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Český a slovenský Lion - lychází 3x ročně
Jako svůjobčasnýinformačníbulletin vydává Lions Clubs Internationď, Distrikt
I22, Českárepublika a Slovenská republika www.lions-clubs.info
Adresa redakce:
Lions Clubs International, D122, kartcetÍčsekretáře kabinetu, Panská 1492,
516 0l Rychnov nad Kněžnou' Českárepublika, ofEce@lions-clubs.info.
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Redakční rada:
Šefredaktor- Martin Komarek
Ivana Skřítecká - office@lions-clubs.info
Jiří Zatloukal - zatloukal@staika.cz
Boris Hynek - dr.hynek@rychnov.cz
Texty článkůjsou převzaty z příspěvkůklubů, pokud jsou autoři známi, jsou
uvedeni u jednotlivých článků' Příspěvky' prosím, zasílejte ve formátu
woRD (tedy DoC)' fotografie ve formátu JPEG (JPG)' a to v dobré
kvalitě - ve|ikost souboru min. 200kB.
Grafickou podobu hlavičky bulletinu zpracoval student Václav Zatloukal
Sazba a tisk (INIPRINT s.r'o.,Rychnov n'Kn., ČR. www.uniprint.cz
Neprodejné, určeno členůmLions C|ubs International.

Vtiženía milí lionštípřdtelé,

jako móvnutím proutku zmizel v
nentÍvratnurok 2007 a mdme rok S ma7.
ickou osmičkou na konci. Tak jako obvykle přemýšlíme, jaký asi bude, Co nds v
něm čeká, čímnós překvapí.
Jsem přesvědčen, že bude takový, jak
si ho sami prožijeme. Protože vždycky
zdleží jenom na lidech, na jejich přání,
na jejich snažení. Neříkám, že všechno
půjde snadno, ale půjde to - musí to jít,
Každý z ntis sní o tom, co se podaří
jemu' jeho rodině, jeho nejbližším. ]á
sním o tom, Co Se ndm povede všem
dohromady v našem Distriktu ]22. Vím
ale také, že plnění našich snů vyžaduje
intenzivní práci nds všech - nejen těch
v kabinetu D 122, ale opravdu všech,
kterým leží osud našeho lionského hnutí
na Slovensku, v Čechrjch i na Moravě
na srdci. Prdci systematickou, nenechat
Se odradit, vytrvat. o totéžale prosím i
VtÍs všechny česko-slovenské liony pomozte ndm, protožejedině tak dosáhneme
úspěchu.A nechtějme změnit všechno najednou - to nejde. Musíme pracovat tak,
aby změny byly postupné, ale nevratné.
Vždyt, rokem 2008 nic nekončí - přijdou
roky další a na nós i naše ncístupce čekd
další spousta prdce.
A tak přeji nejen Vdm všem zdraví,
osobní pohodu a mnoho úspěchů, ale
totéži pro Vaši rodinu a Vaše blízké,
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rloloč&s
Poločas mdvýhodu: můžemebilancovat, ale ruÍroveňupřít
síly do toho druhého. Co se nepodařilo, dli se změnit, co se
podařilo' je potřeba udržet. Proto jsem se zetpal guvernéru
našeho d,istrikn TbmdšeRyby' jak se v poločase cítí.

bych ocitoval odpověď pÍátet z LC Bratislava Pressburg - .....
práca, ktorá nie je zaplatena, ale ocenena niecim najdrahsim:
Vdacnostou, radostou a usmevom nevidiacich, ci postihnutych a
rozztarenymi ockami opustenych deti.....
Jak na Tebe zapůsobila návštěva Ameriky?

Nelitujete toho' žejste přija| guvernérský,,úřad..?

13 dnůje velmi málo na to, aby člověk mohl posoudit tamní
lionské
hnutí a naše.Na každý pád je lionskému hnutí věnován
Skutečněnelituji, Žejsem se stal
většíprostor ve sdělovacích prostředcích. Jejich
guvernérem.V prvéřadě je to pro
členovéjsou staršía je mezi nimi méněžen.Ale
mne pocta a snad i ,,odměna,.za
to je pouze postřeh z 90. kongresu v Chicagu a
práci v domovském klubu Brnosoudímpodle účastníků
kongresu.
Špilberk. Když mne do tohoto
Myslím si' že spolupráce našich klubů a
hnutí ',zlákala.. naše tehdejší
všeobecně klubů v Evropě je podstatně lepší
členka paní Maruška Noveská,
a aktivnější.Jenom počet našich jume-lážních
už není bohužel mezi námi tak,
klubů
s klubu v Mad'arsku. Polsku. Rakousku a
jsem až tak moc nevěděl, co mne
je o tom dokladem. Ve Státech jsou s
Německu
čeká. Nyní si myslím, že jestli
tradicí
lionského
hnutípodstatnědál a to se promne někde z vrchu vidi' že je i
jevuje zejména v,,seznamech..sponzoru. Slyšel
s
tím,
co
dělám.
spokojena
jsem jednu prupovídku' která se mi v tomto
Za druhéjsem rád mezi lidmi a
momentě zdá příhodná :...na penězích nezáIeŽi,
to se mi v rámci lionského hnutí
zá|eŽi na jejich množství...a ve Státech je to
daří vrchovatě'
zleva: Jana Flanderová, Andrea Hynková, TomrišRyba
skutečnost.
Co nejhoršího a nejlepšího jste
ve své funkci zaži|?
Nevím, jestli je to zážitek, ale momentální stav některých
klubů v distriktu, kteréjsou dle Stanov odsouhlasenýchv roce
2005 na 89. kongresu LCI na pokraji ztÍáty licence mi dělá starosti. Nejlepší zážitek - určitě aktivity našich klubů. Mám radost'
když kluby hovoří o svých humanitárníchaktivitách' když hlásí
splnění úkolu v rámci akce Zrak předevšímII a náš distrikt splácí
alespoň část pomoci, kterou jsme obdrželi z oak Brooku na
výstavbu očníhostřediskav Praze.
Y čem by se mě| náš distrikt zlepšit?
Všechno je pouze a pouze na členech našeho hnutí. Jsem
přesvědčený,že v posledních letech se udělalo mnoho práce ze
strany vedení distriktu a aťto byl tým Jirky Zapleta|a s Borisem
Hynkem nebo Tibor Buček pro administrativní pořádek v distriktu' i pro rozšířenímezinárodní spolupráce. Pochopitelně ne.
zapomínám ani na všechny pastguvernéry,bez kterých by nebyla
úroveň našich klubů tak vysoká jako je. Mnoho z nich je 1o0vo
na úrovni vyspělých klubů v západní Evropě. I zde však bojují s
členskou ziíkladnou, která již není nejmladší' bojují s aktivitou
členů,ale to je opět druhá stránka mince, kdy pracovní vytíženi
neumoŽňujese podílet na organizovánílionských akcí.
Bohuželjsou však kluby' kde jsou členovévelmi pasivní a platí
pouze člensképříspěvky. Jak s touto pasivitou bojovat skutečně
nedokáŽi Íict, natožporadit.
Proč by se měl člověk stát Lionem?
Ve dvou větách: mít dobrý pocit nad vykonaným dílem - pomoci těm, kteří moji (naši)pomoc potřebují a nemusí to vždycky
být pomoc finanční.Možnost rozšířit svoje obzory ve spolupráci s lidmi' se kterými jsem na stejné',vlnové.,frekvenci'Rád

TbmášRyba a mezíndrodníprezidenÍAmarasuňya Mahendra

Co je tvým cílem do druhého po|očasu?
Můj cít pro druhou polovinu funkčníhoobdobí je velmi jednoduchý . pracovat aktivně pro činnostdistriktu, pňpravit dobře konvent, kte{i se uskuteční24.kvétna 2008 v Brně a současněijeho
doprovodný program. Jsem rodilý Bňak a tak chci pochopitelně s
týmem brněnslcýchlionůvedených paníLeou Janků- zmocněnkyní
pro přípravu konventu ukázat Brno z télepšístránky.

Děkuji za rozhovor
Martin Komárek
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Jak získatnovéLiony?
Nóš diJtrikt by se měl dá.l rozšiřovaÍ. NetruÍmedost klub,ů a situace nělderých není úplně aíviděnftod.nd Chevřeně o tom
Ryba, i když s obrovskou ůúvkaulianske zilvořilasti a respektu.
mluví i guvernér Tbnuúš
Po|oži|ijsme několika nďim klubům dvě olázk1':
l) Vidíte nějakou nojnst ulo1Í l,e vašemokolí noý klub?
2) lak byste vsst,ětlili někomu, kdo uvaluje o tom, ie se stane linnem to, co mu
členstvíúÍ?
Z odpov&i LC Plzeň City:
1) Vzhledem k tonlu. Že nášklub LC Plzeň City již brzy dosáhnepďtu 29 členů
(z tohoje drtir.ár'ětšinačlenů,kteří se pravidelně a aktivně účastní
schůzía aktivít
klubu). coŽ por'a.Žujemev našichpoměrech za maximum členůna jeden klub a
vzhledem k tomu, Že obdobná situaceje v dámskémLC Plzeň Bohemia' domníváme se, Že v Plzni čijejím blízkéokolí by mohl vzniknout další. nejlépesmíšený
a pokud moŽno oňentovaný na mladšíročníkyčlenskéziíkladny. Problém spďívá
ve sponzorovi, tedy v klubu, ktený by nový klub zďožil. Vztrledem k tomu, že niáš
klub LC Plzeň City zakládal více klubůajeho činnostje ,,nabita . dalšímiaktivitami,
domníviímese, Že nríšklub by dalši asi již nebyl schopen za|oŽit.
2) - setlcínía přátelswí s lidmi zqímalych osudů,vzdělránía funkcí, s ktenými by
člověkneměl jinak šancise setkat
- přátelskou, družnou a konstrukivní atmosféru
- možnostpodnikání aktivit' kteréby jinak sám nikdy nepďnikal (z důvďů pohodlnosti' nebo relativníhozanepnázdnění,
nedostatkufantazieatd.)- jako např ruzné
vzléIávací akce, společnénávštěvy zajímavých míst a pořádání spolďensloých a
kulturníchaktivit, sportovníchakcí atd.
- možnostsetkávríníse s přáteli se zahraničí'pďnikání spolďných mezinárodních
akcía tím,,Stavěnímostůmezi niárďy..
A tímvšímpomáhatZdravotněpostiženým|
(dobý pocit z dobrého skutku, ke kterémučlověk pňspěl v|astníaktivitou se nedá
ničímqvážit).
za všechnyčlenyLC PIzeň City llkiš Bolek sekretdř
Z odpověď Romana Hrdého sekrttr{ře LC Kar|ovyVary
1) nevidím reálnou moŽnos! za|oŽit LC v KV kraji. LC K'Vary existuje s tím, že
řada členůdojiždíze Sokolov4 Chebu, F'Lízní' Máme i zájemce z Aše. K|ub je
časově,organizačně a finančněpoměmě nárďná ziáleŽitost na to, aby účelně,kvalitně, ekonomicky pracoval v každémokesním neboještěmenšímměstě.
2) členstvív LCje dobrovolné a přísně l^ýběrové.
Ne|ze se do něho přihlďovat lze
bý do klubu pouze pozviín svým garantem. I proto jsou odchďy členůpoměrně
vzácným jevem.Každémučlenuklubu by č|enswímě|o ďít pocit naplněníz toho,
Že můžedruhým pomiíhat- aťužjakoukoliv formou. Heslo,,we serve..by nemělo
zůstatjen na papíře.
Z odpověď Charterpresidenta LC Bratislava Pressburg Petera Lfilcy
|) Moznost zalozit novy LC je tu strle, pretoze okolo nas zije velrni vela |uď so
socialnym citenim a takych,ktorym nakJadyna posobeniev tomto klubovom zivote nerobiaproblem.Cize podu pre vznik a zalozenie klubov by sme mali, v kazdom
regione. Mame clena nasho LC' ktory hďne cestuje a v Lucenci ma par podnikatelov,prisrupnychna zalozenie noveho LC. Iny clen ma dobre vztahy s podnikatelmi v Bojniciach. kde je realne moznost vzniku noveho LC. Najvacsim vsak
problemom su vsď pre nas momentalne financie a cas, pretoze nas momentalny
projekt,ktory realizujemeVYSTAVBA CHOVNEI STANICE S PORODMCOU
PRE PSOV PRE NEVIDIACICH V JAKUBOVE, v naklade cca 1.500.000SKK,
ktory je vo finisi. r,lastneprakicLa uz pouzitelny,vo februari-marci bude kolaudovany,nam berie takmer vsetok volny cas a nasa klubova pokladnicaje vyprahnuta,
ako pust Gobi. Pomozte nam pomahat.
2) V prvom by som chcel povedat,ze ak uz niekto uvazujestatsa clenom LC, musel
ho niekto oslovit. . . vybral si ho po dlhsom serioznom zvazovani a pozorovani.ci
tento clovek splna poziadavS zhrnute v nasom moralnom kodexe. Taky by mal
byt spravidla posup. NOVYCH CLENOV MOZNO PRIJAT, LEN NA ZAKLADE POZVANIA. Netvrdim, ze sa nestava,aby clovek oslovil liona o zaujem stat
sa lionom. Nasleduje rozhovor. Moje prve otazky by boli osobneho charakteru.
Zamestnanie,rodinne zazemie, . . .. ' Dalsia oblast rozhovoru by smerovďa k tomu,
v com budu spocivatjeho povinnosti.. . naklady na prevadzku.. .cestovanie,rocne

poplatky, spolocenskeposedenia,vecere, navstevy inych klubov v ramci Ceska a
Slovenska,ine - zvysene naklady v pripadeclena prezidia. . . prezidenta. . . guvernera. . . Az potom by som presiel k dalsiemu bodu:
CO MU CLENSTVOV LIONS CLLtsE DA?
- FANIASTICKE
spolocenstvo ďusevnenych ludi, ktori sa rozhodli v priatel.
spoupatricnostinepňamo pomahat tym, ktory sa nie vlastn. vinou dostali do situ.
acie, kde su odkazani na pomoc inych. Tych odusevnenychludi z cca 20 clenov
klubuje mozno len 8 - l0 i viac, no ich sila sa rovna hurikanu,ktory sa neohlasi,len
zrazu pride a s nenormalnousilou tlaci vsetko vpred.
PRACA' ktora nie je zaplatena,ďe ocenena niecim najdrahsim: . ,,Vdacnostou,
radostou a usmevom nevidiacich, ci postihnutych a rozziarenymi ockami opustenych deti."
Z odpověď Miroslava Dzurcnka LC Zvolen

l) prvoÍrejednania boli s priatelrni z Banskej Stiavnice,je tam problem oslovit
dostatocny pocet zaujemcov.
2) hlavne to aby hladal svoju poziciu pri charitativnych aktivitach a urcite nehladali
v klube len svoj obchod. apod.. ..
Z odpovědí prtzidenta Rudy P|ačka LC Rychnov nad Kněžnou
1) Zatím žádnoumoŽnostLC klubu v okolí neviďm.
2) Myslel jsem si, Že to vím. Tirdy,Že bude mít šancipomiíhatlidem ktefi jsou v
nouzi, tedy nejenom v hmotnénouzi ale i Životní.
Z odpověď zístupce LC o|omouc
l) Nedomnívám se, že ve městě velikosti olomouce by mohl existovat více neŽ
jeden klub' pokud pochopitelně upřednostníme kvďifu před kvantitou.
2) Předevšímmožnostpravidelného setkávání se zajímav,ýmilidmi z ruzných obo.
rů lidské činnosti, šance keativně plánovat akce či projekty' jejichž výstupem je
pomoc handicapovaným(a nejenjim)' ale zároveň bývá v klubech obvykle velmi
příjemná atrnosférapřejícínejen v práci, ďe i zábavě, sportu' kultuře apod..
MUDr oto Košta, LC olomouc
Z odpověď zísfupcek|ubu LC Rokycany
l) zatím ne
2) Kolektivní schopností dělat vše pro pomoc nďim potřebným spoluobčanům
získáváme pocit štěstía zadostiučiněníz dobře vykonané práce pro blaho jiných.
Vlastněje to i našeblaho a naděje,že v případěpotřeby pomůženěkdojiný zase
postavenív tom nejlepším
niím.Členstvímv LC získáviámeprestižníspolečenské
slova smyslu a nadstandartníspolečenské
vyŽití.Získali jsme přátele nejen u nás,
ale po celémsvětě.Setkávajíse spolu lidé'kteréspojujesnaha pomoci bližnímbez
ohledu na politické a náboženské
vyznání všechzúčastněných.
LC Rokycany má
novéwebovéstránky s adresou:lcrok.ic.cz
Z odpověď sekrctrířky k|ubu Heleny Mikešové LC Plzeň Bohemia
1) nevidímemožnostzaloŽenínovéhoklubu v našemokolí
2) po důkladnémuviťeníněkolika členekna vašiotiázkudáváme shodnouďpověď
všechniís:
. o lionismu lze podat ziíkladníinformace
- jde o osobnípostoj každého
člověkapomoci druhému
- příklad z okolí
(tím,žese veřejnostúčastní
našichakcí a pozná našípráci, nás, pozná smysl těchto
akcí,smysl našípráce, pak si konkétní osoba uvědomí,zdaJi chce pomáhat druhým a stiátse členemlionskéhohnutí).V prvéřadě musíme být my Vzorem pro
potencionálníhočlena.
Vážení lionští přáte|é uvítrímevaše příspěvky a nríměty na toto téma!
Děkuieme Manfu Komtirek a redakčnírada lionskeho bullethu
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První a druhézasedáníčlenůKabinetu D 122
se konalo v Brně
knttpttttě sI(;HT FIR,ST II. 'sÍtÍlt1xlkrut\tt.jt - 'fittuttt.ttípří.;pěl'kl' na
ilkCi '-'tt'slttll.
nušelk) distriknt LC Pru|u orel, LC Pl^,eli
1lrrlsÍřtdiliCÍ\'ín1
Bohemia' LC Prulut Boheniu l\nbus.sudor, LC Rl.t'ltttttyttutl Kně1nou Dobrontilu, LC Ktl'šict' LC BruÍi'sluwt Btlnu Fittt,, LC Bun.skí Bl''ylrit'tt Leu. I'C
Bru|i'slayu Dattullitt's _ v'šetnklubtint i 's přítnítni plutbumi t]tl ouk Brtxúu .,tt
Pod7lru

tutl

'j tj i c lt 1lří'spt'v kl' d ě ktt.ic tn e.
Dále kabinet projednal

zejména přípravu konventu

tečnív Brně právní vztahy v D l22

24.5,2008'

který se usku-

spoluráce s Fondem Soaré náplň činnosti

region chairmana a další

Pmní schůzka Kabinetu LCI D122 Česktírcpublika a Slovenskj republika
v lionskémroce 2007-2008 se konala dne 22.9.2007, dalšídruhéjedntÍníbylo
svoldno o dva měsícepozději 24.] 1'2007 v Brně ý restauraci Bohémú.
První jednání 22.9.2007
Guvemer distriktu 122 TomášRyba zahájil jednáníkabinetu,přivítalvšechny
přítomnéčlenynově jmenovanéhokabinetua hosty.Všichni přítomníobdrželi
od guvernérajmenovací listiny pro práci v roce 2007.2008. Potéinformoval
členykabinetu o jednáníchna kongresu v Chicagu.
J. Kašparapřednesl zprávu průběhumezinárodníhokempu mládežespolečně
s promítánímzajimavých akcí během kempu. Členovékabinetuse usnesli , že
Mezinárodní kemp mládeŽe v roce 2008 Se uskuteční
v Plzni.
Zlatica Chebeňová předloŽila všem členůmkabinetu podrobně zpracoVanou písemnou zprávu o letošnívýměně mládeŽe. Celkem vycestovalo 85
studentů.
SIGHT FIRST II. - Zrak především
Usnesení: Příspěvek na program SIGHT FIRST II (csFII) by měl |etos
činit nejméně 15 UsD na člena k|ubu. Upozorňujeme' že tento příspěvek
nemusí být nutně vybírán od jednot|ivých členů,a|e k jeho úhradě je
možno použít také část výnosů ze spo|ečenských akcí (aktivit). Z h|ediska účetníhoa daňového se jedná o výdaje na humanitu. Pokud nechcete
z ekonomických důvodů posí|at peníze přímo na LCIF do USA' je možno
je pos|at na účtydistriktu (viz manuál pok|adnfta), je však bezpodmíneč.
ně nutno pos|at s tím pokladnftovi i zprávu o tom, že posí|áte peníze na
LCIF. Peníze pak budou odesí|ány hromadně jednou za pů| roku.

Druhé jednání 2 4.||.2007
Guvemer distriktu |22 zahájiIdalšíjednání'poděkoval všem,kteří se podíleli na přestěhování kanceláře sekretariátu v rámci budovy v Rychnově nad
KněŽnou. Seketariát plní svou funkci stejněi nadále.
Pokladník distriktu informoval o stavu konta na akci SIGHT FIRST II.
a získaných finančníchprostředcích, obsahově ji doplnil 2. VDG Juraj
Schwarz.
Dále byla projednána problematika příspěvků do oak Brooku a příspěvky
v rámci distriktu. Guverner přednesl zprávu o podávaníměsíčních
hlášeních
do Oak Brooku.
PDG Tibor Buček informoval o Europa fóru, kterého se s našídelegací
zúčastnil.
Zlatica Chebeňová připravila zprávu o výměně mládeŽe2008-2009. Mohamad
Chmaitilli byl jmenován ZáStupcempro výměnu mládeŽe v ČR a takéčlenem
komise pro výměnu mládeže.
Jiří Zatloukal všechny přítomné informoval o jednání s Král. Vinohrady
OFC.
Boris Hynek seznámil členykabinetu s průběhemsetkáníRCH s prezidenty
pražskýchklubů.
Hassan Ezzedine předložil písemnou zprávu o setkání funkcionářů v Praze,
kterése uskutečnilo9.1 l.2007
Dalšímibody programubyly: dalšípostup při sbírcepoužitýchbrýlí' vyhodnocenísoutěŽeMírový plakát 2007-2008,družebnístyky s bavorskýmidistrikty a jiné.
Usnesenípro prezidentyklubů:Připravit návrhy na vyznamenáníčlenůklubů
D I22, které se předají případně zašlou guvernerovi distriktu Tomáši Rybovi
t e r m í nd o 3 l . 3 . 2 0 0 8
Ivanrl Skřítecká, Cabinet sec,reÍanl,2007_ 2008

Březnemnám začnouvolebnípřípravynového
vedeníklubu
Je únor 2008, plesová sezónaje v plném proudu a pomalu se k nám blíŽí
vyvrcholení lionského roku 2007_2008 konventem' kteý se uskutečni24.5.
2008 v Brně. Předtím se v klubech začnoupřipravovat volby nového vedení
klubu, tedy prezidenta, viceprezidentů, pokladníka a sekretiářeklubu, popří.
padě ostatních volených funkcionrářů.Přeji všem klubům úspěšnouvolbu
novéhovedení.Byť má každý klub svévlastní stanový kterymi sejako právní
subjekt řídí' měli by být v souladu se stanovami mezinárodními. Dovoluii si
připomenout všechny důležitétermíny a úkony spojených s volbami funkcionrffi, kterévycházejí s mezinrárodníchstanov.Jedná se
zejménao povinnosti prezidenta a seketiíře klubu.
Nominační schůze LC: V březnu 2008 budou probíhat nominačnízasedáníklubu. Termín a místo konání tohoto zasedání stanoví představenstvo klubu a uvědomí o tom poštoukaždéhočlena
klubu nejméně 14 kalendářních dnůpřed termínemjeho konání.
Nominační komise LC: Prezident klubu jmenuje nominační
komisi, která přednese jména kandidátů na jednotlivé funkce v
klubu na nominačnímzasedáníklubu' Na tomto nominačnímzasedání klubu
můžetakékteýkoli členklubu navrhovat kandidáty na všechny úřady klubu,
kterémají být obsazeny v následujícímroce 2008-2009.
Vo|ební schůze LC: Důležitáje vlastní volební schůze,která musí proběhnout do 15. dubna 2008, v termínu a v místě stanovenémpředstavenstvem
klubu' o konání tétovolební schůzeuvědomí sekretiářklubu písemně každého ělena klubu 14 kalendářních dnů předem, a to buď poštou anebo osob.
ním doručením.oznámení bude obsahovat jména kandidátů schválených a

navrŽených na nominačním zasedáni klubu. Na volební schůzi není možno
z pléna nominovat už žádnékandidáty.
odesláníNášeníPU 101: Nezapomínejtena hlášeníPU l0l, ale většinasekretrířůjiŽ toto hlášenídělá dobře a včas'Jedná se o LIONS cLUB's OFFICER
REPORTING FORM' tedy blášenío nových funkcionrářích klubů - klíčovétúášení,kteréje potřeba vyplnit včetněpoštovnícha elekEoniclcých adres. Na zrákladě tohoto hlášeníobdrŽífunkcionríři klubu pořebné materiály z Hlavní kanceliáře
LCIA v oak Brooku a dalšíiďormace ze seketariátu kabinetu LCI D122. Na
ziákladě tohoto hlášenízískají funkcionrífi klubu přístupová pníva na
wEB LCIA' kde budou moci zadávat dalšípovinná hlášení(zejména MMR) a upravovat informace o klubu a jeho členech. Povinnost
odeslat hlášeníPU l01 se ýká i klubů, u kterych nedocházikezměně
funkcionrířůklubu, v takovóm případě sloužík potr'rzení fiuůcionáře
v dalším|ionském roce. V případě jakýchkoli otázek či problémůse
obraéena seketiíře D |22 _ office@1lonsclubs.info.
Tato hlášeníje sekretář klubu povinen odeslat do 3l. 5. 2008.
Lze ho zaslat poštouna adresu:Lions Clubs Intemaťonď Association, 300 W.
22ND STREET,
OAK BROOK, ILLINOIS 60523-8842, USA, emailem: na
adresu: wmmr@lionsclubs.org , nebo zcela jednoduševygeneruje toto trlrášení
na WEBU LCIA (přesný návod v aktuďzovaném Manuiílu sekretiáře verze 1.2,
který je k dispozici v elektronické verzi na WEBU D122 v administrativní ěrísti' nebo jej na vyžádátti zašle e-mailem sekretariát distriktu (office@1ions-clubs.
info).
Ivana Skříteclai, Cabinet secrétary 2007-2008
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Nominačníschůzkana příštíguvernérku
_ časopisLION'
i regionráJních
médiích
bů,zviditelněníLCI v celostátních
distriktníweb' vzájemně navštěvovatakce klubů,poznat zaměřeníklubůa
specializacičlenů
v klubech,zefektivnit komunikacimezi kluby a distriktem,vychovávatnovédisniktníopory pokladníkázeň ve všechsměrech,mít
na zřete|i uspořádrání
Světovéhokonventuv Praze a další.
Přítomnírovněžprojednali nominace na pozice 1. a 2. viceguveméraa
shodli se na doporučení Juraje Schwarze a Borise Hynka s tím' žeo nich
schůzka
budehlasováno na konventuďsaiktu 122 . 2452w8. Nominační
probíhalav příjemnéa přátelskéatmosféře.
v podvečemíchhodinách nrásledovďbenefičníples
Po ukončeníjednríní

Ryba, Jana Flanderovó, Tibor Buček
zleva: TottuÍš
Guvemérkounďeho distriktu pro nadcházejícíklubový rok 2008-2009by se
měla stát Jana Flanderová zLC P|zeítBohemia. Mezinrírodníradě řeďtelů
LCI to doporuěujeusnesenínominační
schůzky,která se uskutečnilav sobozleva shora: Anlrea Hylkovti, I.ea Janků, Jiří futloukal' Juraj Schwarz,
tu2.2.2008v restauraciBohémav Bmě.
Ivana Skřítecl<li, Boris Hynelq Honza Kalaš
svolánadosknéhosalonkuÍ€slauraceBohémav Bmě.Byli pozváni
Schůzkabyla
zleva zdola: Tomóš Ryba, Iana Flanderová. kandidtitka na guvernérku,
všichnipastguvemeň'úceguvemeň'pokladníkaseketrářkabinenr,regionchairmaTibor Bučel<,PDG Rudolf Vevoda
proběhlapod vedením
ni a zonoúchairmarri.
schůz]<a
IPDG TiboraBučekaJana
Ftanderoví-kandidákanaguvernértunašehodisti}u
všechnypňtomnésezruámi.LC Brno a LC Bmo Špilberk v hotelu Grand. Někteří lioni z vedení distriktu
|asesrými ánĚry a ďi pto svéttŇházejicíg;verrÉnkeoMobí.
se ho také zúčastnili.Všem se tam velice líbilo věetně poslechu a tance u
Jejímhlavnímmottemje,,Porozumění- důvěryhodnosta činorodost... cimbiálovémuziky, která ukončila plesovou zábavu až v ranních hodinách.
Jako hlavnía zásadnícíleuvedla:Rozšřovríníčlenské
ztíkladnya pďtu klu.
Ivana Skřítecl<ti. Cabinet secretary 2007 - 2008

Guvernérocenil práci Mgr. Pavla Vošahlfta

Mgr. Pavel Vošahlík- ředitel školypro zrakově postiženév Plzni obdržel poděkovóní guvernéradistriktu. Předdvala jej ] . VDG Jana
Flanderovd v poslední den jeho působenívefunkci ředitele. Byla to úžasné
odbodobípřekrósné spoluprdce s LC Plzeň Bohemia.
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TIMETO CARE TIMETO SHARE
ným Gala vďerorn' privítacímkoktailom azáverečným programom.
V neposlednej rade, preslívky medzi rokovaniami a vďerné pďujatia
boli príleátostami na osobnéstetnutia s priateÍmi a znrámymi lionmi,
kde sa získavali skúsenostiz činnostídomovshých klubov a samotného I,CL Mďi sme tu česťsa stretnúé
s býďými IP - Jimi Ross,
Ashok Mehta a súčastrýmIP Mahendra Amarasuriya. Ashok Mechta
si spomínal na svoju návštevunrášhoďsniktu a menovite PDG Jřku
Zatloukďa ktor'ý pobyt zabezpďovď aAshoka sprevádzal.

Budova Parlamentu

Rokovacia sdla Parlamentu z priestoru pre voliacich členov
Time to care - time to share bolo motto 53. ročníka Európske.
ho Fóra LCI. ktoré sa uskutočnilo v dňoch |7 . _ 2}.októbra 2007
v Bukurešti. Bolo to iba po druhý krát' čo sa toto význaÍnnéstret.
nutie lionov uskutočnilo v štiátoch strednej a qýchodnej Európy.
Prezidentom EF bol PDG Beneďct Ancar' ktoý spolu so svojím
tímom pripravil program rozdelený do iďormačných a pracovných sekcí' z ktoých si každý účastníkmohol vybraépoď'a svojho záujmu. Miestom konania sa stala budova Parlamentu, ktorá
je znétmaako druhá najváčšiabudova na svete. Tou najváčšouje
budova Pentagonu.
Ako už býva zvykom, pred samotným EF sa uskutočnilo stretnutie poverencov pre qýmenu mládeŽe' kde sa riešili akturílne otrázky
výmen a kontrahovali miesta pre našich účastníkovYE Program.
stretnutia sa zúčastnili Eva Jančíková aZ|atlca Chebeňová, ktorá
preberá funkciu ditrikfuiej koordinátorky.
stihnúévšetky zaujímavé a podnetné akcie samozrejme nebolo možné . Sústredili sme sa na programy týkajúce sa hnutia vo
východoeurópskych štátoch' progÍamu csF tr' medzinrírodnej
spolupráce medzi viacertými klubmi a distriktami' tzv. Internationď TWinnig Event a medzinárodné vzťahy.
Európa Fórum je najvyššíorgán lionského hnutia pre Európu.
Náš distrikt' ako člen EF' mď právo hlasovania o jednotlivých
predkladaných bodoch ako napr. volba medziniírodného riaditela,
finančnéhoriaditela ďďších EF' prijatie Bulharska za riadneho člena EF....
okrem oficirálnych podujatí boli programy spojené so slávnost-

Ashok Mehta a 2. VDG J.Schwarz
Vel'mi významnéhoocenenia sa dostalo IPDG Tiborovi Buče.
kovi od 2.YIP Eberharda Wirfsta' ktorý ho vyzval na spoluprácu pri príprave a prrcsadzovanísvojho programu.
Ďalšie EF v roku 2008 sa budekonaévo francúzkomCannes.
Juraj Schwarz,2.VDG

J.Schwarzpri prezentácii D 122 a LC Danubius

ffi
Wegrue

buttetinLClD122 ČRa sR
a illovenskýLion- informační
Český

Ing. Michal Rabas
odešlavelkdosobnostlionskéhohnutí
V pondělí 5. listopadu 2OO,7ve věku 43 |et, zemřel po dlouhétěžkénemoct
hejtman Pardubickéhokraje Ing. Michal Rabas' zak|ádajicičlenlionskéhoklubu
Pardubice.
Michal Rabas byl jedním zpéticeiniciátoru, kteří se rozhodli za|ožitlionský lví
klub v Pardubicícha osobně prosazovaljeho ustavení.
Jak svým vlastnímaktivnímpodílem,takiztitulu svéfunkce přednostyokresního úřaduPardubice - pomohl klub v roce 1999 za|oŽit.
Následně se stal členempředsednictvaklubu, kde byl výraznou oporou zak|ádajícímupresidentovi.Byl zvolen vícepresidentema následně i historicky druhým
presidentem klubu, a to V období 20Ool20OI.V tétopozici významnénapomáhal
rozvoji všechčinnostíklubu a aktivně se zapojoval dojehojednotlivých akcí.
Po celou dobu výkonu svépresidentskéfunkce klub důslednězviditelňoval ve
Životěnejen statutárníhoměsta Pardubic' ale i celéhoregionu,celéspolečenském
ho Pardubickéhokraje.
I po skončenípresidentskéfunkce zůstalvýznamnou osobnostíklubu, pomáhal
v jeho činnosti,svým osobnímpřístupemse výraznou měrou zasadil o jeho rozvoj'
Svojícharismatickoua kamarádskoupovahouse nezapomenutelněvryl do historie
klubu a do paměti všechjeho klubových kolegů- pardubichýchlvů.
Čestjeho památce !
Lubomír Motyčka
Zaklddajícípresident LC PARDU B ICE
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LC Pardubice
Za praotcem Čechem
Pardubický Lions club nežijepouze svými klubovými schůzkamia charitativními
programy' Svůj klubový Život naplňuje takémnohými akcemi mimo pravidelné
schůzkya tak se rozvíjíosobnívazby a přátelství.
Dojiž tradičníchakci se vŽil podzimníklubový vikendový výlet. Tentokát to byl
první víkendv říjnu,kdy se pardubičtí|vi vyda|i po historii českéstátnosti.Nejprve jsme navštíviliStarou Boleslav, kde jsme si pfipomněli osud svatéhoVáclava a
potézavítalido starověkéhoMě|níka.Nejen historiíživje lion a proto vínoLudmila ve svých barevných
variantách
posilujícím
byla
mokem.
Vywcholením byl
druhý den qýstup
na horu fup. Pro
některé členy to
byl přímo prvovýstup a pro všechny
připomenutí ďkud
jsme vlastně pďali.
A to mléko a strď
jsme si nakonec dali
v zámecké hospodě
v Detěnicích.

Dostihový den LC Pardubice
Poslednísrpnovývíkendproběhlona Pardubickém
dostihovém
závodištitradičnísetkáníčlenů
LC Pardubiceajejich přátel s přáteli |iony ostatníchlion.
skýchklubů.Kromě příjemnýchsetkánísi na svépřišlii fandovéušlechťlých

zvířat, jak při sledování jejich zápolení s překáŽkami dostihů, tak i u boxů a
sázkových terminálů.
Vzhledem k tomu, Že se počasíopět vydařilo a sponzorská firma ZEUS naše.
ho |iona Vlastíka Freiberka se postarala o pňjemné prostředí včetněobčerstve.
ní a přítomnost významných hostí,doporučujemevšem si rezervovat v kalen.
dáfi na příštírok sobotu o tomto termín.

8. Zámecká slavnost
8' Zámecká slavnostprobíhalav duchu divadelníhopředstavení,,My Fair Lady...
Do programu slavnosti vstoupili i herci Východočeského
divadla svými výstupy a
písničkamiz muzikálu ,,My Fair Lady..a hudbu k poslechu i tanci naplnil pardu.
bický ''J.K. Band...
V úvoduslavnosti byly předány šeky presentujícípomoc našehoklubu v charitativní činnostiklubu. Šekv hodnotě 10 000,- Kč převzal děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, profesor MUDr. Arnošt Pellant.., na
nákup pfistroje na záchyt sluchových vad v novorozeneckémvěku. Šekv hodnotě 14 00o'- Kč převzala primrářkaoddělenídětskéchirurgie Krajskénemocnice
Pardubice MUDr. Jarmila Antonová, na pofizení přístrojena měření prokrvení
končetindětí po úrazech.Šekv hodnotě 20 000,- Kč převzala ředitelka Dětské
školky pro děti s vadami zraku, paníIvana Vondráková, na dofinancovánípoňzení
',speciálníbezdotykovétabule...
Aukce hodnomýchpředmětů'jejichž výtěžekbyl převedenna charitatir'níúčet
nďeho
klubu' probíhalapřímo na nádvořízímku a k dražběbylo pňpraveno l0 předmětů.Prémiípro všechnyús$šnédražitelebyla spolďná fotografies ,Miss Junioť.slďnou Lucií
Blažkovoq ktenáu aukce asistovala.A na konci aukce se na pomyslnévýsledkovétabuli
objevila črástkal04 000'-Kč

AÍž;rje9.ZánuW
s|avnost,
nakterouvrásLC Pardubice
užtď srdďnězve'
Ing.JaroslavVÍvra,pre7ident
LC Pardubice

LC Tíbor
Návštěva na akci nevidomÝch
a slabozrakých

klubovéschůzce.No a úplněna závěr - všechnonašeúsilíbylo směřováno vlast.
ně pro jedinou věc . pro finančnípomoc našim postiženýmspoluobčanům,to
je hlavní úkol lionslcých klubů, ten byl i tentokÍátsplněn a to je vŽdy příjemný
pocit.

SoNS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozralcých)paří od založení
LC Tábor k hlavnímorganizacím,kam nášklub zaměřuje dobročinnouaktivifu. v
|etošnímroce dar 20.000 Kč byl pouŽit na financovánírekondičního
pobytu členů
oblastníorganizace,kteý se konal 8. až 15. ziři v HolenskémDvoře u Kardašovy
V říjnu 2007 proběhl druhý ročníknašíslovenskéklubovéakce ,,Najdi si svého
Řečicea kteréhose účastnilo
40 členůz celkových 72.
medvěda...V hotelu nad vesničkouZazrivá 1smese sešli v sestavě 24 horalůa
Prezident klubu p' Ing. Václav Hofreiter a pokladníkJUDr. Zdeněk Kučera||. záši
horalek 1. srpna odpoledne, někteří nedočkavcijiŽ o dva dny dříve. Z programu
navštívilifuto akci.
se vydaři|a hlavně malebná procházka do sedla Mezirosutce v délcecca 4 hodiny
2.ř1jna2007 navštíviling. Hofreiter oblastní pobočkuSoNS, seznámil se s její
s převýšenímasi 750 metrů,zakončenádlouho očekávanouzastávkou v místní
činností,s materiály pro výcvik vodicích psů,pro výuku Brailova písmaa s někte.
hospůdceJánošíkůvDvor, která na účastnících
zanechalahluboký dojem.
pomůckami.
rými kompenzačními
Dále koupání v geotermálnívodě v oravici na polských hranicích.I projíždkav
LC Tábor i nadálebudepďporovat tutoorganizacia případnýdalšífinanční
dar bude
Evropě unikátní úvraťovou
železnicíVýchylovka nebo splavenířeky Váhu ažpod
pouŽitna financovánírekondičnÍro
pobyo v roce 2008.
hrad Strečnona vorech.
V hote|u se o nás vzomě starď p€rsonál v čeles panem Callem. Připravili pro nás
rďinný seruis,dobrou baštua pití, včetněmístrrích
kulinářsl(ých speciďit. Večerjsmesi
zazpívď s naši,,dvomíoravskou kapelou...V pruběhupobynr bylo moŽno se podívatna
Jiánošíkolryslavnos.
Táborská setkánía lionský stánek naŽižkově náměstítvoříjiž mnoho let tradici.
ti v Těrchové.Pďa.
Prodej medoviny a točeného
piva patří k nosným dobročinnýmaktivitám našeho sí se nám lydaňlo,
klubu a takéletos se na konto připsalo 25.000 Kč, kterébudou věnovány na humamenší byla pouze
nitámí účely.
úroda hub v místK tradicím klubu patří i návštěvya to Lionské. Letos již poněkolikátépřijeli
ních lesích ve
přáte|éaž z dalekéhoWiesmooru (severnípobřežíNěmecka), i z podstatněblíže srovnání s rokem
ležícího
Welsu a LC Pezinoku.Všemse moc líbilo,ani se nedivím- ohňovývečer- předchozím. Z hor
ní průvod' fantastický ohňostroj, množstvístánků,sobotníprůvod - to vše dělá
jsme si ďvezli dobnezapomenutelnouatmosférusetkání.No a k ní patří i již tradičníspolečenský, rou niá|adu, kiásné
přátelský lionský sobotní Večerv restauraci hotelu Palcát' Průběhje tradičnízážitky, spoustu fo.
úvodníslovo patřilo prezidentovi LC Tábor ing. Hofreitrovi, pak projevy hostů, tografií a výbomé
předáníčestnýchuznánípro našewiesmoorsképřátele za přínos ve vytvářenípřásýové speciality ď
telských vztahůmezi oběma kluby,vzájemnépředánídárků,focení'
mísnríchovďek'
Perfektně připravená a organizovaná akce . jako vždy - táborskými Liony, spojená s obětavostívětšinyčlenůkIubu, nechci jmenovat jednotlivě, to by bylo ještě
Honza Vilímek,
dlouhé,ale poděkováni bylo z ústprezidenta klubu ing. Hofreitra vysloveno na
Jcin Dobrovodslcý

Velká Havrania2007, Ma|á Fatra

Tiíborská setkáni |4. . 1'6.záÍí2007
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LC Plzeň Citv

15. výročíza|ožení
LIONS CLUB Plzeň.City
29. ziří 2007jsme oslavili v kongresovém
hotelu PRIMAVERA v Plzni 15.výročízaložení

V kásném prosťedínovéhohotelu se sešlokolem 80 hostíz českýchi němecIoýchLC klubůa prožilijsme pňjemnéchvíle při poslechu konzertníhovystoupení
kytary PetraVíta a vzpomínríní
na uplynulá lionská léta.Přítomen
mistra španělské
byl takéguvernérLipského distriko pan Frikel s manželkou.Nďím patronámím
zakládajícímklubem byl Lions Club hinc Eugen z Vídně,ďejumelážním klubem
i pro dalšíobdobíbyl Lions club ze Schwandorfuz Německa, se kteým udržujeme
dosud přítelskékontakty.S|avnostnísetkáníbylo pfileŽitostípřipomenout si nejdůležitější
udá|ostiuplynulých 15 let.
Během prvních let jsme poskytovali humanitiírnípodporu z v|astníchpeněŽních zdrojůa získávali zkušenostis klubovou činnostípředevšimod členůLC ze
Schwandorfu prostřednictvím 2 našichčlenůněmeckéhopůvodua vzájemnými
návštěvamiobou klubů.
První našíklubovou činností,prosřednicwím kteréjsem získali finance určenépro
humanitámí účely'bylo pořád.íníplesu (r' 1996) s bohatou tombolou a s podporou
našichprvních sponzoru. S odstupem několika let přibyla dalšívýdělďná činnostpň
prodeji svďeného vína v předviínďním období (r. 2000). obě tyto čirmostise stďy
našíúspěšnounadicí a záhy vstoupily do povědomí p|zeňskéveřejnosti. Finanční
humanitrími podporu jsme zaměfi|i na pďporu činnostiMoservisu v Plzni, kteqý
pečujeo slabozrakéa nevidomév Plzni a v P|zeňskémlrraji' Tyfloservisu jsme předďi v nímci humanitámí pomnoci od r. 1996 dosud celkem 685.000 Kč.
Humanitiámíaktivity byly zaměřeny i na pomoc Kosovu' postiženýmtsunami,
finančnídary v rámci adventníchkoncertů,rozvíjí se i akce sběru ošacenípro
Diecezní charitu v Plzni ve spolupráci s dalšímněmeckým LC Aue Schwarzenberg . Celkem odevzdáno 3,5 tuny ošacení.
S LC Aue Swarzenberg spolupracujemeod r. 2000. Podíleli jsme se i na otevřeni Domu německo - českéhopřítelstvív Bokau.V tomto staroby|émdomě Žil v
|etech 1.I|7-|772 Georg Korneqteolog'kteťýse věnoval vlastivědě a srovnávaci
jazykovědě. Hledal společnápouta mezi ntárody'jimiž se vzájemně ovlivňují v
jazyce i v kultuře.Stal se ve svédobě vzorem tolerance a pokojnéhosoužitísou.
přátelství i svým původemsymbolizuje
sedníchniírodů.Dům německo-českého
dávnépřátelskésvazky obou niárodů.1, května 2004jsme spolu s našimipříteli z
LC Aue Schwarzenbergoslavili v Bokau vstup Českérepub|iky do EU. S oběma
německými kluby udržujemevelice úzkékontakty.l0. listopadu 2007 se zástupci
našehoklubu zúčastnilioslavy 15. výroči za|oŽeruklubu LC Aue.Schwarzenberg. Našim přátelům jsme op|atili návštěvu u příležitosti 15. výročíza(oženi
LC Plzeň City.Shodně jsme konstatovali,ževzájemnénávštěvyklubůjsou velice
důleŽitéa svěděío upřímnémpřáte|ství,které
májiž svoje pevnékořeny častoi v
osobníchkontaktech někteých členůobou klubů.

@-

Náš klub se zasloužilpředevšíminiciativou profesoraJaroslavaSlípky o za|oŽeni
oficiální jumelrížeceléhočesko-slovenského
distriktu ustanovenéhopozději jako
distrikt 122 s bavorshýmdisriktem FoN- l l l. Vyhlášeníoficirílníjumelrážeby|o
v Plzni v r. 1996tj. v době,kdy v čeledistriktu l22 stál jako guvemérprof. Slíp.
ka' Za zv|áštévýznanrý pro rozvoj vztahů našehoklubu a celého distriktu l22 s
bavorským disriktem lll - FoN byl projev prof. Slípky u příleŽitostivyhlášení česko.německédeklarace na zámku Theuern .Projev byl pub|ikován in exteso
v německémvydríníčasopisuLION a něko|ikáte citován v souvis|osti s dďším
rozvojem lions(ým vztahůmezi čes!ými a němechými kluby. Dále to byly přednášky připomínající přirozenou symbiozu obou nďich niírodůu příležitosti v'ýro.
čí založení Karloly university a přednášky o společných historic\ých kořenech
vývoje českého
a bavorskéhoniíroda.
Bohatá byla rovněŽ společenskáaktivita, zejménaúčastpři humanitrímích
akcích' pořádaných v našílionské zoně drámskýmklubem Lions Bohemia v P|zni ' lionslcými kluby v K.Varech' Marinshých Láznicha v Rokycanech. V rámci
klubu byla uspořádrínařada společenskýchakcí jak pro členy klubu tak i pro
manželky a přátele klubu . Naši členovése opakovaně úspěšnězúčastni|iteniso.
véhotumaje Lions Cup K. Vary' kter'ý2 x vyhráli.
V tomto |ionském rrce 2W . 2008 jsme byli pověřeni disniktem |22 orguizaci
Mezinárďního kempu nrládežeP|zeň 2007' kteý se nám vydaňl.

U přiležitosti15.výročí
za|ožení nďeho LC
P|zeň City byly předá.
ny pamětní diplomy
nejen
zak|ádajícím
členůk|ubu,ale předevšímtěm nejaktivněj.
ším členům.Zv|áštní
oceněníod vedeníklubu obdrže|prof. Jaro.
slav S|ípka.Jako výraz
díkůaúctykjeho
neúnavné propagaci
stavěnímostůmezi národy, mezi Čechya Němci, mezi východema zápa.
dem Evropy byl předán obraz od akademickéhomalíře Jaroslava P|eskala.
obraz zobrazuje Jaroslava Slípku jako stavetelemostů,pevně stojícihona
hranici mezi oběma zeměmi východu i západu.
Doc. MUDI F.l.ošan,CSc, prezidentLC PIzeňCity

LC Mariánské Lázné

JT]MELAGE MEaI,LC MARIÁNsKÉ lÁzNĚ - MARIENBAD A LC WI]PPERIAL .tsERGIscImR LÓwE..

Po krátké prázdninové přestávce se v zátÍirozběhly aktivity našeho jejich historii. Nad prospekty mapami a katalogy jsme se navzájem
klubu naplno. Jednou z těchto byla i návštěva členůLC Wuppertal
seznámili i s našimi městy a přilehlými regiony'
MUDr Antonín Somol, kronikóř LC Maridnské kÍzně-Marienbad.
,,Bergischer Lówe... V sobotu 27. Íijna 2oo7 nás z vlastního popudu
navštívilipod vedením pověřence klubu ve věci Jumelage Dr. Franze
Frenzela, čtyfi členové' prezident Peter Wiedemeyer, vicepresident
Rhaban Rau, past.prezident Dr' Wolfgang Gau. Po ubytování hostí
v hotelu Excelsior následova|o krátké posezení v Churchill clubu
téhožhotelu' kde za účastiprezidenta našeho klubu Jiřího Chvala,
sekretiířeTomášeSkurky' kronikáře MUDr. Antonína Somola, a členů
MVDr. Mirko Pyskatého'Karla Herra' Miroslava Klukavého a MUDr.
Romana Vokatého došlo k formálnímu přivítání.
Hosté s potěšenÍmpfijali pozvání na večeři a nabídku k okružní
jízdě po Mariánských Lrízních.Během hodiny shlédli podstatnou část
vnitřní lázeňskéčástiměsta včetně,,zpívajícífontány..'
Společná večeře se konala v příjemnémprostředí restaurantu charlie v Anglické ulici. Večeře se účastnilošestnáct osob včetně čtyř
manželek členůLC Mariánské Lázně-Marienbad. Při dobrém jídle
jsme se vzájemně informovali o lionských aktivitách obou klubů a
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LC Praha San Giorgio
Adventní koncert v Devlově
konzervatoři
V předvránočnímčase spojili síly členovépražsloýchklubů Praha
Strahov San Giorgio, Praha Hartig a Praha První a uspořádali velmi
zdařilý koncert ve velkém sále Konzervatoře Jana Deyla. Tentokrát

jsme se sešli se sv'ými přáteli a sponzory v pondělí |o' l2.?.N7 aby|i
jsme poctěni i přítomností guvernéra našeho ďstriktu. A bylo to velice
podmanivé a krásné setkríní.
V první polovině koncertu vystoupili žáci Školy Jaroslava ležkaa

získali si nás svým bezprostředním přístupem,plným dětské
něhy a snahy o soustředěný výkon. V druhéčástinásledovalo
kultivovanéprovedení nríročnějších
skladeb studenty Deylovy konzervatoře. Mnozí z vystupujícíchjsou již ozdobeni
vavříny z rinných hudebních soutěží.
Irtos koncert oŽivila mluveným slovem dvojice konferenciérů- absolventa Univerzity Karlovy Františka Meda a
nevidoméAlenky Šutové,bývaléposluchačky konzervatoře,
která nejen úspěšněmoderovala, ale i krásně zazpíva|a. oba
nás bravumě proveďi celým programem a ziároveň oznámili' že ýtěžek představení půjde ve prospěch obou výše
jmenovaných škol' zaměřených na hudební výuku mládeže
s postiženímzraku. A jaké by to bylo setkáníbez následnéhoposezení v Galerii Ecce Terra nďeho člena Tomáše Urbana.
Milan Hordček, prezident LC Praha Strahov San GiorR,io

LC Praha Hartig

LC Praha Hartig v Berlíně
Členové
LC PrahaHartigpřijali pozváníčlenů
LC Berlin Unter den
Linden a začátkem
Íijna2007navštíviliBerlín.oplatili jsme tak loňskounávštěvu
němec\ýchpřátelv Praze.

Program setkáníbyl s německou důkladnostípřipraven do obdivu.
hodných podrobností.Při několikahodinové okružníjízdě městem
jsme vedle notoricky i méně známých pamětihodnostíměli možnost alespoň v kostce poznat úžasnýstavebníboom, který Berlínu
vládne. Uvědomili jsme si, že Berlínje velmi ambicióznímkulturním a uměleckým centrem Evropy' Někteří z nás měli to štěstí'že
mohli shlédnoutrozsáhlou výstavu francouzských impresionistů ze soukromých
i veřejných severoamerických sbírek.
V pruběhu návštěvy
jsme byli také přijati
zástupcem velvyslan.
ce v sídle českého
zastupitelskéhoúřadu.
Vrcholem společenskéčástinašínávštěvy
bylo setkánía společná večeře členůobou
klubů v pěknémhotelu
v centru města.
Za LC
Mohamad Chmaitilli
- prezident
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LC Bratislava Danubius

PeacePosterContest2007- 2008
3. celoslovenské
kolo súťaže
o mierovýplagát
Lions Club Danubius Bratislava s potešením
mÓŽe infomovať všetkých lionov distriktu |22
a zainteresovanýchpriatelbv a verejnosťo tom, Že
v mesiacinovemberúspešne
zavřšil3. celoslovenskékolo súťaže
o stviírnenieplagátu s mierovou
tematikouv rámci XX. kola Peace Poster Contest
2007 -2008.
Súťaže
sa zúčastnilo
9 škól a domovov sociálnych
služieb'Žiaci a k]ienti ktorých vytvorili spolu 79
plagátov na aktuálnu témuMier vo svete' o tento malý projekt prejavili záujem i mladšíchIapci
a dievčatá,ktorych úprimnýprejav a videnie témy
nás nemÓženechaťl'ahostajnými.z tohto dóvodu
ich práce boli zaradenédo súťaže
a vystavenéna
výstavke.To sa týka aj kategórie autorov z radov
mentálnea telesnepostihnutejmládeže.
odovzdané plagáty hodnotila odbomoJaická
porota a rozhodla udeliť:
1.miesto.Sofii Šimonovej,11.r.zo SZUŠ,
Snina
2.miesto- Samue|ovi Jurkovičovi, 13 r. zo ZUŠ,
Podjavorinskej 9, Bratislava
Monike Hincovej, 12 r., SZUŠ, Česká 2628t9,
Snina
3.miesto- Kataríne Hojzákovej, 11 r. SZUŠ,
Ružová dolina 29, Bratislava
Pavlovi Kol|ároú,8 r., ZUŠ Podjavorinskej 9,
Bratislava
Cenu prezidentky Lions Club Danubius: Monike Mrázovej, l1 r. SZUŠ, RuŽová dolina, Bratislava;Cenu Ga|érieAndreja Smoláka: Matejovi
Dulinovi, 13 r., SZUŠ, Ružová dolina, Bratislava a Cenu poroty: Mríriovi Kellovi, 19 r.' DSS
Rosa, Bratislava;Branislavovi Vyrvovi, 3 1 r., DSS
KAMPINO' Bratislava; Janke Kulka Bordovačovej' 6 r., ZŠpre mimoriadnenadanédeti, Teplická
7, Bratislava; Marekovi Horanskému,8 r.' ZUŠ
Podjavorinskej 9, Bratislava; Sarah Schrautovej,
ZŠ,Mokohájská 3, Bratislava.
Mierové plagáty 3. celoslovenskéhokola súťaže
dali diviíkovimoŽnosťnahliadnuťdo dušedievčat
a chlapcov do 13 rokov, dá sa z nich vycítiťich
hladanie,túžbadefinovaťpojem mier. KeďŽe téma
vo svojej podstatesa z roka na rok nemení,zvyšuje sa dÓraz na úlohupedagóga, vedúcehoučitelb,
ktorý by mal byť nápomocný pri hladaní inovatívnych techník, ďe hlavne motívov,novej výraznej symboliky pri dodrŽaníformátu plagáta.
Luba Kovóčovti
Lions Club Danubius, Bratislava
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LC PIzeň Bohemia
Plzeňská fi|harmo nie zazáÍi|a
na koncertě ke Světovému dni zraku

Koncert pro handicapované
sále3.l 2.2007pď
Koncertpro hanďcapované
seuskutďnil ve Španě|ském
záštitouprezidentkarepubliky Václava Klause a Jeho eminence kardinála
MiloslavaVlka. Na koncertě byly přítomny ýznamné osobnostiz kultumí
a politické sféry diplomaté,zrakově postiženílidé a jejich sponzoři. Mezi
hostybyli i zástupcinašichklubůLC Plzeň Bohemia a LC Plzeň City.
hudebnícia zpeÚčinkovď SymfonicloýorchestrFoK a zrakově posúžení
váci. Prezident SONS Josef Stiborshý osobně přivítal všechnyúčastníky
koncertu, pďěkoval všemsponzorum za pomoc' kterou poskytujízrakově postiženým.K přítomnýms citem promluvila taképředsedkyně Čestné
rady SONS hraběnka Mathilda Nostitzová, která o přestiívcev rozhovoru
s lionkami velice ráda vzpomněla na plzeňs\ý koncert
pfi příleŽitosti Světového
dne zraku. Ministr Julínek
předal dvě oceněnízapomoc
hanďcapovaným
lidem.
Po skončeníkoncertu jsme
byli pozváni na čÍšivína a
ďjížděli jsme p|ni kásných
dojmů.

Ve Velkémsále Měšhnskébesedyv Plzni se uskutečnil
v neděli7. října2007 II. slavnostní
koncertke Světovému
dni zraku.Vyprodanýsál
přivítalPlzeňskoufilharmonii,která pod vďením inďckéhoďrigenta
DebashisheChaudhurihozaháji|anadičněskladbouJ.JeŽkaTmavo.
modnýsvět.Tatoskladbajeuváděnana všechkoncertech,kterépořádá
Mikuláš' anděl a čertz lionskéhonebe
ďámskýklub LC Plzeň Bohemiav pruběhujedenáctilet svéčinnosti.
hogram byl vybnáns velkoupečí
a byl věnovanpředevším
našimzrakose stali již součástíosnov k|ubu
postiženým
vě
spoluobčanům,
abyvěděli,ženejsouse svýmhanďcapem
samia Plzeňané
chtějípro ně udělatněcomilého.V programujsme slyjako
šeliskladbyWebera,Sarasate,Dvořáka a Elgara.Jako sólistévystoupili Óerrky I.C Plzeň Bohemiajižpo devětlet navštěwjí mikuláš,anděla čert
poblíŽ
pro
postiženéÚSP
Dětshý
domov
Tmová
P|zně
a
Stacionrář
mentrálně
klarinetistaMilan Arner,kterýje nevidomýa svojíhouževnatostí
získal
mnohomezinárodních
cen a uznání,houslovésólo předneslabravurně Jilňenka Irtos byl mikulríšý újezdzce|ajiný. Tradičněprvnínavštěvabyla
rrrladýchlidí.Tr sejižna návštěťináctiletrí
Julie Svěcenáa skvělývýkon pďal rovněžjejíotec- našemu v ÚsP Jiřenk4 kdeje 25 mentiílněpostižených
jednoduchávystoupenípďle texfu
vu
těšili
začrátku
listopadu
nacúčovďi
a
od
obecenstvuzniámý JaroslavSvěcený' SlovemprovázeliMilan Frieď a
Marie Mrílková.Úrasngvečervyvrcholil Beethovenovou
Symfonií č.7, ffi populámíchpísničekMikulášslcácestapoloačovalado Dětskéhodomova
je
A dur'op.92.Plzeňskáfilharmoniepodalaskvělýqikon a opětpotwďla, Tinovrí kde 35 loasnýchdětičekve věku od l do 6 let Je to neuvěfite|né,
jake opra'vduknásnéděti jsou zde pofuomadě.Sem chodímejako domů'děti
žepaďímezipředníhudebnítělesav České
republice.
objektje/reknísněupra'vena udržován,panífuditelkaBc. HelenV prvníčástivečerapředaly prezidentkaLC Plzeň Bohemia MUDr. jsou štasmé'
kaTtcttá
sjedinďným
kolektivemuděl4jípto spokojenostdětívb. Majíradost'
Marta Berbrová a náměstkyněprimátoraměstaPlzně JIJDr. Marcela
kd)'ž
děti
do
ďušnýchrodin aje údět jakápďejim zde bylavěno@házejí
Krejsová ocenění studentům
JaromíruTichémua Jiřímu Hubáčkovi,
jsou jeďnečnýmvzoremvšem vána Mkuláš pňgdalse svojísuitouďárlcya nakonecvelilcánskýdoÍtna kt€r.ý
kÍeříse svým zrakovýmpostižením
ostatním.Čestné
uznánízískala\čraVránová za ďouholetoupedago- se děti jalanile jim otrnulo vrtrly. Samoďejmě se muselomikulášoúkaždé
ďtě pňedstavita podle
gickoučinnost
v oboruvýuky BraillovapísmanaZČIJ'Za dobusvého
věku 7a"pívď nebo
působení
vychovalana padesátabsolventů.
Milá byla rovněžiniciativa
recitovaLhk se tulili
Vyššíodbornéškolyzdravotnické
studentů
dr. Ilony Mauritzové,kteří
nejenkandělovi s hvězmezi sebouvybrďi a pfudaližákům
Školypro zrakověpostižené
částku
ďčkou' která plnípňání'
5500Kč'aby ji užilive sých volnýchchvílích.tlned bylo rozhodnuto
ale i k čertoú'který si
- prostředkybudoupoužityna nadičnínávštěvupředstaveníNárodního
vymýšlel nezbednosti.
za úžasnou
ďvadla v haze. Zvláštnípoděkování
spoluprácis drámským
neopakovatelTlunto
klubema nadšení,
kterépo celý život všemimožnýmiformamirozdáným
zÁžitl<em
zMa
postiženým
pro
vá svým zrakově
dětem'obdrželředitel školy
zrakově
naše kr.ásru{ vánďní
postižené
v Plzni Mgr' PavelVošahlík'
aÍnosféra.
pomoci mnoha
Slavnosttívďer mohl být uskutďněn dílcyfinanční
sponzoru' pfudevšímMěstu P|zeň'kterépřevzalov osoběnáměstkyně
JI'JDr.Krejsovénad akcíaáštitu.Sponzoremse stal každýzakoupením
plzeňské
vstupenky.
Potěšilanísbohalánávštěva
sympatizující
veřejnosti' lions\ýchpňítela lionsk.ýchklubůz P|zrrěa Prahy.Guvemérďstiktu
ČRa SR TomášRyba připomněl,Žekoncertbyl rovněžsoučástí
oslav
patnácti|etza|ožnnlionského
hnutív Čechácha na Slovenskua zaha. o finanční
pomocpožádalo10 ájemců a a l0 studentuz Deylovy konzerva.
- sIGrÍTFIRST tr. toře. 8. ledna2008bylo rozhodnutopodpořit5 žádostí(včetněpfispěvkuDeyjovaného
programuLCI - Zak pfudevším
světového
Jehopoděkovríní
za dokonalouorganizacipaťilovšemčlenkámHubu
t,C lově konzervatoři).o žadatelích,
kteým neby|příspěvekpřiznán,budelions|cým
PlzeňBohemiazejména
viceprezidentce
AničceGrné,která všeúspěšně klubůmpodánainformace.wwwsoare.cz- média.
7l LC PlzeňBohemiaJaru Flanemvó
koordinovala-

Fond soARE odměnil mladé
zrakově postižené
hudebníky
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LC Rychnov nad Kněžnou
@oslava 1.5-téhovýročí

Předání schodo|ezu

založeníklubu

I

Večtvrtek22.listopadu 2007 v ZŠT.G.Masarykav Borohradku, byl předan
schďolez panuMartinu GIílusovi,vedoucímuCentrapro zdravoÍtěposdžené
v Rychnově nad Kněžnou' Schodolez (šikmá mobilní schďišt.ová plošina)
LC Rychnov nad Kněžnou oslavil patnáctévýročísvého založení byl zakoupen LC Rychnov nad KněŽnou. Přeďírríse zůčastnilipan Milart
15. l l. 2007 v hotelu Havel v Rychmově nad Kněžnou.Přivítalijsme
Maček. starosta Borohnídku.Mgr' Kare| Přiby|, ňedircl^ T.G. Masaryka"
několik pÍáte|z LC Pardubice a z dámského klubu LC Rychnov nad ŽrákyněNikola Hájková a její rodičeJana a Milan Hájkovi a ďíle pan Jan
Kněžnou Dobromila. Tato oslava, ne náhodou, byla konána v den Seifert a krg. Rudolf
kdy přichází na trh Beaujolais Noveau ačkoliv většinapřítomných se Plaček z LC Rychshod|a Že, tento rok bylo lepšíSvato Martinské. K večeři byla peče- nov nad Kněžnou.
ná husa a kachna. Zdá|o se,ževšem výborně chutnalo. Zábavaby|a
Tento schďolez bude
ve|ice přátelskájelikožjsme se navzájem bavili o věcech souvijející- pouávan na ZŠNikomi s lionským hnutím a Životem jako takovým. Malý obnos do naší lou Hájkovou a jinou
pokladny byl získán za cožjsme vděčnivšemzůčastněným.
postiŽenou
tělesně
ďvkou. Pokud tento
schodolez už nebude
nadrálepotřebný naZŠ
Borohnádek' pak bude
nawácen Centu pro
zdravotně postižené.
V přílohách nalezrete
několik fotografijí z
tohoto@ání'
Ruda Plaček,
prezident LC Rycfunv
nad Kněžnou
Nikolka Hdjková při ukózce schodolezu
Martin Gdlus s prezidentem Rudou Plačkem

LC Rvchnov nad Kněžnou Dobromila
@
Dobromila
LC RychnovnadKněžnou

věnován občanskémusdruženíorion

opět naplňuje svéposlríní
V červnu minulého roku ukončila své ročnípresidentskéobdobí
charter presidentka Andrea Hynková.Náš dámský lionsloý klub Dobromila, za pouhé dva roky své působnosti' se významně zapsď do
podvědomí občanů,svými charitativními akcemi. Do čela klubu
nastoupila dosavadnívícepresidentkaRenata Sršňová.Se staronovým
týmem, se i ona pustila do charitativních aktivit.
Na slavnostnímkvětnovémvečeru,byl zástupcůmSdruženíNeratov,
pro jejich klienty.Částkabyla získána z Modní
předán osobní počítač
show v Hradci Králové, kterou klub pořádal.Tento večerpřijaly také
presidentka i charter presidentka pozváni a v polovině srpna se obě
zůčastnilyNeratovskýchpoutníchslavností.
Tradičnídivadelní jarmark' kteý se kona| 24. _ 25. 8.2007' se stal
opětdalšíakcíklubu' Letos si dámslcý klub připravil
trochu pozměněné
občerstvení.Káva
a vínko bylo doplněno ,, lokši..,které se servírovali
jak na sladko, tak
s paštikou a ze|im.
Tento neobvyklý
pokrm však návzleva: Ilona MikušovtÍ- ředitelka oRIoNU'
štěvníci jarmarku
Ivana Skříteckd a Renata Sršňovti
uvítali jako pfi-

nákup speciálníchpomůcekpro muziffr:ř""#"l.IÍ.^l"''ij

ko1e1oii'
' Č.':"ry
našeho k]ubu se

také zúčastnily
slavnostního Dne
otevřených dveří
tohoto sdruŽení.
V říjnu pořádal
pánský klub Den
pro
postižené.
jsme
Svojí účastí
tuto akci taképodpořily.
Drímský klub
příspěvku
Dobromila měla Děti z oRIoNU při předónífirnnčního
před koncem roku
ještě dvě významné akce. Začátkem prosince se uskutečnilatradiční
,,Mikulášskánadílka..proděti z dětskéhodomova v Potštejně.
Zámecké adventní trhy, které proběhly ve dnech 15. _ 16. |2,2007
byly našíúspěšnouakcí' Prodávaly jsme výborný vánočnípunč'káva,
čaj,chleba se sádlem, škvarkya cibulí' vánočnícukroví vlastnoručně
napečenéčlenkami klubu.
Přejme si tedy pevnézdraví' spokojenost, vzájemnou úctu' slušnost,
lví sílu a odvahu, ať můŽeme společně naplňovat naše charitativní
poslání.
S lionským pozdravem We Serve - SlouŽíme
Prezidentka LC Rychnov n. Kněžnou Dobromila
Renata Sršňová
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LC Prešov

V Prešovepo prvýkrátcharitatívnaaukcia výtvarnýchdiel
Tiíni sa vydražilo až za | 500 Sk. Výťažokz tejto
,,minaukcie.. detsloýchprác bude použitý na nákup
ýtvamých potrieb pre mladých autorov.
,,Celkovo sa vydražilo 657o ponúkaných výtvarných diel, ,, uviedol 1. viceprezident Lions Club
hešov Daniel Rochlitz, ,, čo mÓžeme považovatza
vel\ý úspech.VýťaŽok z aukcie spolu so sponzorsloými príspevkami predstavuje celkovú sumu viac
ako 150 000 sk a je určenýna pomoc konkrétnym
nevidomým, slabozraloým, prípadne inak hendikepovaným deťom v našom regióne... GeneráInym
partnerom charitaúvnej aukcie bol Motor - Car Prešov,predajca vozidiel značky Mercedes - Benz.
Aukcie sa zučastnilo približne l00 hosí z Prešova,
Košíc a iných miest. Zaujímavosťou bola aj ponuka katalógu združenia prešovshých profesioniálnych
umelcov Per Specrum, signovaného jednotlivými
umelcami, ktorý si za3|ffi Sk odniesli členoviapartnerskéhoLions Club Košice. Aukciu velmi profesionďne viedla Mgr. Luba Kotalová' riaditelka gďérie

umelca.predstavenie
Vo Vetkej Dvorane Evanjelickéhokolégiasa uskutočnilovýnimoč- Per Spectrum.Nechýbďa prezentáciakaždého
prítomnísi mohli
Všetci
do
aukcie'
Prešov.
Chazaradeného
popis
Club
ďela,
Lions
a
bol
tvorby
népodujatie,ktoréhoorganizátorom
aukciu.
sprevádzajúce
napátie,
výtvarných
profesioniálnych
nevyhnuÍré
aj
prešovshých
vychutnaé
obrazov
aukcia
ritatívna
Prvá charitatívnaaukcia výtvarných diel v Prešove naozaj
umelcov ponúklacelkovo 52 róznorodých výwarných diel, prevažnesnežijúcich
pomohla konkrétnepodporiťšíreniea naplňanie hesla hnutia
ne členovzdruženiaper Spectrum,ako aj niektoných
aj
bola
aukcie
Zvláštnostou
LIoNs ,,Weserve..
Života.
prešovského
výtvarného
torov
Za LC PrešovJana Bubenkovó
ponuka 3 malieb slabozraloýchdetí,z ktorých dielko pátnásťročnej

@

LC Bratislava Bona Fide

Detskédomovy Bratislavčanom

Bratislavské vianočnétrhy sú miestom bohatej ponuky tradičných
slovenských výrobkov a pochutín od výmyslu sveta
Počastrhov sa l'udia na Hlavnom námestíradi stretávajúpri dobrom
vianočnom punči v príjemnej atmosférepestréhokultúrneho prograje podujatie Deti samy sebe, ktomu' Jeho neodmyslitelhou súčasťou
répripravujúdeti z detských domovov.
V prvú decembrovú nedel'u prišli na
námestie už po ósmykrát, aby Bratislavčanom a návštevníkom hlavného
mesta zaspievali vianočnékoledy, predviedli svoje tanečnéumenie a scénky
pripravované špeciálne do tejto vianočnej atmosféry.V detshých domovoch
v Modre-Harmónii, Velkom Mederi,
Trenčíne, Adamovsloých Kochanovciach. Kolíňanoch, Malackách, RohoŽníku a Bernolákove sa deti pod vedením
svojich vychovávatelov pripravova|i na
akciu počasceléhoroka, čosa priaznivo
prejavilo v ich zvýšenom záujme o tvorivé činnosti.
V programe sa predstavili aj Robo
Papp, divadielko AHA, Daniel Junas a
účastnícirninulých ročníkovSuper star.
V rámci verejnej draŽby deti ponúkli

rózne vianočnédarčeky a ozdoby, o ktoré bol v tomto roku mimoriadny záujem. Vydražili sa v hodnote takmer 40 000 sk, pričom d'alšie
peňažnéa vecnédary v hodnote 300 tisíc korun získali detskédomovy
ód pu.tn".ou podujatia - Slovenskej sporitelne, Tatra banky, spoločnosti Wu:rth a dalšíchfiriem.organizátorom podujatia Deti samy sebe
je bratislavshý Lions klub Bona Fide.
Za LC Bratislava Bona Fide Elena Klimešovti
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Sběr nepotřebných
btý|i pokraěuje

Plesová sezónaje v plném
proudu LC vás zvou:
23.2.2008 10. ples Lions Club
Tábor od 19.00hodin
- SezimovoÚsÍ

Již druhým rokem pokačuje sběr nepořebních býlí pro rozvojové země. Sbírrámebýle dioptrické i
slunečnía tojak pro muže'ženytak i děti.
problémceléakce. Neníprcblémbnýlesesbímtna vhodných
V druhémme re pomďičku ukazuje }r'|avní
místech.Každý někoho mri kdeje velkí fiekvence liď a kde sbírkabýlí má skutďný smysl. Neníproblém
ryo býle retříďt" zabalit a pňpravit k odeslánído sběméhostitdiska. Téchs&disekje celkem 17 po celém
světě. hoblémem je, jak prcfinmcovat odeďání býlí' do sběméhostitdiska a to jak poštou,tak i nějakou
zásilkovou slúbou. Tiakovéodeslánítošku většísbírkybýlí pňjde na pěkných pár tisícovek.
Není týden, kdy by se někteý klub na me neobrátil s prosbou o pomm pň ajištění odeslríníbýlí do
italskéhoTurína, kde je nejbliŽšísběmé sředisko. ono se řekne bnýle, většina Z nás je nosí naprcsto
bez problémůpo kapsách, takže máme pocit, že to nic není.Ale taková stovka, dvě nebo tři stovky
brýlí,to uŽ je pěkně velký a těŽlcýbďft. V pmím rce jsme nubíralijen v Českérepublice kolem 6
tisÍcbýlí. To užje na menšíniíkladníauto.Máme na to, abychom takovoutodopravu zaplatili?
Takžejak dríle?Dnes již máme na klubech me dmela slušnouzásobu brýlí k odeslání.Mnohé k]ubu
dokonce již i rutavily sbírku, plotofu nemajíjistofu, zda se jim nasbímé býle pďďí do sběmého
sťediska odeslat. 7Áejekaždá rada drahá. Zfujmě nejrozumnějšíbude cesu, ktercu se většina klubů
vydala. Hledat někoho, kdo do Itáie jede a má místo v autě. Tento člověk pak brýle dovere buďto
přímo na sběmésťedisko v Tuíně, neboje v Itďii pošlepoštou,cožjiŽ q'jde mohem levněji. Bylo by
nádhemé,kdyby re pďďilo najít kontak na DHL, nebo PPL, což
jsou nadnárodníz'ásilkovésluŽby, Že by býle piepravovali zdma
nebo jako spomon\ý dar. Taky by to ryřeŠilo problém se soustředováním býlí z celérepubliky najedno místo,kdybychomje chtěli
poslat tfuba nákladním autem, pfotožesběmá sťeďska DHL čiPPL
jsou v každémvětšímměstě.
obracím se tedy na všechnykluby, zda někdo nemá dobý kontakt na čelnípředstaviteleDHL či PPL a nebyl by ochoten předIidi nejchudšich
Žemich
jednat zasíláníbaÍkůs býlemi do sběméhostřediska v italském
světa potřebuje bď|e,
Turíně jako sponzorský dr, pňpadně za nějakou symbolickou
a|e nemúžesije dovo|it!
cenu. Určitěto klapne.Lioni přeci všudebratrymají.Prosím,dejte
Během 10 lot L|oNI ce|ého svěla
mi vědět' každýkontaktje vítaný.
jim ,ajislili 37 malaonubnilil
Ing. Tomáš Hrachovec
I Vaše nepotřebné bď|e
Koordinátor sběru brýlí v ČR
mohoU někofru pomocil
tomas.hrachovec@odtempo.cz

23.2.2008 14. Lionský benefičníples
od 19.30v Rvchnověn. Kn.

s.4.2008

ples
13.Reprezentační
LC Plzeň City
- Měšťanská
besedav Plzni

11.- 13.4.2008
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Bu|letin česky a s|ovenský Lion vychlÍd 3x za mk v náladu 1100 kusil
Distribuce je zajišéovtinado kaŽtého Lions Clubu v ČR a v S& výtisky bulletinujsou k dispozici na různých akďch, pořtidaných kluby v ČR a v SR

ÍE

L

E

17

(Ehlfi(NZERCE:
l. Barevná inzerce na zadnÍ straně - celá strana 12.000 Kč (15.000 sk)' l/2
strany7.000 Kč (8.500 Sk)' 1/4strany4.000 Kě (4.700 sk)
2. Barevná inzerce uvnitř |istu (na vniÉnístraněobalu) - celá strana9.000 Kč
(ll.000 sk)' 1/2strany5.000Kč (6.000sk)' l/4 strany3.000Kč (3.500sk)'jiný
menšíformát: 25 Kč (30 Sk/cm2.
3. Inzerce umitř |istu (ednobarevná nebo dvoubarevná)- celá strana6.000 Kč
(7.500sk)' l/2 strany3.500Kč (4.000sk)' 1/4sÍany2.000Kč (2.500sk)'jiný
menšíformát 19 Kě (23 Sk)/cm2.
-8vaW ry|rování:-|Mo
prvniopakowni:-57o'&rrtÉopakování:
4. Slaa za opalování:
5. Cenu inz.erce|z.e sjednat individuálně, zejménas ohledem na kompleÍrost
poskytnutýchpodkladů.
ó. Inzerentize Slovenskérepublity mohou cenu inzerce ubradit v Sk v přepďtu
ďe aktuálníhokuzu ke dni objednáníinzerce.
INZERCI oBJEDNÁVEITE PRosÍM NA ADRESE:
Lions Clubs lnternationalD122 . kance|áÍsekÍetariáfudistriktu
PansM ul. čp.1492,51601 Rychnov nad Kněžnou,Českárepublika
. e.mailem: office@1ions-clubs.iďo
- mobilní telefon:+4?.0_6o5 |u 2|2 - IvanaSkřítec}:á
\ruř{ne ževyužiiete nnbídky inzerce v bu|letinu Českýa s|ovenskýLion
g -.T podpoňít€ rozvoj |ionskéhohnutí v Českua na Stovensku. Děkujeme
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Výchovalionův Česku(Československu)
První guvernér a spoluzakladatel lionského hnutí v
Česku, tehdejším Československu Vojtěcha Trapla jsem
požddali o pór novoročních vzpomínek na čas, kdy se lio.
ni v tuzemsku zrodili.

Na počátku vzniku nových klubů' jakož i distriktu neby|o
tak říkajíc nic, nebyly stanovy k|ubů' nebyla registrace klubů
u ministerstva, nebyl morální kodex ani cíle lionského hnutí v
jazyku distriktu 121' nebyla představa,jak uspořádat slavnostní
předání zak|ádací listiny klubu (Charter Night)' ani co je vlastně
Vše pro mne osobně začalo počár
zak|ádajici člen klubu, co je Charta klubu' jaké jsou pravomoci
kem roku 1990 tím' že do Prahy přijeli Klaus Hoffmann, tehdy předseda a úkoly nositelů úřadu v klubu a posléze v distriktu, nebyly stanovy distriktu, ani distrikt, protože podléhal jak schválení z oak
Rady guvernéru D 1l4 - Rakousko,
Brooku, tak registraci na Ministerstvu vnitra, tehdy ještěČsFR.
společněs Ernstem A. Musilem, tehdy
Chybělo ale to hlavní, vědomí svébytnostia samostatnosti,
guvernérem distriktu Rakousko - střed
je nutné umět spravovat své zá|ežitosti bez cizí pomo(114 Mitte)' abychom společnězváŽili toho Že
ci, zejménaLionů z jiných zejménaokolních distriktů,proto vše
moŽnost za|oženi prvního Lions klubu
zařizovaÍ a nést výlučně ve vlastní režii a za vlastní prostředky,
v Československu,a tak obnoveníhnutí,
s plnou odpovědností sama za sebe. odtud pramení čínsképřípřed
kterézde snad
válkoujiž existovalo
sloví' které jsme tradovali: ''Nedávejte nám ryby (peníze)' ale
a tak ijeho pokračoviínív nových demo.
naučtenás ryby chytat!.,.Protožehnutístojína výtečnýchlidech'
kratických poměrech, které ve střední
můžemednes říci, že v našem distriktu se |ioni naučili ''ryby..
Evropě nastaly.
chytat výborně. Ať jde o dobročinnékoncerty, p|esy,prodej punče, sportovní turnaje atd. anebo schopnost získat a plně zapoTak vznikl v červnu l990 LC Praha Ambasador (s jedním ,,s..
jit mecenáše,jinak řečenosponzoring, pro dobročinnost,kterou
psáno v češtině)' který při za|oženi moh| počítat s podporou
kluby zajišťují.
Dokonce se podařilo uskutečnitvelkolepou myšvídeňskéhoklubu LC Wien G|oriette s Klausem Hoffmannem jako
lenku PDG Bučeka,postavit nemocnici v Keni, vedle oftalmoloGuiding Lionem a i LC Lignagno Sabbiadorro, italskéhoklubu'
gického centra v Praze, což byla myšlenka PDG prof. Slípky'
který udržujejumelage s klubem vídeňským. LC Praha AmbasaYira, že nezůstaneu počátečního
téměř osaměléhoúsi|íjednotlivce
vzal
za
prioritu
provádět
prospěch
dor si
svoji
charitu ve
Deylovy
se v plnémíře naplni.
hudebníškoly v Prala' kdyŽ byli tak skvěze, která hudebně
lí Lioni do tandemu,
vychovává a vzdéjako je PDG Zdeno
lává m|ádeŽ s vadaSomora, kteqi byl
mi zraku.
prvním víceguvernérem distriktu, Marie
Nezůstalo ovšem
první
pokladník
guveméři Loukotka,
Petráňová,
distrikru
a
další'
jen u založeníLC Praha Ambasador. Bylo velmi zapoÍřebi začiÍ
Vévoda,
Daněk,
Zatlotlkal,
Bouček, Buček vedSlípka'
Štekl,
Štecko,
organizovat lionské (lví) hnutí nejen v Praze. Lions kluby tak
le všechostatních.A nynípřichází další.
vznikaly v Praze a v Bratislavě' i mimo obě hlavní města, i když
nijak závratně.
Nicméně před námi stojíještěvelký úko|'a to změnit provizorní
na definitivní' s potřebným počtem nejméně 35 k|ubů'
distrikt
je
poslání
Ačkoliv
Lions klubů
úžasné'vracet lidem zejména
ale
také
nejméně s potřebným počtem 1.250 č|enův distriktu,
zrak, kde to stav dovoluje a pomáhat takétěm, kteříjsou odkázáplatební morálku všech Lionů v distriktu, která se
zcela
narovnat
ni jen na slepeckou hůl (kterou vynalezl zakladatel Lions Clubs
negativně odráživ d|uhu klubůvůčioak Brooku, stejnějako vůči
International) Melvin Jones, nepřijali toto poslání úplně mnozí'
distriktu' která není stoprocentní,takéfluktuace členův klubech
neboť být Lionem znamená se nesobecky, dle svého vlastního
je poměrně vysoká. Vzhledem k tomu, že distrikt má ca l5 mi|ipřesvědčení a potřeby, věnovat vzácnému cíli všech lionských
ónů obyvatel a početčlenůnedosahujeani počtu l.250' nemůže
klubů, sdruženýchv Lions Clubs Interantional, i kdyŽ vedle toho
se jen zdát, že nás Lionů je stále poměrně málo'
právě mnozí museli věnovat nemalou energii k tomu, aby vybudovali a i nadále rozvíjeli svoji vlastní existenci. Platí, že člen
Ernst A. Musil mne vždy utěšoval,že v Rakousku deset let po skonlions klubu je schopen nejen uskutečňovat své vlastní cíle, ale
čenísvětovéválky prakticky nikdo nevěděl, že lionismus v Rakousvěnovat i o něco více těm, kteří stejnéschopnosti nemají anebo
ku existuje, takže pokud od listopadu 1989 a pádu totalitního režimu
mít nemohou.
současnáspolečnostpo osmnácti |etech od sametovérevoluce začíná intenzivně vnímat sílu lionského hnutí, můžemeříci, že se |ionTrvalo pak drahných deset let, zhruba do roku 200l' neŽ bylo
ské hnutí významně prosazuje v současnédemokratické společnosti
v každém existujícím klubu alespoň deset členů, kteří prošli
v distriktu, jak v Českérepublice, tak na Slovensku.
obdobím nositelů úřadu klubu, v zóné anebo v distriktu a kteří
se tak stali nositeli azároveí i zárukou naplňování cílůlionského
Nezbývá než si proto přát, aby budoucích sedmnáct let přineslo
hnutía jeho dalšíhorozšiřování.
nejménětolik úsilía dosaženýchvýsledků'jako všech sedmnáct
let předchozích.
Dnem l. ledna l991 byl vytvořen provizornídistrikt |2| (tj.21'.
pořadí
pro
v
v Evropě)
Československo, který i nadále stálejako
Praha. 3. ledna 2008
provizorní existuje a to společnějak pro Českou republiku, tak
VojtěchTrapl, PDG 1991 _ l993'
pro Slovensko' obdobně jako například v Belgii a Lucembursku,
člen LC Praha Bohemia Ambasador
ve Švýcarskua Lichtenštejnsku' pokud jde o Evropu.

ale naučtenás ryby chytat!.6
,,Nedávejtenám ryby (peníze),
Protožehnutí stojína výtečnýchlidech, můžemednes říci,
žev našemdistriktu se lioni naučili,,fYbY..chytat výborně

LIONS
Pressburg
CLUBBratislava

'GOLDEN

TRIANGEL', projekt,
v ktoromsmeiniciovalispo|uprácu
a podporu
medzi:
prezident
LC Bratis|ava.Pressburg
/ SR / - AndreaDudášová,
- wotÍganó
LC BadenHel|enental/Á/
Trenner,
1.VdAustriaost
prezident
LC Mosonmagyaróvár
lHU / Ete|kaHorvatné-Vida,

fs**^r,.

.,Astra'.

je detská hudobno. tanečnáskupina,sformovanázo Žiakovnašejč|enky
Mgr. art.A'Dudášovej. / ZŠTrenčianskeStankovcea DD PodunajskéBiskupice/.
V rámci projektu"GoLDEN TR|ANGEL. im náš LC zabezpeči|
vystúpenia
v Bratislave6.12.07
teda na Miku|ášaa ,|7.12.07 v Mosonmagyaróvári
v spo|uprácis tamojším
LC.
Dakujemenašimsponzorom!
Takoutoformousúodmeňovanéta|enty'ktorésa nám zatial podari|onájsť!

ffiffi8

'.Vianočný punč'.
predvianočného
k sviatočnej
atmosfére
obdobiana H|.námestí
v Bratis|ave
patrí
punču,
uŽneodlúčitetne
vÓňaa chuťtradičného
Lionského
vianočného
ktorého
predajjejednouz h|avných
aKivítnašeho
LC.

