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

Vážené lionky, vážení lioni,
nazrál čas, abych se pokusil zrekapitulovat svůj guvernérský rok
2020–2021.
Rok, který začal optimisticky, pandemie ustupovala, LCI vyhodnotila
činnost DG Pavla Mory jako neslučitelnou s myšlenkou lionismu a zbavila
ho čtyři dny před koncem jeho funkčního období funkce distriktního guvernéra.
Tímto krokem LCI se uvolnila svévolná blokáda distriktních účtů
lionem Morou a zdálo se, že situace v Distriktu 122 a pandemie covid-19
v ČR a SR spěje k normálnímu dění tak, jak jsme byli léta zvyklí.
Bohužel idyla v obou uváděných případech trvala jen tři měsíce.
5. září 2020 na střetnutí prezidentů v Banské Štiavnici, kam jsem přijel
jako DG připraven k jakémukoliv jednání, jež by vedlo ke stabilizaci situace
v D-122 ČR a SR a znovuzačlenění slovenských LC sdružených v asociaci
zpět do LCI D-122 ČR a SR, mně bylo předáno memorandum 14 LC, ve
kterém mě neakceptují jako DG a deklarují, že nejsou členy LCI D-122 ČR
a SR.
V průběhu září se rozjela druhá vlna covidové pandemie, jejíž následky
a protiepidemická opatření byla daleko vážnější než při první jarní vlně.
Pandemie a vládní opatření v obou republikách nás zasáhla a zcela
společensky paralyzovala na dlouhých osm měsíců.

» Lionky a lioni vše
zvládli. «

Lionská reakce klubů
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Složitá situace v Distriktu 122 se odrazila též v jednání mimořádného
konventu 19. 9. 2020, který byl proveden formou videokonference. V jeho
usnesení mi byly uloženy dva důležité body, které by měly položit základy
možnému novému organizačnímu členění LCI D-122 ČR a SR:
Zajistit studii proveditelnosti rozdělení Distriktu 122 na dva
samostatné provizorní distrikty.
Zpracovat návrh změn konstituce a stanov LCI D-122 ČR a SR.
Je nutno též poznamenat, že jednání mimořádného konventu se
neúčastnily LC Slovenska sdružené v tzv. Asociaci slovenských lionských
klubů.
Jejich ostentativní ignorace jakéhokoliv dění v Distriktu 122 pokračovala po celý zbytek mého funkčního období.
Jediným kontaktem byla série vyfabulovaných dopisů plných manipulativních závěrů od zástupců vedení asociace nebo prezidentů asociačních
lionských klubů směrem k LCI, ale též ke všem lionům Distriktu 122. Jejich
úkolem bylo znechutit a znervóznit liony Distriktu 122 a způsobit rozkol
v přátelství mezi jednotlivými kluby ČR a SR.
Jenže kluby zareagovali lionsky. Ignorovali štvavé emaily a plně
se zaměřily na nastartování společenského života a plnění lionských
programů tak, jak jim dovolila protipandemická opatření.
Bylo pro mě, jako DG, úžasné pozorovat to nasazení a vznik nových
nápadů, jak pomoci těm, kteří byli na pomoc lionů zvyklí a očekávali jí
i v pandemické době.
Lionky a lioni vše zvládli, nikoho nezklamali a pomocí bravurně zvládnuté nové techniky komunikace, dokázali udržet své kluby v téměř stejné
společenské kondici jako v čase předešlém.
Politikaření a manipulaci o to víc čelil můj tým kabinetu DG. Desítky
zavádějících e-mailů, které bylo nutno vysvětlit, přesvědčit o lživosti argu-

mentů, pánů Krátkého a Mory a některých prezidentů asociačních lionských klubů, LCI a globální akční tým (GAT), představovalo stovky hodin
trpělivé argumentace a urputného trvání na dodržování mezinárodních
konstitucí a stanov LCI.
Po šesti měsících se vedení LCI D-122 ČR a SR podařilo prokázat, kdo
stojí na základech etického kodexu lionů, prosazuje, ale hlavně, kdo žije,
lionskou myšlenkou a lionské ideály má vryté hluboko v srdci a kdo hledá
osobní nebo národní prospěch a pro svůj cíl je schopen zničit vše, co mu
stojí v cestě.
Od února 2021 se věci lionské v našem Distriktu 122 začaly posouvat
tím správným směrem.
Asociačním lionským klubům bylo LCI nařízeno, aby svou činnost
uvedly do souladu s mezinárodní konstitucí a stanovami. Důsledně byly
asociační kluby upozorněny, že jejich nečinnost v tomto případě může mít
pro ně fatální následky.
Výsledek dvou let prosazování osobních zájmů, lží, manipulace
a zákeřného nekorektního jednání je smutný. Ze 14 LC jsou dva zrušeny,
pro tři jsou lionské hodnoty důležité a znovu se začlenily do LCI D-122 ČR
a SR a 9 hrozí pro jejich setrvalý postoj a odmítání jakéhokoliv dialogů
okamžité zrušení.
Takový byl můj guvernérský rok.

Udržet a ochránit distrikt
Jen jednou jsem měl možnost zažít setkání s lionským klubem naživo, s LC
Bohemia Ambasador, na jejich letním rautu, šest dní před koncem mého
funkčního období. Bylo to úžasné. Moc by se mi líbilo, takto se setkávat
s kluby po celou dobu trvání mé funkce DG.
Nebyl to jednoduchý lionský rok, ale má životní filosofie, že věci se dějí
tak, jak mají, dala celému mému guvernérování smysl.
Mým úkolem bylo udržet a ochránit LCI D-122 ČR a SR.
Svůj úkol, jsem se, drazí přátelé lioni, snažil splnit, jak jsem nejlépe
uměl.
LCI D-122 ČR a SR předám svému nástupci DGE Milanovi Ondrušovi
v pořádku a v dobré kondici.
Všichni lioni našeho distriktu si dokázali zachovat veselou mysl a ta je
přece půl úspěchu.
Vážené lionky a lioni, drazí přátelé, přeji Vám krásně strávené měsíce
prázdnin, pevné zdraví a již teď se těším na společná setkávání se s vámi
a vašimi lionskými kluby v příštím lionském roce 2021–2022.
V Plzni 26. června 2021.

a manipulaci žijeme dál
lionskou myšlenkou. «

» Nebyl to jednoduchý
rok. «
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» Přes politikaření

TÉMA KONVENT

XXVIII. konvent LCI – Distriktu 122,
Česká republika a Slovenská republika
Emilie Štěpánková, PDG, LC Plzeň Bohemia

Každý rok se lionky a lioni z našeho distriktu scházeli na vrcholné
události distriktu – výročním shromáždění delegátů, konventu. V pořadí dvacátý osmý konvent se měl konat již v loňském roce, z rozhodnutí tehdejšího guvernéra však byl zrušen. Namísto toho se konal
v září 2020 mimořádný konvent, jehož delegáti rozhodl o základních
organizačních a ekonomických otázkách distriktu.
Na dvacátý osmý konvent jsme se těšili o to více, že se měl konat v sídle tří
lionských klubů v Plzni, městě piva. Pandemická situace spojená s řadou
omezujících epidemiologických opatření nám však, bohužel, zabránila
v tom, na co se vždy těšíme nejvíce. V osobních setkáních, přátelských
debatách, společenských událostech. Dvacátý osmý konvent se přesto
konal formou videokonference a účast delegátů na něm byla překvapivě vysoká. Mohli jsme se tak setkat alespoň prostřednictvím monitorů
a mikrofonů.
Další, nikoli příjemnou, zvláštností tohoto konventu byla nemožnost
účasti delegátů jedenácti slovenských klubů, které se nacházely ve statu
quo, protože odmítly splnit podmínky uložené jim Radou mezinárodních
ředitelů LCI. Tyto kluby se tak připravily o možnost zúčastnit se významné
události, která přinesla zásadní změny v organizaci našeho distriktu
a v podstatě rozhodla o jeho dalším směřování.

» Monitory a mikrofony
musely nahradit osobní
setkání delegátů. «

NE rozdělení distriktu
Dvacátý osmý konvent, byť konaný virtuálně, lze označit za jeden z nejdůležitějších od vzniku našeho společného distriktu. Významný byl rovněž
proto, že se jej osobně účastnil mezinárodní ředitel Daniel Isenrich a jako
host rovněž PDG Kurt Sebald.
Zvláště vystoupení ID Daniela Isenricha v úvodu konventu jsme
sledovali s velkým zájmem. Podrobně a srozumitelně delegátům vysvětlil
postavení a úlohu Rady mezinárodních ředitelů, jejích jednotlivých členů
a odborného administrativního aparátu, úlohu a pravomoci generálního
sekretáře, v současné době Davida Kingsburyho. Popsal také kroky, které
Rada mezinárodních ředitelů a jednotlivé orgány LCI podnikly v minulém a zejména tomto lionském roce, kdy se intenzivně zabývaly situací
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▼ Pohled do „jednacího sálu“
konventu.

TÉMA KONVENT

v našem distriktu. Zdůraznil naši vlastní odpovědnost za každé naše
rozhodnutí a vědom si důležitosti tohoto konventu popřál nám, abychom
o své budoucnosti rozhodli správně a pro naše další směřování co nejlépe.
Poděkoval také za práci našemu guvernérovi Čestmíru Koželuhovi a za
jeho osobní odvahu a nasazení v tomto nelehkém roce.
Stěžejní otázkou, o které delegáti konventu rozhodovali, bylo
případné rozdělení dosud společného distriktu na dva provizorní samostatné distrikty, které by do budoucna působily na území České republiky
a Slovenské republiky.
Záměr redistrictingu konventu předložil guvernér distriktu Čestmír
Koželuha, který především delegátům vysvětlil důvody tohoto kroku.
Odkázal na výsledky Studie proveditelnosti rozdělení distriktu na dva
samostatné provizorní distrikty a na požadavek Rady mezinárodních
ředitelů a GAT teamu. Zdůraznil nutnost zjistit skutečný názor všech lionských klubů v distriktu. Poukázal na jednání klubů, které jsou aktuálně ve
statu quo a na potřebu transparentního vyjádření názoru většiny s tím,
že konventem přijaté řešení se stane závazným a nezpochybnitelným pro
všechny liony a lionské kluby v distriktu. Požádal proto delegáty o zodpovědný přístup k hlasování o tomto bodu programu. Po podrobné a velmi
fundované rozpravě a následné diskuzi pak delegáti konventu vyjádřili
jednoznačně, že žádný z klubů, které jsou v dobrém stavu, si aktuálně
rozdělení společného distriktu nepřejí.

Nová struktura Distriktu 122

» Přátelské vztahy

českých a slovenských
lionů dále pokračují. «
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Dalším důležitým bodem, kterým se delegáti konventu zabývali, bylo nové
organizační uspořádání. Návrh textu dokumentů, které organizační uspořádání upravují, předložil konventu Výbor pro konstituci a stanovy. Všechny
dokumenty předložené výborem delegáti konventu schválili. Výsledkem
tohoto rozhodnutí konventu je, že na území obou našich států bude existovat samostatný subjekt práva, který bude vyvíjet svoji činnost vždy na
území daného státu. Všechny lionské kluby náležející do Distriktu 122,
české i slovenské, se staly členy obou těchto samostatných subjektů,
čímž je i nadále respektováno složení distriktu tak, jak bylo definováno LCI
při jeho vytvoření a jak je evidováno dosud. Každému z těchto samostatných subjektů (spolek v ČR a občianske združenie v SR) konvent schválil
samostatné stanovy, které jsou principálně symetrické a jejichž nedílnou
součástí je Konstituce a stanovy LCI D-122, ČR a SR. Konvent dále schválil smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci, kterou tyto subjekty mezi
sebou uzavřely a kterou budou vázány po celou dobu její platnosti a účinnosti. Tato smlouva obsahuje jasně a exaktně stanovená pravidla pro
případný budoucí redistricting tak, aby se uskutečnil na základě splnění
všech podmínek vyžadovaných pravidly LCI, ale aby také garantoval

▲ Z ahraniční hosté konventu:
Mezinárodní ředitel LCI
Daniel Isenrich (zcela nahoře)
a pastguvernér distriktu D-111
Kurt Sebald.

» Nová pravidla

TÉMA KONVENT

životaschopnost a udržitelnost nově vzniklých distriktů z hlediska personálního a současně z hlediska dopadů na financování jejich nákladů na
provoz (administrativních) a nákladů na jejich projekty. Výhodou konventem schváleného nového organizačního a administrativního uspořádání
našeho společného distriktu je pak mimo jiné, že v situaci, kdy budou
splněny podmínky pro rozdělení distriktu, a bude k takovému kroku vůle,
mohou dokumenty přijaté konventem tvořit plnohodnotný základ pro dva
samostatné distrikty, aniž by to vyžadovalo časově náročné vypracování
dalších nových dokumentů.
Dvacátý osmý konvent distriktu se tedy stal vskutku přelomovým
okamžikem v naší dosavadní společné historii. Po rozhodnutí o těchto
podstatných otázkách pak následovala tradiční agenda. Především delegáti konventu zvolili drtivou většinou hlasů do úřadu guvernéra distriktu
pro lionský rok 2021–2022 dosavadního prvního viceguvernéra Milana
Ondruše z LC Žilina a do úřadu prvního viceguvernéra distriktu dosavadního druhého viceguvernéra Josefa Ciglanského z LC Karlovy Vary. Oba
úspěšní kandidáti delegátům konventu představili svůj program a vize do
budoucna a následně poděkovali za důvěru. Bohužel, pozice druhého viceguvernéra distriktu pro lionský rok 2021–2022 zůstala uvolněná, neboť se
o ni neucházel žádný kandidát.

odpovídají podmínkám
stanoveným
LCI a garantují
i životaschopnost
případných nových
distriktů. «

Na shledanou v Nitře
Delegáti konventu dále věnovali pozornost ekonomickým otázkám, vzali na
vědomí průběžnou zprávu o hospodaření distriktu v tomto lionském roce
a schválili rozpočet pro příští lionský rok. K velké potěše všech bylo také
odsouhlaseno místo konání 29. konventu distriktu. Uskuteční se v příštím
roce v nádherném slovenském městě Nitra. Lioni z nitranského klubu již
opakovaně dokázali uspořádat krásný a důstojný konvent a všichni se
znovu do Nitry těšíme. Doufáme také, že již bude možné konání konventu
osobně, protože nám všem chybí osobní kontakt, přátelská setkání a pozitivní atmosféra, kterou tato setkání nám všem přinášejí.
Ostatně pozitivní a přátelská atmosféra panovala i na našem dvacátém osmém konventu, i když jsme se mohli vidět pouze na monitorech
našich zařízení a slyšet pouze prostřednictvím mikrofonů. O to více se
těšíme na příští osobní setkání.
Závěrem je třeba vyslovit velké poděkování vedení našeho distriktu za
obětavou práci a nasazení v uplynulém nelehkém roce. Rovněž je třeba
poděkovat všem, kteří se podíleli na náročném zajištění konventu formou
videokonference, zejména ceremoniáři konventu Milanu Taškárovi, sekretáři kabinetu PDG Radimu Dvořákovi, za technické zabezpečení Janu
Haurovi a Matouši Bolkovi a všem delegátům za jejich vstřícnost, trpělivost
a dobrou náladu.

1
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1 1. Vojtěch Trapl, 1. guvernér
Distriktu 122, 2 Milan Taškár,
ceremoniář konventu, 3 Jaroslav
Dobiš, 4 Emilie Štěpánková, PDG,
5 Radim Dvořák, PDG a sekretář
distriktu, 6 Jarmila Bokorová,
pokladník.

TÉMA KONVENT

Zpráva o činnosti Distriktu 122 Česká
republika a Slovenská republika 2020–2021
Čestmír Koželuha, guvernér Distriktu 122 ČR a SR 2020–2021
Máme za sebou náročný lionský rok, poznamenaný pandemickou
situací, která nám znesnadnila a v některých případech i znemožnila
přeměňovat naše motto „We serve“ ve skutky, pro které jsme vstoupili
do lionského hnutí, tedy být užiteční tam, kde je třeba pomoci našim
spoluobčanům vytvářet prostředky, které by změnily dopad jejich
případného hendikepu nebo pomohly v mezních situacích.
Stejně tak dopad pandemie ovlivnil společenský život lionů, setkávání se
v klubech, mezi kluby, ale též omezení osobního kontaktu na jednotlivých
stupních řízení naší organizace.
Bylo a je velmi pozitivní zjištění, že po počáteční stagnaci, začaly kluby
postupně využívat dostupnou komunikační techniku a dokázaly nahradit
osobní setkání alespoň zprostředkovaně pomocí počítačů a mobilních
telefonů.
Podobně ožíval i společenský život, začal se probouzet i lionský přátelský duch a jednotlivé kluby našly opět možnosti a způsoby, jak uvést do
života naše moto „We serve“.
Dovolím si uvést pár příkladů z velkého množství nápadů – šití roušek,
doplňování potravinových bank, podpora zdravotnického personálu na
covidových odděleních, vaření vánočního punče a jeho distribuce svépomocí přátelům a známým, až po organizování charitativních e-koncertů.
Stejně se rozběhlo plnění distriktních projektů Bílé pastelky, sběru
brýlí, Lví očko a Mírový plakát. Samozřejmě, že veškerá činnost byla redukována covidovými omezeními, ale žila a je.
Za tu vůli, pozitivní energii a odhodlání nenechat se natlačit covidem
do kouta samoty a nečinnosti, Vám všem, milé lionky a lioni patří velký
respekt a poděkování.
Vaše naplňování mota „We serve“ v každé situaci je nesmírně pozitivní
zjištění životaschopnosti lionské myšlenky a členské základny Distriktu
122 ČR a SR.

» Nové způsoby

komunikace – nové
možnosti, jak naplňovat
naše motto „We serve“. «

Náročná zkouška lionismu

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 2/2021
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Lionský rok 2020–2021 podrobil LCI D-122 ČR a SR ještě jiné, stejně
náročné, zkoušce, a to pevně držet při životě nejen lionskou myšlenku „We
serve“, ale též důsledně dodržovat principy lionského etického kodexu.
A v této zkoušce utrpěl náš distrikt poměrně citelnou újmu.
Vlivem ignorace lionského etického kodexu, vytrvalým porušováním
mezinárodních konstitucí a stanov LCI, neochoty provést nařízené nápravy
tohoto jednání, byl zrušen charter dvou lionských klubů B. Bystrica a Heart
of Slovakia, distrikt utrpěl ztrátu 42 členů.
Dále, kvůli setrvalé neochotě platit členské příspěvky do distriktní
pokladny a nulové komunikaci s vedením distriktů bylo dalších 11 LC
uvedeno do režimu status quo a pokud tyto kluby nebudou chtít uhradit
své dlužné částky, je též výrazně ohrožen jejich charter.
Důvody, které vedly LCI k tak důraznému postihu, spočívají pouze a jen
v soustavném porušování základních lionských pravidel:
Založení zakázané entity Asociace slovenských lionských klubů
a odmítnutí nařízení z LCI jejího zrušení.
Vedení soudního jednání proti právoplatně jmenovanému DG.
Zadržování insignií spolu s agendou nutnou ke správě distriktu.
Odmítání zaplacení členských příspěvků do distriktní pokladny.

TÉMA KONVENT

P rosazování svých požadavků nedemokratickým a nelionským
způsobem bez ohledu na ostatní slovenské lionské kluby.
I když způsob jednání této skupiny LC byl a je v příkrém rozporu se
stanovami LCI a D-122, představoval snahu poměrně velké skupiny lionů
o vznik samostatného slovenského distriktu.
Respekt k této snaze skupiny LC, i když menšinové, vedl mimořádný
konvent 19. 9. 2020, k vytvoření výboru a vypracování feasibility study
(studie proveditelnosti) a ve svém usnesení schválil vypracování studie
„Posouzení proveditelnosti D-122 na dva samostatné provizorní distrikty
SR a ČR“.
Závěry této studie redistricting, neboli rozdělení LCI D-122 ČR a SR
důrazně nedoporučily.

Proti narušování přátelských vztahů!
S ohledem na aktuální situaci v Distriktu 122 a skutečnost, že stále přetrvává určitá společenská objednávka pro redistricting, i když menšinová, je
třeba ji vnímat a respektovat.
Jelikož se jedná o tak závažné téma, rozhodl jsem, že tématu redistrictingu budě věnován samostatný bod našeho jednání konventu.
Dále jsem po poradě s výborem pro konstituci a stanovy LCI D-122
ČR a SR, rozhodl o vytvoření nové organizační struktury existence D-122
na základě rovnosti a dodržování všech zásad lionského etického kodexu.
Byla stanovena jasná kritéria, při jejich splnění bude zajištěna garance
účelnosti, kontinuity a udržitelnosti případného rozdělení.
Byly vytvořeny vzájemně provázané dokumenty, které mají zabránit
tomu, aby byly v budoucnu narušeny naše přátelské vztahy.
Výsledkem této práce je nová organizační struktura LCI D-122 ČR
a SR, která v případě schválení dnešním konventem, nastolí právní rámec
a právní prostředí v souladu s legislativou obou našich států ČR a SR, ve
kterých D-122 působí.
Vážení a milí hosté, PDG, milé dámy a vážení pánové, lionky a lioni,
s určitou hrdostí na práci, kterou odvedl tým, jež se podílel, na vytvoření
těch dokumentů, můžu s upřímným přesvědčením prohlásit, že dnešním
dnem tento konvent, v případě schválení těchto dokumentů, udělá tlustou
čáru za všemi událostmi let 2005 a 2008, za všemi nepřesně nebo nedůsledně provedenými právními kroky, byť ve vztahu k té době provedenými
s těmi nejlepšími úmysly.
A schválením nového organizačního řádu položí základ rovnoprávného, přátelského LCI D-122 spolku v ČR a sdružení ve SR všech lionských
klubů, které působí na území obou našich republik.

struktura je garancí
všech zásad lionského
etického kodexu. «
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» Nová organizační

TÉMA KONVENT

Milan Ondruš, zvolený guvernér dištriktu
Vážení a milí lionskí priatelia!
Na XXVIII. konvente nášho dištriktu som bol zvolený do úradu guvernéra pre rok 2021–2022. Dovoľte mi prosím, aby som sa aj touto formou
predstavil.
Mám 61 rokov, 40 rokov som šťastne ženatý a moja manželka Ľubka
mi je veľkou oporou. Máme dve dcéry, výborných zaťov, zatiaľ 1 vnučku
a 2 vnukov.
V roku 1983 som absolvoval Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde som študoval makromolekulárnu chémiu. V roku 1991 som odišiel z chemického priemyslu a začal
podnikať. V tom čase som založil aj obchodno-distribučnú spoločnosť,
v ktorej pôsobím doteraz.
Žijem a pracujem v Žiline, kde som 10 rokov členom LC Žilina. Už od
svojho vstupu do tohto ušľachtilého hnutia som sa snažil byť iniciatívny,
ponúkať svoj čas a schopnosti v prospech pomoci tým, ktorí nemali toľko
šťastia ako my ostatní. V klube som prešiel viacerými pozíciami. V spolupráci s ďalšími členmi klubu som ako Club Service Chairperson zabezpečoval viaceré servisné aktivity. Takmer od začiatku som pracoval vo vedení
klubu, po dve funkčné obdobia na pozíciách viceprezidenta i prezidenta
klubu. V Kabinete dištriktu pôsobím od roku 2017, najskôr ako District
Convention Chairperson, potom ako Zone Chairperson a neskôr ako
Second a First Vice District Governor.

Hlavný cieľ – stabilizácie dištriktu

» Odstrániť konfontace
v rámci dištriktu. «
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 2/2021
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Dámy a páni, guvernér dištriktu je na jednej strane hlavným správnym
úradníkom LCI v danom dištrikte a ako taký musí hájiť záujmy LCI a plniť
si povinnosti dané mu konštitúciou a stanovami. Na strane druhej zodpovedá za činnosť dištriktu a za činnosť kabinetu, ktorého hlavnou úlohou je
predovšetkým:
starať sa o kluby a ich členov,
trpezlivo pomáhať klubom a motivovať ich k aktívnej účasti
v lionských projektoch,
kluby pravidelne informovať a tiež získavať spätnú väzbu
a aktuálne informácie zo života klubov
a samozrejme vytvárať podmienky pre prácu klubov a všetko
koordinovať tak, aby sme my všetci spolu boli platnými členmi
najväčšej servisno – humanitárnej organizácie na svete LCI.
Ak chcem byť dobrým guvernérom, potrebujem dobre rozumieť lionskému hnutiu, poznať všetky postupy a pravidlá, mať chuť a odhodlanie
a predovšetkým mať výborný tím spolupracovníkov. Bez nich to nejde.
Prácu na pozícii guvernéra dištriktu vnímam ako službu všetkým lionom
v našom dištrikte, vnímam to ako svoj záväzok. Po dohode s rodinou a sám
so sebou, som si nastavil priority tak, aby som mal pre lionské hnutie čo
najviac času, aby som mohol zastávať úrad čo najzodpovednejšie. Vo
svojej práci i v práci kabinetu budem presadzovať proaktívny prístup ku
klubom, kluby musia cítiť, že sú dôležitou súčasťou dištriktu a celého LCI.
Mojim plánom pre nasledujúci lionský rok je, za pomoci doterajšieho
guvernéra a ostatných členov kabinetu, definitívne stabilizovať situáciu
v dištrikte a nastaviť všetky procesy tak, aby nevyvolávali konfrontačné
nálady a neodpútavali nás od lionskej práce. Toto je môj prvý dôležitý
cieľ.

TÉMA KONVENT

Dámy a páni, ja neuznávam kolektívnu vinu. Za doterajší, miestami až
konfrontačný, postoj predstaviteľov niektorých klubov združených v tzv.
„asociácii“ neviním kluby. Zodpovednosť majú konkrétni ľudia. Preto
podávam ruku každému z týchto klubov, ktorý sa rozhodne normalizovať
vzťahy s našim dištriktom a ďalej pracovať v zmysle našich stanov, organizačnej štruktúry a pravidiel LCI. Osobne pomôžem každému lionovi
z týchto klubov (keď o to bude mať záujem), aby bol platným členom nášho
dištriktu.
Rád by som osobne navštívil čo najviac klubov, alebo sa aspoň stretol
s ich zástupcami na rôznych spoločných podujatiach. Verím tomu, že
proaktívnym prístupom ku klubom dosiahneme lepší vzájomný tok informácií, že sa nám podarí zlepšiť napríklad aj reporting klubov smerom k LCI,
aby aj tam o nás vedeli čo najviac.
Ak chceme, aby význam našej práce v rámci Lions narastal, potrebujeme tiež získavať nových a aktívnych členov, najmä mladých ľudí. Potrebujeme motivovať šikovných členov k líderskej činnosti v kluboch i v dištrikte.
V kabinete musíme aktualizovať program a stratégiu budovania nových
klubov a získavania nových členov.
Milé lionky, milí lioni, verím, že porazíme covid, verím, že situácia
v dištrikte sa znormalizuje a my opäť, v priateľskom duchu a tolerantne, sa
budeme venovať tomu, prečo sme do lionského hnutia vstúpili. Budeme
pomáhať tým, ktorí nemali toľko šťastia, ako my, budeme sa vzájomne
stretávať a užívať si našu skvelú komunitu.
Váš Milan Ondruš.

» Pomôžem
každému, aby sa
stal platným členom
lionského
hnutia. «

Ako sa rodí budúcnosť
Jaroslav Dobiš, LC Nitra, Predseda výboru pre štúdiu uskutočniteľnosti

Naša organizácia sa v rokoch 2019–2020 ocitla v hlbokej existenčnej
kríze. Jej príčiny nie sú neobvyklé.

▲ Jaroslav Dobiš, LC Nitra.
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Dlhoročné nerešpektovanie klubových a dištriktných stanov v otázkach
vzdelávania členov a kádrovej politiky viedlo k nedostatku kvalitných
kádrových rezerv pre funkcie tak v kluboch i v kabinete guvernéra dištriktu.
V snahe zabezpečiť funkčnosť kabinetov bolo nutné obsadzovať pozície
členmi s nedostatočnou prípravou, či členov, ktorých osobnostné vlastnosti a ciele neboli dostatočne verifikované. Následkom bol vznik rizík,
ohrozujúcich samotnú podstatu organizácie. Niektorí členovia začali
priestor organizácie využívať vo svoj osobný prospech. Zmenili organizačnú kultúru tak, že spôsob komunikácie, zlý prístup k riešeniu problémov
polarizoval nielen kabinet, ale i samotnú členskú základňu, predovšetkým
v Slovenskej republike. Následkom bolo narušenie vzťahov do takej miery,
že mnohí členovia z organizácie odišli a iní začali svoj odchod zvažovať.
Nezvládnutie vyššie uvedených rizík vyústilo v rokoch 2019 a 2020 do
najhlbšej krízy v dejinách našej organizácie.
Guvernér Čestmír Koželuha prijal situáciu ako výzvu. Vytýčil základný
cieľ práce kabinetu – vytvorenie podmienok na stabilizáciu dištriktu.
Prvý štvrťrok bol zameraný na komunikáciu s klubmi, najmä v Slovenskej
republike, s cieľom identifikovať hlavné príčiny krízy a hľadať spôsoby
riešenia. Nakoľko základ argumentácie tzv. Asociačných klubov spočíval
v tom období prevažne v poukazovaní na právne nedostatky organizačného usporiadania, Výbor pre konštitúciu a stanovy vypracoval analýzu
právneho stavu dištriktu. Analýza mala byť predmetom diskusie na stret-
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nutí prezidentov klubov so sídlom v SR v Banskej Štiavnici dňa 5. 9. 2020.
Diskusia na tomto stretnutí však bola predčasne ukončená tým, že zástupcovia Asociačných klubov odovzdali pánovi guvernérovi Koželuhovi Memorandum, ktorým deklarovali svoju nepríslušnosť k D-122, ČR a SR a odmietnutie akejkoľvek ďalšej komunikácie s ostatnými klubmi v dištrikte
a kabinetom dištriktu. Možnosti riadenia krízy sa z dôvodu absencie komunikácie výrazne zúžili. Právnu analýzu nájdete tu.

Podpora udržateľnosti organizácie
Napriek postoju Asociačných klubov sa pán guvernér Koželuha s jeho kabinetom naďalej zaoberal hľadaním riešení. Boli identifikované tri kľúčové
prvky, ktorých zmena je potrebná pre vyvedenie organizácie z krízy. Už
spomínaná organizačná kultúra, organizačná štruktúra a pravidlá.
Pre zdravú organizačnú kultúru bolo nevyhnutné dosiahnuť, aby
osobné ciele jednotlivcov a skupín pôsobiacich v organizácii boli totožné
s cieľmi organizácie. Vznikla potreba nastaviť spôsob komunikácie
a prístup k riešeniu situácií tak, aby podporovali udržateľnosť organizácie, nie ju narúšali. Nositeľom organizačnej kultúry sú jej členovia. Zmena
kultúry sa prakticky nedá dosiahnuť inak, než komunikáciou smerujúcou
k náprave, obmenou členskej základne, či v extrémnom prípade vylúčením členov a skupín toxických pre udržateľnosť organizácie. Kluby združené v Asociácií nekomunikovali, pán guvernér Koželuha nemal z hľadiska
hospodárnosti a efektívnosti činnosti kabinetu inú možnosť, než ukončiť
snahy o komunikáciu a ponechať ďalšie riešenie personálnych otázok
na vlastný vývoj a na konanie Rady medzinárodných riaditeľov v rámci jej
oprávnení. Rada situáciu riešila uložením úloh lionom Morovi a Krátkemu,
ako aj ich domovským klubom. Nesplnenie uložených úloh napriek opakovane presúvanému termínu splnenia viedlo k tomu, že LCI zrušilo členstvo
lionovi Morovi a Krátkemu, a neskôr aj ich domovským klubom. V čase
písania tohto článku Rada medzinárodných riaditeľov rozhoduje o postupe
voči zvyšku Asociačných klubov.
Pre vypracovanie návrhu novej organizačnej štruktúry bolo potrebné
preskúmať možnosti právnych poriadkov, pravidlá LCI upravujúce redistricting, stav spoločenskej objednávky na redistricting v kluboch, ako aj
skúmanie toho, čo sú kluby ochotné pre prípadný redistricting podstsúpiť.
Bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá pozostávala z viacerých
analýz a prieskumu mienky klubov. Prieskum ukázal, že väčšina respondentov redistricting v súčasnej dobe odmietla, nie je ochotná platiť zvýšené
príspevky na dištrikt či dištriktné projekty. Zároveň väčšina respondentov
pripúšťa redistricting za určitých podmienok, ktoré aj popísali.
Vykonané analýzy poukázali na to, že budúce menšie provizórne
dištrikty nemajú dostatočný počet kvalifikovaných lionov na funkcie
v kabinete v nasledujúcich rokoch, ako aj oslabenie reálnej schopnosti
zabezpečovať každoročne kemp pre projekt Výmeny mládeže, či realizáciu
iných dištriktných projektov. Do prieskumu sa nezapojil ani jeden z klubov
združených v Asociácii, a to aj napriek tomu, že boli opakovane vyzývané
na účasť.
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Kabinet sa zaoberal aj toľko pertraktovanou subjektivitou. Naša organizácia ako subjekt medzinárodného práva, používajúca logo, know-how
a operačný priestor LCI, potrebovala pre nadobudnutie plnej subjektivity okrem rozhodnutia členov a príslušných registrových orgánov Českej
republiky a Slovenskej republiky predovšetkým schválenie LCI, ktoré
získala dňa 6. 1. 1992. Board of Directors LCI neraz vyjadrilo, že LCI nerieši
vnútorné usporiadanie dištriktov, pokým toto nie je v konflikte s pravidlami LCI. Nezaujímajú ich hranice, politické smerovanie krajín, náboženská orientácia či spôsob, akým dištrikty nadobúdajú právnu subjektivitu

» Štúdia
uskutočniteľnosti
ukázala, že väčšina
respondentov pripúšťa
redistrikting za určitých
podmienok. «
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 2/2021

Od vertikálneho k horizontálnemu usporiadaniu

» Osobné záujmy členov
musí byť totožné so
záujmami organizácie. «

TÉMA KONVENT

v domovských krajinách a či ju vôbec nadobudli. Pre LCI je podstatné
dodržiavanie pravidiel LCI. Čo sa týka právnych poriadkov, za 30 rokov
existencie našej organizácie síce došlo v oboch štátoch k zmenám legislatívy upravujúcej jej pôsobnosť, ale nie tak zásadným spôsobom, aby to
vyvolalo nevyhnutnosť zmien organizačnej štruktúry, či ohrozilo funkčnosť
organizácie. Najdôležitejším dôvodom pre zmenu organizačnej štruktúry
tak zostala hoci menšinová, ale predsa neopomenuteľná, opakovaná
požiadavka časti lionov na redistricting.
Návrh novej organizačnej štruktúry, súvisiacich dokumentov, ako
i návrh zmien Konštitúcie a stanov dištriktu boli v máji 2021 chválené
konventom. Uvedené dokumenty nájdete tu.
Nová organizačná štruktúra vyzerá nasledovne:

» Pre lionskú činnosť
bude platiť aj naďalej
Konštitúcia a Stanovy
dištriktu Česká republika
a Slovenská republika. «
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 2/2021
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Prvou zásadnou zmenou organizačného usporiadania dištriktu je
prechod od vertikálneho hierarchického usporiadania do horizontálneho
zmluvného usporiadania. V pôvodnej organizačnej štruktúre bol Dištrikt
122, ČR a SR schválený orgánmi LCI reprezentovaný spolkom zaregistrovaným v spolkovom registri MS ČR a jeho organizačnou zložkou na území
SR – organizáciou s medzinárodným prvkom, zaregistrovanou na Ministerstve vnútra SR. V novej organizačnej štruktúre organizačná zložka nie je,
čím zároveň zaniká hierarchický vzťah, asociačnými klubmi prezentovaný
ako vzťah podradenosti. Na miesto organizačnej zložky bolo pre realizáciu
cieľov lionského hnutia Dištriktu 122, ČR a SR schváleného LCI na území
Slovenskej republiky založené občianske združenie zaregistrované na MV
SR. Keďže Dištrikt 122, ČR a SR je stále provizórnym dištriktom a nesplnil
požiadavky LCI na redistricting, bude jeho činnosť naďalej pokračovať na
území Českej republiky a Slovenskej republiky.
Z uvedeného dôvodu preto bude dištrikt tvorený Občianskym združením, registrovaným na MV SR podľa práva slovenského a Spolkom
registrovaným v ČR podľa práva českého, pričom vzťahy medzi nimi budú
upravené zmluvou o spolupráci, ktorú tieto dve organizácie uzavrú ako
rovnocenní partneri. Z rovnakého dôvodu budú všetky české kluby členmi
tak slovenského Občianskeho združenia, ako aj českého Spolku. Takto raz
a pre vždy odpadnú dôvody pre diskusie o podradenosti či nadradenosti.
Stanovy, tak Občianskeho združenia ako aj Spolku, umožňujú na základe
vzájomnej zmluvy postúpiť všetky postúpenia spôsobilé kompetencie na
iný orgán. Uzavretím zmluvy o spolupráci medzi Občianskym združením
a Spolkom dôjde k postúpeniu uvedených kompetencií na orgány Dištriktu
122, ČR a SR, tak ako ich poznáme doteraz. Stanovy a zmluva spolu zavá-
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dzajú princíp subsidiarity, čo znamená, že pre lionskú činnosť tak bude
naďalej platiť predovšetkým Konštitúcia a stanovy Dištriktu 122, ČR a SR.
Pokiaľ dôjde ku konfliktu pravidiel klubu, Združenia či Spolku s pravidlami uvedenými v Konštitúcii a stanovách dištriktu platí úprava uvedená
v Konštitúcii a stanovách. Úprava pravidiel uvedená v stanovách klubu,
Združenia či Spolku je účinná len vtedy, ak neexistuje úprava v Konštitúcii
a stanovách dištriktu.

Základ pre budúci život v dištrikte
Druhou zásadnou zmenou je zakotvenie tzv. rozväzovacích podmienok do
vzájomnej zmluvy. Ich cieľom je zabezpečiť, aby sa prípadný redistricting
v budúcnosti uskutočnil výhradne na základe splnenia kritérií a nie na
základe vášní a emócií. Na základe pravidiel kariérneho rastu, pravidiel
obmeny pozícií ako aj na základe skúseností s riadením dištriktu, od množstva pastguvernérov, sme definovali minimálny počet klubov a členov pre
budúce samostatné dištrikty, potrebný pre zabezpečenie udržateľnosti
novovzniknutých dištriktov. Minimálny počet 1250 lionov a 35 klubov
ako podmienka pre ustanovenie riadneho dištriktu zo strany LCI totiž nie
je nevyhnutnou podmienkou. Nevyhnutnou podmienkou je však kvalifikované odôvodnenie žiadosti o redistricting, a to najmä s ohľadom na
udržateľnosť. Bez presvedčivého a sofistikovaného odôvodnenia totiž LCI
redistricting neschváli. Najdôležitejšou požiadavkou LCI na redistricting je
však požiadavka, aby k nemu došlo na základe konsenzu dosiahnutého
na riadnom konvente dištriktu. Všetky tieto požiadavky zároveň tvoria aj
rozväzovacie kritériá. Splnením rozväzovacích kritérií zmluva zanikne,
české kluby vystúpia zo Združenia a zostanú iba vo svojom Spolku, slovenské kluby vystúpia zo Spolku a zostanú iba vo svojom Združení, a tým bude
nastolený nový stav bez nutnosti zložitých právnych zmien.
Uvedenou organizačnou štruktúrou, súvisiacimi právnymi dokumentmi a novou Konštitúciou a stanovami dištriktu sa pripravil základ
pre budúci život v dištrikte. O tom, aký pevný je tento základ a čo sa na
tomto základe vybuduje, rozhodne budúca aktivita členov hnutia. Základ
sám o sebe nestačí. Členovia hnutia môžu prispieť tým, že sa viac budú
zaujímať o dianie v dištrikte, budú sa zúčastňovať spoločných projektov,
spoločenských akcií a rozvíjať vzťahy medzi klubmi. Oboznámia sa s pravidlami upravujúcimi klubovú a dištriktnú činnosť. Budú sa aktívne zapájať do diania, ale i do funkcií v dištrikte. Taktiež tým, že budú presadzovať
primeranou formou dodržiavanie pravidiel tak formálnych ako aj neformálnych a dbať, aby sa v zárodku odstraňovali všetky nedorozumenia a potenciálne problémy slušnou, ale účinnou komunikáciou.

Zmena kultúry správania se členov

» O životaschopnosti
nášho dištriktu rozhodnú
činy jeho členov. «
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Jedným z našich problémov je aj to, že všetci sme boli, či stále sme, vo
svojom profesnom živote v rôznych vysokých funkciách a tí, čo neboli vo
vysokých, tak boli ešte vo vyšších. Mnohí sme si zvykli na to, že máme asistentov, ba celé útvary ľudí na zabezpečovanie realizácie vytýčených cieľov.
Odrazom tejto skutočnosti je to, že na spoločných zasadnutiach v kluboch,
ale aj orgánoch dištriktu, padá množstvo dobrých návrhov, čo by sa mohlo
a malo urobiť. Absentujú však osobné iniciatívy. Musíme si uvedomiť, že tu
nie sme šéfovia. Tu sme všetci sebe sami aj asistenti. Tí, ktorí ešte absolvovali vojenskú službu pamätajú na formuláciu „velím si sám....“ Dúfam, že
dôjde k takej zmene kultúry správania sa členov, kde každý, kto prinesie
návrh, sa zároveň jeho realizácie zhostí či už sám, alebo so svojimi priateľmi lionmi, či zostaví realizačnú skupinu a bude jej tútorom.
O životaschopnosti nášho dištriktu rozhodnú činy jeho členov. Po
vytvorení vyššie uvedených základov by pre budúcich guvernérov mala
byť hlavnou výzvou personálna a kádrová politika a práca s členskou
základňou.

» Najdôležitejšou
požiadavkou LCI na
redistricting je , aby
k nemu došlo na základe
konsenzu dosiahnutého
na riadnom konvente
dištriktu. «

Mírový plakát 2021/2022: výzva k lionským
klubům
Jana Kovářová, zmocněnec pro Mírový plakát

Soutěž Mírový plakát bude pokračovat i v nadcházejícím lionském roce.
Pro rok 2021–2022 bylo vyhlášené téma „Všichni jsme propojeni –
Všetci sme prepojení“.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol, kteří k datu 15. 11. 2021
dosáhnou věku 11–13 roků. Obrázky musí dodržovat rozměry 33 x 50 cm,
maximálně 50 x 60 cm. Obrázek musí být namalovaný, ne koláž. Na zadní
straně bude vypsáno jméno a věk žáka, škola a téma obrázku.
Lionské kluby pak vyberou vítěze ve své oblasti a také jim předají
klubové odměny. Obrázky, které se umístily na prvních třech místech,
zašlete jako postupující do distriktního kola tak, aby byl k dispozici
k 3. schůzi kabinetu – v listopadu 2021, kde budou vyhodnoceny a odměněny podle pravidel stanovených pro soutěž v rámci D-122. Pro účast
v mezinárodní soutěží je však nutné, aby obrázky byly opatřeny kitem,
který kluby zakoupí v LCI a ve kterém budou vyplněny potřebné údaje,
mimo jiné i souhlas rodičů. Cena kitu je stále 11,95 dolarů. Je možné jej
objednat u sekretáře distriktu nejpozději do 1. 10. 2021.
Apeluji na všechny lionské kluby našeho distriktu, aby se v co největší
míře do tohoto mezinárodního projektu zapojily. Mohou tak pozitivně
propagovat lionské hnutí ve svém nejbližším okolí a oslovit naší nejmladší
populaci, případně i rodiče dětí a pedagogy.
Věřím, že i tentokrát bude opět přivezeno do soutěže mnoho krásných
obrázků. Navštivte ještě školy, kde působí výtvarné kroužky a informujte je
o soutěži. Z vlastní zkušenosti vím, že určitě uspějete.

» Velkou cenu
v mezinárodní soutěži
o mírový plakát LCI
2020–2021 získala
13letá Yue Zheng
z Číny. «
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Žilinskí lioni a koronakrízová doba
Emil Pečík, prezident LC Žilina

Pripadla mi ťažká úloha, napísať niečo o našej činnosti v tejto zvláštnej dobe. A tak som sa zamyslel, o čom táto koronavírusová epocha pre
našu činnosť je. Konštatujem, že môže pôsobiť zhubne, ale aj môže byť
výzvou. Sme slabí ľudia a radi sa niekedy aj ľutujeme, tak potom nás
prekážky zastavujú, blokujú naše snahy a vzďaľujú nám naše osobné aj
spoločenské a teda aj lionské ciele. No stačí sa na vec pozrieť z iného
uhla pohľadu, zapojiť trochu kreativity a vytrvalosti, nepoddať sa,
a potom je všetko inak.
Je veľa vecí, ktoré treba zvládnuť, a bežne na to nie je veľa času. Od kontroly kvality našich listín, hlavne stanov, získavania nových členov, až po
premýšľanie o našich nových cieľoch a prípravu nových projektov.
Je to teraz dobrá doba, ktorá nás overuje v našej viere v činnosť pre
druhých, ktorá je našim mottom. We serve a musíme pomáhať aj teraz.
Premýšľať a konať.
Nie je to jednoduché zvolať on line schôdzu klubu, dať jej zmysel
a obsah a niečo vykúzliť z toho mála v sociálnych kontaktoch. A mám pocit
a aj veľa informácií, že sme to ako hnutie celkom zvládli. Nechcem písať
o pnutiach a revnivostiach, ktoré nakoniec aj tak povedú k obrode lionského hnutia v Čechách aj na Slovensku. Chcem vyslať posolstvo, ako sme
sa my, žilinskí lioni vyrovnali s touto dobou.
Neotáľali sme. Vymýšľame nové aktivity. Vrchol nášho snaženia je
zatiaľ podpis memoranda so žilinskou nemocnicou. Veď ako najlepšie
pomôžeme komunite, ak nie cez najväčšie zdravotnícke zariadenie v Žiline.
Ústami troch riaditeľov FNsP Žilina, hlavne generálneho riaditeľa p. Stalmašeka, ale aj primárov oftalmologického oddelenia a interného oddelenia sme boli uistení o ochote spolupracovať s LC Žilina predovšetkým pri
preventíve chorôb zraku a diabetu.

▲ Podpis Memoranda medzi
LC Žilina a žilinskou nemocnicou.
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 2/2021
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Samozrejme na druhej strane sme prisľúbili to, čo je naša hlavná
úloha. Pomáhať aj hmotne a finančne. Podvyživené slovenské zdravotníctvo to potrebuje. Darovali sme zatiaľ, priamo na spoločnom stretnutí
pri podpise Memoranda o spolupráci, diagnostický prístroj pre interné
oddelenie na meranie poškodenia zdravia pacienta postihnutého diabetom novou metódou – cez meranie pomeru priechodnosti ciev v ramene
a nohe.
Prístroj bude používaný aj pri našich preventívnych akciách – na Dňoch
zdravia Žiliny a premýšľame aj spoločné akcie pri príležitosti Svetového
dňa diabetu 14. novembra. Pani primárka Kulinová bola veľmi potešená
potenciálom našich spoločných spojených síl pri našom prvom stretnutí
pred oficiálnym podpisom memoranda.

» Darovali diagnostický
prístroj na meranie
poškodenia zdravia
pacienta postihnutého
diabetom. «

Primár oftalmologického oddelenia p. Štubňa prijal s vďakou prísľub
na darovanie diagnostického prístroja – štrbinovej lampy na diagnostiku
chorôb zraku, ktorou sa dá zistiť aj diabetes u meraného pacienta. Ako sa
tie jednotlivé cesty krásne spájajú a doplňujú, keď sa ľudia snažia.
Memorandum je na 2 roky a v prvej fáze sme darovali 7600 eur. Aj
vďaka vám, ktorí ste nás finančne , podporili pri on line adventnom
koncerte a kúpe vianočného punču. A vďaka nášmu zosnulému pastprezidentovi Milanovi Vašaničovi, ktorý stihol vo svojich 2 rokoch prezidentovania, pred mojou misiou, postaviť vysoké latky na získavanie zdrojov. Bol
nám v tom nedostihnuteľným príkladom.

Turnaj v stolnom tenise nevidiacich
A tak sme ešte stihli podporiť pripravovaný medzinárodný turnaj jednotlivcov v aplikovanom stolnom tenise nevidiacich sumou 1000 eur. Koná
sa 9. až 11. 7. 2021 v Žiline. Hlavná cena ponesie po novom názov Pohár
Milana Vašaniča. Bol to on, kto významne pomohol a so zapojením lionov
dal krídla našim priateľom v Športovom klube nevidiacich a slabozrakých Žilina aby spustili taký náročný projekt pre pár rokmi. Celý projekt,
pokiaľ sa uskutoční, vám priblížime neskôr, ale za zmienku už teraz stojí
ten potenciál medzinárodnej spolupráce pri takýchto aktivitách, pomoc
rôznym záujmovým skupinám nevidiacich a slabozrakých. Som presvedčený, že to je jedna z ciest, ako im zlepšiť život a pomáhať.
Nezabudli sme ani na konkrétne osoby, ktoré potrebujú našu pomoc.
Darovali sme mamke postihnutej dcérky Mišky 1500 eur na rehabilitáciu,
ktorá jej významne pomáha zlepšiť kvalitu života.
Už sme mali prvú spoločnú lionskú socializáciu a takmer všetci žilinskí
lioni s partnerkami sme sa stretli na spoločnom Lions beer feste v Martinovom dvore. Náš člen Martin Lazar to vymyslel a s veľkým úspechom,
pri našej pomoci a účasti, aj zrealizoval. Niet nič lepšie pre našu činnosť,
ako spoločné prežívanie tých šťastnejších chvíľ a radostí. Mali sme už aj
prvú spoločnú schôdzu v tomto roku a bola to aspoň na chvíľu veľká úľava
a dala ďalšiu dynamiku naši životom a našej činnosti.
Čo bude kľúčové v najbližšej budúcnosti bude získavanie zdrojov. Tu
ma veľmi oslovil prístup košických kolegov lionov použitím verejnej zbierky
na financovanie diagnostického prístroja a gratulujem im k úspešnému
ukončeniu. A je potrebné sa zaoberať aj menšími grantovými schémami
v mestách, ktoré by nám mohli pomôcť znížiť nejaké náklady napríklad na
naše benefičné akcie ako koncerty, či divadelné predstavenia.
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» Niet nič lepšie pre
našu činnosť, ako
spoločné prežívanie
tých šťastnejších chvíľ
a radostí. «

První koncert LC Plzeň Ladies po rozvolnění
koronavirových opatření
Věra Ulčová, sekretář LC Plzeň Ladies
Dne 3. 6. 2021 pořádal dámský klub LC Plzeň Ladies ve výstavní síni
Masné krámy opět koncert cyklu Trochu lásky neuškodí na téma
„Pocta Haně Hegerové“.
Večerem provázel pan Jiří Hlobil, o hudbu se postaralo duo Musette – Ivana Růžičková (zpěv) a Věra Blašková (akordeon). Hlavním partnerem byla
firma Ing. Jaroslava Egermaiera EGYPROJEKT. Finanční částka byla věnována tentokrát čtyřleté Viktorce Černé na motomed – přístroj, který pomůže dívence při rehabilitaci.
Koncert byl velice úspěšný, 13 písní Hany Hegerové každého zaujalo.
Sál byl obsazen především přáteli lionského hnutí, a to v maximálně povolené kapacitě. Ve výstavním sále právě probíhala výstava 120 madon ze
13.–14. století včetně proslavené plzeňské madony, což ještě umocnilo
příjemnou atmosféru hezkého večera.
Částku 10 000 Kč za LC Plzeň Ladies převzala od paní prezidentky Evy
Dortové maminka a s dojetím poděkovala všem přítomným.
Všichni jsme byli spokojení a opět jsme si uvědomili, jak důležité je
setkávat se a udržet vzájemné dobré vztahy.

▲ Předání šeku matce 4leté Viktorie.
▼ Vlevo: Vystoupení dua Musette.
Vpravo: Prezidentka LC Plzeň
Ladies společně s Jiřím Hlobilem.

Jaro 2021 v LC Plzeň Bohemia
Jindra Švarcová, Emílie Štěpánková, LC Plzeň Bohemia
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Pokračovala také naše pomoc Potravinové bance v Plzni, kam jsme dodaly
především trvanlivé potraviny a pokrmy pro děti, kterých se bance v tomto
období nedostávalo. A protože se blížily Velikonoce, napekla naše členka
Ivanka Horáková velikonoční perníčky, které v úhledných balíčcích a s logem

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 2/2021

Jaro 2021 nás zastihlo stále ještě v pandemických omezeních a přísné uzávěře. Přesto jsme se snažily vyvíjet alespoň takovou aktivitu,
kterou nám aktuální situace umožňovala. Klubové schůzky probíhaly
formou videokonferencí a zvládly jsme také to nejdůležitější – volby
nového vedení klubu na lionský rok 2021–2022.
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Takže si do svých kalendářů zapište naše akce, těšte
se na nás, protože my už se na Vás těšíme… We serve.
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našeho klubu také udělaly radost potřebným. Celkem
naše pomoc v Potravinové bance činila 18 tisíc korun.
V květnu 2021 jsme s dámami v klubu uposlechly
výzvy plzeňského dámského spolku Holky holkám, který
sháněl do svého Šatníku v plzeňské Papírně ošacení
a obuv pro matky samoživitelky, otce samoživitele a jejich
děti. Naše členky předaly „Holkám“ pěknou kupu požadovaného, především dámského a dětského, ošacení
a obuvi.
Ostatní naše jarní akce určené pro veřejnost (Gardenparty a Plzeňská kachna aneb Děti pro děti) se bohužel
opět nemohly konat. Náš projekt „Lví očko – zdravé oči
našich dětí“ však pokračoval nejen na testovacím místě
v OPTIK STUDIU Švarc, ale i v Techmania Science Center
v Plzni v jejich dětské skupině KOUMÁCI. Zde jsme nejen
testovali zrak dětí kamerou Plusoptix, ale děti si také
„zahrály“ v našem připravovaném klipu o projektu Lví
očko.
Milí lionští přátelé, závěrem bychom vás rády pozvaly
do naší krásné Plzničky na následující akce, které pro vás
s velkou energií chystáme:
1. Náš dámský LC Plzeň Bohemia letos v září oslaví
25 let od svého uvedení do lionské rodiny. Čtvrt století
už je slušná doba, za kterou jsme toho hodně dokázaly
a chceme se s naší činností také náležitě pochlubit. Dne
2. 9. 2021 proto bude slavnostní vernisáží otevřena
v ambitu Studijní a vědecké knihovny v Plzni ve Smetanových sadech výstava, na kterou vás srdečně zveme
v termínu 2. 9. – 8. 10. 2021.
2. Protože takovou významnou událost je třeba také
oslavit, všechny vás srdečně zveme na oslavu 25. výročí
naší činnosti v pátek 10. 9. 2021 v 18 hodin v sále Secese
v areálu plzeňského Prazdroje. Náš výroční večer se
bude konat v rámci distriktní akce LIONS FESTIVAL, který
proběhne v Plzni ve dnech 10.–12. 9. 2021. Čeká vás zajímavý program, občerstvení, živá hudba k tanci a poslechu
a především to nejlepší – skvělá lionská společnost.
3. Pevně také věříme, že se tento rok konečně uskuteční náš odložený jubilejní 15. koncert ke Světovému dni
zraku, který se bude konat v pátek 8. 10. 2021 ve velkém
sále Měšťanské besedy v Plzni, na němž opět zahraje
náš dlouholetý partner Plzeňská filharmonie se sólisty
z Deylovy konzervatoře v Praze.

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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