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Slovo guvernéra
Čestmír Koželuha, guvernér Distriktu 122 ČR a SR 2020–2021

Vážené lionky, vážení lioni,
s velkou radostí Vás všechny chci pozdravit v úvodníku našeho nově
vzkříšeného časopisu Český a Slovenský Lion.
Uctivě děkuji lionovi Jaroslavu Novotnému, staronovému šéfredaktorovi
našeho časopisu, a pevně věřím, že tímto prvním číslem časopisu začne
i nová éra dění v LCI D-122 Česká republika a Slovenská republika.
Uplynulá doba trvající bezmála rok a půl s přesahem do dnešních dní
byla náročná na pochopení a orientaci v jednání některých vrcholných
členů vedení našeho distriktu.
Byli jsme zahlcováni velkým počtem listů plných konspirací a zkreslených informací, které zpochybňovaly samotnou existenci jednoty naší
lionské česko-slovenské pospolitosti.
Toto společenství českých a slovenských lionských klubů v LCI
D-122 ČR a SR bylo vystaveno bezprecedentnímu útoku, jehož cílem
byla likvidace společného distriktu a jeho rozdělení na dva samostatné
distrikty – ČR a SR, a to způsobem autoritářským, nedemokratickým
a nelionským. Distrikt měl být rozdělen, navzdory přání poloviny slovenských lionů zůstat ve společném distriktu a bez ohledu na jejich další
lionskou existenci.
Díky lionskému přátelství, mající pevně vetknuté kořeny v lionském
etickém kodexu, se podařilo tento rozkladný proces zastavit.
Skutečnost této snahy však ukázala, že otázka rozdělení našeho
společného distriktu je v srdcích a myšlenkách velké skupiny slovenských
lionů stále živá a toto přání je třeba respektovat, brát na něj ohled a hledat
nové cesty, jak organizovat společný distrikt tak, aby se v něm zcela
komfortně cítili všichni lioni a všechny lionské kluby v ČR a SR.
Je nutné vypracovat novou organizaci LCI D-122 ČR a SR dle mezinárodních konstitucí a stanov LCI s výhledem na rozdělení společného
distriktu způsobem demokratickým a s ohledem na nedotknutelnost
největšího daru lionismu, čímž je hluboké přátelství.
Je nosným úkolem vedení distriktu tento dar mezi kluby chránit
a vytvořit v distriktu, mezi kluby a mezi jednotlivými liony, takové společenské prostředí, ve kterém budou všichni lioni cítit, že sem patří, že společná
práce na společném cíli povede ke splnění základních podmínek LCI pro
vznik dvou samostatných distriktů ČR a SR, tedy 35 klubů a 1250 členů
jak v ČR, tak ve SR.
Doba bezprostředně minulá nám ukázala v plné nahotě, že nic není
samozřejmé a nic nemůže trvat věčně.

» Je úkolem vedení
distriktu chránit hluboké
přátelství mezi lionskými
kluby i jednotlivými
liony. «

Nové úkoly lionů
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Je to přesně rok, kdy jsme všichni, převážně poprvé, zažili vyhlášení nouzového stavu z důvodu covidové pandemie. Víceméně všichni jsme věřili, že
se jedná o krátkou dobu, maximálně o několik týdnů, a pak bude vše jako
dřív. Brali jsme to spíše jako takové dobrodružství, které pomine, a nám
zůstane pocit, že jsme se dotknuli něčeho vážného, ale že jsme to zvládli
a že celá pandemie byla vlastně něco, co nás, jak jsme byli zvyklí, sice
mohlo ohrozit, ale nakonec nás to minulo.
Jenže tentokrát je to jinak. Pandemie má drtivý dopad na celý svět.
Ekonomické a společenské jistoty berou za své a všichni najednou pociťujeme omezení a důsledky, které jen velmi složitě můžeme změnit a je třeba
se jim přizpůsobit. Vše se mění a vše plyne.

Mění se i náš lionský život. Pro naše „We serve“ musíme hledat nové
způsoby, jak je naplnit.
Pro lionské kluby je příznačné, že se dokázaly přizpůsobit této situaci
a společně našly cestu, jak pomáhat, jak se setkávat a překonat tak karanténu, aniž by se navzájem nakazily nebezpečným covidovým virem.
Moc Vám všem děkuji, že jste nepodlehli pasivnímu čekání, ale že se
s pomocí techniky znovu setkáváte a klubové aktivity zase začínají ožívat
zcela novými způsoby.
To již zmiňované lionské přátelství, ten úžasný dar, opět mobilizuje
ducha pospolitosti a nastoluje krásný pocit radosti, když se opět vidíme,
i když jen na obrazovce.
A to je, mí vzácní přátelé, lioni, začátek nového uvědomění, že nic
nebude takové, jaké bývalo, minimálně ne hned. Ale my to zvládneme, my
LIONI ANO.
Děkuji Vám všem za to, jakým obdivuhodným způsobem zvládáte
naplňovat lionské myšlenky přátelství, pospolitosti a snahy pomoci
potřebným, udržování lionské klubové činnosti a za trvalý zájem o vše, co
se děje v našem distriktu.
Přeji Vám pevné zdraví a těším se, až se s Vámi setkám opět na živo
jako lion s lionem, jako přítel s přítelem.
We serve!

» Dík lionským klubům

za to, že se dokázaly
přizpůsobit nové situaci
a pokračují ve svým
lionských aktivitách. «

Bílá pastelka 2020/2021 a doba covidová
Vojtěch Trapl, zmocněnec pro spolupráci se SONS Bílá pastelka, PDG, LC Praha Bohemia Ambassador

Žijeme uprostřed pandemie a z našich lionských klubů se někdy
ozývá, že aktivita klubu je omezena, ne-li současnou epidemiologickou situací zcela paralyzována, také i omezením pohybu a pobytu ve
všech možných směrech osobní přítomnosti na potřebném veřejném
nebo veřejnosti přístupném místě, že zasedání klubů jako nádherného osobního setkávání je omezeno, ba znemožněno, že je celá řada
dalších zákazů a příkazů, která spolu nesou i další citelná omezení jak klubové, tak i humanitární činnosti, která je jinak bytostným
posláním každého lionského klubu a každého z nás, jako členky či
člena LC.

» České lionské kluby
v distriktu přispěly na
výrobu Bílé pastelky
v loňském roce, celkem
65 500 Kč ze které
Distrikt 122 přispěl
částkou 60 000 Kč
na výrobu triček po
dobrovolníky Bílé
pastelky pro SONS. «
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Na tom všem je velmi mnoho pravdy, zvláště za současných, stále prodlužovaných opatření v zájmu nejen zdraví nás všech, než se podaří covid-19
podstatně omezit a oslabit.
Přitom platí, že Melvin Jones, který založil v roce 2017 Lions Clubs
International jako výsostně servisní společenství lidí, kteří jsou schopni
a povoláni pomáhat zejména a primárně svým spoluobčanům s poruchami
zraku anebo nevidomým, považoval naše společenství za skupinu lidí,
kteří umí dosáhnout se stejnými prostředky vždy o něco více než ostatní,
protože k tomu mají schopnosti a nadání.
Proto se na všechny naše kluby obrátily obě organizace, sdružující
a zastřešující nevidomé a slabozraké jak na Slovensku, tak i v Čechách,
Moravě a Slezsku, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, jako na
Distrikt 122 Česká republika a Slovenská republika, zda bychom jim
nepomohli při potřebě zajistit nikoli fundraising, tedy sbírání peněz, ale
s výrobou předmětů, které naopak oni pro sbírku peněžitých prostředků
naléhavě potřebují.

Výzva zmocněnce D-122 pro spolupráci se
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých
české republiky (SONS) – Praha, 27. listopadu 2020
5

Vážení a milí přátelé lioni, členky a členové českých (a nyní i opětovně
slovenských – díky Milanovi Ondrušovi) lionských klubů, jako pově-

▲ Bílá pastelka hledá
dobrovolníky!
Vzhledem k nepříznivé
epidemiologické situaci nám
bohužel odmítlo tradiční
spolupráci řada středních
škol. Hledáme tedy další
dobrovolníky, kteří by nám ve
sbírkové dny pomohli.
Pomoci nám můžete osobní
účastí v ulicích některého
z 250 měst po celé České
republice a oslovováním
dárců s žádostí o příspěvek
do sbírkové kasičky. Pro
dobrovolníky s nejvyšší
částkou ve sbírkové kasičce
máme připravené drobné
odměny od našich partnerů.
Pokud nám chcete pomoci
jakoukoli formou, zavolejte
nám na tel. 778 768 390
nebo pište na e-mail:
svab@sons.cz.
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Jde primárně o zajištění výroby bílé pastelky, a proto distriktní projekt
našeho distriktu nese krásný název „Bílá pastelka / Biela pastelka“. Proto
i letos distrikt potřebuje pomoc každičkého klubu, aby naplnil rozpočet
schválený všemi delegáty XXVII. konventu distriktu, ve výši 6050 eur.
Nejde vůbec o potřebu zaplatit z osobních prostředků kteréhokoli
liona byť jen jediné euro či korunu, což dokonce Konstituce a stanovy
Lions Clubs International zásadně nepředpokládají, a dokonce zakazují,
s jedinou výjimkou přispět se souhlasem guvernéra distriktu ze svého
na živelnou katastrofu, ale o to, využít úžasných schopností a možností
každého LC, jak svojí činností, aktivitou získat peníze na „aktivity konto“
klubu a část jich pak poskytnout na účet distriktu. Tedy z prostředků,
které klub i v této době vykouzlit umí. Ať prodejem přes internet výtečného
punče nebo přece jen upořádáním golfového turnaje či jiné aktivity, která
plně respektuje nezbytná epidemiologická opatření na jedné straně, ale
na druhé straně si s nimi umí výborně poradit. Pořádání virtuálního rautu
považuji za jeden z příkladů invence, jak se společně pobavit, ale zároveň
zůstat intaktním. Nabízí se stejně tak například prodej dámských kabelek
na webu, stejně jako jakákoli jiná možná aktivita, o které podává zprávu
také toto vydání našeho časopisu.
Příspěvek ve výši aspoň 4500 Kč z „aktivity prostředků“ klubu, jak bylo
konventem schváleno, musí umět každý LC za celých 365 dní lionského
roku vyprodukovat, protože jde denně o 12,39 Kč nebo 0,47 eur.
I v této, pro každého velice náročné a obtížné době se každý LC určitě
může a musí zviditelnit, protože synergicky poskytnuté a vynaložené
prostředky distriktu znamenají, že jak logo Lions Clubs International, tak
i slogan We serve je v českých zemích buď na každé Bílé pastelce a také
na každém tričku, které obléká každý dobrovolník, vedle zkráceného
názvu SONS a jejich sloganu „Viděno srdcem“. Obdobné letos opět platí
i na Slovensku, díky obratnosti a úsilí 1. VDG liona Milana Ondruše obnovou a navázáním nyní výborných vztahů s Únií slabozrakých a nevidiacích
Slovenska. Biela pastelka sice naše logo letos nenese, ale 200 000 kusů
bude vyrobeno za účinné pomoci a vysoké angažovanosti sekretáře kabinetu liona Radima Dvořáka, který výrobu pastelek letos také umí zajistit
a zajišťuje a Biela pastelka bude pro sbírku Únii předána. V českých zemích
dal SONS přednost výrobě triček pro Bílou pastelku, protože pastelky vyrobené díky našim prostředkům, ještě pro letošní rok zbývají dostatečně.
Lionské kluby distriktu svůj příspěvek na fond posílají či již poslali,
jak s hrdostí potvrdil guvernér distriktu lion Čestmír Koželuha za svůj LC
Plzeň City na kabinetu, konaném 27. března letošního roku. Zde jistě platí
Exempla trahunt – příklady táhnou.
I když se nemůžeme angažovat přímo při sbírce SONSu, Bílá pastelka,
která je pořádána dne 15. října na počest Dne bílé hole, pokud se kdokoli
osobně nestane nositelem kasičky a dobrovolníkem při sbírce, anebo při
sbírce Biela pastelka, jak je na Slovensku také již tradicí a zažitou aktivitou,
lze v této době využít našich schopností opět tímto způsobem.
Dovoluji si přitom tak trochu kacířsky představit, že pokud by některý
z LC snad nevyvinul v průběhu roku již vůbec žádnou jinou lionskou aktivitu,
což si ovšem nedovedu u Lions vůbec představit, i tak je učiněno maximum
k zajištění povědomosti o Lions Clubs International, každém lionském
klubu i jeho členů, tedy každého z nás osobně!
Dovolím si na tomto místě připomenout Výzvu, která byla napsána
v listopadu 2020:

řený Zmocněnec pro spolupráci se SONS, Bílá pastelka, i pro úřední rok
2020–2021 a opětovně spolu se svým zástupcem lionem Radimem
Dvořákem, Past District Governor, rád prohlašuji, že i v době covidové
spolupráce Lions Clubs International District 122 Czech Republic and
Slovak Republic se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých
České republiky (SONS) (i Únií nevidomých a slabozrakých Slovenska)
i v letošním roce pokračuje.
Téměř všechny české lionské kluby v distriktu přispěly na výrobu Bílé
pastelky v loňském roce, celkem 65 500 Kč ze které Distrikt 122 přispěl
částkou 60 000 Kč na výrobu triček po dobrovolníky Bílé pastelky pro
SONS. Jinak výrobu Bílé pastelky zajistil lion Radim Dvořák, a sbírka
omezeně proběhla v letošním roce 2020 od 13.–15. října 2020, za nasazení řady dobrovolníků, zejména studentů, ale i pracovníků SONS, kteří
prodej Bílé Pastelky pro SONS zajišťovali.
Prodej Bílé pastelky v roce 2020 vynesl SONSu (za našich vynaložených peněz v řádu desetitisíců) výtěžek šestimístný!
Bílá pastelka stále nese slogan „Viděno srdcem“ a také „Pomáháme“
s emblémem Lions Clubs International.
Protože Distrikt 122 zajišťuje výrobu Bílé pastelky, 23. ročník Bílé
pastelky a 20. ročník Biele pastelky opětovně čekají.
Dovoluji si obrátit se na všechny kluby, aby opět zajistily svoji podporu
této prezentace Lions Clubs International na veřejnosti, a převedly z aktivity konta klubu na bankovní spojení Distriktu 122 s uvedením „Bílá
pastelka 2021 / Biela pastelka 2021“.

» Sečteno a podtrženo!
V rámci sbírky, která se
uskutečnila ve dnech
12.–14. 10. 2020 po
celé České republice,
darovali lidé úžasných
1 110 109 Kč! «

Bankovní spojení
(je uvedeno rovněž na webu distriktu):
115-5209450267/0100 Komerční banka, a.s.
IBAN: CZ42 0100 0001 1552 0945 0267 (Česká republika)
4002937268/7500 Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: SK86 7500 0000 0040 0293 7268 (Slovenská republika)
Ani v letošním ročníku se bez pomoci vašich lionských klubů Bílá (Biela)
pastelka neobejde. Vše potřebné lze také najít na
www.bilapastelka.cz nebo www.bielapastelka.sk.
Přeji zdar distriktnímu projektu v roce 2021.

XVI. Benefičný koncert LC Žilina
Emil Pečík, prezident LC Žilina

Rok 2020 bol pre nás, žilinských lionov veľmi ťažký. Od začiatku roka
pandémia covid-19 zmenila naše plány aj sčasti utlmila našu činnosť.

S veľkým zármutkom sme
sa navždy rozlúčili s naším
dlhoročným členom,
pastprezidentom Milanom
Vašaničom, ktorý bol
skvelým a nenahraditeľným
lionom. Česť jeho pamiatke.
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To bol dôvod, prečo sme nemohli uskutočniť v obvyklom májovom termíne
benefičný koncert. Ale prešlo leto a krátky výdych z tvrdých a obmedzujúcich opatrení v našej krajine nám otvoril malé časové okienko na
nápravu a uskutočnili sme koncert 10. 9. 2020 v Dome umenia FATRA
v Žiline.
Skvelá spolupráca so štátnym komorným orchestrom Žilina sa za
kratučkú dobu príprav premietla do prvého a zároveň predposledného
live koncertu v sále Domu umenia FATRA v jesennej sezóne roku 2020.
Všetci sme si to nesmierne užívali – pán dirigent Adrian Kokoš a celým

◄ Maroš Bango – zrakovo
postihnutý umelec.

orchestrom aj my diváci, dodržiavajúci tvrdé protipandemické opatrenia,
počnúc rúškami a končiac odstupmi a sedením pri polovičnej kapacite
sály. A čo bolo úplne neobvyklé až dojemné, bolo poďakovanie pána dirigenta publiku a žilinským lionom za atmosféru a vôbec možnosť si zadirigovať a zahrať po niekoľkých mesiacoch pred živým publikom.
Asi najväčším naším očakávaním bol spevácky výkon Maroša
Banga – zrakovo postihnutého umelca spievajúceho krásne znejúcim
tenorom, ktorý si takúto atmosféru koncertu s veľkým symfonickým
telesom užíval snáď len druhýkrát v živote. Museli sme po koncerte
všetci prítomní konštatovať, že jeho výkon bol skvelý zážitok, ktorý
potvrdil niekoľkými úchvatnými klasickými melódiami mladý 10ročný
husľový virtuóz Matúš Kavalek z Kysúc. Ave Maria pre husle a orchester od Johanna Sebastiana Bacha a Charlesa Gounoda v podaní tohto
nadaného chlapca bola neskutočne krásna a vibrovala s našimi dušami
ubolenými a ustráchanými v týchto ťažkých časoch.

▲ Emil Pečík, prezident LC Žilina.

Naša činnosť prináša úžitok
Nezanedbateľným a vlastne aj cieleným, bol úspech benefície. Podporili sme z vybraného vstupného samotný žilinský orchester, nevidiaceho
umelca a výťažok v sume 1500 eur sme darovali priamo na mieste zástupcovi Mestského športového klubu nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina.
Dnes už sa tento dar zhmotnil v nákup stola pre
aplikovaný stolný tenis. V tomto športovom odvetví sú
naši žilinskí postihnutí športovci veľmi úspešní. Bežne
v roku robia aj s našou finančnou podporou 2 medzinárodné turnaje v showdowne a takto majú možnosť ešte
rozšíriť svoju veľmi záslužnú činnosť.
Musíme konštatovať, že sa znovu potvrdilo, že
žilinskí lioni myslia slová svojho hesla „WE SERVE“
doslovne a vážne.
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▼ 10ročný virtuóz Matúš Kavalek
z Kysúc.

Pozdrav z LC Plzeň Bohemia
Jindra Švarcová, Emilie Štěpánková, LC Plzeň Bohemia

Druhá polovina lionského roku 2019/2020 a současný lionský rok
2020/21 byly a ještě stále jsou pro nás všechny velmi náročným obdobím. Stejně jako u ostatních lionských klubů je velká většina našich
aktivit současnou pandemickou situací významně narušena či přímo
znemožněna.
Léto 2020 jsme si s našimi lionkami ještě užily díky dočasnému uvolnění
vládních nařízení. V červnu 2020 proběhla slavnostní členská schůze
v restaurantu U Malické brány, na které předala Jana Tlustá prezidentskou
funkci Jindře Švarcové. V červenci jsme pak uspořádaly letní výjezdní zasedání v restauraci ANGUSFARM Soběsuky. Zde už tradičně slavíme letní
narozeniny našich členek a oplácíme tak restaurantu pomoc s předvánočním charitativním prodejem v Plzni „U Branky“, pro který nám dodávají
dobroty k prodeji. Tentokrát byly hlavním bodem programu kulaté naro◄ Účastnice výročního zasedání
v červnu 2020.

zeniny Emy Štěpánkové, zúčastnily jsme se v téměř plném počtu a naše
výjezdní zasedání jsme si skutečně užily. Jako bychom tušily, že bude na
dlouhou dobu předposledním plnohodnotným zasedáním klubu.
V době, kdy byla vládní opatření uvolněna, jsme ještě stihly navštívit
a podpořit lionky z LC Karlovy Vary Diana na jejich golfovém turnaji.

Navzdory pandemii!

» Projekt Lví očko
v omezené míře stále
pokračuje. «
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Bohužel s počátkem nového školního roku se epidemiologická situace
začala zhoršovat a byly jsme nuceny zrušit náš tradiční koncert ke Světovému dni zraku, na který každoročně zavítají i spousty našich lionských
přátel a který měl být výroční. Musely jsme zrušit i tradiční adventní koncert
a jarní benefiční koncert. K naší velké lítosti se ani projekt Lví očko – zdravé
oči našich dětí nemohl na podzim 2020 ani na jaře 2021 uskutečnit ve své
tradiční podobě, kdy zajíždíme s kamerou PlusoptiX do mateřských školek
v Plzni a okolí. V omezené míře však v tomto projektu pokračujeme, nabízíme možnost individuálního testování zraku předškolních dětí kamerou
Plusoptix ve firmě OPTIK STUDIO. Tato nabídka se setkala s velmi kladnými
ohlasy nejen z mateřských školek, ale také od rodičů dětí, využilo ji dosud
více než 100 dětí.
V rámci projektu Lví očko také pořádáme 2x ročně ve spolupráci
s firmou OPTIK STUDIO výtvarnou soutěž pro děti z mateřských školek,
tentokrát s názvem Máme rádi Lví očko. Do soutěže na podzim 2020
přispělo svými výtvarnými pracemi 35 dětí ze šesti mateřských škol. Jen

◄ Lví očko v Plzni.

ceny pro nejlepší si bohužel nemohly děti převzít při společné slavnosti, jak
tomu bylo v minulosti, ale byly jim předány individuálně.
Kontinuálně pokračujeme ve sběru použitých brýlí, protože tuto aktivitu můžeme vykonávat i v současné době. Dnes máme cca 1000 brýlí,
které se chystáme odvézt na sběrné místo.

Na jaře již v plném lesku

» Na pomoc Potravinové
bance v Plzni se
z příspěvků našich členek
sešlo 11 000 Kč. «

▼ Na návštěvě LC Karlovy Vary
Diana.
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Další pěkná akce, která mohla proběhnout i navzdory pandemii, byl
v našem klubu projekt Mírový plakát 2020. Motem tohoto ročníku bylo
„Sloužíme míru“ a do našeho klubového kola soutěže dorazilo více než 40
prací od dětí z Církevního gymnázia v Plzni, 2. ZŠ Schwarzova v Plzni a ZŠ
pro zrakově postižené a vady řeči v Lazaretní ulici v Plzni. Autorům vítězných prací byly individuálně předány diplomy a drobné dárky. Tyto vítězné
práce pak postoupily do distriktního kola a tam se rovněž některé z nich
dočkaly ocenění, protože jsme byly jediným klubem, který v tomto roce
projekt realizoval.
V předvánočním čase jsme si lámaly hlavy, jakou pomoc bychom ještě
mohly jménem našeho klubu nabídnout a našly jsme inspiraci na Slovensku v LC Košice (tímto chlapcům z Košic děkujeme za inspiraci!). Oslovily
jsme Potravinovou banku v Plzni, abychom zjistily, jaký sortiment potravin
se jim nedostává. Z osobních příspěvků našich členek se sešlo 11 000 Kč,
za které jsme nakoupily potraviny, které jsme ještě před Vánoci odvezly
do Potravinové banky v Plzni, kde jsme byly vlídně přijaty jejím ředitelem panem Bakalou. Pomoc našeho klubu byla velmi oceněna a určitě
v ní budeme pokračovat. Před Vánoci také naše lionka Ivanka Horáková
napekla perníčky pro zdravotní sestřičky ve Fakultní nemocnici v Plzni
a šila roušky pro domov seniorů.
Chtěly bychom také poděkovat za pozvání LC Praha Bohemia Ambassador na jejich předvánoční charitativní videoraut a LC Žilina za pozvání
na krásný vánoční videokoncert. Bylo velmi příjemné se těchto akcí účastnit, i když nám musela stačit kamera, reproduktory a mikrofon.
V současné době zatím nebylo možno obnovit naši klubovou činnost
a zejména aktivity, kterými se snažíme pomáhat potřebným. Pokoušíme se
alespoň scházet formou videokonference jako řada jiných klubů. Protože
však chceme končit optimisticky, zatím jsme ještě úplně nevzdaly naši
tradiční gardenparty, která je plánována na 4. června 2021. Pevně pak
věříme, že náš odložený 15. slavnostní koncert k Světovému dni zraku
s Plzeňskou filharmonií se již bude moci uskutečnit v plném lesku. Proto
vás všechny již dne zveme na pátek 9. října 2021 do velkého sálu Měšťanské besedy v Plzni a už teď se těšíme na společné setkání s vámi, našimi
lionskými přáteli.
We serve.

Golf Lions Masters 2020
Věra Ulčová, sekretářka LC Plzeň Ladies

Druhý ročník dobročinného golfového turnaje se uskutečnil opět za
krásného počasí v neděli 20. září 2020 na 18jamkovém hřišti Golfového resortu Darovanský Dvůr, který hřiště poskytl zcela nezištně
a sám se i na organizaci turnaje podílel.

Hlavního turnaje se tentokrát zúčastnilo 48 hráčů z 15 golfových klubů –
16 žen a 32 mužů. Nejmladšímu účastníkovi bylo 11 let, nejstaršímu pak
81 let. Golfové akademie se účastnilo 22 zájemců. Přivítali jsme rovněž
liony a lionky z 6 lionských klubů.
Kulturní program jako poděkování všem zúčastněným zorganizovala
paní Veronika Hušková, jednatelka společnosti dioptra optik s.r.o. – bylo
jím exkluzivní vystoupení nevidomé zpěvačky Blanky Janečkové.
Naše poděkování patří rovněž všem partnerům, účastníkům golfové
akademie doprovodného programu GLM a našim milým vozíčkářům Plzeňska, kteří opět přijeli a zahráli si s nadšením golf.
Po vyhodnocení byl prezidentkou LC Plzeň Ladies paní MUDr. Evou
Dortovou, 1. guvernérem D-122 ČR a SR JUDr. Vojtěchem Traplem a zástupcem golfistů Pavlem Sládkem přednostovi Oční kliniky LF UK a FN Plzeň
MUDr. Štěpánu Rusňákovi, Ph.D.,
předaný výtěžek z dobročinného
turnaje – šek v hodnotě 40 000 Kč
na vybavení dětské ambulance Oční
kliniky FN Plzeň novými vyšetřovacími prostředky.
Dále paní prezidentka předala
šek v hodnotě 10 000 Kč Lvímu očku
v Plzni a na Rokycansku na testování
zraku dětí v mateřských školách.
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» Výtěžek z dobročinného
turnaje – šek v hodnotě
40 000 Kč na vybavení
dětské ambulance Oční
kliniky FN Plzeň. «

Pečeme – pomáháme – děkujeme
Anna Šperlová, LC Plzeň Ladies

Na sociální odbor města Plzně, které vyhlásilo Velikonoční sbírku pro
samoživitelky a rodiny v krizové situaci, přivezly členky LC Plzeň Ladies
plné auto trvanlivých potravin. Rády jsme pomohly a věříme, že i díky
našemu lionskému klubu potřebné rodiny prožijí hezčí velikonoční svátky.
Členky LC Plzeň Ladies se podílely rovněž na pečení cukroví před
vánočními svátky, které vyhlásila Excellentní žena® v Plzni. Toto vánoční
cukroví bylo určeno sestřičkám a lékařkám na covidových odděleních ve
Fakultní nemocnici v Plzni jako poděkování za jejich nelehkou práci. LC
Plzeň Ladies zastupovala její členka Anna Šperlová. Ředitel nemocnice
MUDr. Václav Šimánek byl velmi mile potěšen a všem lionkám posílá velké
poděkování.

▼ Vlevo dole Anna Šperlová. Vpravo
dar převzal ředitel nemocnice
MUDr. Václav Šimánek.

Lionský rok 2019/2020 v LC Praha Bohemia
Ambassador
František Novotný, president LC Praha Bohemia Ambassador2019/2020

Rok v činnosti lionského klubu je dlouhá doba, za kterou se může
stát mnoho událostí a změn. Nejinak tomu bylo u největšího klubu
v distriktu LC Praha Bohemia Ambassador. Předešlý lionský rok se
z pohledu celého českého i slovenského lionského hnutí v mnohém lišil
od roků předcházejících.

» Působení guvernéra

distriktu v lionském roce
2019–2020 negativně
ovlivnilo činnost
lionských klubů. «
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Vedení Distriktu 122, kde aktivitám guvernéra, sekretáře distriktu
a některých dalších členů našeho hnutí dominovala především snaha o co
nejrychlejší rozdělení distriktu a přitom se vytrácela tolik potřebná kontinuální pomoc a podpora lionským klubům v jejich činnostech a aktivitách
směřujících k cílům pro které byly založeny, se rozjelo po jiné koleji než
v minulosti.
Současně v březnu 2020 začalo období spojené s nákazou koronavirem covid-19, období, které ještě neskončilo a všechny nás trápí dodnes.
Tyto události nemohly neovlivnit činnosti a atmosféru nejen našeho
klubu ale určitě všech českých a slovenských lionských klubů.
Od začátku lionského roku se na zasedáních našeho klubu jako spíše
než zlatá tak černá nit táhla problematika z našeho pohledu negativního
vedení a chování pana guvernéra a jemu nakloněnému okolí. A otázek
padalo mnoho. Proč dělit distrikt, vždyť naše hnutí je nadnárodní? Proč

rozdělit společenství, které je funkční, přátelské a spolupracující? Co by
nám dělení dobrého přineslo? Co tím kdo sleduje? Co má rozdělování
společného s tím, proč jsme vstoupili do lionského klubu? Diskuze nad
těmito otázkami byla součástí téměř každého klubového zasedání a někdy
se i u představenstva klubu těžko hledala odpověď.
Jako souhrn názorů a postojů členů klubu Bohemia Ambassador
a hostů z dalších klubů bylo vydáno Prohlášení klubu k situaci v distriktu
v říjnu 2019, které se stalo základním dokumentem pro vyjádření českých
klubů k dělení distriktu.
Co však bylo velmi pozitivní, byl postoj naprosté většiny členů našeho
klubu, kteří dokázali oddělit nedobrou situaci v distriktu jako celku od
zájmu o pokračování v klubkových aktivitách. A tak díky tomu běžela
prakticky nerušeně zasedání klubu spojená vždy s pozvanými hosty, kteří
přinesli velmi zajímavé informace formou přednášek a oblíbených následných diskuzí.
Z hostů lze jmenovat například pana senátora MUDr. Marka
Hilšera s tématem “Proč jsem kandidoval na presidenta“, člena klubu
MUDr. Martina Molitora o „Plastická chirurgie na pomezí bídy a nouze
v rozvojových zemích“, prof. JUDr. Zdeňka Součka zaměřeného na „Strategické řízení a budoucnost světa“, bývalého ministra zahraničních věcí
JUDr. Cyrila Svobodu na téma „Co ohrožuje ze zahraničí Českou republiku a jak tomu diplomaticky čelit“. Poslankyně parlamentu ČR Mgr. Jana
Čermochová měla téma „Občan, stát a obrana ve 21.století“ a RNDr. Jan
Herzmann zasvěceně hovořil o průzkumech veřejného mínění.

▼ Prezident klubu František
Novotný zahajuje jarní raut
(fotografie vlevo). Mezi jeho hosty
byl i bývalý ministr JUDr. Cyril
Svoboda (na fotografii vpravo
uprostřed).

▼ Posledním „předcovidovým“
hostem našeho LC byl
dr. Jan Herzmann.
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Samozřejmou součástí lionských humanitárních aktivit byla od klubu
značná finanční podpora veřejné sbírky Bílá pastelka pro podporu nevidomých a slabozrakých. Podpora Bílá pastelky je aktivitou distriktní pod
vedením našeho člena PDG Vojtěcha Trapla. Další finanční podpora byla
poskytnuta pro vážné události v Ostravě a v Prešově. Byl zajištěn i sběr
brýlí naším členem Rudolfem Kočím.
V čase adventním uspořádal klub pravidelný Předvánoční dobročinný
raut 2019 pro všechny liony, jejich partnery, partnerky a hosty. Velká účast
a přátelská lionská atmosféra dala zapomenout na všední i nevšední
starosti.
Dnes už nedílnou součástí klubových aktivit byl uskutečněn možno říci
tradiční 5. ročník přátelského setkání lionů na Vysočině „KOUTY 2019“. Po
návštěvě sklářské huti a sklářského skanzenu Jakub v Tasicích a naplnění
houbařských košíků tradičně následovalo posezení u dobrého jídla a pití
a došlo i na zpívání za doprovodu kytar. Spokojenost s „Kouty“ vyjádřili
mnozí účastníci i organizátorovi celé akce Antonínu Mikovi.
Na začátku roku proběhla Jumelage s lionským klubem LC Dresden
Centrum za bohaté účasti členů obou klubů v čele s prezidenty Františkem Novotným a Michaelem Breidungem. Setkali jsme se při „novoročním obědě“ 12. ledna 2020 v restaurantu Mincovna na Staroměstském
náměstí v Praze. Naše hosty jsme odpoledne provedli historickým centrem
Prahy.

» Činnost klubu prakticky
nerušeně pokračovala. «

1

2

» Předvánoční raut

3

byl jako obvykle
příležitostí k setkání
našich členů a jejich
rodinných příslušníků
s hosty včetně členů
jiných lionských
klubů. «

4

5

6

1 Až z Nitry přijel PDG René
Hudzovič (na fotografii s Oldřichem
Choděrou). 2 Pastguvernér Jan
Kalaš (uprostřed). 3 Martin
Molitor a Petr Humpolík v diskusi.
4 Zakládající člen klubu Jan
Budín (v rozhovoru s Petrem
Čápem). 5 Současný guvernér
Čestmír Koželuha s Oldřichem
Hořákem. 6 Poslankyně Mgr.
Jana Černochová ve společnosti
našeho past prezidenta Aleksi
Šeda. 7 Bohužel naposledy jsme
se mohli setkat s lionkou Zdeňkou
Gerákovou (zcela vpravo), která
v roce 2020 zemřela.
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V dubnu roku 2020 tak jako většinu lionských klubů i nás zastavila
opatření proti šíření virové nákazy covid-19, a tak jsme museli zrušit
dubnové i květnové zasedání.
S jistými obavami se v červnu představenstvo klubu rozhodlo uspořádat tradiční Letní dobročinný raut 2020, který pořádáme pro členy klubu,
jejich partnery, hosty z dalších lionských klubů a přátele a který má přinést
i finanční výtěžek pro podporu lionských projektů. Přes nezvyklou situaci po skončení první vlny pandemie nás však mile překvapil velký zájem
o účast.
A tak se uskutečnilo toto přátelské společenské setkání v místě
s velkým geniem loci, tedy v restaurantu Charles Bridge pevně spojeným
s Karlovým mostem a Vltavou. Večer strávený ve velmi přátelské a neformální atmosféře ve společnosti více než 60 účastníků měl a snad i přinesl
příslib pokračování lionské sounáležitosti do budoucna a pro náš klub
LC Praha Bohemia Ambassador byl důstojným ukončením lionského roku
2019/2020.

7

Záver roku 2020 u žilinských lionov
Emil Pečík, prezident LC Žilina

Záver roka, advent, Vianoce, to sú chvíle, keď sa každý aspoň na chvíľu
zastaví, spomalí svoj hektický život, do ktorého nás núti doba. Pre žilinských lionov máva toto obdobie zvlášť peknú atmosféru.
Už takmer 20 rokov sa stretávame my, naše rodiny, priatelia, známi aj
neznámi na žilinskom Mariánskom námestí pri benefičnom predaji vianočného punču. Bolo však veľmi ťažké riešiť našu benefičnú činnosť v čase
už druhej vlny pandémie v závere minulého roku, keď začali platiť silné
obmedzenia pohybu a stretávania sa ľudí. Advent a Vianoce bez vianočných trhov a bez koncertov sa stali navždy neopakovateľné a verím, že aj
neopakované. Ťažko sme to odlúčenie od našich blízkych ale aj priateľov
znášali. Na poslednej schôdzi nášho klubu v novembri sme sa zhodli na
tom, že skúsime naše koncoročné aktivity vykonať aj v týchto takmer
neriešiteľných obmedzeniach. Skúsili sme aspoň takto, novými prístupmi,
poraziť tú pľuhu koronu. A tu sú výsledky.
Punč sme predávali fľašovaný počas 2 týždňov do posledného víkendu
pred Vianocami. S neuveriteľným výsledkom, porovnateľným s predajom
na námestí a to vďaka všetkým, ktorí nás podporili kúpou a všetkým, ktorí
ten obľúbený mok vyrábali a distribuovali. Výťažok z tejto akcie je krásnych
4500 eur. Keď som chodil do firmy liona Milana Ondruša, kde sme vytvorili
malú manufaktúru na výrobu punču a videl som ľudí – lionov s partnerkami, mojich priateľov, ktorí nezištne pomáhali, bol som na nás všetkých
hrdý, že sme to nevzdali. A ešte sme si aj užili tie vianočné vône, atmosféru
a radosť zo stretnutí v našej lionskej rodinnej bubline.

pokračovať aj v novom
roku 2021 v našich
projektoch. «
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Vrcholom predvianočného času býval vždy náš adventný koncert
v Kostole sv. Barbory a pozvanie hostí na námestie, kde sme si všetci
mohli pri našom stánku s horúcim punčom popriať krásne sviatky. Ani toto
nám nebolo dopriate. Ale nie úplne. Ani koncertu sme sa nevzdali. Pozvali
sme nevidiaceho speváka s krásnym tenorom Maroša Bangu s manželkou
Saškou, taktiež nevidiacou a ich priateľku speváčku s citlivým a úprimným prejavom Vierku Kotvasovú. Adventný koncert sme vysielali naživo
18. 12. 2020 z televízneho štúdia Žilinskej univerzity cez YouTube kanál
Lions International, Distrikt 122. Bol plný nádherných vianočných piesní
a melódií, a pri počúvaní sólistov sa už tajil dych. Saška pár replikami
urobila z koncertu sviatok. Veľká vďaka. Bol to nádherný zážitok a veľká
skúsenosť nás, žilinských lionov, že sa netreba vzdávať pred kompliká-

» Výnos nám dal možnosť

ciami. Výnos z darov, ktoré prichádzali na náš účet ešte aj v novom roku
nám umožnil zaplatiť vysielanie a prenos, dať umelcom honorár, ktorý im
v tomto období veľmi pomôže, tobôž, keď sú zrakovo postihnutí. Výnos
pre náš klub bol taktiež slušný. Vyzbierali sme neuveriteľných 1900 eur.
Ďakujem všetkým za podporu a zvlášť priateľom lionom z Čiech – od
Karlových Varov cez Plzeň až po Pardubice, ktorí prispeli takmer polovicou
tejto sumy. Sme vám zaviazaní a nevieme sa dočkať, keď sa budeme môcť
osobne poďakovať a aj revanšovať.
Obidve akcie boli nadmieru a až neočakávane úspešné. Výnos z benefície nám dal definitívne možnosť pokračovať aj v novom roku 2021 v našich
projektoch – podpore Únie nevidiacich a slabozrakých v Žiline a adresne
ich klientov, Podpore MŠK nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina,
iných organizácií a ľudí s postihnutím či zdravotnými problémami, ktorým
vieme aspoň finančnou podporou pomôcť.
V našom LC Žilina a okolo neho sa vytvorila komunita skvelých ľudí
s veľkým srdcom a ja som rád, že do nej môžem patriť. Napĺňa ma to pocitom radosti a spolupatričnosti. Je to satisfakcia a jediná odmena, ktorú
dostávame za našu činnosť.
We Serve.

LC Plzeň-City 25 let finančně podporuje
Tyfloservis Plzeň
František Lošan, LC Plzeň-City

Tyfloservis Plzeň je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem
je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Tyfloservis
nabízí podporu a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové
postižení hledají cestu k samostatnějšímu životu.

▼ Jaroslav Kojzar (člen LC Plzeň-City) a Mgr. Martina Hrdonková
(vedoucí Tyfloservisu Plzeň).
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 1/2021
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Organizace poskytuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci po celém
území České republiky prostřednictvím 13 krajských středisek. Klienti jsou
nejen zrakově postižení od dětství, ev. od narození, ale také starší lidé,
kteří v průběhu života ztratily zrak ať již po úrazu, nebo v důsledku závažného onemocnění. V těchto humanitárních organizacích není nikdy dostatek financí. Plzeňský Tyfloservis slaví v roce 2021 již 30 let od svého vzniku.
LC Plzeň-City od samého založení klubu v r. 1992 ctí ústřední ideu
lionismu – Sight First – zrak především – pomáhat zrakově postiženým
v rámci péče o zrak a jejich začlenění do společnosti. S Tyfloservisem
spolupracujeme již od r. 1996, kdy jsme finančně podpořili čtrnáctidenní
letní pobyt nevidomé mládeže. Od té doby přispíváme ročně částkou kolem
100 000 Kč, v souhrnu je to dosud kolem 1 980 000 Kč. Zdrojem financí
je výtěžek z našich lionských aktivit a to především
z prodeje předvánočního svařeného vína a z tomboly
našich reprezentačních plesů, které každoročně pořádáme v Měšťanské besedě v Plzni – samozřejmě s výjimkou roků 2020 a 2021, kdy z důvodů pandemie covid-19
a karantény nemohou být pořádány.
Další již tradiční akcí pro nevidomé a slabozraké
je hudební matiné s pohoštěním, které pořádáme
v Domě hudby ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň.
Hudební vystoupení zajišťují úspěšní žáci konzervatoře,
pod vedením profesorů konzervatoře v čele s profe-

sorem Vojtěchem Novákem. Úvodní slovo a uvádění jednotlivých skladeb s charakteristikou skladatele a skladby samotné zajišťuje František
Lošan. Pohoštění před koncertem a po ukončení je příležitostí k setkání
nevidomých často z odlehlých oblastí Plzeňského kraje a také ze sousedních krajů. Tuto rovněž důležitou činnost zajišťuje náš člen Jaroslav Kojzar
s cateringovou společností pana Petra Lese. Dosud bylo uspořádáno 11
hudebních matiné, na kterých vystoupilo mnoho úspěšných klavíristů
a dalších instrumentalistů a zpěváků. Nadaná klavíristka Eli Kalčeva byla
vybrána k sólovému vystoupení s filharmonií – Erzgebirgische Philharmonie z Aue, její dirigent Naoshi Takahash, člen LC Aue-Schwarzenberg při
jejím vystoupení v rámci hudebního matiné v Plzni jí navrhl orchestrální
doprovod Chopinova klavírního koncertu. Spolupráce s tímto LC klubem
z Německa je vzájemná a trvá více jak 20 let.
Mnohé písemné ohlasy posluchačů svědčí o velké oblibě tohoto
hudebního matiné. Vždyť právě zrakově postižení mají vytříbený sluch
a jsou často milovníky krásných melodií klasické hudby a mnozí z nich jsou
i výbornými muzikanty.

» Tradice hudebních
matiné pro nevidomé
a slabozraké úspěšně
pokračuje. «

Kuchyňka pro Tyfloservis
Ještě musím zmínit třetí úspěšnou akci, kterou zajistil náš lion ing. Čestmír Koželuha. Podle připomínek členů Tyfloservisu a na návrh architekty
byla zhotovena cvičná kuchyňská linka pro potřeby nevidomých a slabozrakých. Realizaci projektu zajistila firma Koželuha – Český truhlář s.r.o.
Cvičná kuchyňka se v mnoha ohledech liší od standartní kuchyně. Úchytky
zásuvek a skříněk mají odlišný tvar, který umožňuje orientaci o obsahu –
zda obsahuje nádobí, příbory a další kuchyňské potřeby. Součástí vybavení je čtečka samolepících etiket, které po osvícení hlasem označí obsah
např. mouka, cukr apod. Provedená vylepšení pomáhají velice účinně
k samostatnosti. Tato vzorová kuchyňská linka je umístěna v každé krajské
pobočce Tyfloservisu. Zkušení lektoři zde vyučují sebeobsluhu běžných
zařízení, jako je mikrovlnná trouba, lednice, pečící trouba apod. Zároveň
lze v těchto prostorách vyučovat nové postupy při krájení, vaření, pečení,
stolování apod. Akce „cvičné kuchyně“ byla financována ze zdrojů několika projektů. Slavnostního otevření se 12. února 2019 zúčastnili zástupci
Plzeňského kraje, města Plzně a pražského vedení Tyfloservisu a také
někteří členové našeho klubu.
Na závěr přejeme pracovníkům Tyfloservisu do dalších let mnoho
úspěchů v jejich nelehké, zato velmi záslužné činnosti. Členové LC Plzeň-City se již těší na další akce, které nám umožní získat tak potřebné finance
pro aktivity plzeňského Tyfloservisu.
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se také o spolupráci s německými LC kluby. Byl
vášnivým fotoreportérem všech naši aktivit. Podílel
se také na dvou publikacích LC Plzeň-City – 20 let
ve fotografiích a Oslavy 25. výročí založení LC PlzeňCity. V roce 2019 jsme publikovali v časopisu „Český
a Slovenský Lion“ článek k oslavě 70. narozenin
Viktora Korbela s titulkem „Jeden z nás – čiperný
sedmdesátník“. To jsme zdaleka nečekali, že nás
Viktor do dvou let navždy opustí. Rád diskutoval
a zásoboval nás různými novinkami z internetu.
Byl velice vzdělaný, kamarádský, žoviální a byla
radost se s ním potkávat. Budeme stále s láskou
vzpomínat. Čest jeho památce...
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Dne 18. 1. 2020 ve věku nedožitých 72 let nás
navždy opustil náš významný člen ing. Viktor Korbel
MBA. Jako inženýr elektrotechniky zasvětil svůj
profesní život činnosti v manažerských funkcí
v závodě Škoda, ale i jako zástupce ČKD v New
Orleans, na Filipínách a naposledy jako projektový
manažer japonské firmy Fuji Koyo Czech. Členem
LC Plzeň City byl téměř 17 let, prezidentem klubu byl
po dvě funkční období 2008–2009 a 2018–2019.
Po 3 volební období zastával funkci sekretáře klubu,
v té době se zasloužil o vzornou spolupráci LCI. Po
dvě funkční období byl také pokladníkem našeho
klubu. Vždy patřil mezi nejobětavější liony. Zasloužil

▼ C vičná kuchyňská linka
pro potřeby nevidomých
a slabozrakých byla financována
ze zdrojů několika projektů.

V Táboře se lioni stále pravidelně setkávají
Bohumír Fučík, LC Tábor

Všichni víme, že situace s pandemií je velmi složitá a osobní klubová
setkání nejsou skoro možná.
Prezident LC Tábor Petr Čížek proto v říjnu přišel s nápadem organizovat
klubová setkání online, podle vzoru již dnes běžných schůzek praktikovaných ve firmách. A od té doby každé liché úterý v měsíci od 18 hodin se
táborští lioni scházejí u svých monitorů a jsou stále ve spojení, které by
jim tolik chybělo.
Řeší jednak klubové záležitosti, informují se o otázkách pandemie,
předcházení a léčení záludné nemoci covid-19 a v poslední době společně
diskutují nad vážnými problémy D-122, kterých je více než dost. Tím, že
jsou značně omezeny distriktní jednání, ale i klubová setkání, problémy
stále přibývají. Chybí informace, jak funguje ustanovená komise k otázkám
případného rozdělení D-122, nelíbí se jim poslední aktivita pana Krátkého
ve vydání časopisu D-122, kterému by spíše náležel název soukromý
almanach. Kladou si otázky, jak jej bylo možno vydat bez vědomí oficiálního vedení D-122, bez souhlasu autorů příspěvků, fotografií atd. Přitom
vyjadřují plnou podporu DG LCI-D-122 ČR a SR Lionu Čestmíru Koželuhovi
a jeho týmu. Přivítali by razantnější a slyšitelnější reakce.
Proto jsme s radostí přijali výzvu k zaslání příspěvků do oficiálního
čísla D-122. Věříme, že tam vznikne platforma pro otevřenou diskusi,
budou publikována konkrétní vyjádření našich oficiálních distriktních
představitelů. Není možno stále na něco čekat, ale je nutné jednat. Členská základna si to zasluhuje a vlastně to potřebuje.

» Táborští lioni jsou stále
navzájem ve spojení. «

Dne 13. ledna 2021 ve věku
56 let náhle zemřel bývalý
aktivní člen LC Tábor, pan
Pavel Hanták, který dříve
pracoval jako policejní
mluvčí. Čest jeho památce.

Lioni nezapomínají ani v dobách pandemie
Bohumír Fučík, LC Tábor

Jako každým rokem, tak i v roce 2020 se organizace sponzorované
LC Tábor dočkaly vánočního dárku.

» Na potřebné jsme
v Táboře nezapomněli ani
letos. «
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 1/2021
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Dárek se nemohl předat ze známých důvodů na tradičním dobročinném
koncertě, ale daným organizacím byl zaslán před Vánocemi k zajištění
jejich činnosti.
Lioni jsou charitativní organizace a kde mohou, tak potřebným
spoluobčanům přispějí. Finance lioni shromáždili z prodeje občerstvení
při loňských táborských slavnostech, při prodeji svařeného vína, medoviny, punče a výborných vánoček. Polohu jejich stánku v Pražské ulici či
u radnice návštěvníci slavností či trhů již znají a tradičně jej navštěvují.
Podle vyjádření obsluhujících někteří táborští či občané z okolí do pokladničky přispějí, aniž si něco dají. Navíc to doprovodí slovy: „Máte nejlepší
svařák, bezalkoholický punč, nádherné perníčky a letos jste k tomu přidali
přímo nadýchané vánočky. Děláte to pro dobrou věc a my přímo vidíme,
kam naše příspěvky jdou. Ta proč bychom nepřispěli?“
Lioni sami přidali výtěžek ze svého plesu, z dražby obrazů a z dalších
aktivit. Lioni jsou štědří a mají pochopení pro občany, kteří to potřebují.
Které organizace lioni v Táboře podporují? V prvé řadě jsou to občané

se zrakovými problémy, což je lionský prvořadý úkol. V Táboře je to Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – SONS, která dostala
30 000 Kč. Svaz neslyšících a nedoslýchavých – SNN dostal 20 000 Kč.
Do Kaňky, která pomáhá při zapojování osob s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti, putovalo 15 000 Kč. Poslední sponzorovanou organizací je Dobrovolné sdružení stomiků – ILCO, kteří dostali také
15 000 Kč.
Za všechny sponzorované organizace poděkovala lionům zástupkyně
SONS Kristýna Voborská: „Lionům za pomoc patří veliký dík. Právě letos,
kdy je kritická situace si toho velice vážíme a děkujeme jim za vysoké
příspěvky. Bez jejich aktivity a obětavosti pro druhé bychom nemohli
některé z našich činností dělat. Navíc, nezapomínají na děti.“
A co říci závěrem? LC Tábor skutečně plní mezinárodní motto –
We serve! Sloužíme! – přímo, konkrétně, těm, co to potřebují. Díky jim.

V LC Tábor neřeší jen dobročinné aktivity,
ale i sportují
Bohumír Fučík, LC Tábor / Fotografie Petr Čížek, Olda Kopecký

Na podzim roku 2020, když se uvolnila koronavirová opatření, zpestřil
LC Tábor svoji činnost turnajem v pétanque.
Je to celospolečenská hra pocházející z Francie. Hraje se s kovovými
koulemi, které se hráči snaží hodit co nejblíže k tzv. prasátku, což je menší
dřevěná kulička. Koule soupeře se mohou hozenou koulí vyrážet či postrkávat.
Turnaje LC Tábor se účastnilo 14 členů, kteří byli rozlosováni do dvojic.
Dále se hrálo vyřazovacím způsobem až do finále. Každý měl tři koule
a hrálo se na pět vítězství. Boje byly napínavé a došlo i k řadě překvapení. Nakonec ve finále se utkali viceprezident Pavel Šimák a sekretář
Olda Kopecký. Pavel vyhrál nejtěsnějším rozdílem 5:4. Současný prezident Petr Čížek věnoval do turnaje cenu. A tak lahev Becherovky okamžitě
putovala k vítězi. Ten ji ale hned, zřejmě z obavy o její rozbití, okamžitě
otevřel v přilehlé restauraci Chatové osady Soukeník, aby se mohl podělit
i s ostatními účastníky turnaje.
V přátelské atmosféře potom přítomní nejen hodnotili turnajové
výkony, ale došlo i na náměty k dalším lionským aktivitám. Pohoda
v této restauraci, která leží takřka na břehu řeky Lužnice v Sezimově Ústí,
je vždy. Vlastní ji totiž rodiče jednoho z mladých členů našeho klubu,
Michala Borovky. Takže je tady i pozvánka k návštěvě pro všechny liony,
při jejich výletech do Jižních Čech. Musím říci, že grilované vepřové koleno
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» V přátelské atmosféře
turnaje účastníci nejen
hodnotili turnajové
výkony, ale došlo
i na náměty k dalším
lionským aktivitám. «

je doopravdy pochutnání. A když by se k tomu přidala procházka kolem
Lužnice či návštěva nedaleké vily bývalého prezidenta Beneše, jedná se
určitě o dobrý turistický tip. Samozřejmě ale, až to dovolí hygienická situace po koronavirové epidemii.
Na to se těší i táborští lioni, aby mohli opět vyvíjet nejen své dobročinné aktivity, ale uspořádat i druhé klubové turnaje, nejen v pétanque, ale
i v bowlingu. V těchto akcích se utužuje parta, zažije se legrace a navíc tyto
sporty se dají absolvovat v každém věku.

▲ Byla to dobrá akce – vítěz
turnaje Pavel Šimák s cenou
a prezidentem klubu Petrem
Čížkem.

V Táboře přivítali guvernéra D-122 Čestmíra
Koželuhu
Bohumír Fučík, LC Tábor

Minulý týden táborští lioni mezi sebou přivítali našeho guvernéra.
Nepřijel ani v roušce, neměl ani rozestup, ale byl přímo mezi svými.
Pozvali jsme jej, aby se zapojil do online našeho setkání. Velice rád to
přivítal a my jsme byli rádi, že se dozvíme, jak to vůbec s naším distriktem je, co se řeší apod.

» Online setkání
s guvernérem distriktu
přispělo k informovanosti
našich členů. «

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 1/2021
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Seznámil nás s časovým průběhem událostí týkající se distriktu od
konventu, jejich řešením a podobně. Informace velmi zaujala všechny naše
online připojené členy klubu, kteří ocenili nelehkou jeho práci, ale i práci
některých členů kabinetu a jmenované komise, která se otázkami rozdělení distriktu zabývá. Po tomto seznámení se situací jsme mu položili řadu
otázek, na které velmi upřímně odpovídal. Bylo vidět, co už jej to stálo času
a hlavně úsilí, aby se nejasnosti a někdy i osobní věci v klidu řešili a došlo
se ke kompromisu. Ještě, že je to klidný člověk se smyslem konstruktivního
řešení.
Na místě bylo i poděkování našeho prezidenta Petra Čížka panu guvernérovi. „Čestmíre, srdečně ti děkuji za tvoji dnešní účast na naší klubové
schůzce. Tvá otevřená a upřímná informace velmi zaujala všechny naše
online připojené členy. Otevřel jsi nám oči a nechal nahlédnout do zákulisí. Pochopili jsme, že se ty i tvoji nejbližší kolegové musíte potýkat s velmi
složitými problémy v ne zrovna korektním prostředí. Věříme, že se s tím
dokážeš úspěšně vyrovnat a tvoje funkční období budeme hodnotit jako
jedno z nejtěžších ale doufám, že i nejúspěšnějších. Táborští lioni ti drží
palce, stojíme za tebou a jsme připraveni ti pomoci.“
Závěrem bych řekl jen dvě čísla. Naše beseda trvala skoro dvě a půl
hodiny a stále jsme si měli co říci a navíc připojení a vlastně podpora
guvernérovi se projevila i v účasti. Připojeno bylo 18 účastníků z 23 členů
klubu. Čestmíre, děkujeme ti. Táborští lioni.

Je to už rok
Jan Tajbl, president LC Rokycany

V průběhu roku 2019 se rokycanští lioni rozhodli, že se pokusí navázat
na, do jisté míry, tradici vydávání nástěnných kalendářů s motivy Rokycan a okolních obcí.
Hlavním smyslem byla snaha dostat hospodaření klubu do černých čísel,
tzn. vyrovnat dluhy z minulých období a ještě mít prostředky na humanitární
lionské aktivity. To se díky všem lionům nejen z LC Rokycany i vstřícnému
postoji představitelů města a především rodiny, která nezištně poskytla
vybrané originály obrazů a dílem také muzeu dr. B. Horáka v Rokycanech,
povedlo.
Kalendář s obrazy a grafikou bývalého profesora rokycanského
gymnázia Bohuslava Wünsche si našel cestu nejen mezi občany Rokycan,
Oseka, Litohlav, Klabavy a Zbiroha, ale i mezi členy řady lionských klubů
D-122. Celý náklad se rychle rozprodal a členové LC Rokycany už věděli,
že mohou část získaných prostředků věnovat na konto čtyřleté Emmičky
Hájkové, která svádí nerovný boj se spinální svalovou atrofií (SMA) a jakýkoliv příspěvek na rehabilitační cvičení nebo rehabilitační pomůcky bude
jistě s díky přijat.

◄ Členové LC Rokycany s Petrem
Hájkem u Jubilejního lionského
dubu a malá Emma s dárkovým
šekem.

Náš dlouholetý kamarád a zakládající člen
LC Rokycany Jan Auinger nás ve svých 82 letech
navždy opustil. Je nám to velice líto a bude nám
i všem lionům chybět. Jako graduovaný pedagog
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a bývalý ředitel rokycanského gymnázia byl vždy
ochoten pomoci tam, kde bylo třeba nejen radou,
ale i osobně. Čest jeho památce.
Členové LC Rokycany
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Právě před rokem bylo s Hájkovými dohodnuto předání dárkového
šeku, avšak rozvinutá kovidová pandemie celou akci posunula až do
léta. Nevadí. Členové LC Rokycany se sešli s otcem Emmičky u lionského
Jubilejního dubu (100 let LCI, 100 let ČR a 20 let LC Rokycany) a panu
Hájkovi předali dárkový šek na částku 7500 Kč jako skromný příspěvek na
nesmírně nákladné léčení a rehabilitaci malé Emmy.
Členové LC Rokycany jsou si vědomi, že finanční příspěvek Emmě
Hájkové je jen nepatrná částka ve vztahu k nákladnému léčení a rehabilitaci. Vše se odehrává v desítkách tisíc a zdaleka ne vše hradí zdravotní
pojišťovna. Proto věříme, že se nám podaří i přes současnou složitou
situaci v dalším období realizovat takový projekt, který bude alespoň tak
úspěšný, jako kalendář na rok 2020 a získané prostředky budou použity
obdobným způsobem.

Členky LC Teplice Ladies v době
koronavirové
Laďka Richterová, LC Teplice Ladies

Světová pandemie onemocnění covid-19 nám udělala tlustou čáru přes
plány roku 2020 a pokračuje i letos. Přesto se alespoň něco málo podařilo.

Roušky
Na jaře se děvčata pustila do šití roušek. Celkem jich naše šikovné švadlenky – Ivana Antalová, Vendy Zeman Síkolová, Dáša Nekudová, Marcela
Schejbalová, Helena Nemravová a Marcela Štěrbová vyrobily a rozvezly
úctyhodných 1727. Putovaly především k seniorům, zdravotníkům, hasičům, pošťákům, ale například i k válečným veteránům z organizace Vlčí
máky v Praze. Dalších 250 roušek jsme koupily a 170 jich dostaly. Celkový
sumář tedy činil 2147 kusů. Skvělá práce!

Bleší trh
Původně měl být na jaře, musely jsme jej
ale přeložit na sobotu 12. září a byla to
vloni naše první a zároveň poslední větší
akce. A vyšla nad očekávání skvěle.
I při nizoučkých cenách za zboží se nám
podařilo vydělat 17 458 korun. Velké
poděkování patří všem dárcům věcí do
prodeje, našim členkám za přípravu
a především nakupujícím, kteří přišli
přispět, a tak pomoci malé Pavlínce.

Pomáháme, jak jen to jde
Ještě před pandemií jsme začali pomáhat postiženému Patrikovi. Prezidentka klubu Helena Nemravová předala jeho mamince v přítomnosti
celé rodiny další zdravotní pomůcku, slíbený projektor. Radost všech byla
veliká.
A stranou nezůstaly ani další děti. Na Štědrý den jsme spojily síly
s pořadateli tradičního Běhu kolem Doubravky, který prostřednictvím
dobrovolného startovného vynesl peníze na nákup iPadů pro Anabelku
a Štěpánka. Děti se nám za to odměnily pěkným obrázkem.
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I v letošním roce jsme připraveny pomáhat. Smělých plánů máme hodně,
uvidíme, co z nich se nám kvůli epidemiologickým opatřením povede zrealizovat. Neklesáme na mysli, lidí, kteří potřebují v této době pomoci, je
opravdu hodně.
Milí lioni a lionky z Distriktu 122, držme si palce, ať můžeme plnit své
poslání!
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Náš dar má tvář

» Hlavní lionská
myšlenka – pomoc
potřebným – je živá
v dnešních covidových
podmínkách. «

Jsme na těchto sociálních sítích:

Instagram ►

Lions Clubs
International D122

lions clubs d122

LinkedIn ►

Youtube ►

Lions Clubs
International - D122

Lions Clubs
International - D122
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Facebook ►

