) Zajistit minimum 10 požadova-
ných členů klubu.
(4) Zaslat kompletní Reaktivační zprá-
vu (Reactivation Report) s uvedením 
členů a případných změn ve vedení 
klubu.
(5) Doporučení zrušení stavu Status 
quo může být provedeno kdykoliv bez 
časového omezení. 

e. Pomoc klubu ve stavu 
status quo

Při poskytnutí veškeré možné podpory 
je potřeba zachránit klub od jeho zru-
šení (charter cancellation).
Následující postupy asistence by měly 
následovat pro podporu klubu, aby se 
dostal ze stavu Status quo:
(1) Pokud je lionský klub uveden do 
stavu Status quo, pak buď distriktním 
guvernérem najmenovaný tým nebo 
Coordinating Lion začne s klubem 
okamžitě spolupracovat, aby se vy-
řešily problémy, které vedly klub do 
Status quo. Tým distriktního guver-
néra musí být pravidelně informován 
o vývoji, postupech a výsledcích řeše-
ní Status quo klubu v zóně.
(2) Distriktní guvernér a/nebo Co-
ordinating Lion musí vyhodnocovat 
pokrok a pokud nastane potřeba, upo-
zornit vedení písemně aby klub byl 
vyjmut ze stavu Status quo s tím, že je 
zaslán úplný Reactivation Report. 

V případě, že se nepodaří odstranit 
překážky pro které byl klub uveden 
do Status quo je po 6 měsících zrušen. 
Asi tolik z oficiálního materiálu Board 
Policy Manual. Jsou dvě úrovně Status 
quo. Jedná je z úrovně LCI v případě 
neplnění povinností klubu vůči centrá-
le, druhá z pozice distriktu. O povin-
nostech klubů se zmíníme v příštím 
čísle bulletinu, avšak je třeba uvést ze-
jména povinnosti, které bezprostředně 
vedou k uvalení Status quo. Je to:
– Nezaplacení dluhu většího $ 50 po 
dobu delší než 90 dnů do LCI.
– Nezaplacení členského podílu do di-
striktu po dvou urgencích.  
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