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Celé usneseníkonventu přinášíme uvnitř zpravodaje.

členovékabinetu distriktu pro obdobi 2oo4l2oo5
Lions Clubs |nternational . Distrikt 122, česká republika a S|ovenská repub|ika
Guvernér Distriktu

1. Víceguvernérdistriktu

Ing. I.adisluvBoU čEK, C sc.

Ing. Jiří zlTLoUKAL

Lions Club Praha První
E mail: sovemor@lions-clubs.info

Lions Club Rychnov nad Kněžnou
E-mail: 1.vicegovemor@lions-clubs.iďo
Telefon:+42O- 494 535 454
Fax: t420 - 494 534 451
Mobil: +424- 603 498 624

Pos|ední předchozí guvernér

2. Víceguvernérdistriktu' členkabinetu
pro Lions Quest Program v SR

RNDr. Dani,elnvoJra ŠouÁ
Lions Club Bratislava Danubius
E-mail:pastgovemor@lions-clubs.info

Sekretář kabinetu

Ing. Tibor BaČEK

Lions Club Nitra,E-mail: 2.vicegovemor@lions-clubs.info
Telefon:+42137 6510 4lO
Fax: +421- 37 651 7Z2O
Mobil: +421- 908 784 300

Pokladnft kabinetu

MUDn Boris HYNEK

Ing.IvanVIČAR

Lions Club Rychnov nad Kněžnou
E.mďl: secretary@lions-c|ubs.info
Telefon:+420- 494 502 I I I
Mobil: + 420 - 603 724 476

Lions Club Plzeň Ciý
E-mail: tre6uer@lions-clubs.info
Telefon:+420- 377 970 630
Fu: +420- 377 970 631
Mobil: +420 - 737 239 737

Předseda zóny SR , -

Předseda zóny ČR.Západ

Lions Club Bratislava Pressburg
E-mail: zone-chďrman-srl@lions.clubs.info

Lions Club Tábor
E-mďl: zone-chaiman-crl@lions+lubs.info

Předseda zóny SR-Bratislava

Předseda zóny ČR.Praha
a členkabinetu pro LoEC

Ing. Jdn DUDAS

Mgr. Art. Andrea KRISTEL
Lions Club Bratislava Pressburg
E-mail: zone-chairman-sr2@lions-clubs.info

Členkabinetu pro Lions Quest Program v ČR

Ing. Martin HART

Ing. Jan KALAS

Lions Club Praha Hartig
E-mail: zone-chairman-c12@lions-clubs.info

Předseda zóny ČR.vycnod

Dr. Radim DvoŘÁK Ph.D.

Ing. Lubornír M}TYČI(A

Lions Club Rychnovnad KněŽnou
E-mail: lions-suest-chaimm@lions-clubs.info

Lions Club Pardubice
E-mail:zone-chaimm-c13
@lions-clubs.info
Telefon:+420- 466941600
Fax: +420- 466941641

Členkabinetu pro mezinárodní vztahy

Č|en kabinetu

pro výměnu

mládeže

Ing. Peter OSUAI-D

Ing.Juraj SCHWARZ

Lions Club Piešťany
E-mail: chairman-international
@lions-clubs.info
Telefon:+421-33 -7741441
Fax: +421- 33 -7628823
Mobil:+421- 905612224

Lions Club Dmubius Bratislava
E-mail:exchance-youths
@lions-clubs.info
Telefon:+421- U4 889 486
Fu: +421 244 889 486
Mobil: +421- 905 602 l7l

Člen kabinetu pro novékluby

Členkabinetu pro styk s veřejností

MVDn raroslav Šrn,rt

JI]Dn Elena KLIMEŠOVÁ

Lions Club Karlovy Vary
Mobil: +420- 60235ló7l
Fax: +420 - 353229354
E-mail:merl-tem@lions-clubs.info

Lions Club BratislavaBona Fide
tel.i+421- ?13411652
fax: +421- 243331336
E-mail:public-relations
@lions-clubs.info

Provšeobec'nédotas,jentož.tlél,l,už.ítrovněž.e-ntaiIovoLtattre'ytt,'ofÍice@lions-clubs'inÍo'nebopo:'erttní1lošttltt
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Slovo redakce:
Jsnte velice rtídi, že se ntín poduřilo sesÍttl,itpn,ní letošttíčíslo našeho 1pravodaje.
,,česky
Nazvali jsem jej syntbolicky
a slovenský lion', a věříme, le se 4řadí po bok
ostuhlícl1 informačních bulletinů pravidelně vvdtivaných v jitlich distriktech LCI.
Věříme, ž'ejntní v.l1tltíttí
1pravodaje bude neméně :ajítnavé a přinese mnoho užitečných
infonnetcí. Prosíme zcistupce klubů' abv tlo redakce :asílali průběÚř svépříspěvkv:
Íernín\,akcí, po:vtínkv, zpráv1, o uskutečněných akc'ích, iýbrmace o dění v klubech
nebo jitté příspěvky o životě tt dění v klubech.
obracíme se součclsně na všechny členv klubů, aby ruÍmpomohli s obstardním inzerce
a aby sami zvcÍžilimožnost inzerovlt v našem zpravodQi a tím podpořili jeho další
vychtíiení (nabídka in7erce a její cen,-jsou uveden| na samzstatném nístě 1pravodaje).
Rtlipočet distriktu je omezený a je téměřjisté, Že bez placené inzerce další číslo
bulletinu newjde.
Na 4ívěr prosíme všechny čtentířeo shtlvívttvost,pokud najdou ve 4lravorlaji nějctkou
chybu nebo nepřesnost, nejsme profesiottčtlovéa redakci děldme ve volných chvílích
a těch je po čertech mcilo.
Jiří Zatloukal

Zt redakci
a Boris Hynek

Česlý a s|ovenskýLion - vyšlo v říjnu 2004
Jako svůjinfomačď bulletin vyďívá Lions Clubs Intemational,Distrikt 122'
Českárepublika a Slovenská republika

ww\ř.lions.clubs.info
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Lions Clubs Internationď, DI22,kance|áÍ sekretiířekabinefu, Panská 1492,
516 01 Rychnov nad KněŽnou. Česká republika' office@1ions-clubs'info
Redakční rada:
Jií zatloukal - l.vicegovemor@lions.clubs.info
Boris Hynek - secretary@lions-clubs.info
Elena Klimešo\'á.-public.relations@lions.clubs.info
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Ladislav Bouček
Guvernérdistriktu 2004.2005
Je členem LC Praha První, je mu 62 let,
soukromě podnikÍ, je ženatý
a md dospělého syna.

VáŽení lionštípřátelé,
srdečněvás všechny zdravím a přeji vám
ve vašem osobním i lionském Životě mnoho zdaru.
Děkuji vám za důvěru,která mi by|a vyslovena
delegáty kJubůpři hlasování na konventu
Distriktu 122 v květnu v Bratislavě. Na ziíkladě
toho jsem mohl být jmenován Radou
mezinárodních ředitelů LCIA guvernérem
Distriktu 122 pro období I-"I-2004 - 30.6.2005.
\ěffm, Že mi mnozí z vás dají za pravdu'
Že v lionském hnutí se vyskytuje řada funkcí,
kteréznějí velmi vznešeně (prezident klubu,
chairmen.''), ale sjejich poctivým výkonem
je spojena předevšímobětavá a nezištná práce
nositelů těchto funkcí' nríročnánajejich
osobníčas,úsilía mnohdy i finanční
prostředky. obdobně chápu i funkci guvernéra
Distriktu 122. Po dobu, kdy budu v tétofunkci,
jsem odhodlán společněs členykabinetu
Distriktu 122 a všemi aktivními kluby
dosáhnout pozitivního posunu v rozvoji
lionském hnutí v našich obou reoublikách.
Č a sv e l m i r y c h I ek v a p ía o d l . 7 . 2 0 ó 4 s e s t a I o
mnoho nového.Pokud se týká mé osoby,
absolvoval jsem koncem června a začátkem
červenceseminiíř pro nově zvolené guvernéry
jsem se ve 5.-9.7.celosvětové
a Zúčastnil
konvence Lions Clubs Intemational Association
konané v Detroitu a Windsoru. Byl jsem moc rád,
Že celosvětové lionské konvence se kromě mne
a mé manŽelky Zúčastniltakémilý lionský
pítel Stefan Tuharský z LC Nitra s manŽelkou.
v tétočtveřici jsme pak na mezinárodní lionské
přehlídce zastupovali celý náš Distrikt.
Účast na semináři guveméru a na vlastním
konventu mi přinesla celou řadu nových
zajírnavých poznatků i přátelských kontaktů.
Nebudu zde uvádět detaily. Velmi souhrnně řečeno:
celosvětové lionské hnutí,jako největší
humanitárníorganizacena světě, v celosvětovém
měfftku usiluje o adaptaci na nové skutečnosti
a potřeby světa a o využití nových
modernějšíchprostředků v zájemné
komunikace a interakce mezi jednotlivými
sloŽkami hnutí.Intemet sejiŽ stal základním
prostředkem komunikace mezi liony a současně
(pokračovánína straně 4)

Českýa SlovenskýLion- informační
bultetinLcl D!22 Čna sn

(dokončeníze str3)
i zdrojem mnoha velmi zajímavých
informací a pomůcek pro činnostklubů.
v tomto směru bude zřejmě vhodné
u nás v Distriktu mnohé uspíšit.
Zríkladníwebová stránka www.lionsclubs.org
by se měla u nás stát elementámím
zdrojem informací pro všechny liony
(informace jsou uváděny celkem
v l I jazycích).Dospěl jsem k závěru.
že lionské hnutí se od začátku
minu|éhostoletí úspěšněcelosvětově
rozvíjí nejen dfty tomu' Že je za|oŽeno
na excelentních humanitárních
cílech a myšlenkách. Zřejmě také
dfty tomu' Že neníjen pouhým
seskupenímlionských klubů,ale Že je
(při zachování zdravé míry autonomie
a intimity klubového Života) také
integrovaným hnutím, kteréspojují
ideály, ale i jednoduchá
nejen společné
demokatická pravidla v zájemný ch
vztahů' pravidel a informačníchvazeb
uvnitř lionskéhohnutí.A v poslednídobě
i řada společných regionálních
a globálních aktivit, programů
a projektů.K těmto aktivitám patří
např. celosvětový program výměny
m|ádeŽe.celosvétovásoutěŽo mírový
plakát. ale i mnohem náročnější
programy
jako je LIoNS QUEST' činnost
regionálních lionských oftalmologických
center(ve světějich je 25), činnost
lionských očníchbank apod. Tyto trendy,
majili být úspěšněrealizovány, zjevně
kladou vyššíniíroky na manažerské
dovednosti a zkušenosti lionů, kteří
tyto aktivity zajišťují.
Realizace
takovýchto regionálních nebo
globálních projektů či programů
jistě vyžadujepodporu jednotlivých
lionských klubů, ale mnohdy přesahuje
moŽnostijednotlivých klubů'Proto
jsou mnohdy pro tyto účely
v lionských DiStriktech vytvářena účelná
organizačníseskupeníodpovídající
potřebám konkrétníhoregionu.
Novépotřeby vedou k lomu. Že ve
většíchzemích s tradicí lionských
klubů vznikají lionSké instituty
pro managerskév zdé|ávání
(Lions Leadership Instituts).
V průběhu letních měsícůse mi
podařilo sestavit nový kabinet
D i S t r i k t u| 2 2 . V ě h e m i , Ž e o b s a z e n i
některýchfunkcí v kabinetu nebylo
vůbecjednoduché.PersonálnísloŽení
kabinetu a kontaktní údaje
na jednotlivé členy na druhé
straně našehodistriktního zpravodaje.
Jsem velmi rád, Že Íadazkušenějších
a zanícenýchlionů, kterých si vážím
i jako lionských přátel' potvrdila svoji
ochotu spolupracovat se mnou
v kabinetu. Vážím si jejich postoje,
protoŽe takéoni budou plnit svoje
úkoly v kabinetu ve svémvolnémčase,
bez nárokůna odměnu a mnohdy
s vynaložením vlastních prostředků.
Budu však současněusilovat o to' aby
činnostkabinetu byla co nejúčinněji
organizovánatak, aby směřovala
ke stanovenýmcílům.
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL
District 122 - Czech Reoublic and Slovak Republic
UZNESENIA
KONVENTU
konaného dňa 22.05.2o04 v Bratislave.
v zrkadlovej sieni Primacirílneho pa|áca
Prítomní(podl'a prezenčnejlistiny): 56 lionov, z toho s volebným právom 45
Program konventu po úprave a doplnení:
1' otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu Konventu
2. Volba pracovných komisií
3' Správa guveméra o stave distriktu D-122
4. Odovzdanie vyznamenaní guveméraD-t22 a sekletiíra kabinetu členom LC za ich obetavú
prácu
5. Zdrayice hostí (z Nemecka Rainer Haerten . DG Dl 1 l.FoN a z Polska Paulina
Maruszewska, seketár D 12 l a GÍaŽyn^ Kondrym.Sznajd)
6. Predstavenie kandidátov na guveméra distriktu D-L22 a |. a2.YDG
7. Správarevízonzaúradnéobdobie200212003audelenieabsolutóriapastguvernéroviHartovi
8. Správa o progÍame výmeny mládeže
9. Správa o progÍame Lions Quest
10' Prestávka a volba guvernéradistriktu D-I22 a l. a 2. VDG
1l. Návrh Íozpočtupre úradnéobdobie 200412005
12. Návrh uzneseníKonventuD-|22
l3. Diskusia a schválenie uznesení Konventu D.l22
14. Závet Konventu
Konvent zvolil:
1. pracovné komisie
. volebnú a mandátovú:lioni Dobrovodský, osvald' Štafl
- návrhovú:lioni Kováč, Petruška,Švantner
. revíznu: lioni Haloun, Petráňová,
2. vedenie distriktu D-122 na obdobie 2004120O5
- Ladislav Bouček - guvernérdistriktu
- Jiff Zatloukal . l. viceguvernéÍdistriktu
. Tibor Buček - 2. viceguvemór distriktu.
Konvent schvaťuje:
1. Program Konventu,
2. Revíznu správu za úradnýrok 2002lzo03 prednesenúlionom Zatloukalom,
3. Udelenie absolutória past guvemérovi Hartovi,
4. Zť'adenie Nadačnéhofondu Lions Quest s pósobnoséouv Českej republike.
5' Jednorazový príspevok všetkých LC distriktu D-122vo výške 4000 Kč v roku 2004
na zriadenie Nadačnéhofondu Lions Quest s pósobnosťou v Českej Republike.
6' Ziadenie Nadačnéhofondu Lions Quest alebo inej obdobnej inštitúciena Slovensku
zameranej na Lions Quest v priebehu roka 2005. Na zriadenie tejto inštitúcies pÓsobnosťou
v Slovenskej republike prispejú všetky LC distriktu D.122 v roku 2005 rovnakou čiastkou
ako v bode 5; tiítobude vyplatená v roku 2005.
.7.
Rozpočet Kabinetu distriktu D-122na klubový rok200412005 podl.a predloženéhonávrhu
(Príloha č. 2)
Konvent berie na vedomie:
l. Správu guvernérao stave distrikfu D-122
2. odovzdanie ocenení guvernéraD.I22 a sekretiírakabinetu členom LC zaich obetavúprácu
(Hloha č. 3)
3. Správu o programe výmeny mládeže prednesenúlionom Schwarzom
4. Správu o progÍame Lions Quest prednesenúlionom Boučekom
Konvent poveruje:
1. guvernéradistriktu D-|22 ajeho kabinet zaloŽením Nadačnéhofondu Lions Quest
a zaistením priebežnejkontroly nad činnosťoutohto fondu a predkladaním ročných správ
o činnosti Nadačnéhofondu Lions Quest všetkým LC najneskÓrjeden mesiac pred termínom
konania Konventu.
Konvent uk|adá:
1. guvemérovi distriktu D-122 rozos|al všetlďm LC zriaďovaciu listinu a štatútNadačného
fondu Lions Quest s pósobnosťou v Českej republike ako aj Nadačnéhofondu Lions Quest
alebo inej obdobnej inštitrícies pÓsobnosťou v Slovenskej republike do 60 dní po jeho
zápise do registra.
koordináciu spoluprace medzi Nadačným fondom
2. guvemérovi distiktu D-|22 zaiadit účelnú
Lions Quest s pÓsobnosťou v Českej republike ako aj Nadačným fondom Lions Quest
alebo inou obdobnou inštitúcious pósobnosťouv Slovenskej republike a LC distriktu D-122.
Vypracoval
Július Kováč, 1' LC Košice
Overil:
Jozef Siklienka' sekretár kabinetu
Príloha č' 1

Prezenčná listina

Prflohač.2:
RozpočetKabinetudistriktu122na klubový rok2004l2005
Prflohač.3:
ZoznamocenenýchčlenovLC za ich obetavúprácu
PrílohysúuloŽené
u sekÍetiíra
kabinetu.
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Nový kabinet se sešel na prvním zasedání
Dne 11. 9. 2004 se uskutečnilaprvní schůzka novéhokabinetu v Praze. Přindšíme zakladní informace o některých ruÍvěrech,
kteréjsme přijali (ztÍpkz jedndní kabinetu obdržíndsledně funkciondři lionských klubů).
Předmětemjednání kabinetu bylo:
1) činnostkabinetu bude zaměřena na následujícírozhodující směry
a úkoly :
- splněníúkolůvyplývajícíchz usneseníkonventu Distriktu l22
- kultivace a podpora rozvoje lionskéhohnutív Distriktu 122
(upevňovánílionských zásad a postupův činnostiklubů,podpora
stability členskézákladny, vznik nových klubů, vydávání metodických
pomůcekpro práci klubů,řešenísituace slabých klubůa klubů
porušujícíchzák|adní lionské zásady, oceňování práce aktiVních
klubůa lionů,apod.)
- zlepšitkomunikaci a Součinnostmezi kabinetem a kluby (osobní
kontakty klubů s guvemérem, zónovými chairmany' činnostMERL
teamu, obnovení vydávání časopisu,semináře s funkcionáři kJubů,
semináře k regionálnímprojektům'prezentacezávěrůz jednání
kabinetu funkcionářům klubů, moŽnost účastiprezidentů
na jednáníkabinetu apod.)
- podpora realizace regionálních nebo globálních lionských aktivit
( mezinrírodnívýměna mládeže, celosvětová SoutěŽ o mírový plakát,
LIoNs QUEST' Lionské oftalmolofické edukativní mezinárodní
centrum apod.)
- programová podpora mezinárodní spolupráce klubů v našemdistriktu
s lionskými kluby zejména v Německu' Polsku a Rakousku bude
zaměřena na konkrétníspolečnéprojekty
2) Byla dohodnutaorganizaca,strukturaa odpovědnostkabinetuDl22
ajiných pracovníchseskupenív Distriktu 122.
3) Byly dohodnuty termíny následujícíchjednání kabinetu (20.I1.2004
v Bratislavě, 26.2.2005 v Rychnově nad KněŽnou, 23.4.2005 na Moravě)
a termín konání dalšíhokonventu D|22 dne 28'5' 2005 (místo konání
bude stanoveno později)
4) Byla schválena zakJádacílistina NadačníhoFondu LIONS QUEST CR.
sloŽení správní rady a jmenování revizora tohoto fondu
5) Byla projednána spolupráce s Agenturou PR INTEREL' která
na základě smlouvy uzavíranézLCIA' oak Brook bude spolupracovat
s Distriktem I22 pÍi realizaci vhodné komunikačnístrategie našeho
Distriktu v tomto lionském roce

ó) Ve dnech 24.9.2004 (Slovenská republika, v Nitře) a |.10.2004
(Česká republika v Praze) se uskutečníschůzky kabinetu s funkcionáři
klubů (prezidenty,sekretáři a pokladnfty LC). Na programu jsou
informace o organizačních,daňových a finančníchotázkách a o LIONS
QUEST. Podrobný programje na Samostatných pozvánkách rozeslaných
klubům. Účast klubůje vzhledem k významu projednávaných otázek
nezbytná.
7) Urychleně bude nezbytnéřešit negativní finančnísituaci v hospodaření
Distriktu 12I,která vznikla v důsledku neřešenéplatební nekázné
několika klubův předchozímobdobí.Bude nutno vypořádat i splatné
finančnízávazky některých klubů vůčiLCI' oak Brook. V pffpadech,
kdy nebude moŽno s kluby - dluŽníky dosáhnoutdohodu
(např. formou splátkových kalendářů)' bude nezbytnépostupovat
důsledněve smyslu mezinárodníchlionských předpisůi našich
právníchpředpisů.

Z prvního jednriní novéhokabinetu

Z kalendáře guvernéra:
Přehled některýchzajímavýchakcí, na nichžjsem se
zúčastnil:
V předchozích měsícíchjsem se zúčastnil řady velmi pěkných
lionských akcí (někteýchjinýchjsem se bohužel nemohl zúčastnit):
Jarmarku v Rychnově nad KněŽnou, kde místní lionsky k1ub měl
traďčně vlastní stánek
. Dostihového dne organizovanéhoLC Pardubice
- Lions Tenis Cup pořádaného LC Karlovy Vary
. PraŽskéhosetkání lionů a jejich přátel
Děkuji srdečněvýše uvedeným klubům za pozvání a za krásné
proŽitky na těchto setkáních s lionskými přáteli. Takováto setkání
lionů z nizných k[ubů,kterájsou naplněna přátelskou atmosférou
mne ut\'rzujír.přesvědčení' že mnoho klubůdokáževytvořit
hodnotnéakti\'it\. kterékomě charitatir.níhocíle naplňují neméně
přátelskér.zlahr mezi liony z různýchklubů,
Julc.Žitýcíl - pčsto\'at
:ťl\ li!'t r&-it naií sounáleŽito\tinejen k lionskémuetickémukodexu'
rc : i *ůé narzi.|em \orě zrolenr mezin:írodní
prezidentLCI
Cicr'cnt F Ku.rali rrhlíiil pro sroje funkčníobdobí 2004-5 motto:
.Shat€
ltxCťss.. Souhla.ím. sdí|ejmer.ájemně úspěchy našich
lro'rr-stlchpiácl z jinlch kluhi a inspirujme se těmito úspěchy
pn pn'pra.é a!ri\.ir l nas€ m vlastním klubu.

Na Dostihovém dni s lionetnVlastimilem Freiberkem, čIenemLions Clubu
a ředitelem Dostihového spolku v Pardubicích.

I
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Tohtoročnýkemp
mládežev Piešťanoch
se opáť vydaril

7z slavnostního zahdjení l<empu

V júli 2004 priestory novo zrekonštruovaného
hotela
odevdk & Dependancepatrili len skupine mladých ťudi
ktorípricestovali z 18 krajín sveta,aby si vymenik
skúsenosti,nadviazali priatetstvtÍa čiastočne
spouali
kulfiiru toho . ktoréhoruÍroda.Kemp bol znhójený
zp účastil.víceguvernéraD122 a sekreilÍrakabinetu
v sobotu 10.7.2004a skončilpo štn,óstich dňoch.

Skupinu 36 mladých Íuď worili chlapci a dievčatá z Rakúska, Kanady, Dánska, Švédska,Estónska, Fínska, Nemecka, T|rrecka, Hong - Kongu, Írska,
Islandu, Talianska, Švajčiarska,Izraelu, Japonska, Nórska, PoÍska a Česka.
Pekné ubytovanie v hoteli, ktoý sa nachádza asi 2 km od centra Piešéan,bohaté bufetové stoly, ktoré mali účastrÍcik dispozícii prispeli k spokojnosti
a bezproblémovému priebehu pobyru. Niektorí m|adí priate|ia vyrrŽívďi aj doplnkové služby hotela. relaxačnécentrum, mali k dispozícii intemet
a samozrejme využívali športoviská, ktoré sa nachádzali v okolí hotela (minigolf' futbalové a volejbalové iMsko' tenisové kurty a areál vodných športov
- hlavne vodné lyžovanie).
Program, ktorý pripravili členovia Lions klubu v Piešťanoch bol
rÓznorodý, náročný' ale predovšetkým prezentoval z našej krajiny
to pekné' zaujímavé. Takže účashíci Sun Campu 2004 spoznali
krÍsok histórie nďej krajiny - ukázďi sme im Bratis|aw a jej
historické pamiatky, Trenčín, Červený Kameň, hrad Beckov
a jedinečnú pamiatku zapísanú v UNESCO . Vlkolinec.
Poteši]i sme ich nielen históriou, ale umožnili sme im vychubnať
a spoznaéčaro športovísk v okolí Piešéan(areál vodných športov'
jazero Dlhé kusy)' ďe aj na ceste do Vysokých Tatier (termáne
kúpalisko v Liptovskom JIíne).
Pre mnohých bol nezabudnuteÍný splav po rieke Váh a na
Dunajci' samozrejme návšteva Vysolých Tatier a hlavne pešia
túra na Popradské Pleso.
organizátori pre účastnftov Sun Campu 2004 nezabudli ani na
spolďenské aktivity a tak pripravili sEetnutie s primátorom mesta
Pieštany a Bratislavy a tieŽ niekolko spoločenských disko-vďerov.
Večer nárďov, pďas ktoÉho mladí priatelia prezentovali svoju
krajinu, zvyky v nej' národné tance, gasEonomické zvláštnosti
aspoň čiastočneposkytol pohlad na krajinu, z ktorej účastníci
poc|tádzali.
Pri lúčenímnohým vypadli slzy lútosti, že musia odísť,
ale mnohí si sÍúbili' Že ostanú v kontakte a prisÍúbili si, Že sa
v budúcnosti určite niekedy stretnú.
Slová vďaky a konštatovanie, Že Sun Camp 2004 bol prekrásny,
patrili organizátorom z Lions klubu v Piešéanoch.
Pohled na ubytovací čtist kcmpu - čtist hotel odevdk

7z společenskeho věčera mWkže
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Medzinárodná výmena m!ádeže v D122

. bilancia roku 2oo4 a príprava na rok 2005
SpruÍvačlena kabinetu D122, chairmena Ing. Juraja Schwarza, predložend na rokovaní kabinetu 11.9.2004v Prahe.
A. Zhodnotenie programu výmeny m|ádeže 2003.2004
1. Informácia o YE -P . výjazdy
a. početprihlásenýchYES......121
b. početrealizovanýchpobytov......89
c. početkrajín......'.27
2. informácia o YE-P - hoséovaniezahraničnýchYES
a. početprÚatých YEs......'........45(25dievčata 2Ochlapcov)
b. početkrajín...'17
c. početYES v SunCamp Piešťany.'...35
d. 10 YEs iba v hostiteťskýchrodinách
e' celkový počet11 týždňovv 66 HF
3. Pod'akovanie:
a. kolektívu SunCamp Piešéanyza usporiadanie kempu
b' Evke Jančftovej za organizovanie pobytov pre YES
c. Lionom: Jan Dobrovodsky, Martina Štambergová,Václav Baslik
a Tomáš Hrachovec za vzorovú organizáciu prijatia YES v LCI.
B. Informácie pre rok 2004-2005 YE.Program
l. doklady nevyhnutnépre podanie prihlášky v rámci YE-Program
a. Prihláška . Aplication form
b. Zdravotné potvrdenie - Medicall information
c. List hostitelskej rodine - Letter to unknown family
d. Informácia o hostitelskej rodine, LC pre zahraničnéhoštudenta
e. Potvrdenie o zaplatení poplatku
2. termínpre príjemkompletných dokladov je 30.11.2004

3. za kompletnosťmateriálovje zodpovedný klubový koordinátor,
ktory skontroluje úplnosévyplnenia, všetky podpisy a potrebnéprílohy
a najlepšie bude, ak LC poukáže naraz poplatky za všetkých
nominantov svojho klubu.
4. zašle kompletné materiály za k]ub na adresu YE .Coordinator Outwards
5. prihlášky obdržanépo tomto termíne nebudúakceptované
C. Kritériá výberu nominantov:
l. kompletné doklady
2. splnenie vekovej hranice (berie sa do úvahy dosiahnutie veku v deň
nástupu a ukončeniapobytu)
3. preferencie podťapočtuuŽ absolvovaných pobytov
4. zas|anie správy z posledného výmennéhopobytu v termíne a rozsahu
5. prijatie zahraničných študentovdomácim LC a rodinou
6. dobrými jazykovými znalosťami,vedomosťamio hnutí Lions,
pÍezentácii vlastnej kaj iny
D. Doporučenia:
1. klubový poverenec by mal byévo funkcii min. po tri roky a aktÍvne
zabezpečova|komunikáciu s YE Coordinátom
2. sledovanie web stránky - aktuálne informácie a termíny
3. neočakávaťreciprocity pri výmene, akceptovanie podrnienok
v hostiteIských rodinách
4. storno iba vo výnimočných prípadoch, prípadnéstomo poplatky idú
na vrub príslušnéhoLC.

Základné pokyny a informácie

mládeže na rok 2oo4l2oo5

ohÍadne wýmeny

Inforndcie sú určenéhlavne pre kluboých poverencoch pre výmenu mkfuleže,resp. prezidentov LC, ak nie je
poverenec ustanovený, poprtpade nernd možnosťstdlej komunikdcie prostredníctvom e.mailu' čoje nevyhnutnou
pofunienkou pre našu spoluprdcu. Podrobné Pokyny, ktoré boli schvdlené Kabinetom LCI D I22 súptatné
a budú distribuované prezidentom, poprtpede YEC po ich aktualizovaní.
1. Komisia pre výmenu mládeŽe na rok 2004/2005
a. Juraj Schwarz - YE-Chairman D |22 - organizuje výmenu
rriádeže na úrovni distriktov (vyslanie , príjem YE S)
- YE.Coordinator outwards - prijíma prihlášky,
b. Yvette ŠevčÍková
radí' kontroluje kompletnosťprihlášok aprí|oh zaD I22
c. Eva Jančftová . YE Coordinátor Inwards . koordinuje rozdelenie
zahraničných nominantov do rodín a kempu v Piešéanoch
d. Michal Sebedínsky - koordinuje príchody a odchody
zahraničnýchnominantov do kempu v Piešťanoch
2. stručný popis prípravy nominantov pre výmenný pobyt
a. Dókladne sa oboznámiť s formuliírom' ktory je vo formáte
ExcELL'
vyplniť všetky požadovanéinformácia spo|u
s podpismi (nominant, rodičia, klubový poverenec resp.
prezident). Všetlq prthušky vyplniť na PC.
b. Požadované dokumenty
1. Aplication form - prihláska 4x, foto'
2. Letter to host family - list hostitelskej rodine, priloŽié
foto roďny.
3. potvrdenie o zaplatení poplatku
c. Všetky dokumenty aj s prílohami zaslaéza klub (klub schvďuje
nominantovje garantom za vvsielaných nominantov
a za Íecipročnýpríjem zahraničnýchYES) na adresu
Yvette ŠevčftovejYE C.
d. Spolu s prihláškou poslat taktieŽjej elektronickú veráu
na diskete, popípade ju posiaťe-mailom na adresu a)b) členov
komisie.

e. Prijímať sa budú iba prihlášky s novými formulármi.
f. Zozlam kempov sa uverejňuje na web sEánke oak Brook.u:
http://www.lionsclubs.org/EN/content/pdfs/ycamp.pdf
g. Sledujte informace na webu LCIDI22: www.lions-clubs.info

Termín prijatia prih|ášok: 30.11.2004
(Neodkládejte' prosím' vyffzení Vašich přihlášek
na poslední chvÍli!)
Adresy:
a) Juraj Schwarz YEC, Pri vinohradoch 326,831 06 Bratislava
b)Yvette Ševčftová, Dobrovičova 1, 811 02 Bratislava
c) Eva Jančíková,Dostojevského rad 13, 81 1 09 Bratislava
A) Českékluby - platba poplatku l500..Kč /3000..Kč na účet:
Česká spofitelna a.s., Dlouhá 9, 1 10 00 Praha 1
čísloúčtu:1938955339/ 0800
variabilní symbol: IČ klubu
B) Slovenské kluby . platba poplatku 1500.-Slď3000.-Sk na účet:
Všeobecná úverová banka, a.s.
čísloúčtu:|519985058 / 0200
variabilní symbol: IČ klubu
Juraj Schwarz,YBc

D - 122

Juraj Schwarz Youth Exchange Chairman
E-mďl: schwarz@mps-system'sk
Tel-: +421 905 602 171 SLOVAKIA
Fax:+421 244889486

_@_
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lnformace o LIONS QUEST Programu
- jeho zaměření a dosavadní průběh zavádění
1. Souhrnná charakteristika
QUEST

PRoGRAMU

zaměření a vývoje LIONS

V rámci výuky LQPjiŽ byly ve světě vyškoleny stovky učitelů,výukou
podle LQP od doby vzniku programujiŽ prošlo tisíce Žáků a studentů'

ÚoP)

Nezávislými meziniírodními odbomými institucemi je program hodnocen
LQP je ucelený komplex projektů výchovy m|ádežezaměřených na podpo-

jako jeden z celosvětově nejpropracovanějšíchprogramů výchovy m|ádeže

ru rozvoje mladých lidí' posíleníjejich psychosociálních kompetencí

v daném zaměření,jako program' u něhoŽ jsou celosvětově systematicky

a na posíleníjejich schopnosti odolávat sociálně patologickým vlivům.

zajišéoványstandardy kvalitní výuky tohoto programu' adaptabilita

LQP byl od .80+ých let budován na vědeckých poznatcích meziniírodními

programu na kultumě-sociální specifika jednotlivých zemí světa a koordi.

týmy odborníkův rámci činnosti nadace pečujícío rozvoj mladé generace
- QUEST INTERNATIONAL

novaná péčeo průběŽnýrozvoj v návaznosti na nové poznatky

Zák|ai|ní cÍle programu :

2. Shrnutí dosavadního průběhu imo|ementace LOP

a zkušenosti.

1) zapojit děti, učitele,rodiče i dalšíobčany do společnéhovytviíření
ohleduplných vztahů,rozvoje pozitivního chování a smysluplné účasti

Past Guverner LCID

na životě v danékomunitě a společnosti

lioského konventu v r.2002 vyzván představiteli Lions Clubs International

2)zajistit dětem příežitosti učit Se zríkladnímdovednostem nezbytným

122 MVDr. Štek]byl pfi příleŽitosti celosvětového

Association k vyjádření,zda by se náš Distrikt 122 Českárepublika
a Slovenská republika mohl, jako první v postkomunistické zóně, zavést

pro zdravý a pffnosný Život
3) získat děti pro bezpečnýa zdravý přístup k životu bez alkoholu
a jiných drog

vybraný projekt LQB s tím, že LCI Foundation uhradí niíklady spojené
s modifikací projektu na našepodmínky a nríklady na pilotní ověření

4) zapojit děti do Života komunity prostřednictvím spolupráce
i pomoci jiným

projektu. Podmínkou LCI Foundation byla odborná gaÍancea zajištění
prací Univerzitou Karlovou v Praze.

5) posilovat rodinné vazby, pozitivní přátelské vazby a vztah ke škole
Nabídka byla projednána D|22 a by|o rozhodnuto ji akceptovat. Garantem

a obci

a organizátorem LQP byl určenna straně Dl22 lion Ing. Ladislav Bouček,
Program je strukturován do 3 ziíkladníchprojektů (součástíprogramu

CSc. Jeho role se ukáza|ajako velmi náročná,protoŽe vyžadovala,

je i několik specifických projektů)' kteréjsou nazvány v anglických

aby účinněovlivňoval průběh celého tohoto sloŽitéhoprocesu

verzích..
. .'Skills for Growing'. - projektje určenpro děti od předškolního

nadřízenéhonebo bezprostředně financujícího článku. Při tétočasově

věku do 5. řídy
- ''Skills for Ado|escence.' . projekt je určenpro 6. aŽ 8- Íiidy,
.'Připraveni
v českémzněníje projekt nazván
pro Život''
-,'Ski|ls for Action'' - projektje určenpro mládeždo 18let

implementace pomocí nepffmých nástrojů,aniž by byl ve funkci
a odborně niíročné
koordinaci není Lion Bouček pochopitelně honorován
a vykonává ji zce|a zd,asma(naopak je nucen dotovat niíklady na některé
aktivity pro zajištěnípostupu prací z vlastních soukromých zdrojů).
Začátkem roku 2004 jiŽ bylo nezbytnépro koordinaci dalšíchprací
vytvořit lionskou pracovní skupinka, kterou tvoří lioni PhDr. Nekola,

Po svém vzniku byl celý program 'vzhledem ke svému zaméÍenína mládeŽ

MUDr. Němec a Ing. Bouček,CSc.

a k vynikajícím výsledkům, postupně stále více podporován ve světě liony
jednak prostřednictvím lionských distriktů a kJubů,jednak prostřednictvím
LIONS CLUBS

INTERNATIONALASSOCIATION

INTERNATIONAL

FOUNDATION

a LIONS CLUBC

(od tétospolupráce je takéodvozen

název programu LIoNs

QUEST). Vzhledem k dosahovaným pozitivním
výsledkům tento vývoj vedl v r. 2003 LIoNs CLUBS INTERNATIONAL
FOUNDATION

k rozhodnutí zakoupení tohoto programu. Program se od

Před zahájením prací byly na implementaci projektu byly v r' 2002
předány zahraničníverze projektu k vyjádření špičkovýmpedagogickým
odborníkůmz Univerzity Karlovy. Na základě jejich vysoce pozitivních
stanovisek byly zahájeny přípravnépráce: byl jmenován tým odborníků
z univerzity,tým expertůz řady ruzných kompetentníchinstitucí
a koordinačnívýbor LQP. odbomíci se přiklonili k názoru, žebude

jeho koordinovanějšíhorozšiřování a ve světě a rozvoje. Je to přftlad

účelné
zahájit prácena LQP ověřeníma inrplementacíprojektu
''Připraveni
'.Skills
pro Žir'ot.'.
for Adolescence,'. v českéverzi

g|obálně realizovaného lionského programu' ktery by v dlouhodobém

Dfty velkorysénabídcelionských přátel z Fo\ll

horizontu mohl lionům umoŽnit pozitivně ovlivnit výchovu mládeže

v r. 2002 3 učitelkytffdennísemináře LQP organizor'ané
německou

r. 2003 sta| majetkem celosvětové lionské nadace a vznikly nové možnosti

ve světě v duchu humanistických hodnot a cílů,kterélioni podporují.

l absclll'or,aly

těchto semináŤů
byla
lionskou institucípro LQP. Stanoviska účastnic
nadšená.Všechny tyto poznatky a kroky vedl1.z podpisu smlouvy

Program by| v uplynulých letech velmi úspěšnýv mnoha zemích světa

mezi LCI Foundation a Univerzitou Karlovou v Praze a k zaháiení

a úspěšněse stále více rozšiřuje po světě. V současnédobě je jiŽ program

systematickéhopostupu na modifikaci zahraničníverze.

uplatňován celkem v 40 zemích světa (např. v Německu, Itálii, Dánsku,
Finsku, Norsku, Švédsku,Holandsku, Belgii, Lucembursku, USA, Kanadě,

Řešitelský tým UniVerzity Karlovy postupně překládal a modifikoval

Austrálii, Japonsku, Indii, Islandu). Z postkomunistického regionu zahájil
nášLCID|22 - Česká repub|ika a Slovenská republika v r. 2002 jako první
práce na pilotním ověřování projektu '.Připraveni pro Život''. Nás|edně byly

znění projektu, pracovní znění bylo pňpomínkováno nezávislými experty
.'Pňpraveni pro
z jiných pracovišé.Výsledkem bylo pilotní znění projektu

zahájeny přípravnépráce na zavádění programu i v Maďarsku a Litvě.

a tělovýchovy ČR dáno k pilotnímu ověřování ve 14 třídách z vybraných

Život'',kterébylo po dohodě s Ministerstvem ško|stvímládeŽe

_@_
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škol na územíCR. V květnu 2003 byl zotganizován (po dohodě s norslými
liony) 3 denní seminiíř pro pedagogy z pilotních ško|,ktery vedla
v angličtině norská lektorka, která má akreditaci pro tuto činnost.
V rámci tohoto semináře byli učiteléZ pilotních škol trénováni
v dovednostech rozvíjetv mladých lidech dovednosti a hodnoty, kteÍé
byly výzkumy identifikoványjako klíčovépro splnění cílůprojektu.
Projektem jsou u m]ádeŽe rozvíjeny hodnoty jako je disciplinovanost'
zdravý živoÍnístyl bez drog, respektování sebe sama i druhých' oddanost
rodině, laskavost odpovědnost, skromnost, odvaha a pomoc druhým.

Dát míru šancl
Lionskó celosvětovtÍ
soutěž
,,Mírový
plakót,,
o
v klubovémroce 2004-2005

Projekt pěstuje v mládeŽi dovednosti jako je schopnost rozhodovat se,
komunikovat s okolím, p|ánovat, spolupracovat, ovládat své emoce,
odolávat negativním tlakům z okolí apod.
Kromě proškoleníobdrŽeli pedagogovéZ pilotních škol pilotní Znění
projektu - soubor manuá|ůurčenýchdí|em pro učitele,dílem pro Žáky
a dokonce i pro rodiče (celkem cca asi 1300 stran textu). Pilotní Znění
projektu obsahuje podrobné scénáře více neŽ 100 vyučovacíchhodin.
Každá vyučovacíhodina je zpracována systematický má stanoveny
svécíle a kontro|ní mechanizmy k ověření, zda těchto cílůbylo dosaženo.
''učení
Kromě pffmé výuky jsou součástíprojektu taképrojekty
se sluŽbou',. Žáci pÍi nich (příp. ve spolupráci s lionskými kluby
a jinými servisními organizacemi) ve škole i mimo školu plánují
a realizují zvolený projekt zaměřený na pomoc druhým lidem.
Významnou sloŽkou projektuje takémetodika spolupráce s rodiči.
Rodičejsou pravidelně informováni o programu, jsou zváni na setkání,
kde se mohou dozvědět více o otázkách dospívání,šikany, drog apod.,
jsou zváni ke spolupráci a motivováni v tomto směru.
Tak by|o moŽno zahájit pilotní ověřování projektu, kterébylo plánováno
na školnírok 20o3--20u. Podařilo se dosiíhnout toho, Že každá Z pilotních
škol má dohodnutý svůj partnerský lionský klub, se kterym spolupracuje
v případě potřeby. Součinnost škol s lionskými kluby je jedním z aspektů
pilotního ověřováni projektu. V průběhu ověřování projektu ve školním
roce 2003-2004 průběžněvyhodnocuje řešitelský tým UniveÍzity Karlovy
poznatky z pi|otážena pravidelných schůzkách. Dosavadní reakce
pedagogůz pilotních ško| i ředitelů z těchto školjsou nad očekávání
pozitivní.
Důležitým aspektem pilotního ověřování LQP bylo takéZajistit dostatečně
fundovanou a nezávislou evaluaci výsledků dosahovaných v průběhu
postupnéhozavádéníprojektu ''Připraveni pro život'. - účinnostpůsobení

Stejně jako v předchoxích letech bude se ndš Distrikt 122
účastnitcelosvětové lionske soutěže o nejlepší rníroý plakit'
určenépro děti ve věku l 1-13 let. I'etošní térnatéto soutěže
je ,,Dejtetníru šanci,,(,,Give Peace a Chance,,).
Pokud se některý klub rozhoď k účastiv této soutěži' pak je
třeba:
1) odeslat do 5.11.2004 na adresu guvemérapoštovníkartu
(e součásÍPeace Poster Contest kit), oznamujícíúčastvašeho
klubu v distriktním kole této soutěŽe

projektu na změnu postojů mládeže v pilotních tffdách. Pro tuto odbornou
práci byl získán tým odbomftů z Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové (tým profesora Krause, ředitele Ústavu sociálních studií)
a metodologická a koordinačnífunkce týmu z Academia Medica Pragensis
v Praze.Y průběhu pilotního ověřování ve školnímroce 2003.2004 budou
získány první poznaÍky a v součinnosti se zahraničnímiexperty bude
zpracována metodika evaluace tak náročnéhoprocesu jako je působení
LQP na mládež. v tomto směru připravuje Academia Medica Pragensis
v součinnosti s D 122 návrh na finančnípodporu Ze strany Fulbrightovy
nadace.
Dosavadnípostupje Ze strany LCI Fondation hodnocen pozitivně
aje uvaŽovánoo tom. Že by se nášdistrikt mohl stát modelovým
příkladempro dalšízemě. kterébudou r regionu Střednía východní
Erropl r budoucnu LQP zavádět' Z tohoto dúvodubyl takénáš LCID

122

poŽádán.abr v r. ](Xl.i zorganizora| mezinárodníkonferenci o LQP

2) doručit nejpozději do 15.11.20M jeden až fii vybrané plakáty
za váš klub na adtesu sekretariáfu kabinetu D122:
Lions Clubs International D 122.
pracoviště sekretáře kabinetu,
Panská 1492'
516 01 Rychnov nad Kněžnou'
Česká republika.
Neopomeňte prosím, aby každý plakát z vašeho klubu byl na
zadní straně označenpříslušnouvyplněnou niílepkou obsaženou
v kitu ce to podmínka účastiv soutěži)
Mírové plakáty zaslanédo soutěžez klubů v D122 budou
vyhodnoceny na schůzce kabinetu DI22,konané dne 20.1|.2004.
Autorům tří nejlepšíchplakátů, vyhodnocených za D122, budou
uděleny ceny. Vítěz distriktního kola postoupí do celosvětové
soutěže.

pro zeméstřední3 ríchorlní Erropr' Tato konferenceproběhla za účasti
se jí piedsta\itelélionu. univerzit a ministerstev
l0 zemí:zúČastnili
v regionu střednía vÝchodníEr.ropl, spolu s představiteliLCIA a LCIF'
Iiony z Norska a Šr'édska.

Bližšíinformace o soutěži lze zjistit na www.|ionsclubs.org
(www.lionsclubs.org/EN/contenťyouth-peace-poster.php3)
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AKCE KLUBÚ v uPLYNULÉMKLuBoVÉM RocE
Přindšftnepřehled nělcterýchakcí Lions Clubů v uplynulémklubovémroce 2003.2004.Materióly byly k dispozici
již před pnizdninatni, ale přesto představujízajímavépředstaveníz akcí klub,ůa mohou přinést inspiraci pro přdÍele
z jWch klubů. omlnuvóme se všemautorům,pokud jsme jejich některépří;spěvkyredakčněupravili, ale korekce byln
posunu jejich oeřejnění.
třeba provéstvzhledemk časovému
LC PRBSSBURG

Rodina lionov sa opáť rozrástla,

LIoNs CLUB CHÁTAU KoZEL. PLZEŇ

s potešenímVám všetkým lionom móžeme oznámiť, že našarodina |ionov

9tudentský poznávací pobyt

sa rozrástla o nový k-lub LC Bratislava Pressburg' Iniciátormi za|oŽenia

Přimda červenec' srpen 2004

novéhoklubu boli lioni Líška' Dudáš a Siklienka' ktorym myšlienka

K disposici celý Přimda Resort viz příloha včetněmoŽnosti využití plně

lionského hnutia prirástla k srdcu v LC Bratislava Istropolis. od apríla roku

vybavené tělocvičny, fitness, fotbalového, volejbalového a tenisového

2o03 zača|is prípravou za|oŽeniak|ubu. Postupným získavanímnadšencov

hřiště' 20 horských kol, table tenisových stolů, sálu pro disco a prostoni

pre prácu v hnutí dosiahli požadovanýpočetčlenov pre zaloŽenie klubu.
Na základe dobrych vztahov z lionmi Kubáňom a osvaldom z Piešťan,

pro spoIečenskévečírky'kouzelných výletů neposkvměnou přírodou v těsné
blízkostí býva|éže|eznéopony, s moŽností výletů do Německa . 7km,

došlo potom k dohode' Že uvádzajúcim klubom sa stal práve LC Piešéany.

Plzně 40 km, houbaření'koupáníatd.

Zača|i vzájomné návštevy v kluboch, musela prebehnúťpotrebná
legislatívna príprava,komunikácia c Lc Intemational v Oak Brooku,
ktorému sa museli poslaťvšetky poŽadovanédokumenty. Velkú pomoc
a podporu v príprave mal nový klub aj od DG Danky Vojtušovej.

Cena za pobyt: 650Kč/ os. Včetněubytování. plné pense a vyuŽívání
veškeréhozaffzení resortu.
Vý|ety do okolí (s VyuŽitímautobusovédopravy) Plzeň, Norimberk,
Mar. Lázně' ČeskýLes nejsou zahmuty v ceně a jsou předmětem dalšího
dojednánís LC Chatau Kozel a ředitelem Přimda Resonu.
LC PRAHA-

STRAHOV

SAN GIORGIO

pŘuĎrr, WE sERvE

V roce 2003 uběhlo jiŽ l0 dlouhých let od zaloŽenínašehoklubu - Praha

A tak sa toto spoločnéúsiliemohlo úspešne
zavřšié.
Vyvrcholením kaŽdej

Strahov San Giorgio a přesto. Že jsme měli již moŽnostpoznat řadu našich

takejto prípravy aza|oženia klubuje vŽdy Charter night. A tá sa konala

zahraničních
lionských kolegů.velice nás mrzí Skutečnost,
že našečeské
a slovenskéLions kluby - ajejich členovése častovůbecneznajía nevědí

26.9.2Oo3 v Bratislave v zariadení Ministerstva zahraničia v SÚZE. ktorá
je uŽ tradičnýmmiestom stretávaniasa lionov z nášhodistriktu.
Slávnostnéhoaktu sa zúčastnilinaši milí hostia ako: DG Danka Vojtušová,

ani mnoho o sr'ých klubových aktivitách. Tímto způsobembychom vám
''naši
ptlzviinku.'a sdělili, Že bychom vás
všem velice rádi poslali srdečně

prezidenti a zástupcovia z LC Bratislava Danubius, Bratislava Prvý,

s velkou radostípřivíta|ina některéz našichakcí.

Bratislava Bona Fide, Bratislava Istropolis,Brezno, Banská Bystrica, Nitra'

J a k j i Ž n a p o v í d ás á m n á z e l ' - d o n l o r s k r ' s í d l on a š e h ok l u b u b y l o p r á v ě v e

Pezinok-Bozin a samozrejmepriatelia z uvádzajúcehoklubu LC Piešťany.

historických míst Prahy.
Stahor.skémklášteře'na jednom z nejkrásnc.jŠích

Milými hosťamiboli lioni z LC Baden Helenentalz Rakúskaa budúcilioni

r'1uŽíttak jedinečného
Tato skutečnostnás vedla k nryŠlence
komplexu

z Kremnice' Nových členov predstavil lion Kubáň z LC Piešťan,ktory bol

(kde komponoval a koncertovali sám velk1.\lozan. kde pobývala řada

náš vedúcilion. Po prečítaní
aj súčasne
etickéhokódexu lionom Osvaldom,
za nový klub zloŽil slubjeho prezident lion Peter Líška'ktory súčasne

l.Ýznatnnýchosobnostía kde se vzdělávali i poton]ci z královských rodin)
,'mozartovských
koncertů.'(kterése
k pořádánípravidelných
benetlČních

prevzal od LC Piešťanylionský znak, zvon a vlajku. Následne noví členovia

\'ětŠinou
konajív květnu).Tyto konceny Se stal} jiŽ prar.idelnýmdatem

svojim podpisom potvrdili svoje členstvov klube. Potom jednotliví

setkár'ánínašichlionských č|enůse členyzahraniČních
LC

zástupcovia klubov ako aj DG Vojtušová pozdravili nový klub a odovzdali

z nejruznějších
zemí.

svoje dary. Na záver celého ceremoniálu sa prezident Líška srdečne

Kurdorttně k nám přijíŽdějíkolegovéz Rakouska, Německa, Francie' Belgie'

poďakoval LC Piešťany,zástupcom jednotlivých LC za dary, ako aj všetkým

z Itálie (se kterou máme řadu přátelských vazeb).
Holandska...apředer'Šírrr

prítomným za účasť
a pozval ich na spoločensképosedenie, ktoré sa konalo

NáŠkoncertje vždy spojen i Se slavnostnímrautem v prostorách

taktieŽ v priestoroch SÚZY. Dobrá nálada a príjemnéposedenie bolo

Stahol'skéhoklášteraa naŠimhostůmotevírámei moŽnost navštívit

psa z Únie
spestrenéukáŽkou schopnostívodiaceho a',situačného',

nádhernoua světo\'ěproslulou hiStorickouStrahovskouknihovnu ajiné

nevidiacich. Samotná Charter night potom pokračovala aŽ do neskorych

pamétihodnosti'kteréjsou i'asno běŽným návštěvníkům
nepřístupné

nočných hodín.

a to spo|ečněs prohlídktlunrídherné
klášternízahrady a s vyhlídkou
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na panorama Prahy. Je pravda, že tato udďostje vŽdy pro všechny naše
hosty nezapomenutelným záŽitkem.
v letošnímroce se niím podafilo prodlouŽit náš strahovský progrírm
(spojený s jumellagí se 2 itďsrymi kluby) o da]šíslavností událost:
košt vín se staropraŽskou hudbou v překrásné barokní Vrtbovské zahtadé
na Malé stÍaně. Kromě nádhernéhoprosředí nám přálo i počasí- a událost
se tedy skutečněnadmÍruzdďila.

škoda' žejste vy chyběli.''.

V Táboře mají Lioni i svoji kapelu
Je tomu tak. Po dvouletém zkoušenía po několika menšíchvystoupení
se kapela představila na našílionské Mikulášské zábavě 6.prosince 2003.
Skutečnějsou to lvi a jejich vystoupení bylo dobře hodnoceno pfftomnými
liony i jejich milými hosty. Všichni jsou
členovénašehoLC, nebo pffslušnícijejich
rodin. Na obrázku v zadní řadě zleva

A nyní bychom se rádi zmínili ještě o dalších2 akcích.
I v zimním obdobív předviínočním čase - kaŽdoročně pořádáme adventní

je Miroslav Kotěšovec (kytara)'

koncert, na Malé Straně, na půdě Konzervatoře Jana Deyla pro zrakově

a Jiří Horík ml' (kytara' zpěv). Ve spodní

postiženou mládež. Programje připraven i ve spolupráci sežáky ze speciální
ZŠ Jar. Ježka pro nevidomé' která má sídlo na Loretánském náměstí.
Pro všechny,kdo se zúčastnilinašehoadventníhokoncertu s touto mládeží,
byl tento večer nezapomenutelným zážilkem'
Po vlastním koncertu v krásných barokních prostorách pokračujepřátelské
'.vánočnírozjímání',u sklenky dobrého moravského vína a pohoštění
- za doprovodu klavíru a vánoční hudby . ve sklípku - v ga|erii
konzervatoře' Zde je možné zakoupit i originální dárky nebo dobré víno
pod stromečeksvým blízkym' Letošnívánočníkoncert se koná 9. prosince
v l8.30 v budově Konzervatoře Jana Deyla na MaltéZskémnáměstí
. na Malé straně.

Anina Vilímková (zpěv), Petr Vilímek (bicí)'
řadě je Jiff Linhart (kytara' zpěv) a Jiří Horiík

Ttiborslcj Lions Band

st. (basová kytara, zpěv). Soubor zkoušípravidelně jedenkrát týdně a jeho
kvalita stále roste.
Na Mikulášskou zábavu takézavítal Mikuláš s pěti andí|ky a šestičerty,
kteff přítomným předvedli pěkný program. Poděkovali táborslým lionům
za jejich činnost a připomněli, že lioni jsou vlastně takétakoví Mikulášové,
protoŽe dávají drírečkypotřebným, aby jim pomohli a udělali radost.

lednou větou z činnosti LC Tábor
Celkem pětkrát pořádají členovéklubu stánkový prodej v předvánočním

Na úplný závěr chceme ještě informovat o našídalšíbenefičníakci,

časev Táboře avýlěžek prodejejde tradičněna pomoc zdravotně

kterou jsme zahájili v loňském roce, kdy jsme se rozhodli následovat naše
',lionské
zahraničníkolegy a v předvánočnímčasepodávat svďené
víno''.

5. prosince 2003 uspořádalí mladí z táborskéhoLeo Clubu mikulášskou

Místem tétoakce je Celetná ulice na Malé Straně, před vyhlášenou
viniírnou U Pavouka. Tuto akci provádíme za asistence našich potomků,
kteff se tímto způsobem učípomríhatpři našíservisní činnosti a snažíse
spolu s nrímirozehřívat zmrz|éPražany ajejich srdce, kterájsou v tomto
časevětšinou otevřená ke konání dobra a k pomoci potřebrímbliŽních.
Každý rok začínámes nabídkou vína 5' prosince ('.na Mikulášský večer.')
v pozdních odpoledních hodinách a pokačujeme v následujících sobotách
aŽ do Štědréhodne.
Všechny tyto akce a jejich výtěŽek jsou věnovány na zrakově postiŽenou
mládeŽ, kterou se tímto způsobem snažímepodporovat a kterou se nám
podařilo v roce 2003 dostat i do zájmu nevidomého operního pěvce
Andrey Bocelliho, ktery těmto studentůmposkytl zdarma vstupenky
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postiženým dětem.
nadílku ve Speciá|ní škole pro Zdravotně postiŽenéděti ajako vŽdy
s velkým úspěchem a nadšenímtěchto dětí.
6. prosince uspořádal táborský Leo Club v Děkanském kostele v Táboře
zdařilý předvánočníkoncert.
3 1.prosince pořádáme kaŽdoročněpro našečleny a jejich hosty
Silvestrovskou zábavl v hotelu Palcát.
23'|edna 2004 pořádal LC Tábor v táborském divadle uŽ 4. dobročinný
koncert, kde vystoupila Posádková hudba Tábor a řada mladých talentů
pocházejících z našehoregionu.
Manželky našich lionů napekly a ozdobily 1000 pemíčků'kteréjsou
zadarmo podávány s čajemdětem při našempředvánočním
stánkovémprodeji.

na svůj konceí.
Naši drazí lionštíkolegové' moc vás tímto prostřednictvím pozdravujeme,
přejeme viím mnoho lásky a veškeréhopozemského i jiného štěstía budeme

..rr,'
U'

.

LtoNs CLUB Tábor
akco;j'U

po\|| !'|l'Lř|'

t

mít velkou radost, jestliže s vámi budeme moci sEávit kásnou chvfli
u přfležitosti některénaší(nebo i vaší)akce.
Budeme šéastni,
kdyŽ našemotto wE SERVE bude skutečněi mezi nrími
všemi vzájemně naplňováno.
LIoNs

CLUB

TÁBoR

Sportovní olympiáda Lions Clubu
v Táboře
Činnost našehoklubu je skutečněpestrá. Mimo ziíkladníaktivity klub
pořádá i řadu sportovních a ku|tumích akcí. Jednou z nich byla i sportovní
olympiáda, která proběhla S.listopadu 2003 v táborské sportovní hale.
Ta paři|a po celý den jak našemuklubu. tak i našim mladým z Leo Clubu,
ale i našimmanŽelkám. B1'la pňprar.enařada individuálníchsoutěŽí
a na řadu přišly i kolektir'ní spony..A tak máme první vítěze v odbíjené,

Sttinkový prodej LC Tiibor
Lionské meziniírodnísoutěžeo Mírový plakát se pod patronací našeho
klubu účastnilo215 žaki' jejichž tři nejlepšípráce postoupily
do distriktního kola a l0 prací bude odměněno při příležitosti konání
našeho4. dobročinnéhokoncertu.

nohejbalu a basketbalu.Na sr.ési pňŠlyi našeŽeny,kterési zacvičily

Akce LEo Clubu Tábor se stávají tradicí

cvičebnísesta\'uaerobiku.Všichni jsme měli možnostvyužítsauny,

Zatím jedínýLEo Club v Českérepublice vznikl v roce 2000 v Táboře.

vířivky a tak panovala naprostá spokojenost s výborně připravenou akcí.

Svou pomoc klub zaměfil na postiženéděti. Pod patronát si členové

Na závěr všichni obdrŽeli originální diplomy- KaŽdý měl dobry pocit,

vzali speciální tffdu při Zv|áštníškole Tábor' JiŽ po dobu ří let jim

že udělal něco pro dalšíutužení|ionskéhokolektivu, a takéněco i pro své

připravují zábavná odpoledne, tráví s nimi Dny dětí' Mikuláše

zdraví. Velký dík patřÍ za celkovou otganizaci našemu členovi

a sami se od nich učí'Že chování v jejich pfftomnosti nemá být stÍojené,

Ing. Mirkovi Kotěšovcovi.

ale bezprostřední a vřelé. Nepočítríme-litradičníprodávání lízátek na

ffi
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slavnostech města (na kterych členovév letošnímroce vydělali pro

ktoré deti vlastnoručnezhotovia. Hoci sa vyvolávacie ceny pohybujú okolo

postiženéděti 13'000'-Kč), tak s koncem roku pro klub přichtízídů|eŽitý

50 alebo 100 konín, vďaka štedrostiBratislavčanov sa ěasto vyšplhajú

víkend, ktery je završením několikatýdenních pffprav. Stejně jako

aŽ na niekoÍko nrísobkytýchto súm.Výťažok zpredaja vo výške takmer

v předchozích letech připravil v pátek 5'12.2003 táborský LEo Club třídě

25 000 Sk kaŽdoročnevylepšuje vreckové všetkým autorom ýchto

postižených dětí pffjezd Mikuláše' čerta a anděla. ZpočáÍk:.lvystrašené

malých umeleclých dielok.

děti byly potéodměněny balíčkysladkostí a vysvědčenímv podobě

Záver bohatéhoprogÍamu podujatia

barevných omalovrínek. Dle ředitelky této řídy p. Aleny Doušové

Deti samy sebe tradične patrí

je velikým pffnosem, že členovénenavštěvujířídu pouze několikrát

kolektívnej skladbe Tichá noc, svátá

za rok, ale kaŽdý měsíc, vzniká tak přátelské pouto a děti se na každou

noc, keď deti vychádzajú na pódium

dalšískupinku' která řídu navštívítěšícelý ýden.
Mikulášskou nadílkou ďe víkend pro LEo Club Tábor nekončil.

Ich poďakovanie patrí všetkým'

V sobotu, po dopoledním prodávání vrínočníchozdob, se konal již

čo okrem svojich rodín myslia

3. dobročinný adventníkoncert. Ten byl v letošnímroce pořádán

počasVianoc aj na opustenédeti v detských domovoch. Zvečernej

za podpory odboru kultury a cestovního ruchu města Tábora.

Bratislavy odchádzajú deti s bohatou nádielkou rozličných darčekou

V tríborskémděkanském kostele vystoupily zpěvaěky posádkové hudby
Tábor Jana Harďtová (členka LEo Clubu Tábor) a Lubica Knezovičová,

ale aj s dobým pocitom, že ich osud predsa len nie je cudzím luďom úplne

dále harfenistka Katefina Do|eža|ováz Prahy, flétnový soubor

domovy v rámci akcie Deti samy sebe sponzorskédary v hodnote vyše

se smyčcovým kvintetem Flauto Dolce. Sólisty na klavír doprovázela Aneta

150 tisíc konín.

s horiacimi sviečkami v rukách.

Íahostajný. Lions club Bratislava Bona Fide každorďne získava pre detské

Sosnovcová (ělenka LEo Clubu Tábor) a Jaroslav Bárta. Během koncertu
proběhla výstava fotogÍafiíondřeje Kotta' kteý je rovněž členem LEO
C|ubu Tábor. Za přítomnosti vícejak 150 diviíkůse podařilo vybrat částku
5'000'- Kč' která putovala klubu Naděje na financování letního &íborapro
postiŽenéděti z regionu.

LIONS

CLUB

PARDTJBICE

Dostihouý den v Pardubicích
Město Pardubice má některé tradice více než stoleté a mezi ně paří kromě
pardubického pemíku i pojem Velká pardubická - tedy koňské překážkové
dostihy na dráze vybudovanéna okraji Pardubic už koncem 19. století.
Kromě Velké pardubické,která se koná tradičnědruhou říjnovou neděli,
se ovšem na dostihovém závodišti konají i jiné dostihy od května
až do ffjna.
Na dostihy v sobotu 30.8.2003' konané pod hlavičkou

.'Slovenský

den''

si pardubický Lions Club pozval Liony i z ostatníchčeslých a slovenslých
klubů Distriktu 122 včetněvedení D|22. Akci uspořádď klub na hlavní
tribuně pardubického dostihového závodiště
ve spolupráci s firmou ZEUS. Kromě členů
pardubického klubuji navštívili i guvernérka

Tiborští LEo při práci s postiženými dětmi
LEo Club Tábor se tak svou činností nejen stará o ty co pomoc potřebují'
a(e dává možnost mladým lidem se profilovat v oblasti jejich zájmu.
Ajsme dvojnásob rádi, že se veškeréakce klubu pomalu stávají
v Táboře tradicí
LIONS

CLUB

Dl22 Daniela Vojtušová a víceguvemérD122
Ing. Ladislav Bouček. Při tétopříležitosti
guvemérka D. Vojtušová uvedla do funkce
nového zonového chďrmana východních Čech
Ing. Lubomíra Motyčku, zakládajícího

BRATISLAVA

BONA

FIDE

Vianočnú atmosféru nosia
do Bratislavy deti z detských domovov

prezidenta LC Pardubice. Lionskou tribunu
poctil svou milou návštěvou i velvyslanec SR
v ČR pan Ladis|av Bal|ek v doprovodu primátora města Pardubic a člena
LC Pardubice Ing. Jiřího stíteského. Počasíce|éakci přálo a tak si hosté

Prvá adventná nedeÍa patrí na bratislavskom Hlavnom niímestí už tradične

z lionských klubů Dl22 odnášeli pěkné vzpomínky na futo vydďenou

deéomz detských domov. Lions club Bratislava Bona Fide už štyrikrát

akci a přislíbili, že do Pardubic zavítajíi v dalšímroce.

zorganizoval vianočnúakciu DETI SAMY

SEBE v spolupráci detskými

domovmi z Adamovslých Kochanoviec, Bemolákova, Dunajskej Stredy'
Koliňan, Modry.Harmónie, Trenčína,a Velkého Medera Finančnými
a vecnými darmi túto akciu podporujú mnohí občania a podnikatelské
subjekty.
Preplnené Hlavné námestie sa v riíÍnci
trojhodinovej šnúrykultúmeho

Spolupráce pardubických Lionů
se So,vs - 5jednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých
Mezi přední priority lionského hnutí patří péčeo zrak. o nevidomé
a slabozraké.Pardubičtílioni již krátce po svém za|oŽenínavázal'i kontakty

podujatia baví na tanečných

s místníSjednocenou organizací nevidomých a slabozralých (soNZ)'

i hudobných vystúpeniach detí, ktoÍé

kterym v průběhuěasu pomáhali s hledáním nových prostor pÍo činnost

sa svojimi výkonmi priblížujú

jejich klubu, kterénašli v nevyužitébudově bývalé mateřské školky

profesioná|nym umelcom. Svoju

na sídlištiZávodu míru, blízko středu města a autobusovéhonádraží.

umeleckú tvorbu dopÍňajúsviatočnými

Ziíroveň jim pomohli finančněpři pořizovrínípomůcek pro jejich členy'
..Sight first'.
V loňském Íoce pfi příeŽitosti celosvětového dne Lionů

koledami a Íecitáciami.

atmosfére
sa okolostojacepublikumprejavujemimoriadne
V predvianočnej
potreby'kniŽky
k pódiu sladkosti,športové
deéom
štedro.občaniaprinášajú
a inédarčeky.VeÍmipriaznivúodozvu má aj dražbavianočnýchdarčekov,

(zrak na prvém místě), zdůrazňujícíhovýznam péčeo zrak a zrakově
postižené.Se dohodlo vedení LC Pardubice s vedením SoNZ na poÍizení
tandemovéhodvoikola. na kterém mohou nevidomí a slabozrací
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ve spolupráci s vidícím partnerem

z návštěvníků,ktery přijel na koncert aŽ odněkud od Sázavy, niíhle

vychutnatjízduna kole. Dne 13.října2003

zkolaboval v předsálí divadla' Přestal dýchat' neměl Žádný tep' prostě

převzali zástupci osob s těŽkým zrakovým

konec. Ten pan doktor, co přiběhl ze sálu, si k postiŽenémuklekl a asi po

postiŽenímJindřiška Říhová a Stanislav
Pešina z rukou prezidenta LC Pardubice

8 minutách se mu podaňlo ho rozdýchat. Poté přijela záchranka a paní
.'Paní
buďte
doktorka po posouzení situace řekla manželce postiženého:

prof. Ladislava Koudelky a viceprezidenta

vděčná tomuto panu doktorovi, Že zachránl| vašemu manŽelovi Život.

Ing. otakara Morávka nové tandemovédvojkolo v ceně 1ó tisíc Kč,

My bychom to uŽ nestihli. Moc mu děkuji.'.

poÍízenéz charitativního účtuLCPA za přispění firmy ERA a.s., Pardubice'

I já jsem měl pffjemný pocit, Že byl zachráněn lidský Život. Po příchodu

\čříme, Že tento dárek přinese hodně záŽitkúa radosti jeho uŽivatelům.

na druhou polovinu koncertu jsem se pozorně podíval, o kteréhopana

Akce,' Zámecká slavnost'' LC Pardubice se konala 29.5-2004 o l9.00 h

doktora vlastně šlo. A víte kdo to byl? Byl to pan Petr Vilímek, past

naZámku v Pardubicích'

president našehoLions Clubu. Měl jsem radost, Že tento dobý skutek
provedl člen našehoklubu, a že vlastně taképlnil motto lionů: "wE SERVE'.

Lc KARLovÉvARY

Turnaji LIONS CUP 2OO3
Karlových Varech
Ve dnech 5. . 6.9' 2003 se uskutečnilv Karlových Varech šestýročnft
tenisovéhoturnaje čtyřher pro Liony a Sponzory . LIoNs CUP 2003.
Jako obvykle se hrály 2 turnaje, lionský tumaj a turnaj VIP (tedy sponzorů).
Lionského tumaje se vedle karlovarských Lionů, kteffjsou zároveň
hlavními pořadate|i' zúčastnilitakézástupci klubů:
LC Piešťany'LC Bratislava. LCŽi|ina a LC Plzeň City.
organizátory akce, karlovarské Liony těšízejménaskutečnost,Že se pro
loňslý ročníkpodařilo získat opět většípočetsponzorů, ce|kem 29, čímŽ
se rozrostl i početdvojic hráčů.Nezanedbatelný je samozřejmě i vyšší
výtěŽek z tumaje. odhadovaná částka,která bude pouŽita na pomoc
potřebným činíKč 180 000'-. Přesné číslobude ale známo
až po definitivním vyúčtováníturnaje. Jedno je všakjisté' v historii tumaje
to bude nejvyššídosažená částka,která bude moci být věnována na potřeby
slabozrakých a nevidomých a Dětského domova v ostrově, nad kterym
má Karlovarslý Lions club patronaci.
Výsledky: v tumaji Lionů zvítězili MUDr. Vereš Pavol, Ing.Wemer Pavol
Lions c|ubu Piešťany.Na druhém místě skončila dvojice z LC K.vary
Pharm.Dr. Pešek Josef a JUDr. Tocik Martin. Je zajÍmavé,Že pÍávě tato
dvojice vyhrála všechny dosavadní tumaje LIONS Cup a bylo to tedy
vůbec poprvé,co nad nimi zvítězl|ajiná lionská dvojice. Třetí místo
obsadili zástupci z LC Bratis|avaSzárazJulius a Varga Štefan.
V turnaji sponzorů - V.I.P. zvítězila dvojice zastupujícífirmu THERMIA
BAU pánovéTofi a Darenčák
Lionisté z Karlových Varůjiž na svéffjnové schůzce zhodnoti|i celý turnaj
a zabýva]'ise takéněkterymi slabými místy, kteréje nutnéV pffštímroce
zlepšit. současně vyjádřili naději, Že si turnaj podrŽí svou prestiŽ a nadále
bude podporován jak Lionisty, tak sponzory.
LCTT$OR

Žijí mezi námi...'.

LIONS CLUB

KREMNICA

NÁVRAT sRDcA - Projekt pre
zjednotenú európsku charitu
Stredoslovenskýregión vymedzený Kremnicou. B. Štiavnicou,B.
Bystricou, Novou Baňou, Banskou Belou, Pukancom a Lubietovou sa
do európskej (svetovej) histórie zapísa|banskou produkciou drahých
a farebných kovov. V období stredoveku najmá produkcia zlata z Kremnice
tvorila aŽ 80 7o europskej éažbya to v najvyššejkvalite. Pretvorenie tohoto
kovu do podoby zlatých kremnických dukátov, ktorépres|ávili kremniclých
minciarskych majstrov, preslávilo tento región počas 500-ročnej
stredovekej histórií ako najcennejšiep|atidlo v Európe. Úspešnéobchody
sa prejavi|i na bohatstve a prosperite miest a regiónu a vytvorené hodnoty
súnatrvalo nenahraditelným ku|túmym dedičstvom nadregionálneho
významu' Uvedený región a najmá okolie Kremnice si práve pre význam
baníckej tradície vys|úžilov l4' storočípo prvom vplyve kolonizácie
''Stred
zo západu Európy symbolický názov
Európy''. Najmá preto je táto
významná etapa vývoja v Živote centier baníckej produkcie a s ňou
spojenej kultúry neoddeliteÍnou súčasťou
spoločnéhodedičstvaEurópy'
skutočne zjednotená Európa nemÓŽe existovaťbez obsiahlej, duchovne
zjednocujúcej idey. Budovať mosty medzi východnou a západnou Európou,
daťpojmu zjednotená Európa konkétnu formu, to je idea nemeckého
umelca Manfréda Scharpfa. Projekt pre Európu . Návrat srdca spája
Slovensko prostredníctvom tohoto regiónu v samom srdci Európy
s okolitým európskym priestorom najmá však s jeho vyspelejšou západnou
Prezentáciu tohoto diela založenéhona historickom priereze
časéou.
predstavil majster
európskeho kontinentu od antiky aŽ po súčasnosé
Scharpf uŽ 20.teho mája r.2000 na Jánskom Vrchu neďaleko Kremnice
ako víziu k znovuzjednoteniu kultúmych a duchovných hodnót v Európe.
Prvého mája r-2004, teda o takmer 4 roky od tohoto aktu, sa spoločná
Európa Stala Skutočnosťouaj pre desaénových prístupujúcich
východoeurópskych štátov vrátane slovenska. Táto nadčasovámyšlienka
Manfreda Scharpfa - návrat srdca s jeho výtvamým dielom Templum
Euroae predstavovala hlavný motív pripravovanéhoslávnostného aktu,

Koncem minu|éhoroku slavila posádkové hudba Tábor 40.výročísvého

ktoý sa konal na rovnakom mieste v geometrickom strede Európy

za\oženía působenív našem městě a širokémokolí. Hudba velice pomáhá

na Kremnických Baniach na euro.|úkepri skalnom monumente

pŤi Dobročinných koncertech organizovaných Lions Club Tábor.

zobrazujúcom kryštá| kremeňa. Námet tejto idey bol rozšírený

Odměnou zajejí kvalitní vystupováníje l'Ždr' naplněný sál táborského

o charitatívny rozmer v podobe návratu srdca pre ludí najmá deti, ktoré

divadla. Věffme, že i při probíhajícíreorganizaci armády bude orchestr

Žijúmedzi nami poznačené
ich telesnýmalebo duševnýmhandicapom.

hudebnítěleso.Před
zachován a táborský region neztratív1'nikající

Celé toto predstaveniedňa l.mája 2004 sa nieslo v duchu pomoci [udí

koncenu. konaného23.|edna2004
zahájenímnašeho4. dobročinného

luďom pod lionskym heslom WE sERVE-SLÚŽIME.

v táborskémdivadle Oskara Nedbala. sc-stala příhoda'o kterévám chci

organizátorom pripravovanéhopodujatia Lions Klub Kremnica s jeho

nyní říci. SáI se rychle plnil a konccn mčl pomalu začít.Vtom vběhla
do sálu produkčnídir.ad|as h|asittluprolbou. zdamezi pítomnými není

partnerskými klubmi s celej Európy podal pomocnú ruku p. Manfred
Scharpf a občianske združenie Spolok Priatelov Kremnice, ktorí

lékař'Asi ve dr.anáctéřadě r stal nějak. pán r' černémspolečenském

spomínanúperformance v r. 2000 úspešnezorganizovali

obleku a urychleně se odebral do piedsálí.

Po skončenítejto otvorenej slávnosti pokračoval Charternight pre lionov

Koncen zaČala asi po dlaceti minutách se zmíněnýpán vrátil zpět na

v bývalom KD Banft v KÍemnici so zábavou a odovzdávaní daru pre

s\.émísto.o oiestjrce isem se dozr.ěděl.co se vlastně stalo.Jeden

Školu pre sluchovo postihnutúmládež v Kremnici.

,,4

_@_

Českýa Slovenský Lion - informačníbulletin LCt D|22 ČRa sR

Wes€,rue

v otvorenejzábavena amfiteátriv strede
ostatníhostiapokračovatli
Európy organizovanou
o.Z.EXTRA-TOUR pod názvom'.Do Európy
v srdci Európy..,ktorá uŽ zaěínaránoo 8'00 hod.

komentova| hudebník svůj vklad. Šesttisíc za pánslý doplněk, kteý

LIoNs CLUB RYCHNoV

Také letos Lions Club věnuje výtěžek z celého plesu na dobročinnéúčely'
'.Konečnou
částku však budeme znát ažtakza čtrnáctdní, kdy nám dojdou

se stal i nejŽádanějšímkusem aukce, zap|atil rychnovský podnikatel.
Výtěžek

NAD KNĚŽNoU

lubilejní 7o.reprezentačníples Lc
ýchnov n.Kn' se mimořádně povedl

Přinášíme dva články z místníchnovin' ve kteých jejich autoři popisují
svými slovy své dojmy z plesu'
Lvi dražili i Kerndlovu

kravatu

(Převzato z Novin Rychnovska ze dne 1-3-2004)
Šestnácta pů|tisíce korun v sobotu vybrali organizátoň l0. repÍezentačního
plesu Lions Clubu na předpůlnočnídobročinnédraŽbě'jejíŽ výtěžek bude
''památnou',
věnován na financování projektu Pospolu. Největšízájem byl o
kravatu pfftomnéhočeskéhokrále swingu Laďi Kerndla.
,,7njedendct
let svéhopůsobenívešelLions Club do povědomí v regionu

zatím

neznaií

poslední faktury. \čtšinu peněz věnujeme na podporu dětí a m|ádeŽe
se zdravotním postiŽením,tedy projekt Pospolu a zbytek na meziniírodní
výměny mládeŽe,,' uvedl Jiff Zatloukď z LC. MILOSLAV

DOSTÁLEK

Světová pěvkyně zazpívala
v Ryrchnověn,Kn,
(Převzato z orlického ýdeníku ze dne 2.3.2004 . Josef Króm)
Původem slovenská opemí pěvkyně Andrea Dudášová' provdaná
do německého U|mu a Žijícív něm pod jménem Andrea Kriste|,
má za sebou desítky rolí na opemích scénách v Praze, Budapešti,
Bratislavě, Amsterodamu, Houstonu, New Yorku' Washingtonu, zavítala

a obhtijil opodstatněnost své existence, o čemžsvědčíýčet dobročinných
vědomí' ženezůstalsám,
aktivit. Pro člověka v nouzi je nejdůležitější
Žejsou kolem lidé, kteří jsou ochotni a takése sna|í podat pomocnou ruku.
A právě proto je zde lionské hnutí, kterése na celém světě snažíukizat
světlo těm, kteří 7truicejínaději,,, zaháji| jubilejní událost současný
prezident LC Boris Hynek.

opět ve velkém sýlu
Již přivítání hostůsobotního plesu pffpitkem za doprovodu flétnového
souboru Sarabanda, přičemŽ dámy navíc obdrŽely květinu, svědčilo o tom,
Že pořadateléstá|e drŽí vysokou společenskouúroveň.Letošnínovinkou
se stala velkoplošná projekce, tedy přímý přenos dění na pódiu pro
návštěVnfty v pffsálí' Konferenciér V|astimiI weiner tentokÍátpřivítal
skuteěnou hvězdu - českéhoSinatru Láďu Kerndla' ktery svou
.,Toto celosvětové
bezprostřednostído sálu vnesl výjimečnou atmosféru.
hnutí pÍo mne není neznámé' protoŽe jsem již několikát hrál pro Lion Club
v bměnského Hotelu Grand. Jsem vŽdy ochotný na těchto akcích účinkovat'
a tak se snažímpodpořitjejich ušlechtilou vůdčímyšlenku,'' svěňl se
v přestávce mezi svými vstupy Kemdl, kteý se však se lvy pň svým
cestách po Americe nikdy nesetkal.

do Rychnova nad Kněžnou v doprovodu svéhootce Jána Dudáše' kteý

Doplněk za šesttisíC

se v rychnovském hotelu Havel Zúčastnilzasedáníjednoho z vrcholných
orgánů Lions Clubu jako zónový chairmen pro Bratislavu' A protoŽe

V programu plesu kromě vystoupení dětskych mažoretek,předtančení

pro rodinné pffslušnfty oněch osobnostípřipravili organizátoři

královéhradeckétanečníškoly Bonstep a módní přehlídky nechyběla
,'To je
ani dobročinná dražba.
skutečněpamátná kravata, protože se mnou

průvodce tímto městem' mohli jsme spatřit Andreu Dudášovou před

obje|a celou Ameriku. KdyŽ má však sloužit dobré věci, obětuji ji,'.

i tříhodinovou procházku městem v doprovodu Josefa Kráma, autora
gymnáziem, v němŽ studoval i Jiří Šlir. a na kávě v hospůdceU Kaloně
jedlého(méno má podle PoláčkovaB1,lo nás pět). Vyvrcholením
pak bylo její nečekané
vystoupenína l 0. plese Lions Clubu
v rychnovskémNárodním domě. kde zazpír'alaspolu s Laďou Kemdlem.

LIoNs

CLUB PIEŠŤANY & 1. LIoNS

CLfB

BRATISLAVA

sLovAKIA LtoNs cUP PtEšŤeuv
Tradičnéslávnostnéotvorenie letnej kúpelnej sezónr' ntesta Piešťany
se konalo dňa 5.6.2004.Pestrý vejrírbohatéhokultúmehoprogramu
sa roztvoríl uŽ o 10'00 hod. alegorickým sprier,odom. na ktorý nadvázovalo
mnoŽstvo zaujímavých podujatí, na ktorých sa kaŽdoročneZúčastňujú
mnohí predstaviteliaštátu,ako aj zahraničníve[vyslanci' pósobiaci
na Slovensku.
Tak ako v minulosti, aj tentoraz sa na tejto významnej udalosti podielal
i Lions Club Piešéany.
o l8'30 hod. usporiadalnáš klub pred hotelom
EDEN mimoriadne pútavúa atraktívnumódnu prehliadku. Po skončení
módnej prehliadky program Lions Clubu pokračoval v priestoroch hotela
EDEN iuniálesom.
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Cielbm podujatiaje popri športovo-spoločenskom vyŽití hIavne získanie

Příjemný večer
pod Hradčany

finančných prostriedkov na niíkup kompenzačných a optických pomÓcok
pre Charitu zrakovo postihnutých občanov a na kúpu mikrobusu
pre Detský domov rodinného typu pre čiastočnepostihnutédeti
v Bratislave- Podunajských Biskupiciach.
Zároveň s tumajom členov lions clubov tiež prebiehal turnaj V.I.P. tenistov,
na ktorom sa zúčastniliaj priatela lionských klubov, nečlenov LC.
Účastníci svojim finančným príspevkom pomoh|i naplniťmotto turnaja
s cielom pomócé opusteným deťoma spraviťpostihnutým luďom Život
trochu Lahší.
Veríme' Že spoločnými silami sa nám podarí zaloŽiétradíciu tohto
charitatívnehotenisovéhotumaja, ďakujeme za Vašu účasta vopred sa
tešímena stretnutie s Vami na buduce.
LIoNs

CLUB

Lions Club Praha San Giorgo uspořádal v sobotu I|'9,2004
společenské setkání v jedné z nejkrásnějších pražských barokních
zahrad ve Vrtbovského zahradě. V mimořádně vydďeném teplém
večeru čekal na návštěvníky hudební program spojený
s ochutnávkou moravských vín a malým občerstvením.
výtěžek tohoto setkríníbyl věnován na podporu programu
Lions Quest, jež je zaměřen na zdravý vývoj a výchovu dětí
na druhém stupni škol.
od 17. hoďn proběhla na nádvoff Konzervatoře a ladičské školy
Jana Deyla dražba výtvamých děl ve prospěch nadaných dětí
s vadami zraku.

NITRÁ

Benefičný ples Lions a Rotary
Vo Februiíri 2004 sa v Nitre konal najváčšíbenefičnýples charitatívnych
plesovej
klubov Nitrianskeho kraja. Lions klub Nitra vo svojej šesťročnej
histórii poriadal vŽdy samostatný ples. V roku 2002 Lions NR navrhol
dámskemu k]ubu HoMo NITRIENSIS' ktorý má taktiež charitatívneciele,
aby spolu s RoTARY - KLUB Nitra sa pridelila k myšlienke zorganizovať
Megaples s benefičnou myšlienkou pre Nitriansku oblasť.
V roku 2003 LC- Nitra a ROTARY

Nitra usporiadali prvotinu takéhoto

velkého plesu a v roku 2004 sa pridali k póvodnej myšlienke aj dámy
Nitry.
Účasťouna prvom Megaplese - viac neŽ 500 účastnftovbol v PKo Nitra
poloŽený ziíklad sympatickej histórie spojenia charitatívnych kIubov
s rovnakým cielom pomoci tým, ktorí to potrebujú.Na plese sa vyzbieralo
150.000'- Sk' ktoré boli odovzdané pre potreby nitrianskej nemocnice

Foto grafie přibližuj e příjemnou atmosfe ru tydařeného večera.

a niektoým ďalším inštitúciám,ktoré naliehavo Žiadajúo pomoc.

Činnosti a aktivity Lions klubů
Zdkladným poslnním lionov je
pomdhať iným ťuďom v núdzi.
Hl,adaťpre tútočinnosťpochopenie
a pomoc medzi všetkýtniťuďmi. Spolupracovať
prttom s obcou' inymi humanitdrnymi organiruÍciatni
a hoci aj na medzindrodnej úrovni. SpnÍvaním
aj činnosťouplniť ciele Lions klubov. To všetképod
heslom ,,Weserve,, - slúžime.
Jednotlivé lionské kluby samostatně nebo ve spolupráci s dalšími kluby
realizují nejrriznějšíaktivity' které vytvďejí dobréjméno lionského hnutí
a přispívají k rozvíjení přátelství mezi členy klubů. Nejrůznějšídobročinné
akce umoŽňují získávat peněŽníprostředky, potřebné pro naplňování
našich charitativních cílů.Jedná se například o akce:
.
.
.

předvánočníprodeje drobných předmětů a punče
adventní a benefičníkoncerty
společenskéakce (plesy)' jejichŽ výtěŽek je věnován na dobročinnéúčely
sportovní soutěŽe (tenisovétumaje, zimní hry' bowlingové turnaje,

.
.
.

motokárové závody a další)
účastklubů na nizných trzích, jarmacích, atp.
soutěŽe pro děti a mládež (Mírový plakát, soutěŽe v anglickém jazyce'..')
realizace meziniírodní výměny mládeŽe
přímá podpora ústavůsociální péče,charitních domovů
spolupráce s organizacemi zdravotně postižených atp.
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*barevnáinzercenazadnístraně- celá snanaKč 12m0.-/sk 15m0..

Wes€tw

Barevnii inzeroe uvniÉlistu (ra Ýlriťnístrmě obálLy)
Celá stranaKč 9 0il..
/ sk 11 000.Roklama - inzoroo
Cena Kč S 0fi)'-

sk 6 mo.-

Rof,lama- rnzerco
Cena Kč 3 Ofi).sk 3 500,-

Jiď foťfuit! 2|i,- Kďcm'
3{|,.S|ďcml

lnzerce uvniÚ listu (ednobarevná nebo dvoubarovnrá)
Ce|á strrna Kč 60fl)'- / sk 7 500'-

STAIKA

rvchnovskáreďitní
kancelář' V.o.S.

JinÝ fonnóÍ 19 Kč./cm2
23šk/cm'

''
L
I
l'
l
l.

51ó 01 Rychnov nad Kn' Palackého69ó
to* 494 535 454,mobit 603 140014
e-mail: staika@staika.cz
informaceo nás naleznete:wwwstaika.cz
akfuálnínabídkyuemovitostí:www.rrcalsys.cz
nabídkave inzertníchnovinách Reality vychorlníchČech

NEMOVITOSTI
PRODEJ - PRONAJEM
orlickéhory a Rychnovsko

&
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PRO INZERENTY
Prdvě držítev rukou nové čísloinformačního bulletinu
LCI D122, které přindší přehled dění v našem distriktu,
informace z kabinetu, pkÍny akcí a další aktuality.
PřichcÍzímes novou koncepcí vydtÍvóníbulletinu
- ta spočívtÍ
v umožněníinzerce inzerentům, a to zejména
z řad členůLions Clubů'

lAK BUDE BULLETIN vYcHÁzET

Na klubový rok 2004 - 2005 předpok|ádámevydání tří aŽ čtyřčísel
bulletinu (konec října 2004, počátekprosince 2004, konec února2005
a konec května 2005). Dalšíuzávěrky pro inzerentyjsou plánovány takto:
2 5 . 1 t . 2 0 0 4 . 1 0 . 2 .2 0 0 5 a 1 0 . 5 . 2 0 0 5
Náklad bulletinu předpokládáme I.000 aŽ l.200 kusů.Distríbucebude
zajištěnake kaŽdémučlenuLions Clubů v CR a v SR. Zbylé výtisky budou
k dispozici na různýchakcích,pořádaných kluby v ČR a v SR.

CENÍK INZERCE:
l. Barevná inzerce na zadní straně
celá strana l2.000 Kč (l5'000 sk)' l/2 strany 7.000 Kč (8.500 sk)'
l/4 strany 4.000 Kč (4.700 sk)
2. Barevná inzerce uvnitř listu (na vnitřní straněobalu)
celá strana9.000 Kč (l l.000 sk)' l/2 strany 5.000 Kč (6.000 sk)'
l/4 strany 3.000 Kč (3.500 sk)' jiný menšíformát: 25 Kč (30 Sk)/cm..
3. Inzerceuvnitř listu (jednobarevnánebo dvoubarevná)
celá strana6.000 Kč (7.500 sk)' l/2 strany 3.500 Kč (4.000 Sk)'
l/4 strany 2.000 Kč (2.500 Sk)' jiný menšíformát: |9 Kč (23 Sk)/cm..
4. Sleva za opakování:
první opakování: . 5 7o, druhéopakován í: -87a, tÍetí opakování: - l 07o
5. Cena je bez DPH (LCI D|22 neníplátce DPH)' v případědohody je
moŽnéinzerci účtovats DPH přímo s tiskárnou.
6. Cenu inzerce lze sjednatindividuálně, zejménas ohledem
na kompletnostposkytnutýchpodkladů.
7. Inzerentize Slovenskérepubliky mohou cenu inzerce uhradit v Sk
v přepočtudle aktuálního kurzu ke dni objednání inzerce'
MoŽnosti zadáníplošnéinzerce a ceny jednotlivých ploch jsou uvedeny
na samostatnéStránce.

IAK S' INZERCI OBIEDNAT
Inzerci je moŽno objednávat v sekretariátu LCI u s|ečny
Jany Dýčkové:
- na adrese:
Lions Clubs Intemational D122
- kancelář sekretáře distriktu

Panská l492
5ló 0l Rychnovnad Kněžnou
x,.

- e-mailem:

LesKa republrKa
offi ce @ lion s-clubs.info

. mobilní telefon: +420- 605 55 l 760
- telefonem:
+120- 493 814 074 (telefonFAYN - omluvte,
prosím. pípadnou sníŽenoukvalitu přenosu, způsobenou
momentálním r r tíŽeníintcnretor'éhopřipojení)

Využijte nabídky
inzerce v bulletinu
český a slovenský LION
- podpoříte tím rozvoj
lionskéhohnutí
v Českua na Slovensku!
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Rozdělení klubů v D122 do zón
a jejich zónoví chairmani:
ČR. Praha
Ing Jan Kalď
E-mail: zone-chairman-cr2
@lions-clubs.info
LC
LC
Lc
LC
LC
LC
Lc
LC

PRAHAEAGLE
PRAHAAMBASADOR
PRAHA PRVNÍ
PRAHA STRAHOV -SAN GIORGIO
PRAHA HERALDIC
PRAHA BOHEMIA
ŠTŘÍNZ^ÁEK
PRAHA HARTIG

Čn.zepaa

Ing. Martin Hart
E-mďl: zone.chairman.crl@lions.clubs.info
LC MARIANSKÉ LÁzNĚ
Lc ČEsKÉBUDEJoVICE
LC TEPLICE
LC KARLOVYVARY
LC PLZEŇ CITY
LC PLZEŇ BoHEMIA
Lc TÁBoR
LC ROKYCANY
Lc ÚSTÍNAD LABEM
Lc PLZEŇ-CHATEAU KozEL
LC KARLOVYVARY.DIANA
LEo CLUB TÁBoR

Čn. vycnoa
Ing. Lubomír Motyčka
E-mail: zone-chairman-cr3
@lions-clubs.info
LC
LC
LC
LC
LC
LC

BRNO
OPAVA
BRNo Šptl-sBnr
RYCHNoV NAD KNĚŽNoU
PARDUBICE
OLOMOUC

SR - Bratislava
Mgr. AÉAndrea Kristel
E-mail: zone-chďrman-sr2
@lions.clubs.info
LC BRATTSLAVA
LC BRAilSLAVA ISTROPOLIS
LC BRATISLAVA DANUBIUS
LC BRATISLAVA DOVINA
LC BRATISLAVA PRESSBURG
LC BRATISLAVA BONA FIDE
LEo CLUB BRATISLAVA BAŽANTI

SR. ostatní
I'g. Já', Dudáš

E.mďl: zone.chďrman.srl@lions.clubs.info
LC BANSKÁ BYSTRICA
LC NITRA
Lc KoŠIcE
Lc PIEŠŤANY
LC ZVOLEN
LC BREZNO
Lc ŽILINA
LC PEZINOK BOZIN
LC KREMNICA
LEO CLI.JB NITRA
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EALITY
CHODNiCH

Pozvanka na akciu

v Pezinku - "Vinna cesta"

dna 20.11.2004o 17:00hod.
coi|sULT VK Litomyš| s.r.o.
tel.:461 612670 reality.consultvk@lit.cz
Dos|N realitní kancelář - Pardubice
te|':466 535550 dosin-realiý@volny.cz
FoREKA s.].o. - HradecKrá|ové
tel,:495534 788 reality@foreka.cz
HIPET realityr - Trutnov
tel.:499 811320 hipet@volny.cz
STAIKA v.o.s. - Rychnovn. Kn.
tel.:494 535 454 staika@staika.cz
sTAvolNvEsTA s.r.o. - Ústín. orl.
tel.:465 526938 stavoinvesta.uo@tiscali.cz

Pozyvame vas na akciu "Vinna cesta".ktora sa kona
uz niekolko rokov v lokalite - Raca - Sv. Jur - Pezinok
- Modra. Mozete navstir,itaz 60 r'innvch oivnic a ochutnat
dobre vinko.
Akcia začínao l7:00 r' Pezinku.
Noclah sa budeme snazit zabezpecir' r okoli. podla poctu
nahlasenychucastnikov:o co vas pro'inre najneskor do
5.11.2004!!!Je moŽnoZarezer\'o\at
na trkraiiSence
(cca l5 km od Pezinoku).
Vasa financna ucast spociva v hradeni si naklador:
cestovnych,ubytovacich a konzumnlch. r'zdr na nrieste
ucasti. Doprava z miesta ubytovaniado Pezinku je mozna
taxikmi, to aby ste si mohli naplno uzit "kostovky"!
Konzumačnýlístok stojí600 Sk (p|atípro všechny
navštívené
sklípky)
Tesime sa na vas
Jan Dudas ZCIVSR
- E-mail: zone-chairman-srl@lions-clubs.info
Andrea Kristel ZCHIBA
- E-mail : zone-chairman-sr2
@ lions-clubs.info
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Lionské mezinárodní oftalmologické centrum v Praze
a možnosti spolupráce mezi MDlll a D122
(Převzató zprdva pro lionslcy časopisMultidistriktu MDl11)
VáŽení lionštípřátelé' kdyŽ mi byla nabídnutamoŽnost publikovat ve vašem
lionskémčasopisupřivítaljsem ji, protoŽeto můŽeobohatitnašidosavadní
komunikaci mezi vašímMDl l l a našímDl22 Ceská republika a Slovenská
republika. Během poměrně krátkéhistorie působenílionských klubů
na územínašehodistriktu (prvníčeskéa slovenskélionskékluby začaly
Vznikat po r. l 990) jsme naváza|i s německými liony velmi přátelské
kontakty:řada německých klubůnapomáhalavzniku klubůu nás' mezi
našimi a německých lionských kluby byla navázána dlouhodobější
jumelage mezi D122 aD
spolupráce,pravidelně ročněse uskutečňuje
l l lFoN' společněs Dl l lFoN jsme před několika lety realizovali úspěšný
projekt výměnných stáŽíčeskýchzrakově postiŽených studentů
a německých studentůsklářských škol,apod.Věřím, Že spolupráce mezi
německými, českýmia slovenskými liony se můŽedále rozvíjeta budeme
o těchto moŽnostochs vámi v blízkébudoucnoStiintenziVnějidiskutovat.
Ve svém příspěvku bych vám rád nabídnul k úvaze moŽnosti naší
spolupráce při uskutečňovánílionského projektu, který přesahuje území
našehoD122 a je zaměřen na region střednía východníEvropy.
Domnívám se, Že spolupráce právě na projektech takovéhotypu můŽenejen
rozvrjet našepřátelské vztahy, můŽese stát prověrkou našich schopností
spolupracovat na projektech mezinárodního dosahu, ale zejménamůŽe
napomoci dosáhnoutúčinnějších
výsledkůtakovýchtoprojektů'

Vstup do IionskéhooftalntoIogickéhoCent|a

t

Aktivity našehoDistriktu D |22 by|y v uplynulých letech rozšířeny
o činnostLionskéhomezinárodníhooftalmologickéhovýukovéhocentra,
vybudovanéhove Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze
(dále jen LOEC). LoEc bylo vybudováno s přispěnímLCIF
(Grant SF 56l)' přičemŽ5070 rozpočtovanýchnákladůna vybudování
LoEC činil majetkový vklad českého
státu.Ceská repub|ikabyla pro vznik
LoEC vybrána LCIF a WHo i vzhledem k poměrně dobrým výsledkům
dosahovanýmčeskýmioftalmology v oblasti primámí oftalmologicképéče
(v česképopulacíje činípodíl nevidomých 0,2vo,v zemíchvýchodní
Evropy činíprůměměpodíl nevidomých 0,87ona celkovépopulaci).
PůsobnostLOEC je zaměřena na obyvatelstvov zemíchstřednía východní
Evropy - tedy na více neŽ 300 mil. obyvatel.Globálním cílem činnosti
LoEC je zdokonaleníschopnostiprevencea usměňování vývoje slepoty
v zemích střednía východníEvropy a to zvýšenímvýchozí efektivnosti
zdravotníoftalmologicképéčepři optimalizaci dostupnýchzdrojů.
K dosaŽenítěchto cílůpřispívá činnost LOEC tím, Že posiluje vzdě|ávací
kapacity a zvyšujeodbomou úroveňvzděláváníoftalmologůve střední
a r'ýchodníEvropě (při zapojeníšpičkovýchodborníkůz různýchzemí
a \'}'uŽitímnroderníchtechnik a metod dia.gnostiky'léčbya výuky).
Cr1úprograniu má bÝt dlouhodobě dosahovánozavedenímcyklických
kurzůpro lékařei střednízdravotnickýpersonál.Tyto kurzy jsou
programo\,ězanrěřent.zejnrénado těchto oblastí:
- zák|adníhlediska veřejnéoftalmologicképéčevč.prevenceporuch zraku
- růstodbornépřipravenostia zkušenostív diagnosticea léčběchorob

způsobujícíchv regionu střední a východní Evropy nevidomost (cataract,
diabetic retinopathy,glaucoma apod.)
. účinné
řízeníoftalmologicképéčevč.hledisek podpory zdravéhozraku
- evaluace výsledkůdosahovanýchoftalmologickou péčí
LOEC začalo vykonávat své aktivity od roku 2002, byly získávány
a vyuŽity prvnípoznatky z činnostLoEC tak, aby sejeho činnostmohla
dále rozvíjet. Např. v roce 2004 je jiŽ v programu LoEC zahrnuto celkem
46 různýchodborných akcí.DosaŽeníglobálníhocílejeŽ by se mělo
projevit výrazným poklesem podílu nevidomých na celkovépopulaci
ve střednía východníEvropě bude nespornědlouhodobý proces.
Jeho dynamika bude závislá takéna tom , jak systematickya efektivně
se bude dařit zdokonalit odbomou průpravuodbomftů v oblasti
oftalmologické péče.V LOEC přednášířada špičkovýchodbornftů
z různých zemí. Systematické a cyklické vzdé|ávánívšak vyŽaduje značné
lektorskékapacity i nezbytnéfinančnízdroje. Na Zajištěnífinančníchzdrojů
pro vzdělávacíaktivity LOEC se výrazně podílíChristoffel.Blindenmission
a částečně
některédalšíinstituce,včetnělionských klubů.Pro rozvoj
činnostíLoEC v dalšíchletech však bude nezbytnézískávati nové
dodatečné
zdroje. V tomto směru by mohli např. napomoci i lioni v regionu
střednía východníEvropy, tedy v regionu, kterémuLoEC cílově slouŽí.
v tomto směru hodláme my, lioni zD122, zahájiÍjednánís lionskými
přáteli z odpovídajících
distriktů.
Jinou formou mezinárodníspolupráce však můŽebýt i podpora lionů při
získávání špičkovýchodborníků-oftalmologů z rizných zemi světa.
v tomto směru by mohla přicházet v úvahui spolupráce s německými
liony. Podle vyjádřenínašichodbomíkůje v řadě oborůúroveňčeské
oftalmologie srovnatelnás německou.Přínosempro činnostLoEC by však
mohla být spoluprácese špičkovýminěmeckými oftalmology v oblasti
neurooftalmologie (i díky dobrému pffstrojovému vybavení),
nebo problematikavitreoretinálníchirurgie (částoftalmologie zabývajícíse
onemocněnímsítnicea sklivce a jejich chirurgickéřešení).Pokud by se
nám podařilo takovoutospolupráci realizovatza vašípodpory mohlo by se
to stát pěkným přftladem našímezinárodníspoluprácev oblasti náročného
regionálníhoprogramu.
Jistě však přichází v úvahuspolupráce i v celéřadě jiných oblastí(výměny
mládeŽe,LIoNs QUEST a zřejmě mnoha dalších)'Těšímse , Že při dalších
přátels\ich setkáníchS představitelilionskéhohnutív Německu budeme
mít moŽnost diskutovat i o těchto otázkách.
Ladis|av Bouček, LCIDl22
District Governor 2004.5

lil

Dn',

Světouý den zraku v Praze

V době uzávěrky našehozpravodaje proběhla 13.10.2004 tisková
konference na téma Činnost Lionského mezinrírodnÍro vzdělávacího
centra oftalmologie a aktivity lionského hnutí v Českérepublice
na poli pomoci slabozrakým a nevidomým. Na programu byla
informace o lionském hnutí v ČR s SR. aktivity ve prospěch
nevidomých a slabozrakých,
pos|iíní a činnost Lionského oftalmologického centra, ukázka činnosti
Lionského centta - záznatrl telekonference FN Královské Vinohrady
Praha a Johns Hopkins Hospital Ba|timore a opeÍace šedéhozákalu
v pffmém přenosu
DaIší informace přineseme v příštťmčísle4lravodaje D122.
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Jiří Zatloukal

Boris Hynek

7.viceguvernér

sekretdř kabinetu

Je členemLC Rychnov nad Kněžnou
od roku 1999, je mu 46 let, soukromě
podnikÍ' je ženaý a md dva syny.

Je členemLC Rychnov nad Kněžnou
od roku 2000, je mu 43 let' je lékař
internista - hematolog, je ženatý
a md dva svnv.

Čeho chce dosáhnout v tomto k|ubovém roce ve funkci člena kabinetu
distriktu:
Č|enemkabinetu našehodistriktujsem se stal před dvěma lety.
Být funkcionářem distriktuje samozřejmě pro kaŽdéholiona veliká čest'
ale současněto je veliký osobnízávazek' Práce pro distrikt je sluŽba,která
si Žádá mnoho volnéhočasui nemalých prostředkůa zejménapÍemíru
tolerancerodiny.
Rád bych v tomto klubovémroce přispěl k úpravělegislativníchpoměrů
V dístriktu,k zavedeníefektivnějšího
systémupráce kabinetu.ktery by ve
svémdůsledkupřinesl lepšíservis pro jednotlivékluby. Velikým úkolem
pro mne je vybudovat fungujícíkomunikačníkanály uvnitř distriktu.
V tom shledávám zejménapravidelnévydávání našehoinformačního
bulletinu a nutnostobsahovéhovylepšenínašichsoučasnýchwebových
Stránek.Tím můŽemedosáhnoutpodstatnéhovylepšeníprezentace
lionskéhohnutívůčiveřejnosti.Rád bych rovněŽ prověřil moŽnosti získání
grantůna našelionskéaktivity.
nejrůznějších
Jsem si plně vědom, Že takovéúkolyje moŽnézvládnoutjen ve spolupráci
s dobrým týmem ajá věřím, Že nový kabinet takovým týmemje. Na pomoc
při plněnítěchto předsevZetíjsmeV Rychnově nad KněŽnou vybudovalí
pracoviště sekretáře kabinetu, kteréby se do budoucna mohlo stát
zárodkem tolik potřebnéhostáléhosekretariátu distriktu. }4ám za to' Že
představiteldistriktu by se na konci svéhovolebníhoobdobíneměl cítit
,'vyždímán
a vyčerpán.'a bez chuti se dále angaŽovat.Myslím' Že
zce|a
bychom měli být schopni do našípráce zavéstsystéma efektivnost.

Čeho chce dosáhnout Y tomto k|ubovém roce ve funkci č|enakabinetu
distriktu:
Jako členkabinetujsem byl přizván DG Ing. Ladislavem Boučkem.
KdyŽ jsem tuto nabídkukonzultoval se svým přítelem,zakládajícímlionem
našehoklubu, tento mi vysvětlil, Že takováto nabídkaje pro kaŽdéholiona
ctí a neodmításe.
je dostát povinnostemsekretáře- být k dispozici
Mým předsevzetím,
guvemérovia zajistit bezproblémovoukomunikaci mezi kabinetem
a Lionskými Cluby, tak aby kluby dostali informačnípodporu Ze strany
kabinetu.Prvořadým úkolembude sestaveníadresářekabinetu' adresáře
funkcionářůklubu ajejich distribuci na kluby.
členůD l22. která
Rád bych se osobně podílel na kompletaci datat:.áze
se připravuje zatím v elektronickéverzi. dále na realizaci distriktního
časopisuLIoN.
Díky l.VDG Ing. Zatloukalovi se podařilo zřídit v Rychnově nad KněŽnou
pracovištěsekretáře.kteréje vybaveno s prostředkůnašehoLC.
V admíniStratiVní
práci mi pomáhá studentkaobchodníakademíe
Z Kostelce nad orlicí. která si zde vykonává svou studijnístáŽ.
Cí|em zÍízenípracoviště sekretáře je stanovit pevný bod v rámci
vzá1emnékomunikace mezi kabinetema kluby.
. V pracovnídobu od 9.00 do l5.00 hod (telefonFAYN . omluvte,
prosím,případnousníŽenoukvalitu přenosu - při telefonickémhovoru
můŽehovořit vŽdy pouze jeden účastník)

Zřízení pracoviště sekretáře LCI D122 v Ryrchnověn. Kn.
V průběhu letošníholétase podařilo v Rychnově nad
Kněžnounajmout od Města RK kanceliř s zařídit
ji ruÍbytkzma vybavením(PC, tisklÍrna,kopírka,telefon,
fax). Došlo tak k naplnění několikaletých snah o zřízení
prailviště.
pevného
Vzhledem na skutečnost, Že z řad členůD 122 je kritizováno
a upozorňováno na :
- těŽkopádnou komunikaci mezi kabinetem a LC
. neexistenci lionského periodika
- nevydríníseznamu klubů a členůD 122
. malou ríroveň informační podpory LC
. nízkou informovanost o akÍivitách jednotlivých LC
Tato situace vyvolává tendence nedůvěry LC vůěi kabinetu D 122,
diskuze o účelnosti použitípffspěvků LC na činnost kabinetu D l22.

Potřeby a požadavky na práci sekretariátu.

1' Zajištěníkomunikace mezi kabinetem a LC
1'1. Urychlené vypracování adresiířečlenůkabinefu, tento zveřejnit
v definovanépodobě na webové stftíncea poslq,tnout funkcionářům LC
l.2. Urychlené vypracoviíníadresáře funkcionářů LC a jeho distribuce
do jednotlivých LC a členůmkabinetu
l.3. Definovat dalšípožadavky na práci sekletariátu, tak jak vyplynou
z pořeb práce kabinetu a požadavků ze stÍany LC
2. Spolupráce na redakci lionského periodika
2.1. Komunikace s LC ohledem redakčníchpffspěvků do periodika
jejich pffprava pro redakčníradu (postoupení, urgence)
2'2. Aktivní pomoc pfi získávání inserce v periodiku
3. Spolupráce na vydríníseznamu klubů
3.1. V návaznosti 1'1. ve spolupráci ze správcem lionského webu
zajišťovat poskytování aktuďizovaných databr{zíjednotlivých klubů
správci webu
3.2. Zpracováni pďkladů databáze pro redakci seznamu a adresáře D 122
4. Iďormační podpora LC
4.|. Zpracování a převedeď do elektronické podoby stanov ďstriktu'
vzorových stanov LC ajejich distribucejednotlivým LC

4.2. Překlad' zpracování a distribuce manuálů funkcionrířů LC
v elektronické formě
4.3. Pravidelné rozesílánízápisů z jednání kabinetu ělenům kabinetu
a funkcionářům LC

Konkrétní cíle a úkoly sekretariátu (do 30.6.2005)

A.

Neprodleně vypracovat a distribuovat adresiířčlenůkabinetu
a adresář funkcionářů klubů
B. Převedení stanov D|22 do elektronické podoby
C. Prověřit moŽnosti čerpánífinančníchprostředků z grantů
(výměna mládeže...)
D. Vnitřní směmice D|22 - pÍipravapodkladů k revizi dosavadních
směrnic
E. Vypracovat archivaění systémdokumentiD 122
Pro administlativní práce v sekretariátu byla získána studentka
3.ročníkuVyššíodboméškoly v Rychnor'ě n.Kn. sl. Jana Dýčková,
která by u nás měla vykonat studentskou praxi završenou absolventskou
prací. Délka praxe je sjednána do 3 l . l 2.20(X.
Zřízení pracoviště sekÍetariátu(resp. sekretiíře1distriktu b1.mělo
významně napomoci zefektivnit práci seketiiře a .9ur'eméradistriktu.
Naskýtá se zde možnost zavéststandardy potřebné pro s1'stematickou
práci s kluby a pro styk s veřejností.
Bylo by velikou škodou nevyuŽítpříleŽitosti na zavedení standardu pro
pÍacovištěsekÍetariátuZa těchto příznivých podmínek. V podzimních
měsícíchje třeba maximálně využítkapacity pracoviště a zajistit výŠe
uvedenéúkoly.Za ideální stav považujme možnost zachování
zaiízenéhopracoviště ipo3|.|2.20o4. V takovémpffpadě bude však
třeba hledat prostředky na dalšífinancování pracoviště, zejména na
mzdové niíklady.

Adresa pracoYiště sekretáře:
Lions Clubs lnternationď D122' pracovištěsekrttrířekabinetu
Panská 1492'516 01 Rychnov nad Kněžnou'Ceská republika
E.mď|: office@lions.c|ubs.info
te|efon:+420. 493 8|4 074' mobi|: +420- ffis 55l 7ó0
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Vydařená setkání s představiteli klubů v D122
Ve dnech 23.9.04 v Nitře a 1.10,2004 v Praze byly kabinetem D122 uspořdd'dny semindře pro funkcionóře Lionslcých Clubů.
Byly určeny pro prezi.den$4 sekretdře a pokladníIcy klubů. Za kabinet se účastnili Guvernér D122 Ing. I'adislav Bouček,
I.VDG Ing. Iiří Zatloukal,2.VDG Ing. Tibor Buček, Zonoví chuirmani, distriktní pokladník Ing. IvanVi,čar a sekrefuÍř
MUDr. Boris Hynek. Zahdjení semindře v Nitře se zúčastnilprimdtor města Nitry Mgr. FerdinandVítek. Semindř v Nitře
byl talrc zpříjemněn občerstvením,které zajistil2.VDG lion Buček a věnovah jej firma Novosedlík, s.r.o. z Nitry.

L

V úvodu seminrffi DG Ladislav Bouček představil sloŽeníkabinetu a dále
se věnoval ziíkladním trendůmlionského hnutí ve světě a cílům v rozvoji
D122 a úkolůmkabinetu D122. Zdfuaznil' skutečnost,že LCIA jako
největšíhumanitámí organizací na světě s počtemtéměř l,4 mil členůse
stiíle vyvíjí a usiluje o adaptaci na novépotřeby a příežitosti ve světě.
Málo známou skutečnostíje, ŽeLCIA vygeneruje v celosvětovém měřítku
svými projekty a programy na charitativní účelyasi 800 mil USD ročně.
Pfi rostoucí populaci ve světě je důleŽitýmúkolem tomu odpovídající
zvyšování členskézríkladny.Distrikty ve stŤednía východní Evropě patff
mezi oblasti s potencionálem výraznéhorozvoje počtučlenůa klubů.
Jako prioritní úko|kabinetu DG stanovil zlepšeníkomunikace kabinetu
s kluby ajejich informačnípodporu. Jednot|ivékluby budou dostávat
zápisy z jednání kabinetu, prezidenti klubů budou mít právo zúčastnitse na
požádáníjednání kabinetu ve věcech, kterénebudou moci řešit se svými
zonovými chairmany. Guvemér bude klást velký důraz na plnění povinností
klubů vůčioak Brooku i vůčikabinetu. V tomto lionském roce bude
zahájena pffprava novelizace stanov. Kabinet bude dále podporovat projekty
globálního charakteru jako Lions Quest, meziniírodnílionská výměna
mládeže, světová soutěŽ o mírový p|akát a evropská lionská hudební
soutěŽ. Guvernér nadváza| přátelské kontakty s guvernéry distriktů SRN'
Polska a Rakouska. Lioni z těchto distriktů mají zájem navázat spo|upráci
s našimi kluby' Kabinet bude podporovat zejménatakovou spolupráci, která
bude zaloŽena na společnýchprojektech'

Uvodní vystoupeníguveméra L.Boučka na semintiři v Praze
K významným úkolůmDl22 v probíhajícímlionském roce patří zvýšení
počtučlenůnejméněo 5Eo opÍoti stavu k 30.6.2004.
Velmi zajímavým bodem programu bylo vystoupení paní PaedDr. Evy
Marádové z Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která se
věnovala zaměíenía struktuře progÍamu Lions Quest ČR. Tento program je
zaměřen na Žáky 6' tffd a jeho ztíkladnímcí|emje příprava na Život.
V Ceské republice probíhá pod garancí týmu z Pedagogické fakulty UK již
druhým rokem pilotní projekt Lions Quest. od zaÍí2004 se na dalších
pravidelnévýuky. Kluby v okolí
l l školách StaneLions Quest součástí
těchto škol budou poŽádány o spolupráci s těmito pilotními školami.
Lion Radim Dvořák podal na semináři v Praze krátkou informaci
fondu Lions Quest ČR. Lion Ing. Jiří
o pípravách k za|oŽeníNadačnr1ro
Benešz LC Bmo Špilbergpoukrizalna nezbytnostZajistitdlouhodobě ze
stran}.Distriktu l 22 kontrolu nad činnostítohoto Nadačníhofondu' Jeho
připomínka bude zohledněna při dalšíchpracích na zak|ádací listině a na
stano\'áchtohoto fondu.
DG Bouč.ekdí|e informoval o jednánís PR Agency INTEREL' kterébyl
prostřednict\ ín]Agentury KETSCHUM zadán ze strany LCIA úkol
spolupracor at s našímD l 22 na vhodnékomunikačnístrategii, která umoŽní
rozšíňtl.CR a SR informovanosto lionskémhnutía činnostinašichLC
''image'.
lionismu v obou našichzemích.JednánímDG
a budovatpozitir ní
s LCIA se podaňlo rozšíÍitzadání i na územíSlovenské republiky

(původněbylo zadánojen do CR). Na Slovensku bude nezbytnénajít
vhodnou PR agenturu, která bude s INTEREL spolupracovat. Pověřená
pracovnice INTEREL paní Budkovská dále informovala o zásadách
komunikačnístrategie D122 vypracovaný PR agenturou INTEREL
a konzultovaný s DG Boučkem.
LCIA dále uhradí nríklady na překlady vybraných obecně použitelných
manuálů a materiálů LCIA hnutí do češtinyresp. slovenštiny'
Požadavky na materiály, kterémají být přeloŽeny lze nahlásit sekretíři
lionu Hynkovi do 15.10.2004.
1.VDG Jiff Zatloukal Informoval o stavu prací na pffpravě vydání časopisu
Lion, ktery by měl vyjít 4 kát ročně s představou' že by měl být financován
z inzerce. Dále informoval o pracích na aktualizaci distriktního webu,
a pffpravě novelizace stanov D122.
Youth Exchange chairman Ing. Juraj Schwarz informoval pfftomné na
seminiíři v Nitře o výměně mládeže' Na semináfi v Praze tuto informaci
t|umoči|Ing. Zatloukal. Ziíkladní informaci o výměně mládežejsou na
webové stránce distriktu (www. lions-clubs.info)' po jednání meziniírodního
workschopu lion Schwarz rozešle klubům aktuální tiskopisy pfihlášek.
Stop termín pro příjem kompletních přihlášek z klubů je 30. listopad 2004.
Kluby budou garantovat a případně i uhradí za svénominanty poplat$
spojenés výměnou. Bude kladený důraz na recipročníumístěnínominantů
ze zahraničnív rodinách klubů vysílajícíchmládeŽ do zahraničíz našeho
distriktu.
Pokladnft DI22 |ion Ing. Ivan Vičar představil pracovní verzi manuálu
pro pokladníky v češtině,ktery zpracoval společněs DG lionem Boučkem.
Manuál by měl pomoci pokladnftům klubů zorientovat se ve vedení
účetnictvía v daňových povinnostech klubů. Případnépfipomínky
a poŽadavky na doplnění tohoto manuálu sdělí kluby lionovi Vičarovi do
15'10.2004.Doplnění manuálu o informace vztahujícíse k účetním
a daňovým předpisům na Slovensku zajistí v co nejkratšímtermínu
2.VDG Tibor Buček.
Sekretiíř kabinetu Boris Hynek přítomnéinformoval o zÍízenídočasného
pracoviště sekretiířev Rychnově nad Kněžnou, které se bude účastnitna
pracích spojených s překlady manuálů' aktualizaci a doplnění databáze
členůLC v jejich elektronické podobě a přípravě aktuálního adresiíře
funkcionářů klubů' ktery bude k]ubům distribuován. Předal pfftomným
funkcioniířům vytištěný Manuál pro pokladníky' adresář kabinetu, seznam
důleŽitých formulářů a jejich umístěnína lionském webu
(www.lionsclubs.org), nabídku pro inzerenty do distriktního časopisu
LION, seznam důleŽitých termínůkabinetu a kontaktní adresu na sekre!íře.
V závěru vystoupili představiteléLC s informacemi o akcích svých klubů
ajejich stěŽejníchprojektech. Kalendář akcí pořádaných LC bude vyvěšen
na distriktním webu. Informace o připravovaných akcích LC zaš|ou
funkcionáři k|ubů sekretiíři Dl22 MUDr. Hynkovi do |5.10.2004.
LZe konstatovat' Že byťby|y oba seminiíře programově dosti bohaté,
atmosférabyla dělná a přátelská. Na závěr obou seminiířůjejich účastníci
vyjádřili svou spokojenost a zájem na konání da|šíchseminiffi.
-bhd-

Účastníci semináře v Praze
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Přehled akcíklubů na podzim 2oo4 a v zimě 20o5:

_@_

WeSerue

Přehled akcí byl sestaven na zdkladě podklad,ů'zashných ztÍstupci klubů do sekretarfuÍtuD122.
Prosíme o pr,ůběžnézasíLÍnítermínů, abychom je mohli pr,ůběžnězvěfiňovat na našich webovských
strónkÍch (www.Iions.clubs.info) a jejich sumdř uvtÍdětv našem distriktním zpravodaji. Pokud je
u ndzvu Lions Clubu uvedena v KÍvorce e.mailovtÍadresa,je to adresafunkciondře klubujeho nebo
ztÍstupce,který ruÍminformaci zaslo'l a bylo by tedy možnési na tétoadrese vyfuÍdatpfipadné
podrobnosti o připravované akci.
(Všempřispěvovatelům děkujeme a předem se omlouvóme za případné nepřesnosti, ale pro začdtekje toho dost...)

l LC Rychnov nad Kněžnou

O LC Praha Bohemia

(kont akt : richte ra @ up rk. c z)
16.. 18. 12.2004 - Předvánoční.'Zabříviíníse lvy',
26.2.2005 - XI. ReprezentačníplesLC RK

(kontakt : ochode ra @ teIecom.c z)
Vánoční svátky . charitativní konceťtve prospěch Deylovy akademie

O LC Brno Špilberk

(kontakt: dorr@ mou.cz)
24.1|.2004. Benefičníkoncert členůJAMU Brno

(kontakt : op timab mo @ vo lny.cz)
29. |.200s - VIII. Ples brněnskych lionslcých klubů - v 19'00 hod. v hote|u
Grand

O LC Karlovy Vary
(knntakt: vera. TamrTlova@ thun.cT)
30. 10. 2004 - Tradičnízvěfinové hody - od 17'00 v Radošově u K'Varů
23,11..2004. Benefičníkoncert - od 19:30 v Radium Palace v Jáchvmově

I LC Rokycany

(kontakt:R.Anna.Rolq @seznam.cz)
9. 10. 2004 - Big bandovýfestival
14. 11. 2004- Veteran'sday
O LC Praha Strahov San Giorgio
(kontakt: mhoracek @hanaltd.cz)
- Mikulášskýsvďák ve vinrímě,.U pavouka',v Celetnéu|'
5.12. 2íJíJ/|
koncertv Devlově konzervaroři
|4. |2.2004 - Vrínoční

t LC Teplice
(kontakt: termocon @ vol.c z)
Leden - únor - Lyžďský výcvik v Petrovicích u Tisé

O LC P|zeň Bohemia
(kontakt : fl ande rova @ vo Iny.c 7)
2.11.2004.
Benefičníkoncert v Západočeskégalerii
3.12.2004 - od 19 hod Mikulášský večerv CD Hote|u Plzeň

o LC Mariánské Lázně
(kontakt : hote lova. škola @po st.c7)
27.2. 2004 - setkríníLC klubů . pivovar Chodová PlaníStaročeská zabíjačka

o LC Tábor
(kontakt : frantisekjanslq @ ct.c7)
26. . 29. 11.2004 Návštěva LC Dole (Francie)
4. |2.2004. Mikulášská besídka ,,Možná přijde i čert''
||. . 12. a 18. . 19. 12. 2004 - Předvánočníprodej svďeného vína
2l. |.200s . V. Dobročinný koncert
ples LC Tábor
19.2,2005. VII. Reprezentační

O LC Brno

I LC Bratislava Pressburg

(kontakt:Cečotovti
Daniela xeiotovp@stonline.sk)
20. ||.2004. '.Vínnácesta.'v Pezinku
26. - 28.11. 2004Vianočnýpunčv Bratislave
O LC Kremnica
(kontakt: www-data@dw6.name
server.sk)
k srdci'.-Kremnický
18.1r. 2004- l. Benefičný
Koncert..'Hudbou
hradnýareál
i LC Bratislava Dovina
(kontakt: kucerovaanna@
sk)
zoznam.
punčuna Hlavnomnámestí
V decenbri 2004 . Predajvianočného
v Bratislave
V januári 2005 - spločnýples s Lions Clubom z Vsedne

I LC Brezno
(kontakt : drhudec @ stonline. sk)
|. |2. 2004. Vianočný punč
4 klubov vo Sliači
15. 1.2005. 1. Eurolions Ples za spoloúčasti
12.2.2005 - zimnéhry na Čiemom Balogu

i LC Piešt'any
(kontakt: ivangemb @ stonline.sk)
December 2004 . Vianočný koncert Marcely Laiferovej
||. . |2. a 18. - 19. 12. 2004 . Predaj Vianočnéhopunču
12.2.2005 . Ples k|ubu - výročie Charter Night

O LC Bratislava Istropolis

(kontakt: zdeno @s omora.sk )
punčuna Hlavnom námestí
V decembri 2004. Predaj vianočného
v Bratislave
22. 01. 2005 . spolupořádáníplesu bratislavskýchlionů

I LC Danubius
(konrakt :viktoryd @ stonline.sk)
Predaj Vianocneho puncu na Hlavnom namestí\'Bratislal'e

DůIežité
termíny v Distriktu 122:
. 2. schůzkakabinetu dne 20.11.2004v Pezinku (organizačnězajistíZChAndrea Kriste|)
. 3. schůzkakabinetu dne 26.2.2005v Rychnově nad Kněžnou (organizačnězajistíl.vDG Jiff Zatloukal)
. 4. schůzkakabinetu dne23.4.2005na Moravě (místokonání a zajištěnídosud neupřesněno)
. Konvent D122 se bude konat dne 28.5.2005.Místo konání a organizačnízajištěníbude upřesněno.

8. lionskéstretnutie r august 2oo4
SR BRATISLAVA - Jarovce

V poslednej chvíli zmenený termín užtradičného

Anov s rn n o prdzdninového STRET N I]TIA
LIONOV A ICH PRIATELOV z 21.8.na 28.8.2004,
(21.8.- zima,dážď),
volbou organiruÍtorov
bol šťastnou
pretožekrdsny slnečnýdeňprivítal takmer 150
účastníkov
zo všetkých6 LIoNs klubov hlavného
mestaSR Bratislavy ako aj zdstupcovLC Nitra
a LC Piešťany.Mrzí nós, žetento
termínsa skrižovals niektorými
akciami iných LC D-122.

T
I

Do sviatočnej atmosféry, vchádzali do vyzdobených priestorov,
rodina za rodinou, skupinka za skupinkou lioni s priaéeťmilionov.
S úsmevom, s dóstojnoséou,s rozhodnutím stráviťspolu pár veselých
hodín a aj takto vytvorié hodnotu, ktorá pomóže našim postihnutým
priatelom. Prezident LC BA Pressburg Jozef Siklienka odovzdal
výťaŽok z tomboly zástupcom organizácie Pes priateť človeka, ako
aj Únie pre nevidiacich, ktorí nám predviedli - ako kaŽdý rok
- ukáŽky z výcviku a obratnosti vodiaceho psa.
Ďakujeme všetkým prítomným za hodnotné ceny do tomboly.
Prekvapením akcie boli skutočne až netradične chutné zeleninové
šaláty, ktoré priniesli na stretnutie jednotlivé LC. oŽivením tradičnej
chuti pečenéhoprasiatka, bolo jedno údenépečenéprasiatko.
Dvajaz prítomných lionov: Ján Dudáš a Peter Líška - obidvaja
D'
zLCBA
Pressbur, prevza|i z ník PAST DISTRICTGUVERNERA
Vojtušovej - LC BA Danubius - Vyznamenanie za mimoriadnu
aktivitu od InternationalAssociation of Lions Clubs, ako aj osobné
Dr. TAE-SIIP LEE
vyznamenanie od International Prezidenta2}l3l2ffi4
INZERCE:

Ů

Zařízení
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proVozováno
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InternationaI

Nadštandardný apartmán s krbom v rodinnom dome so samostatným vchodom na konci obce v tesnej
blízkosti lesa pre 8 osÓb, V zime ve[ký výber lyžiarskýchstedísk- zjazdové lyžovanie a bežkárske trate, v lete
kúpanie, horské túry, cykloturistika, jaskyne. Pri dome záhrada s detským ihriskom, krytým sedením
a ohniskom. Minimálna obsadenosťapartmánu 4 osoby.

Lions Club

Rychnov nad Kněžnou
Bilancování činnosti klubu období
a předávání funkce prezidenta klubu
VŽdy v červnu končía v červenci začÍnánový klubový rok pro Lions Club
.'Letním
Rychnov nad KněŽnou' Proto takétento rok dne 25. červnana
lvím setkání'' předal odstupujícípresident Boris Hynek vedení klubu nově
zvolenému presidentovi Janu Seifertovi. Je to chvíle, kdy lioni bilancují
svou činnost.
V klubovém roce
2003/2004 se klub
scházel na pravidelných schůzkách, na
kteých řešil běŽnou
pracovní agendu.
V průběhuk]ubového
roku uspořádal
několik akcí' jejichž
výtěŽek by| směřován
na dobročinnéúčely.
Z těch nejznámějších
to byl lionský stánek
na Divadelním
,,hhřívóní
Předvdnoční
se lvy,, před hotelem Havel. jarmarku, motokiírové
závody o pohrír
presidenta Lions Clubu, předvánoční"ZahÍíváníse lvy'', červnové.'Letní
lví setkání'.,ale zejménamimořádně vydďený l0. jubilejní representační
ples Lions Clubu s Laďou Kerndlem.
Lions Club v minulém klubovém roce přispěl věcnými dary nebo finančními
příspěvky pro postiŽenéděti v hodnotě téměř sedmdesát tisíc korun'
Jednalo se o rehabilitačnípomůcku pro dítě postiženédětskou mozkovou
obmou, dětskou autosedačku,dvě speciiílru
školnílavice pro postiženéděti do
ziíkladníchškol' finančnípříspěvek
na počítač
a tisk{ímupro dítě se zrakovým
postižení'pffspěvek Sjednocené
organizaci nevidomých a slabozrakých,
pffspěvek na venkovní bazénpro děti
z integrovanémateřské školky na Láni.
Na pře|omu ffjna a listopadu uspořádal
Lions Club ve spolupráci s Gymnáziem
F.M.Pelcla v Rychnově n.Kn. již 3. ročnft
''o
soutěŽe v anglickém jazyce
cestu do
Arizony'., pro výherce byl odměnou 14+i
denní pobyt v Prescottu v Arizoně
v USA u tamních lionů z Lions Clubu
Z předriní speciální lavice
Sunrise.
v zeikladníškole v Borohrtidku.

HOTEL

Stánek LC na Divadelním jarmarku
Rychnovslý Lions Club se letos již popáté zúčastniltradičního
divadelního jarmarku, výtěžek akce bude věnován na dobročinnéúčely,
tentokrát zejména ve prospěch klientů Ústavu sociďní péčev Kvasinách.
od pátku 27. do neděle 29.srpna 2004byl' na rychnovském Poláčkově
náměstí pořádán 6. ročníkDivadelního jarmarku. LC Rychnov n.Kn.
zde měl svůj stánek, kdejsme prodávali moravská vína' českébuchty,
dobrou kávu a limonádu pÍo děti. V sobotu se roŽnilo prasátko.
Součástínašíúčastibyl prodejní stánek Ústavu sociální péčez Kvasin,
ve kterém byly prodávány fuobné dárkové předměty' kterévyrobi|i
klienti tohoto ústavu.S velikým potěšenímjsme na jarmarku přivítali
guvernéranašehoDistriktu 122 |iona Ladislava Boučka. \čffme,
že i jemu se jarmark líbil, a to i přes poněkud pracovní duch jeho
návštěvy - valnou část strávil jednáním se sekretiířemkabinetu
Borisem Hynkem a 1.víceguveméremJiřím Zatloukalem, kteff jsou
oba členy LC Rychnov n.Kn.

Výtěžekz prodeje a dobročinné sbírky na jarmarku
je určen ve prospěch klientů Ústavu soci'tÍlnípéče
v Kvasindch a na dalšídobročinnéaktivitv našeho LC.

Prezident LC Rychnov Jan Seifert ve sttínku

wwwJions-club s.info/rvchnov

HAVEL

www.hotelhavel.cz
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