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Viženíprtatelia _ lioni,
dovoťtemi prihovoriť sa vóm n'a zóyer
ruišho lionsl<ehoroka 20092010 a podhl<ovaťza vašu prdcu, za množstvo
uskutočnenýchprojektov o niektoÚch sa
máme možnosťdouedieť aj z nasledujúcich strdnok ruÍšhoUONS časopisu.
Avšak nemenej diležitó je aj samotrui
činnosťv rdmci domovskéholions klilbu. Rutina, nezdujem, nezapdjanie sa
do života v klube vedie v mnohých prtpadoch k stagruicii a v konečnomdósledku k úbytku členov. Sme schopní sa
vyburcovať,založiťnoý klub, avšak už
je to ťažšie
prek)nať počiatočnéúsknlia
a udřzaťzaujímaý kluboÚ život.
h veťmi dÓležitépovažujem rutinné
rylddnutie úkonov rýknjúcich Sa prdce
Sekretdra klubu. Email komunikácia,
vypíňanie požadovaných formuldrov
(napr nešthstndPU]0]), získnnieprtSfupoých l<odova odovzfuivanie skúseností
v kluboch nouýmfunkcionárom,by malo
byťsamozrejmosťou,
Motto CommunbaÍian and Growing
som si oolil pre tento rok' Avšak nestačí
iba l<omunil<ovať,
ale aj forma l<omunilúcie je diležitti. Umožniť druhým
vyjadriťsvoj ndzor dnťmu možnosťsi ho
obfuijiť a v diskusii určite vznikne novti
kvalita. V opačnomprtpade to pripomína
tvrdenie, že iba jeden ruizor je spnivny
a to "iba ten mij".
Na zdver by som chcel zaželaťnovému
guvetnérovia členoml<abinetupiateťshi
a tvorčiuatmosféru,hlavne zdravie a velh
dobrých ndpadov.
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oldřich Choděra guvernérD122
v lionskémroce 2010. 2011

Y áženi li onštípř áte|é,
na zač,áÍkuletošníhoroku rezignoval ze zdravotních
důvodůna funkci l.viceguvernéra Boris Hynek, se
kteým se počítalojako s budoucím guvernéremnašeho
distriktu. Bylo proto tÍeba nalézt někoho jiného, kdo
by mohl tuto funkci zastávat. Ukázalo se, že poměrně
striktní podmínky splňuje pouze Petr Jaroša já. Považuji
za velkou čest, že rada pastguvernéruna nominačním
setkání,které se uskutečnilo2o.2.t'r.v-Brně, v tajném
hlasování rozhodla, žejako příštíguvernérbudu navržen
já. Vzhledem k tomu, ženášdistrikt je dosud provizorním
distriktem, našehoguvernéraschvaluje rada mezinárodních ředitelů LCI - polard of Directors. Touto radou jsem
byl schválen jako DGE - district governor elected.
ČlenemLions klubu jsem od r. 1995, v r. 2004 jsem
se spolu s dalšími podílel na z4|oženiLC Praha
Bohemia a po dvě funkční období jsem byl
charterpresidentem.tohoto klubu. od té doby působímjako jeho sekretář. Po několik
funkčníchobdobíjsem členemkabinetu guvernéraa zone chairmanem Západočeského
kraje.
Bývá zvykem, že nastupujícíguvernérsi
zvoli i motto, kteréby bylo inspirací pro jeho působení.

Mým mottem je: o,Make people happy.. - dělat lidem
radost.
,,Dělat lidem radost.. pro mne znamená, že chci,
abychom se účastnili na korikrétních projektech
a pomáhali konkrétním lidem. Nemám rád veřejné
sbírky, kdy nevím, kde peníze skončí.Když vznikl náš
klub' věnovali jsme poměrně vysokou částkuna Thajsko
postiženétsunami. Bohužel, do dnešníhodne jsme se
nedozvěděli'jakbylo s penězi naloženo.Nášklub se proto
nezúčastnilsbírky pro Haiti. Neměli jsme totižjistotu, že
penize budou skutečněvynaloženy ve prospěch trpících
lidí a nebudou použity např. na rekonstrukci prezidentskéhopaláce, jak uváděly veřejné sdělovací prostředky.
Díky Honzovi Haraštovi jsme navázali spojenís českým
misionářem, který na Haiti působí,a pomoc jsme zaslali přímo jemu. \ěříme, že jeho prostřednictvím budou
penize vynaloženy účelněji,a pomohou a udělají radost
postiženýmlidem.
Podpořili jsme stavbu nemocnice v Keni, Z Yýtéžktl
našehovánočníhokoncertu se financuje oprava románskéhokostela v Libři u Prahy. Velice si vážímnapř. dámského klubu LC Karlovy Vary Diana, který z výtéžktt
svých dobročinnýchakcí financuje dětský domov. Dříve
mohla na procházky chodit v zimé pouze polovina dětí,
neboťostatníneměly bundičky.Díky tomuto klubu mo.
hou chodit v zimě na vycházky všechny děti.
Samozřejmě se chci snažit o rozšířenípočtu našich
členůa našich klubů. Chtěl bych, aby se naši členové
rádi scházeli, bavili a jejich setkání byla přínosem pro
všechny.Přál bych si, abychom byli inspirací i pro další
našespoluobčany,aby se chtěli'stát našimi členy.Chtěl
bych se přitom zaméřitna střednígeneraci. Ze zkušenosti
ze zahraničníchklubů vim, že kluby, kterévznikly před
řadou desíteklet, nyní ztráci svéčlenya ti, kteří zůstávají,
díky svémuvěku nejsou již tak aktivníjako v minulosti.
Jako guvernér bych chtěl navazovat na práci

guvernérů,
kteří byli přede mnou' l'guvernéra
Vojtu Trapla, Lojzu Daňka, kteý mi vysvětlil
podstatu lionismu, Jardu Slípku, kteý navázal skvělou jumelage s bavors!ými distrikty, Tibora Bučeka, kteqý náš distrikt dostal
do celosvětovéhopodvědomí,TomášeRybu,
Janu Flanderovou, Juraje Schwarze a dďší.

JUDr. PhDr. oldřich Choděra
District Governor D122
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YáŽeru lionskí priatelia,
dovolte mi moje krátke predstavenie v súvislosti s mojou kandidátkou na pozíciu prvého viceguvernéra nášho distriktu. Narodil
som sa v roku 1964 v Ž'e,|iezovciach
a pochádzam z učitelskej rodiny.
Vyštudovď som Právnickú fakultu
Univerzity Pavla Jozefa Šaflárika
v Košiciach (1987)' po absolvovaní
ZVS a praxe advokátskehokoncipienta som Sa po zloŽeníadvokátskych skúšok stal 1.7.1990advokátom. Povolanie advokáta
vykonávam v Nitre. Časťmójho času je venovaná aj aktívnej
účastiv orgánoch Slovenskej advokátskej komory v Bratislave.
Nevenujem sa len advokácii, ale moje zameranieje širšiea pokrýva i oblasťpoisťovníctva,najmá bankopoistenia.Skúsenosti
získanépri výkone povolania advokáta som mohol uplatniéi ako
viacročný člen ústavoprávneja legislatívnej sekcie podielajúcej
sa na pripomienkach a ťvorbezákonov a iných zákonných noriem
predkladanýchNR sR.
Staršiaz mojich dvoch dcér sa ako študentkaPrávnickej fapredpoklady
kulty Západočeskejuniverzity v Plzni snažízískavaé
na pokračovaniev mojej profesii, mladšia študujena osemročnom gymniíziuv Nitre.
Do lionskéhohnutia som vstúpilv Nitre, kedy som bol pozvaný do Lions Clubu Nitra, čoma ako osobu vyznávajúcuprincípy
lionskéhohnutia potešilo a bolo pre mňa cťoureagovaťkladne
na uvedenépozvanie a získaťtým možnosťsvojou aktívnouprácou naplňaťušIachtilémyšlienky a ciele lionismu. V klube niekolko rokov zastávamfunkciu splnomocnencapre výmenu mládežea aktívnesa zapájam do aktivít domovskéhoklubu. Medzi
najvýznamnejšieaktivity, na ktoých sa spolupodielal Lions Club

Milé lionky' milí lioni'

Nitra a k zdarnej realizác1i, ktoých som svojou aktívnou prácou
prispel i ja patril projekt EcHo SCREEN a projekt výstavby nemocnice v Keni.
V roku 2006 som prijal ponuku DG Tibora Bučeka na prácu
v kabinete a od uvedenej doby som členomkabinetu v pozícii
splnomocnencapre jurisdikciu, pričomod marca 2009 vykonávam v kabinete i funkciu zónového chairmana pre kluby LC Nitra' LC Piešťanya LC Pezinok. V tomto lionskom roku pÓsobím
tieŽ vo funkcii 2. viceguvernéra.Svoje úsiliev uvedených poziciách sa snažímsústrediťsmerom k.zlepšeniuvzájomnej komuni.
kácie medzi jednotlivými klubmi y zóne, taktieži medzi klubmi
a kabinetom a k propagácii lionskéhohnutia vedúcejv neposlednom rade i k rozvoju členskej zák|adne.
Dobrá vzájomná komunikácia a informovanosémedzi jednotlivými klubmi vytvríralepšiepodmienky pre propagáciu a infor.
movanosťo lionskom hnutísmeromnavonok - k širokejverejnosti' Práve šíreniemyšlienoklionskéhohnutiak verejnostije jednou
z úlohk splneniu ktorej by som rád prispel, tak ako som si to zaumienil uŽ v začiatkochsvojej činnostiv kabinete.Uvedomujem
si, žetáto úlohaje a bude stríleaktuálnou a jej úspešnárea|izácia
pomáha napíňať
našeheslo - We serve a orientovaťnašučinnosť
v ešteváčšomrozsahu na tých, ktoríto potrebujú.
Yáženílioni, s úctoua pokorou som prijal ponuku kandidatúry na 1. viceguvernéraDistriktu |22 Českárepublika a Slovenská republika a v snahe naplňaťnašeheslo We serve sa súčasne uchádzam o Vašudóveru. Móžem Vás uistiť,že v snahe plniť
a rozvijaf' ciele lionskéhohnutia budem pokračovaťv službe
tým' ktorí to potrebujúa svoje úsilie sústredímna zabezpečenie
čo najširšejúčastinašichčlenov,klubov a v neposlednom rade
i distriktu v klubových, distriktných a medziniírodnýchprojektoch. Verím,ženašímspoločnýmúsilímsa nám podaríneustále
napÍňatarozvíjat ušrachtilé
myšlienkynášhohnutia.
WE SERVE
JUDr' RenéHudmvič'|'.vDG DL22

managementu.Jsem ženat'ímrírndvě dcery.První dcera Žije v ltrálii'
druhá pracuje a sfudujev Praze.
dovolte mi knátképředstavenív souV roce 1990jsem stál u zrodu druhéhonejstaršího
klubu distriktu
vislosti s mojí kandidatrrrouna druhé- |22 v ČeskýchBudějovicích. Byl jsem zakJádajicim prezidentem.
ho víceguveméra
nďeho ďsriktu.
Klub v tomto roce slaví20. ýroči za|oženl.Byl jsem 2xprezidenNarodiljsem se v roce 1944v Čes- tem klubu a taképokladnftem klubu. Nríšklub úzce spolupracuje
kých Budějovicích. Po ukončení ' s kluby v Rakousku a Německu. Z LC ČeskéBudějovice vzešli dva
gymnáaia jsem vystudovď VŠE, obor guveméfi ďstriktu a to Jan lpukotka a Alois Daněk. V současné
učitelswí.Do roku 1989 jsem učil době pracuji jako zónoý chairman pro Jihďeshý kaj.
na ruzných sťedních ekonomiclcých
Y roce 2W l2010 j sem byl radou PDG vybrrínjako kandidát na 2.
školáchve Vimperku, Kaplici a hlavně VDG. Titto nabídkujsem s pokorou přijď. Pokud váženílionštípřáv ČeslcýchBudějovicích. Po změně režimuv roce 1989jsem se stal telédostanu vďí důvěru'chci se priorinrě zasaďt o lepšíkontakty
ředitelem SFš' později.obchodníakademiev ČeskýchBudějovicích. mezi Huby v ďsniktrr 122 i uvniř jednotliých klubů podle jedné
V tétopozici jsem se pďíleljako poradce ministra školsM na vzni- zásady z nďeho etickéhokodexu - chápat přátelswí jako cíl, nikoku obchodníchakademiía takévyšších
ďbomých školve spoluprá- liv jako prosředek. Současněpro naplněnítohoto hesla přicházím
ci s rakoushýmia holandskými školami.V roce 1992 j sem na vlasorí s novou iniciativou, a to zabezpčit pro děti do věku šestilet prožádostodešeldo soukroméhopodnikání a tojako řeďtel ajednatel jekt ,tions Eye... Tento projektje otevřen všemklubům,kterémají
nově vznikléfirmy efko, součiást
nadniírodního
koncemu.Tuto funk- o jeho reďizaci zájem.
ci jsem vykonávď čnnáctlet.V oblasti v'.ýrobyzeleninornýchkonzerv
\ěřím' že všem niím spolďně se v nráslďujícím lionském roce
podďí stále lépenaplňovatheslo ,,WE sERvE...
se firma stalaposfupně druhou nejýznamnějšív ČR.
jiným firmrámv oblasti
od roku 2006jsem v důchodua pomiáhrám
Ing. Petr Jaruš, 2.vDG D122

Českýa Slovenský Lion - informačnÍ
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Mezi velké distriktní akce v kaŽdémlionskémroce patří již
jumelagemezi bavorskýmdistriktemD l1l FoN (Franken,
tradiční
Obertab, NiederBayern)a našímdistriktemD l22 ČR a SR. Toto
přátelstvíbylo potvrzenooběma stranamina brněnskémkonventu
prof. JaroslavSlípka.
v r. 1996' kdy byl guvernérem

Významným zasedánímbylo v r. 1997 na zámku Theuern,
v době kdy byla potvrzena rovněŽ česko-německádeklarace.
od tédoby se uskutečnilacelá řada krásných setkání'kteréhose
zúčastňují
nejen členovékabinetů,ale také zástupci lionských
klubů'Na těchtosetkáníchjsounavázánydlouhotrvající
vztahy mejsou diskutoványproblémyčinnostiobou distriktůaje
zi účastníky'
posíleno předevšímvědomí mezinárodnísounáleŽitostikaŽdého
z členůLCI. PDG prof. JaroslavSlípkase těchtosetkánípravidelně
zúčastňuje
a dbá o to, aby ziákladnípravidla stanovenápři zahájení
byla dodržována.Mnozí z vás si jistě rádi vzpomenouna následu- v roce 2005 Bamberg,
jící jumelage a jumelage již současné
v roce 2006 Bořetice _ Kraví Hora - garantemLC Brno Špilberk,
v roce 2007 Selb, v roce 2008 Frant. Lázně-K.Vary' Plzeň - garantemLC K.Vary, v roce 2009 Kloster Maria Bildhausen.
Jak probíhala letošníjumelage v Modre, kterou velice pěkně
zajistil LC Pezinok samozřejmě v (tzké spolupráci s DG
Jurajem Schwarzem?
V kásném prostředíprostředípenzionu Harmonia a přilehlých
penzionech se setkalo 26 německých účastníků
a 26 našich
členůs partnery zastoupenybyly LC Praha Bohemia, Praha Sán

Georgio,Praha Hartig, Plzeň Bohemia,P|zeňCity, Pardubice,Gala
Hronsek, Brno Špilberk,Bratislava Danubius. Podle programu
|6.4.20|0se účastníci
setkaliv odpoledníchhodinácha po welcome drinku odjeli autobusemdo Pezinku do Narodnéhosalóna
vín, kde proběhla degustacea prohlídkahistorickéviniírny.V sobotu účastníci
navštíviliznámý hrad Červenýkameň neien s bo-
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hatou historií,krásnými interiérya dobovým vybavením,ale také
s největšími
sklepy.Po prohlídcejsme přijeli do moderníhozávodu
IN VINO' poobědvalijsme v jídelnětohotozávodu a pak jsme se
přesunuli do Bratislavy.Prohlédlijsme si staréměsto,IŤad, Dóm
sv. Martina, a po krátkémposezenív kavárnějsme odjeli na další
část prohlídky.Viděli jsme novou budovu Narodního divadla'
památníka novécentrumna nábřeží.
velkolepý Štefánikův
Po návratu do Harmonie bylo oficielní zahájeníjumelage
našímguvernérem
JurajemSchwarzem.Uctili jsme minutouticha
památku polské delegace'jejížpříslušnícizahynuli při letecké
katastrofě.Po přivítáníhovoňl PDG Slípka o historii distriktní
jumelage a významu souŽitíobčanůa lionů v příhraničních
ob-

lastech.Pozdravy předali guvernéňHeinrich SeufertMD l l l BN
a Wilhem Siemen MD lll Bo. Vystoupila,rovněŽguvernérka
elect Sabine Rappel z Regensburgu.Hovořili o svých problémech,
novéorganizacimultidistriktu.V r. 2008 se rozdělil bavorskýdistrikt 111 FoN na dva distriktyMD 11I BN (NORD) a MD l l I
Bo (osT)' protože 6000 členůbylo jiŽ sloŽité řídit z jednoho
místa.Aby pokračovalyoba distňkty dále ve svých cílech,mají
společné
koordinační
komise multidistriktu.Jumelagevšakzůstala
v programuobou distriktů'což nás velice potěšilo.Vysoko hodnotili klubovéjumelage.Sabine hovořila o velkémzájmu rozšíňt
členstvíŽen. U nás je cca 22vo Žen, zatímco v Bavorsku pouze
8vo. Chtéji navázat dalšíkontakty s našimi kluby a moderním
způsobempřistoupit k rozšířeníčlenskézékJadny,kterou chtějí
předevšímomladit a samozřejmězkvalitnit.PDG TomášRyba byl
podtrhl neopakovatelopět pohotovýma vstřícnýmtlumočníkem,
ným způsobemproblémy'kterénás spojujía oficielní částbyla
ukončenapředánímvlajek a dárků.Potom jsme měli plánované
posezeníse slovenskými|iony,zazpiva\ijsme si a večeruběhljako voda. Setkáníbylo na velice dobréúrovni,přálo nám i počasí.
Určitě vás bude zajímat,že každýúčastník
si hradil svéniáklady
sám. V sobotu 18.4.2010jsme se po snídaniloučilia rozjíždě|i
domůs dobrými pocity.
Všichni jsme si uvědomili,jak je důležité
stýkat se s liony
z cízíchzemí,poznávatse navzájem a umět pomáhat tam, kde je
třeba, ve svémměstě i cizim regionu.Nápaditost a vtipnostčlenů
obou distriktůje vždyvítánas nadšením,
a to jak postiženými,tak
veřejností.
Poděkování za přípravu a organizaci ce|éakce patří PDG
Danie|eVojtušovéa guvernéroviJurajovi Schwarzovi.
Němečtílioni poslali poděkováníza neobyčejný
víkenda pozdravy všemčlenům
našehodistriktu.
Da|šíjumelage se uskutečníod |2.4.20|| v Regensburgu.
PDG Jana F|anderová
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Programm zum Jumelage-Treffen2011 der Distrikte 122-CZ/SK,
111-BN und 111-BO am 08.bis 10.April 2011 in Regensburg
bis 17.00Uhr
17.30Uhr
18.00Uhr

Anreise Hotel Arch
BegriiRung mit Prosecco
FuRweg zum,,FůrstlichenBrauhaus..
Waffnergasse 6-8
Rustikales Abendessen

bis 09.30Uhr

Friihstiick

10.00Uhr

Stadtfůhrung Tschechisch
und Deutsch
Mittagessen \ťurstkuche|
Domfiihrung
Gemeinsame Kabinettsitzung im Hotel

12.00Uhr
14.00Uhr
16.00Uhr
Arch
19.00Uhr

E

5
tl

N

E

ffiffil

Unterkunft:
AltstadthotelArch - Ringhotel Regensburg
Haidplatz 4
93047Regensburg
Telefon:+49(0)94
l -586ó-0
Fax:+49(0)94
I -5866-I 68
Mail:info @altstadthotelarch.de
Internet:
www.altstadthotelarch.de

Abendessen im Hotel Bischofshof
Anreise mit dem Auto:

bis 09.30 Uhr

Frůhstiick und Verabschiedung

Lageplan:
OONATJ

ET

Parkmiiglichkeiten:

lArnulÍr
-Jp|ola

rel

hrhhaus I
rarck-l
datz l

Fahren Sie ab dem ,,AutobahnkreuzRegensburg"
auf die AutobahnA93 Richtung Weiden.
Nehmen Sie die Ausfahrt (4l) ''PrÚfening..'
'fahrenSie dann rechtsstadteinwiirtsam Jakobstorvorbei
ab.
und biegenam Bismarckplatzlinks in die FuBgángerzone
Fahren Sie die GesandtenstraBe
entlangund biegen
dannin die 2. StraBelinks, die ,,Rote-Hahnen-Gasse"
ab.
Diese ftihrt rechtszum Haidplatz und zum Hotel.

lGcsandtcnIsřaíŠe

lrleupfarplatz

Sie ktinnen zum Be-und Entladen direkt am Hotel vorfahren
und dort l0-15 Minutenentladen.
ParkmÓglichkeitenbieten die óffentlichen Tiefstellgaragen:
Arnulfsplatz
Bismarckplatz
Alle oben genanntenTiefgaragenliegen nur etwa 4 Gehminuten entferntvom Hotel, sind 24 Std' geÓffnet und bewachtund
bieteneinenHÓchsttarifvon l0.00 c l 24std.

REGENSBURG

r Rezno
V

Místo světovéhodědictvíUNESCO od roku 2006

Řezrro, 2000 let staréřímskéměsto na nejsevemějšíÍn
výběŽku
Dunaje vrásokouzlí mnoha pozůstatkyromiínskéhoa gotického
stavitelstvív historickéčástiměsta kter.ábyla maximiílněušeřena
ničenímza druhésvětovéválky. Žlane1nemesto ve sfiedníEvropě
neodnáží
ve svém,dosud zachovalémstavebnímfondu tak ávě politický hospodářslcý a náboŽensky vyvoj vrcholnéhosfiedověku.
Nejvýznamnějšístavebnípamátky tohoto města jako jsou dóm,
radnice a domácí kaple sředověkych měšhnských domů,ziámek
knížatThum und TlNisů' románskésalaální stavby nebo gotické

kostely ŽebravychŘádůmůfutezkoumatpři prochrázcelďivolah.ými
uličkamistaréhoměsta,kde je omezen automobiloqýprovoz.
Stďetý Kamenný most patří k hlavním stavbiím evropského mostďství středověku a dnes nabízí mďebnou kulisu
pfi prochi{zce městem. Pohled na téměř dvacet zachovalých
věŽových staveb, barevnédomy a množstvípouličníchkaváren
vyvolává atmosférujižních zemi a dává pozorovateli poznat
pročse metropoli na Dunaji fiká i ''nejsevernější
město Itálie''.
www.regensburg.dďtourismus
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Multidistriktní shromážděníD 1l1
Stuttgart2010 MDY 2O1O
Ve dnech 6. - 8. května se uskutečniloceloněmeckélionské dent 200912010Eberhard Wiďs - na otázky přítomnýchlioshromáždění,které letos organizoval v prvé řadě štáb lionů nů' V dalšíchsálech hotelu se konaly schůzkyčlenůNadace
z metropole na řece Neckar - ze Stuttgartu.Kongres se konal německých lionů a dalšíchpomocných skupin. Doprovodný
v sálech kongresovéhoa kulturníhocentraLiederhalle a v ho- program zavedl účastníkydo Mercedes Benz muzea nebo
telu Maritim, kde byli ubytováni nejen někteřízahraničníhos- za stáléhodeštěna pěšíprocházku Stuttgartem.
té,ale i delegáti z l6 distriktůNěmecka. Delegátůa účastníků Večernísetkání zaháji| koncert Zemského policejního orgu- chestru a zdtavice mezinrárodníhopresidentap. Wirfse a příbylo vícejak 1200.Ze zahraničních
delegacíse zúčastnili
vernéřinebo PDG z Francie, Rakouska, Nizozemí, Maďarska, tomných zahraničníchdelegací. Následovalo setkání Lionů
Litvy' Finska' Itálie a našehodistriktu, kde jsem zastupoval a Leons ve staréjízdáměz roku 1885'kteráje součástí
hotelu
guvernéra.
Maritim.
Již ve čtvrtek6. 5. bylo pňjetí guvernérůa někte4ýchzaSobotní zaháji|a svým projevem náměstkyně primátora
hraničníchhostů primátorem Stuttgartu p. Dr. Wolfgangem Stuttgartua po něm následoval běžnýprogram konventu,Zde
Schusterem.
byli taképředstaveni guvernéři 16 německých distriktů'kteří
Program MDV 2010 byl zahájen 7. května v Mozartově se 4 x ročně scházeji na Radě guvernéru.Ta ze svéhostředu
sále soutěŽífinalistůve hře na klasickou kytaru. Vítězkou 16. volí předsedu Rady guvemérů.Pro nové funkčníobdobí se
ročníkuse stala Anna Kermer, která zríroveňbyla nominová- jim stal Helmut Marhauer. Jednání konventu bylo ukončena do meziniírodnílionské soutěŽe a získala finančníodmě- no v 18,00 hod. a od 18,30 hod. následoval,,Švábský
večer
nu ve výši 2000 EUR. Záváza|a se však takék vystoupením na rozloučenou..(SchwábischerAbschiedsabend),kde jsme
na lionských klubových večerechnebo na charitativníchak- se a rozloučili.
cích po celémNěmecku. Současněprobíhalabeseda s tématy
Nashledanouv osnabrtickve dnech |9. - 22. května 20l l'
o programechLionsQuest,Mateřská školkaPlus.
odpoledne potom 'odpovídal mezinárodní lionský presiTomášRyba' PDG

LOEC v roce 2009- 2010
Lionské oftďmologické edukač.
ní centrum LoEc' fungující při
oftalmologické klinice Fakultní
nemocnice Královské Vinobrady
- je evergreenemčeskéhoa slovenského lionského lnuti, Známe všechnyperipetiejeho vzniku
v komplikovaných podmínkách
ekonomicloých i politiclcých souvislostídevadesátýchlet minulého
století. Jsme účastníkynekončících ďskusí o jeho dovybavení,
o jeho místěv nrírodním
i meziniírodnímsystémudalšíhovzdělávání očníchlékďů. Usilujeme v neposlednířadě i o upevňovrínípovědomí českélaické i odbornéveřejnosti o tom, Že Centrum je darem meziniárodníholionskéhohnutív jeho bytostném
snaženío rozvoj preventivní péčea léčbyočníchonemocnění
ve světě.
Přes všechny komplikace spočívajícípředevším v hledání
jeho definitivního zakotvení ve yztazich mezinrírodníholionskéhohnutí - česko-slovenskéholionismu - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - oftalmologické kliniky FNKV
a odborných garantůzastoupených ve Správní radě Cenffa rádi
konstatujeme, žeLoEC ce|á |étaplnohodnotně funguje a plní
svéposlání.Napřftlad v letošnímroce se uskuteční
celkem 15

kursů pro našea zahraničnímladé očnílékďe a některéi pro
zdravotnísestry z oboru, např. s tématy:makulrárnídegenerace,
katarakta, glaukom, ďabetická retinopatie, lamelární karatoplastika, keratokonus' pediatrická oftďmologie. Kursy vedou
přední odborníciz Finska, Švýcarska,Německa, Velké Británie, Izraele,Holandska,USA, i z Českérepubliky.
Kontaktní osobou LBCOP je paní Renata Hajná'te|.+420l
267 163 157, e-mail: pragueeye@fnkv.cz
Je závazkemi prestižíčeshýcha slovens\ýchlionslcýchklubů
našehodistriktu - šířitinformace o existenci a fungováníLionskéhooftalmologickéhoedukačníhocentra - k podpoře jeho
jeho dobréhojména.
f,nancoviíní
a především
JUDr. Svatava Němcová
Prezidentka LC Praha - Hartig
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Mírový plakát . vyhodnoceníletošníhoročníku
Na druhémjednání kabinetu Dt22,které se uskutečni|ov Praze dne 14.11.2009proběhlo ryhodnocení letošníhoMírového
plakátu. Všichni členové
kabinetu si prohlédli kresby, kterézaslaly do soutěže|ionskékluby. PDG Martin Hart' jako zmocněnec pro Mírový p|akát' po hlasovánízvefujnil výs|edky:
2. místo obdrže| Martin Perný ze ZUŠ v Táboře ,,Můj sen,
1. místoobrže|a Ilona Sedláčkováze ZŠ Zborovská Tábor
''Mírje Kehký jako Kídla motýlí..ajejíplakátbyl jako nejlep- můjmotýl' můjsvět' nášmír..'tentokrásnýplakát je vystaven
na sekretariátěDl22
šízaslán do oak Brooku do celosvětovésoutěže
3. místoobdrže|aDiana Demjanová _ SR '' Podjablonkouslrriďko..
V Táboře se uskutečnilo
dne l5. ledna20l0 oceněnímladých
pan
výtvarníků,
kteříuspěli v distriktnímko|e.Akce se zúčastnil
DG Juraj Schwarz a někteřídalšíčlenovékabinetu D|22, kteii
společněse zástupci LC Tábor mladým výtvarníkůmpoblahopřáli a předali ceny.Atmosférabyla velmi pěkná a jistě podpořila
všechnymladéumělce do dalšíhoročníkuMírovéhoplakátu.

4*
llona Sedláčková a vítéznýMíroý plakát _ 1. mÍsto

Bc. Ivana Skfftecká' Cabinet secretary2007.2010

DG J. Schwarz,M. Perný,Cabinetsecretaryl. Skřítecká

MIROVY PLAKAT 2010. 2011
Pro letošnírok bylo uyhlášeno téma,,VIZE MÍR(I*. Kluby, kterébudou mítuÍjem1organizovat tuto sou.
těžsi musí objednatpro každou oslovenou školujede KIT V asA bude uybráno 23 čestnýchvítězů,kteří
uyhrajífinančníodměnu 500 dolarů^Jeden hlavní vítězzísktivó 2 500dolarů a cestu do NEW YORKU.

Pravidla soutěže:
Věk: soutěžící
musímítk 15.||.2011 minimálně l l nebo maximálně 13 let.
Velikost obrazu:
ne menšínež33 x 50cm
ne většínež 50 x 60cm
Obraz nesmíbý zarámován,nesmíbýt trojrozměrný(nic nalepeného,nebo připojeného),nesmíobsahovat písmenaa čísla.Podepsánje pouze na zadni straněkde je nalepeni vyplněná KIT.

Termíny:

Co nejdříve vybrat školy a projednatjejich zapojeni se do soutěže.Pro místníkola vyhlásit ceny pro
vitěze a formu prezentacevýstavy.
Do 10.11.2010zašloukluby vitěznéplakáty (zakažďouškolujeden) na sekretariátD l22, potéproběhne vyhodnocenípracív distriktu D|22.Yitěz distriktníhokola bude oceněn guvernéremD|22 a jeho
vitězný plakát bude odeslán do oak Brooku.
Martin Hart PDG 2002.2003
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Akce k|ubů2009.2010

Brno

l8.2. Benefičníples; 19.6.Plavba lionůpo Baťově kanálu
l8.2. Benefičníples; dvě setkáníse seniory z Dom. důchodců
18.12. Divadelní představení- Mnoho povyku pro nic
,,SociálníslužbySvětluška..

4

5

Karlovy Vary Diana

6
7

Mariánské Lázně
Olomouc
Opava

J

8

Wes€lrue

LC česká repub|ika
Brno Spilberk
CeskéBudějovice
Karlow Varv

a
z
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Výtěžek předán pro

20.5. Charitativní golfový turnaj
2.7. osobní předánípeněž.daru obětímpovodní- JiŽníCechy
prodejnítrhy
|3.|2 _ 23.|2. pŤedvánoční

22.8.Dostihovýden
9

Pardubrce

l0

Plzeň Bohemia

u

Plzeň Citv

t2

Praha Bohemia
Ambassador

l3

Praha Hartis

t4

Praha Heraldic

15
t6

Praha Orel
Praha První
Praha Strahov
San Giorgio
Rokycany

t7

18

zu.I. setKanl pardublcl(eho ldubu s rotary
23.7.Yýznamná českáženave světě;
2.10. IV.Koncert ke Světovémudni zraku
24.3. |2. Benefičníkoncert

l7 . _ 20.12.tradiční
prodejsvařeného
vánoční
vína
l0.4.2010 xv. REPREZENTAčNÍ PLES v Měšť.Besedě
3.12.dobročinný
rautspojenýs ochutnávkouvín
|2.|2. prodejsvařeného
vínana vánočním
trhuv Drážďanech
13.12.tradiční
vánoční
koncert
20.|1. _ 22.l| ' Po vinnéstezceza Svatomartinskouhusou
|6.|2. _ 18.12.Prodej svař. vínav pasážirestauraceAustria
l4.|. _ 17.|.2010 Lyžování v Semmeringu

2.9. 20.ýr očí_ Lv í zámecká slavnost zámek B latná
23.4. _ Ga|avečer k 20. rrýročízaloŽeníklubu

8.12. Adventní koncert

19.11.ochutnávkaBeaujolais2009
L9

20

Rvchnov n. Kněžnou 27.2. Charitativní lionský ples
28.8. - 29.8. Tradičnídivadelníjarmark
25.10. Divadelní představení- Kterak se čert

Rychnov n. Kn.
Dobromila

o princeznu pokoušel;
8.12. Mikulášsloýbowling;
11.12.Besídkav Dětskémdomově v Poštejně;
12. _ |3.|2. Vánočníjarmark;
27.2. Charitativní lionský ples;
6.5. Charitatnivní koncert STIVÍN a UHLÍŘ

21

Tábor

22

Teplice
Ustí n.Labem
Praha

.Á

občanské
sdružení
orion:
péče
Ústavsociální
Kvasiny

2|.1l.09 - CharitativníspolečenskývečerLC Tábor u.itěžekvěnován pro akci ,,Koukají na nás správně?..
2.12.09 - vyšetření166 dětí4 mat' škol v Táboře - Prima visus;
t2.|3.|9. a20.12 - předván. sLánk.prodej svď. vína,medoviny;
t3.|2.09 - charitativníkoncert Leo klub Tábor qftěŽek pro
sdruŽenípostiženídítě;
15.1.x. Dobročinný koncert LC Tábor
6.3.2010- XII. dobročinný ples LC Tábor;
13.5. Dámská iízda

l1.1l. Charter Night' 2.ó. vII. Lví Parník

Z koncertu výěžek předán
pro Stacionář sv. Františka
v Rychnově n. Kněžnou
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Dt22

LC Slovenská rep.

Akce klubů 2009.20,|'0

Banská Bystrica

2

Ranská

a
J

BratislavaBona Fide

25.ó. os|ava l0' vrhočí za|oženík'|ubu

4

Rrqfislavq

T.)anrrhirrs

1 ||

Elroficlarra

T)nrri

6

7

T 'ea

Výtěžek předán pro

13. 10. vemis áž Drev enédedičstvo;
9.11. bowlingoqý tumaj ;
|2.2. Repr ezentačnýples klubov banského regionu
10.ó.2010- Koncert Pal'a Hame|a
ó.ll. Noc svetlonosov

I

Rvstfica

11

wemicáž

MierornÍ

nlao4Í

15.10.Finanč.Dar2750.EuroZákl. škole
pre nevidomýchLevoča,
BratislavaIstropolis 22.|0.Finanč.Dar2750,-EuropreVýcvik. Školu
pre vod. Psov,Bratislava;
9.l2. orcdaivianočného
ounču.Bratislava
28.10.FLAMENCO;
punču,
BratislavaPresslurg t7.-20.12.prodajvánočného
22.5.20|0Aukciaoočasplavbvna lodi

Unia slabozraloých
a nevidiacich Slovenska

Prosinec - Predaj vianocneho puncu 2009

8

Rrefislcwc

9

l0

Brezno
Hronsek Gala

il

Košice

29.11.Koncert Jesennáharmónia
12.2.PRo DoBRo-Ples košickÝchsoolečensloích
klubov

12
l3
t4

Kremnica

lf,.7. 1ročník sn|nw|rKRF'MNTCKÝCH

Nitra

30.1.Reorezentační
o|es

Pezinok Bozin

22.5. Benefičníkoncert

15
6
7

8

s

Pffú

Piešťanv
Prešov
Zvolen
ŽiIina
ElencLá

26 l

- Slávnnsfní

ní|evzí|4ní

e1 vazíkll.

26.9. VÝstuo na Dumbier

T,FVoV

12.2.Retro party;
5.6.Tenisoyýturnai Slovakialionscup Piešťanv
30.1. Charitativní oles

21.5.Střelecká soutěž
9.1.Ples

šti

Poděkovónízufinunčnípomocpro IIAITI

Uteý |2. ledna 2010 měl bý pracovníden jako každýjiný. Lidé' kteří pracovali
paláci, plnili svépovinnosti.Nikdo netušil'žeza pár minut desítky
v prezidentském
z nich najdousmrtpod troskamibudovy.Port-au-Princepokryl prachz trosek,otřesy
zpustošilytoto dvoumiliónovéhlavníměsto.
Richterovyškályudeřily náhle azmatenizaměstnanci
Silnéotřesyo sílesedmstupňů
v prvníchchvílíchnevěděli,co si počít.Záběry z průmysloqýchkamer lkaanji, že
řáděníŽivlu nebylomožné
utéct.Bezpečnonebylonikde.
otřesy nejprverozkýva|yceloubudow, pak se začalybortitobříklenby.Pod oblaky
prachumizely chodbya mnoholidí našlosmrtpřímopod troskami.Ten den zemřelo
na Haiti 230 tisíclidí a l'3 milionu Haiťanů
se ocitlo bez střechynad hlavou.
týrnyzicbranářů.HlavUSA slíbilyzernirozsáhloupomoc,vyslrínybyly cMlní i vojenské
nímúkolembylo zajistitvodua sanitaci.Haiti paťík nejchudší
zemina západnípolokouli.

Děkujeme všemlionským ktubůmv českérepublice i na Slovensku,
kterése zapojily do společnédistriktní sbírky a dífu jejich pomoci
na konto HAITI v Oak Brooku bylo odesldno 7639 USD.
Poděkovdní taképatří klubům, kteréuspořtúdalyindividudlní klubovésbírlcyafinančníprostředlE odeslalysa,nostatněneboprostřednictvímDSM.
Bc. Ivana Skfftecká' Cabinet secretary 2ffi7-2010
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LC BratislavaDovina
ffi
Aktivity dámskehoLions Clubu Bratislava DOVINA'
v duchu heslaWE SERVE
j@\

Ddmsky Lions Club Dovina v Bratislave funguje už
od roku 1993. Každý rok sa snažímeprezentovat,viacer,jmi
aktivitami.
Niekedy sa nám podarí urobié štyri samostatné akcie.
Predchádzajúceroky sme predávali zakusky na výstave psov
v Bratislavskej Inchebe avýtažok z tejto akcie sme venovali
postihnutej študentkeako príspevok na dovolenku pri mori
s mamičkou.
Inokedy sme predávali zákusky na Módnej prehliadke
jednej z našich členiek Milky Harmatovej- majitelky zn'
DONNA Rossl a výtažok sme venovali ako príspevok
na dobudovanie sanity do tzy. štartovacíchbytov pre deti
odchádzajúce z dets!ých domovov. Kupovali sme cvičné
lavice pre deti s rázštepom chrbtice. Do Detského domova
v Malackách sme darovali počítače
a tiež šijacie stroje. Prostredníctvom firmy KULLA, ktorej spolumajitelka je naša
členkaKatarína Kullová, sme pomohli urobiésadovúúpravu
záhrady Detskéhodomova v Malackách.
Naše aktivity súpodmienenépochopitelhe osobným pracovným vyťažením
členiek,pretožesme všetky zamestnané.
V ostatnom roku 2009-2010 sme zatial rozbehli dve k]účovéaktivity. Jednou tradičnousúpravidelne Vianočnétrhy
v Bratislave na Františkánskom námestí.Vd'aka ochote bratislavskéhomagistrátu Lions kluby v Bratislave móŽu počas
celých vianočných trhov fungovaťv pridelenom charitatívnom stánku. Stánok býva umiestnený obvykle na Františkánskom námestí, ktoréje hneď vedl'a Hlavného námestia
v Bratislave, teda takpovediac na najluxusnejšom trhovom
mieste.
,
Bratislavské kluby sa v tomto stránku striedajú po šýroch
dňoch počas celého trvania týchto trhov. Predáva sa obvyklý vianočnýpunča mastný chlieb s cibulkou. My predávame
tieŽ zásadne doma napečenézrákusky. Tovar v stránku nikdy
nie je totožný závisí od toho, kto má službua kto čodonesie.

Pri obrovskej ponuke tovarov na vianočnýchtrhoch má Lionisticlcý stiínokten správny cveng. Kupujúcim padne dobre
taká zmena, keď si móžu kúpiťevidentne domáce koláčiky.
Každápartia Lionistov si volá svojich priatelbv a okolo stánku je vždy vel'mi rušnoa veselo.
Naša členkaBohdana Machajová je aktívnav komunálnej
politike od roku |994 a na jej návrh sa váčšinazískaných
finančných prostriedkov nášho klubu venuje seniorom Starého Mesta v Bratislave. Už l0 rokov podporujeme Dom Se.
niorov na Podjavorinskej ulici v Starom Meste v Bratislave.
Manažment tohto zariadenia kupuje podla potreby pomócky,
kÍorépotrebujústaromestskíseniori k zlepšeniu kvďity Života.
Napríklad z nášhopríspevkuboli kúpenéstoličkydojedálne,
deky, venovďi sme časťpríspevku na rekonštrukciu sanity,
i na dobudovanie knižnice'
Každý rok sa koná v mesiaci apríli v exkluzívnych priestoroch Aukčnej spoločnosti soGA' ktorej spolumajitelkou je
našačlenka BeataHeczegová, našaklúčovájamá aktivita pod
názvom Jarná aukcia obrrízkov. Tieto obrázky mďbvali deti
zo špeciiílnych škól Bratislavského kraja. obrázky draži obvykle profesioniá]nalicitiítorka a súčasťou
dražbyje aj kultúmy
program. Róznym spÓsobom hendikepované deti malbvďi aj
tento rok obrázky na témuvečneživú,a tou je MIER. Do aukcie boli vybranénajkrajšie ot:l.ázkydetía na doplnenie ponuky
kolekcia umelec\ých ďelok pripravenych detrni býva doplnená
aj ďelami' ktoré niím venujú našim akrivitám naklonení profesionálni výwamíci. Tento rok to boli umelbi pani Rehráková
- Lďová a piínFrešo.
VýéažokZ tejto akcie sa rozdelí deťomzo špeciálnych škól
kraja'Členskúzákladňu nášho klubu predstavujúpracujúce
ženy.Nie sme Žiadne celebrity, sme obyčajnéženy,ktorésa
snažiasvojimi aktivitami pomócť tam, kde je pomoc potrebná. ZaLCz Mgr. Bohdana Machajová Viceprezidentka
Dámskeho Lions klubu Bratislava Dovina

na obrázkuje licitátorkaaukčnejsiene SoGA Mgr' Nina Ga.
Žovičová

autorka článku Bohdana Machajová - viceprezidentka klubu
a najmladšia členka klubu KarolÍnka Badárová
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LC BratislavaPrvý

odov zdanieinvalidnéhov ozíka
Dňa 04.12.2009o 14:00sme v htl Partizdn na Jankovom Víškuvpríjemnejatmosferepozvaných hostíodovzdali
elekrtcbý invalidný vozík 8500 odfirmy oběanovi Uhrovca pónovi Petrovi Vargovi
Členovia l ' bratislavskéhoLions Clubu odovzdali dnes
na Jankovom víšku v okrese Bánovce nad Bebravou
59-ročnémuPetrovi Vargovi z Uhrovca do doživotného
uživaria elektricloý invalidný v ozik.
Jeho hodnota je približne 6600 eur (198.832 sk).
Zak:úpl|i ho za peniaze, ktoré členovia klubu zarobili, alebo vyzbierali vlastnou činnosťou'
Usporadúvajú napríklad malé aukcie, bazire
predávali
a
blrzy,
šampanskéna jazdeckých pretekoch Grand
Prix a vianočný punč
v uliciach Bratislavy
a iných miest. Yýtažok
putuje na charitu, vysvetlil viceprezident klubu Jozef Štuttety.
Prvý
Lions
Club
Bratislava vznikol v roku 1991 a odvtedy sa
podielbl na rÓznych charitatívnych aktivitách nielen
v hlavnom meste,ale aj po celom Slovensku. Ide napríklad
o pomoc pri budovaní detshých domovov v Bernolákove,
Levoči, Handlovej, Čakanoch, ako aj pomoc v zdravotníctve pri projektovaní, nákupe a zabudovávaní lekárskych zanadeni do pojazdnej pórodnice, vybavení
oftalmologického centra
laserovým nožom a podobne. V Trenčianskom
kraji naposledy pre tromi
rokmi odovzdali mestu
Prievidza sociálny taxík
pre ťažko zdravotne
postihnutých a dnes to
bol zasa invalidný elektriclcý vozik.
Peter Varga bol z daru
mimoriadne
dojatý.
Ako poveda|, viac než
30 rokov pracoval ako
policajt. ochorel však
na silný diabetes a pred

šiestimirokmi mu museli lekári amputovaťnajskór pravú
a potom i lavú nohu úplne od bedier. odvtedy sa pohybuje na mechanickom invalidnom vozíku. Teraz vd'aka
samohybnému vozíku už nebude potrebovaťasistenciu
manželky,príbuzných alebo kamarátov, aby sa dopravil
v obci do obchodu,do kostola alebo na futbal.
Medzi
zakladajúcich členov bratislavského klubu patri
spevák Peter Lipa, ktoný
Petrovi Vargovi vozík
odovzdáva|. Členmi
klubu sú však aj mnohí podnikatelia, lekári
a l'udia s róznou profesijnou orientáciou. Spája
ich ochota pomÓcť tým,
ktorísi vlastnýmisilami
nedokážu alebo nemóžu
zlepšiťsvoje postavenie.
Materská
organizá.
cia Association of Lions
Club vznikla v USA v roku I9I7 aj zo spolkov orientovaných na zrakovo postihnutých. Je to v súčasnosti
najaktívnejšiadobročinnáorgantzáciana svete,združujúca
približne 1,8 milióna členovv 42'000 kluboch nachádzajúcich sa skoro v 200 krajinách sveta. Hlavný.mi aktivitami celéhohnutia je starostlivosťo zrakovo, sluchovo, telesne a duševneposiihnutých, trvalá podpora
hladujúcich v Afrike,
protidrogové aktivity a výmenné pobyty
m|ádeže,vysvetlil j eden
z mladšíchčlenovklubu
Tomáš Zajac. Dodal, že
symbolom Lions Clubu
je lev (anglicky lion),
stelesňujúci vlastnosti
ako odvaha' sila, vernosť
a činorodosť.
ZaLC

Bratislava Prvý:
Tomáš ZAJAC
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LC Bratislava Istropolis

B eh Devín Bratislava 2010

Pred rokom sme nahovorili zástupcov ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, aby priviedli svoje deti
na známe preteky Devín - Bratislava. Dóvod bol jednoduchý _ daédeťommoŽnosťzúčastniť
sa na velkom bežecpodujatí.
kom
Prišlamalá skupinka,ktorá nás presvedčila
o zmysle našhosnaženia.
Tentorok užnebolo trebanikoho nahovárať.
Prišli hneď
2 mikrobusy s 1l súťažiacimi.
A my Smeich brali ako staých kamarátova priatelbv.Skupinka sa skladďa zróznych
vekovych kategorii_ najmladsiMarcel Marcínek9 rokov,
najstarší
FrantišekPorada 16 rokov _ atieŽ aj rÓznych výkonností.Bolo úžasne
vidieťako niektorízdolďi ostatných
_ zďravých účastnikovs úplnou samozrejmosťou
a ako
niektoríbojovali sami so sebouaby si dokázali, žesa to dá.
Radosťv cieli, po prebehnutískoro 3km bola nefďšovaná'
Ich trénera zíroveí učitelpan Gálly vysvetl'uje'žejeho
cielom je nasmerovať
deti na športktory im najviac vyhovuje. Ku každému
budúvšakportebovaé
prípravu,
bežeckú
pretovita možnosťzúčastnié
satohtopodujatia.Pretekypre
nevidiacichsúorganizované
hlavnena beŽeckýchdráhach,
kde traéa Smersújasné.Tu má všaknevidiacimsvojhovodiča- inak by sa to v 200 člennompeletónea na mestskej
trase ani nedalo. Slabozrakísú viac Samostatní.
Napriek
zrakovýmvadám vedia sa orientovať
a nepotrebujú
vodiča.
ZaLC: Miroslav ŠUnA, prezident klubu
Zdeno soMoRA. sekretár klubu
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LC Banská Bvstrica

Benefičné
aktivitv klubu
Slávnostný galavečer pri príležitosti osláv 20.výročia za|oženia Unie nevidiacich a slabozradých Slovenska sa uskutočnil
l6.4.20l0 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Súčasťou
programu
bolo aj odovzdávanie pamatných listov zásfupcom miest, krajov,
partnerov, donorov a osobnostiam kultumeho a spoločenskéhoživota.Galavečeromsprevádzal František Kovár, herec Slovenského
národneho divadla.
Po knítkom úvodnom príhovore predsedu UNSS pána Branislava
Mamojku boli ako prvé ocenené mesta Bratislava, Nitra a Ži|na.
Po nich prevza| z rúk predsedu UNSS pana Mamojku ocenenie za
Lions Club prínJuraj Schwarz, guvemér dištriktu l22 Lions Clubu.
Ako vdaku za lntenzivnu podporu činnosti UNSS a aktivity v prospech ludí zo zrakoqim postihnutím. Dalšími oceneqimi boli neviďaci speviík Marian Bango' poslanec Europskeho parlamentu prínMiroslav Mikoliíšik'Volksbank Slovensko, fotograf JrínMiškovič /člen
LC Banskí Bystrica,Il.viceprezidenť, herec, spevrik a glosátor Marian Geišberg, husloý virfuoz piírrPeter Michalica, zakladatel UNSS
prínPavol Januška, medailisti z tóhoročnej paraolympiády Heryieta
Farkašová, Jakub Krako a Miroslav Haraus, ýntamný oftalmolog
pán Ján Zváě, primrír očnéhoodelenia ružinovskej Fakultrej nemocnice s poliklinikou' pani Gabriella Németh podpredsedníčkaBrati.
slavského samospráweho kaja pamatný list za Slovenské národné
divadlo prevzal z ruk predsedu UNSS prfurFrantišek Kovír.
Y závere prevzal z ruk riaditelky Unie nevidiacich a slabozralqích
Slovenska pani Ivany Potočrlíkovej a podpredsedu UNSS Jozefa
Zbralekajej
dlhoročný predseda a tak povediac motor všetl.oých
aktivít od samého zaěiatkll ažpo dnešok - pán Branislav Mamojka.
Close Harmony Friends po prevzati pamatného listu svojimi podmanivými melodiami umocnujú atmosférutohoto nádhemeho vecera.
ZaLCl Ján Miškovič

26 .Il .2009 LIONS CLUB S Banska Bystric a zacal s predajom vianočnehoLions punčupred svojim sídlom na namestíSNP ''Plzenskou reštarrraciou''.Vuvode odovzdal hospodar klubu a2.viceprezident ing. JozefKreutz sek na 1300 euro, Špecia|nej
zakladnej skole,
Dumbierska 15 v Banskej Bystrici, kÍory prevzala pani riaditelka
Mgr. Lydia Miklošovičova a Detskej fakultnej nemocnici v Banskej
Bystrici vo vyske 700 euro sek prevzal riaditel MUDr. Jan Nosko.
Po tomto slavnostnom akte nasledoval kultumy program, ktory si
pripravili žiaci špecialnej ZŠ, ktory okrem programu pripravili pre
vsetkych pritomnych mile prekvapenie v podobe napecenych perníkov s vianocnou tematikou. o dobru pohodu sa ako tradičnepostarala kapela oLD BOYS pod vedenim našhočlenaRoba Strieža.
Ako dalšiu novinku sme dali vyrobit keramicke hmčeky s logom
Lions, s ktorych sa punčpije a je to tiežjedna s foriem propagacie našhoLions hnutia a poslania.Tento počin vyzdvihli aj pritomni
novinari, z ktorich všetci dostali po jednom hmčeku na pamiatku.
ostiíva nám len veriť' žesa nétrnaj tento rok podari osloviť a zohriať
nďim punčomčonajširšíokruh l'udí,aby podporili našucharitatír.rru
čirnosť.
Vo štr{ok 3.|2.2009 zavita| do Sukromnej špecialnejmaterskej
ško|y''oČKo'' na Slnečnejulici v Banskej Bystrici Mikulaš' aby
dobrím deťompriniesol sladkédarčeky.Mal zo sebou aj čertaale
kedže všetci boli dobrí tak sa ho nebáli. Na uvod deti spoločne
zaspievali a zatancova|i za čo ich všetci prítomníodmenili dlho.
trvajucim potleskom. Potom už nasledovalo tradičnérozdávanie
darčekoua rozlučkalebo Mikuláš zo svojim sprievodom musel isť
potešiťaj ostatnédeti'Všetci Mikulšovy na zaveÍ slubili, Že budu
posluchať a cvičiťsi oěká' aby lepšie videli. Toto mile podujatie
zabespečiličlenoviaLions clubu v Banskej Bystrici llž po 4 k:rát
a verím' ženie posledný.
Za LC:. Ján Miškovč.'Mišiakl'
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Tenisovýturnaj Slovakia Lions cup
o pohár MUDr. Pavla Vereša
Dňa 5.6. 2010 usporiadal LC Pieštany tradičnýtenisový turnaj doprovodu za účasť
na turnaji, a pozývam dhlšíchčlenov nášho
Slovakia Lions Cup. Tento rok sme začali písaťjehonovú históriu. distriktu na II.ročníktohto podujatia' ktorý sa bude konaťo rok.
SúťaŽilosa o putovný pohár MUDr' Pavla Vereša,gastroenterológa
Sekretar LC Piešťany:Pavo| Werner
jednéhoso zakladajúcichčlenovnašhoLC ajeho prvéhoprezidenta'
V neposlednom rade vynikajúceho človeka a priatela' ktorý
nedávno prehral boj so zákernou chorobou. Po daždivých dňoch,
ktoré nám priniesli nemálo starosti sazrazu v uvedený deň obloha
vyjasnila a privítala nás krásnym slnečnýmpočasímčo len umocnilo záŽitok z tohto vydarenéhopodujatia.
prebiehala vo štvorhrách v dvoch skupinách. Víťazi sku.
Súťaž
pín sa stretli vo fináIe o putovný pohár.Za podpory divákov, ktorí
tvorili členovia lions clubu a ich rodinných príslušníkov,finále
malo vysokú športovúúroveň' Záver lvnaja a jeho vyhodnotenie prebehlo na spoločnom stretnutíčlenov LC a ich rodinných
príslušníkov'
Vd'aka sponzorom a zúčastnenýmsa nám podarilo zozbieraťčasť
finančnýchprostriedkov, ktoré chceme použiťna nákup kompenzačných a optických pomócok pre charitu zrakovo postihnutých
občanov.Zároveťtsa chcem pod'akovaťzúčastnenýmhráčom a ich

'.iTrs
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LC

Prešov

Lions Club preferuje dlhodobúa koncepčnúpomoc
slabozrakýma nevidomým

hmčiarska dielňa sa využíva počas vyučovacieho procesu aj
v rámci záujmovej činnostia žiakovpráca s hlinou nesmierne baví

Takto prebiehaaj spoluprácaLions Club Prešovso Spojenou
školouinternátnoupre žiakovso zrakovýmpostihnutímv Levoči, pričomtakto prebiehaaj spoluprácaLions Club Prešovso
Spojenouškolouinternátnoupre žiakovso zrakovým postihnutímv Levoči.
Táto školamá viac ako 60-ročnútradíciua poskytujeprípravu
na budúcepovolaniaŽiakoms akýmkolvekchybamizraku.
Hovorí riaditelka školy Ing. Edita Tarajčáková,PhD.: ,*/Vaša
školunavštevujetakmer ]00 žiakov.Tútoromspoluprcíces Lions
Club Prešov,ktorri prebieha od roku 2007, je Ing. Ing. Stanislav
Legót a myslím,ženašaškolaa podpora našichaktivítpre žiakov
sa užstala preňho ,,srdcovkotť,.
V prvom roku prešovskýLions
Club daroval20 000Sk pre dvoch našichnadanýchžiakov,ktoré
smepoužilina podporuich vzdelávania,na zabezpečenie
ich účasti
na celoslovenskommládeŽníckompobyte zrakovo postihnutých,
na pokrytie doplatkovna lieky, ako príspevokna cestovnénáklady'
na doučovanie
angličtiny.
V roku 2009v hrnčiarskej
dielni pribudla aj hrnčiarska
vypalbvaciapec,ktorábola s pomocouprešovského Lions Clubu rekonštruovaná
a repasovaná,pričomklub nám
poskytol d'alšiefinančné
prostriedkyvo výške500 EUR na nákup
materiálu'
V školskom roku 20o9l20l0 nám Lions Club Prešovdaroval
2000 EUR (4 x 500) na podporuvzdelávaciehoprocesu 4 našich
Žiakov.sú to študenti,
ktorímajúvelmi dobréštudijné
výsledky
aje predpoklad,žebymohli pokračovať
v štúdiu
na vysokejško|e.
a tým zvýšiťsvoje šancena uplatneniev živote.Členoviaklubu
nám Íležpomohli pri vybaveníčitárnea kniŽnicenašejškolyvÝpočtovou
technikou.
ZaLC: Peter Šiovič,
Jana Bubenkor.á
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I,Yi2VA LC PRESOrí
IíSETI.(YM LIOIUS CLUBOM DISTRIKTU 122
Milíprlate|iaLloN!'

V Prešove,14.6.2010

obraciame sa na Vás z LloNs GLUBU Prešov.Východ S|ovenska bo! počas uplynulých týŽdňov
postihnutý uýnimočneničiv'ýmipovodňami. Mnohí l'udia priš|io svoje domovy a majetok, to čo
neodp|avi|avoda, zniěili zosuvy podmočenejpÓdy. Na mnohých miestach je zničená infraštruk.
túra,podmyté cesty, strhnuté mosty.
Utrpenie |'udí,ktorí ěasto prišli o výsledky svojej celoživotnej práce nás nemóžu nechat' |'a.
hostajnýml, preto sme sa rozhodli usporiadat'finančnúzbierku pre l'udíz oblastí postihnutých
povodňami.
V tejto súvis|osti by sme Vás a Váš klub chceli požiadat'o flnančnýpríspevok vo výške podl'a
vlastnéhouváženia.Poskytnutie pomoci bude adresné,pre konkrétnychl'udí,na konkrétnyúčel.
Pri vytipovaníadresátov pomoci budeme spolupracovat's humanitárnymiorganizáciami*,ktoré
pomáhali a pomáhajú |'ud'ompriamo na ,,tvári miesta.,a ktorémajúrelevantné informácie o na.
jviac potrebnej pomoci a o odkázaných občanoch.
o použitífinancií Vás budeme inÍormovat'písomne, informácie budúai na našei webovei stránke

vvww.lionspo.sk

Vašepríspevkyposielajteprosímna špeciálnyúčet
LloNs cLUB Prešov,

č.ú. 662727303411111,
Unicreditbank,a.s. Bratislava.

Úaaje pre prevodyzo zahraničia:|BAN:31 1,|11oooo
0066 27273og4 sWtFT UNcRsKBx

S pozdravom
lng. LadislavKriš,PrezidentLions Club Prešov
okružná32,080 0í Prešov
kris@automo.sk,+421903 571 444
Humanitárneorganizácie,v spo|uprácis ktoými budeme poskytovat'pomoc
. ZdruženieClovek v ohrození
. Slovenská kato|íckacharita
. Slovenský červený kríž
. oběianske združenieADRA
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NABIDKA PRO INZERENTY

Bu|letinčeský a slovenský Lion vychází 3xza rok v nátadu 1.400kusů.Distribuce je
zajišt'ovánado každéhoLions clubu v čn a v SR, výtisky bu||etinujsou k dispozici
na různých akcích, pořádaných kluby v čR a v SR
CENIK INZERCE:

1 . B a r e v n á i n z e r c e n a z a d n i s t r a n ě - c e | á s t r a n a 1 2 . 0 0 0 K č1' 1 2 s t r a n 7y . 0 0 0 K č1, / 4 s t r a n y 4 . 0 0 0 K č
2. Barevná inzerce uvnitř listu (na vnitřnístraně oba|u)- ce|á strana 9.000Kč,1|2 strany5.000Kč, 114strany3.000Kč,
jiný menšíformát:25 Kčlcmz.
3. lnzerce uvnitř listu (jednobarevnánebo dvoubarevná)- ce|á strana 6'000 Kč, 112strany3.500Kč,,1/4strany 2.000Kč,
jiný menšíÍormát:19 Kč/cm2.
4. S|eva za opakování:prvníopakování:- 5%,druhéopakování:- 8%,třetíopakování:- 10%
5. Cenu inzerce |ze sjednat individuá|ně,zejménas oh|edemna komp|etnostposkytnutýchpodk|adů.
6. |nzerentize S|ovenskérepub|ikybudoucenu inzercehraditv Euro (v přepočtud|eaktuá|ního
kurzuke dni objednánínzerce)'
Lions Clubs lnternationalD122. kancelář sekretariátu distriktu
Panská ul. ěp. í492, 516 0í Rychnov nad KněŽnou, česká republlka . e.mailem: office@lci4122.\nÍo
. mobilnítelefon: +420- 605 104 212 .Bc. lvana Skřítecká
Věříme, že vyuŽijetenabÍdl<y
inzerce v bulletinu Českya stovenský Lion a tímpodpoříte rozvoj tionskéhohnutÍ.Děkujeme,
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LC Košice

Vydarený 7. ročníkJesennej harmónie
PribliŽne 500 návštevníkovv nedelu.29. decembra 2009 v košickom Dome umenia aplaudovalo hudobným umelcom i ludbm' ktorí
s odhodlaním bojujú so svojim zrakovým postihnutím.
Siedmy ročníkbenefičnéhokoncertu Jesenná harmónia zorganizovaný |. Lions Clubom Košice patril podl'a spontánnych reakcií
poslucháčovk jedným z najvydarenejším.
Finančnái materiiálnapomoc v celkovej výške viac než 10'000 Eur
bola vd'aka aktivite Lionistov i ich priatelov z lro klubu odovzdaná
na podporu aktivít zmieňujúcich zrakový hendikep detía mladých l'udí
ale tiežna štipendijnúpodporu šfudentovzo sociálne odkrázanýchrodín.
Talentovaní hudobníci reprezenfujúci pod vedením Igora Dohoviča
orchester Musica Iuvenalis sa spolu s opemými sólistami Štátnehodi.
vadla predstavili vo lynikajúcom svetle' Výborne im sekundovalaformácia Banda z Bratislavy svojim ďtematívnym pohl'adomna tradičnú
l'udovútvorbu.hi svojom iba druhom vystúpenína východe Slovenska postihnutých v Levoči. Vo velmi emotívnom vystúpenípoďakovala
pozomosťnávštevníkovJesennejharmónie.
si získali zaslúženú
Za pomoc veršamiJána Smreka 18 ročnáštudentkatejto školy Jana
Bokom neostali ani podporenédeti zo známej školy pre zrakovo
Kozičková.

Košickéspoločenské
kluby sa stretli na svojom 4. plese
Po štvrt'ýkrát' tentoraz v hoteli Doubletree by Hilton, sa stret|ičlenovia l0 hďinovej ceste z Prahy predstavila vo vynikajúcom svetle a zožala
a hostia kcišic{ýchspolďenských a charitatívnychklubov na svojom plezas|úžené
ovácie. V bohatom programe zaujďi aj hendikepovaní tanď.
se. Vo váčšineprípadov patria tieto kluby do mamutích humanitrímych níci z TK Ellegance, ktorí ukazali, žev tanečnomtemperarnenteaýraze
v ničomnezaostávajúsa svojimi zdravými kolegami.
organizáci pÓsobiacich na celom svete, pričom napríklad kluby Lions
a Rotary združuJedným z motívov plesu je i upriamenie pozornosti na pomoc tam, kde
jú každý viac neŽ je to potrebné.Kým prvéplesy Prďobro boli venovanékošickým štvor.
milión členov.Začatím'či neziskovke Dorka, tento krát sa pozomosťsústredilana uzatvosnipenéboli i dďšie
renie zbierky na ďagnosticloý prístrojSynoptofor. Tiito iniciatíva l. Lions
renomované kluby . klubu Košice bola na plese zavíšenáďovzdaním šekuna 5.000 Euro tak,
ako Kiwanis, Soaby sa prístrojuŽ čoskorostal realitou na očnej klinike FNLP v Košiciroptimist a Patiot.
ach. A kedŽe hostia plesu boli skutďne štedrí,poloŽil sa i základ dďšej
Prívlastok hviezzbierky na špeciďne |óžko pre onkologick7ch pacientov.
dy večerapotvrď|a
Temer 260 hostí z Košíc i dalekéhosveta sa potom eštedlho po polnoci
Monika Absolónobavilo vo ýbomej' ažrodinnej atmosférena jednom z posledných plesov
vá" ktora sa napriek tejto sezóny.
7'a'LCz Balco V|adimír- prezidentLC Kďice

Benefičná aukcia v prospech detí

zo školyna Gemerskej ulici v Košiciach

Po štvrt'ýkrát, tentorazv hote|iDoubletree by Hilton, sa stretli členovia
a hostia košicloýchspolďensloých a charitatívnychklubov na svojom
plese. Vo váčšineprípadov patria tieto kluby do mamutích hurnanitarnych organizácií pósobiacich na celom svete, pričomnapril<ladkluby
Lions a Rotary zdruŽujúkaždýviac neŽ milión členov'Zastúpenébo|i

i dďšie renomované
kJuby ako Kiwarris. Soroptimista Patriot.
hív|astok hviezdy večerapotvrdilaMonika Absolónová, ktorá sa napriek 10 hodinovejcestez Prahy predstavilavo vynikajúcomsvetlea ZoŽala zas|itŽenéovácie' V bohatom programe zaujali aj hendikepovaní
tanečníciz TK Ellegance' ktoríukrázali'žev tanečnomtemperamente
avýraze v ničomnezaos|ávajú
sa svojimi zdravými kolegami.
Jednýmz motívovp|esuje i upriameniepozomostina pomoc tam,kde
je to porebné.Kým prvéplesy hodobro boli venovanékošickýmštvorčatám,či neziskovke Dorka, tento krát sa pozomosťsústredilana uza.
tvoreniezbierka na diagnostickýprístrojSynoptofor.Tiítoiniciatíva1.
Lions klubu Košice bola na plese zavÍšenáodovzdanímšekuna 5.000
Euro tak, aby sa pístroj uŽ čoskorosta|rea|itouna očnej klinike FNLP
v Košiciach.A kedŽehostia plesu boli skutďne štedrí'poloŽil sa i základ dialšejzbierky na špeciďnelóžko pre onkologickýchpacientov.
Temer 260 hostí z Košíc i dďekéhoSvetasa potom eštedlho po polnoci bavilo vo výbomej' ažrodinnejatmosférenajednom z posledných
plesov tejto sezóny. 7'aLCz Ba|coV|adimír - prezident LC Košice
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LC Kremnica

Sport robímepreto' lebo nás baví

I

,,Mali ste niekedy nutkavútÚžbll začaťs pohybom po dlhšej
športovejprestávke, ale vám chýbala motivácia prečozačať?,.
športovcov,ktorí
Ponúkamevám niečoz kuchyne nepočujúcich
vo svojom DEAFBIKE tíme'aby si spoločneposa stretávajú
mohli nájsťodpoveď na otázku prečopráve šport'
DAEFBIKE tímpíšetentorok svoju 4 ročnúhistóriu existencie
na Zák|adnejškolepre Žiakov so sluchoým postihnutímintemář
nej,Viliama Gaňu v Kremnici. Počastohtoobdobiasi v ňom našlo
detí.Tentolnj'chovno-vzde|ávaci
svoju cestumnoho nepočujúcich
projektnaplno vyuŽívaprirodzenúdetskutuŽbupo pohybe,tvorivosti a poznávaní. okrem lčenia zážitkovou formou mladí šporkopec zábavy v úzkomkolektíverovesníkov.
tovci preŽívajú

V dňochod 28. mája do 30' mája 20l0 mali moŽnosť,,siedmi
z tímuDEAFBIKE prežiťvíkend v Penzióne Horec,
statoční..
ktorý sa nachádza v našomdomovskom prostredíKremnického pohoria, v obci Králiky. okrem inéhosi labuŽnícipochutili
v reštauráciipenziónu na lýborne pripravených typických slovenských špecialitách.Stretnutiena tomto milovníkmi turistiky
a Iyžovania lyhťadávanommieste nepočuj
úcim deťompomohli
zreallzovaťnašipriatelia z LIoNS KLUB KREMNICA.

Vo výstupoch a zjazdoch v Kremnickom pohorí sa skr}ívala
testovacia časťvýkonnosti a technickej zručnosti1azdy timu.
Chlapci mali v tejto častifuzickúvýhodu' ale vóbec sa nedali

zahanbiť'V miestach,kde to bolo najhoršiepomohli potiahnuť
dievčatáďalej. V ýchto zlomor,ýchúsekoch,vďaka tomu, Že nejednéhočlenatímunad druhým' otvorila sa cestapre
šloo r,"ýhru
upevňovaniepriateťstva'Myslím, žeprávepriatelia súými' ktorí
Živia DEAFBIKE ducha a vďaka priatel'sfuutímžije.Realizačný
sana2. RočníkuBIKE &
tímpripravildeťommoŽnost'zúčastniť
ROLL festival na Skalke pri Kremnici, v rámci ktoréhoAdven.
mnoho adrenalínových
ture Team Slovakia priniesol účastníkom
prekvapení.

V rámci regeneráciepo fyzicky náročnomdni si niektoríúčastnícidopriali moŽnosťzrelaxovaťv saunePenziónu Horec.V ne.
del'udopoludniabola na programeKrálická tiesňavaa v nej najmá
Králický vodopád,ktorii prerušujeKrálický potok. Svoju cesfu si
predieracez lievik medzi skalamia šmýkasa po nej v dlžkesiedmich metrov,dopadá do maléhojazierka a odtial' uŽ pokojnejšou
cesiou smeromdo Tajova.od jazierkaje potóčikz jednej strany sprevádzanývysokými skalnými bralami a útesmi.Na ýchto
miestach si deti vyskúšalifotografovanie'preliezanie prekáŽok
tvorivosť'
i,'lopúchovú..
počasia
KaŽdý podl'a svojho gusta.Návrat domov za daždlvého
dal kaŽdémunajavo, Že bojovaťsa má dokonca' avšak zárovei
odmenouza snahu bolo slniečko'ktorévítalo a ohrievalo tím
po príchodedo Kremnice.
Vďaka našimpriatel'omz LIoNS KLUB KREMNICA preŽili
nepočujúci
športovcikrásny víkend,zaktoý chcemeešteraz vypoďakovanie.
sloviťnašeúprimné
a srdečné
Na záver som vybral citát z etickéhokódexu LIONS KLUB'
ktonýnedáva bodku za ýmto textom, ale čiarkupre pokračovanie v hfadaníodpovedeprečopráve športpre ých, ktoríju ešte
nenašli:
,,Piatel'stvo považovat,za ciel, a nie
za účel,ktorý sviití prostriedky. Pochopit', žepráve priatel'stvo sa nemeria služboujedného voči drahému.
Skutočnépriateťstvo neočakáva nič
. avšak každúslužbu akceptuje v tom
duchu, v ktorom bola poskytnuíá.,,
ZaLC: Rudolf Bartošík
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s P R Á v A o činnostiklubu za obdobie I. polroku 20|0
LIoNs KLUB BOZIN PEZINOK ako občianskezdruženiezame.
rané na poskytovanie dobrovolhíckych služieba výpomoci ludom
hlavne v rómci rajónu mesta Pezinok a prilhhlej malokarpatskej
oblastiplnilo v obdobípného polroku 2010 svojeposlanie obsiahnutév stanovenom rómcovompláne činnosti.
dobré
Je nemalýmúspechom,žesa nám podarilo v ce|kuudržať
vzťahyv rámci public relations na temeno a vytvorenépť.aznivé
ritóriu nášhopÓsobenia.
pósobenia bola aktívna
Zák|adným predpokladom úspešného
účasť
členov,tj. iniciatívny podiel na práci pri každejakcii zameranej na získavanieprostriedkovresp. pňamo na prerozdelovacích
aktivitáchv prospechpotrebnýmspoluobyvatelomako aj na akciáchzameranýchna utuženieživotaklubu našichčlenov.
Vďaka širokejaktivitea obetavejpráce tohtovedeniak]ubusa darí
riadiťčinnosť
klubu, vytvaraťdobý goodwill vo verejnosúspešne
ti a prispievaťv širokomspektrena zlepšeniesituácie potrebných
spoluobčanov.
V hodnotiacomobdobípripravujemena vstup a prijatie za č|ena
minimálne I až 2 č|enov.Ako perspektívnikandidáti súzapájaní
do práce aj mladínádejníčlenoviavznikajúcehoLEo klubu' a ich
podielje vyhodnocovanýpriebežnena schÓdzachklubu.
pravidelnepodlb vopred stanovenéČlenoviaklubu sa stretávajú
ho harmonogramuschódzi a rokujúpodla programustanoveného
v pozvánke.Účasťna pravidelnýchschÓdzachklubu dosiahlapriememíl82vo.
Klub usporiadalvo februárivečerné
lyžovaniepre svojich členov
na lyŽiarskom strediskuBaba. V rámci prípravy medzinárodnej
výmenem|ádeŽeurčil výberom podla stanovených kritériímlanáš
dých priaznivcovlionskéhohnutia,ktorísa budúreprezentovať
klub.
Klub zorganizovalkampaňna poskytnutie2vo podiel'uzaplatenej
dane od fyzických osób a právnických subjektovpre nášklub ako
významnúaktivitu' ktorá pre činnosť
klubu nadobúdana dóležitosti
a stávasa tiež významnýmfinančnýmzdrojompre aktivity klubu.
Definitívnuvýšku získanéhopríjmu klub vyhodnotípo termíne 30.06 2010 po dobehnutívšetkýchpoukázaných príspevkov
od právnickýchosÓb.

LC na pokračovaní
večierkuzo získanýchprostriedkovkoncertu
a zdruŽenýchprostriedkovposkytli peřnŽnépríspevkyna činnosť
zástupcom:
- Únie nevidiacich,okresná organizétcia
Pezinok 1 202,90€
- DomovasociálnychsluŽiebMEREMA Modra 500'--€
- Spojenejškolypre žiakovs ment.postihnutím,
Pezinok500'--€
- Asociácii nepočujúcich
Slovenska,Bratislava200,--€

V júni zorganizuje náš klub ''Deň pre postihnuté detí.. ako memoriál Mirka Máleša, bývalého členaklubu. Akcia bude usporiadaná
v prírodnom prostredí zariadenia prevádzkovaného našim č|enom.
Program ja stanovený so zameraním na menšie športovésúťaŽenie
a ukážky menšíchzábavných aktivít v prírode pre cca 30 handikepovaných detí (čiastočne
na vozíčkoch).Akcia si vyžiadala zodpovedný prísfup členov nášho klubu pri dozore a gestorovaní aktivít
postihnutých detí.
Závercm hodnotenéhoobdobia klubu za celoročnú prácu po predchádzajúcom zhodnotení aktivít lionského roka 2009 _ 20l0 bude
večernéposedenie členov klubu so životnými partnerkami v záhrade pň svátojánskom ohni. Podujatie sa uskutočni na zák|ade
pozvania viceprezidenta klubu MUDr. Krištúfeka, pričom overená
úroveň cateňngu (aktívna účasť
členov) a hudobný doprovod tejto
vnútroklubovej záhradnej slávnosti bude vjeho zodpovednej réžií.
Následne začiatkom letného obdobia klub pripravuje recipročné
stretnutie s členmi partnerského k|ubu LC Tábor v Demánovskej
doline v Nízkych Tatrách. Na prediženývíkendovýpobyt od 1júla
do 6júla zabezpečl'l ubytovanie na Kamennej chate, bohatý program spojený s prehliadkou dvoch jaskýň' výstup na Chopok' prípadný tandemový let na rogale, prechod Prosieckou a Kvačianskou
dolinou na Liptovských holiach' návštevy kúpaliska v termá|nom
areáli Tatralandia, spoznávanie krajiny na bicykloch, návštevu artikulárneho dreveného kostolíka, jazdy na horskej bobovej dráhe.
Družobné spoločenskéstretnutie uzatvorí bohatý večernýprogram
pri táborovom ohni s opekačkou a gulašom.
Konštatujeme, že alfou a om€ gou
úsilia v duchu lionského
hesla ,, My s|úžime..pre náš klub bola úspešná činnosťpre sociálne potrebných spo|uobčanov obzvlášť za terajších zhoršených
podmienok ekonomickej situácie v spoločnosti v6bec. Práve
koncertu..dňa22 mája20l0 bolo rieše- rozbehnuté aktivity v pomoci pri obstaraní zdravotníckych pomó.
Usporiadanie,,Benefičného
problematikytak, aby sme do- cok alebo pi zabezpečovanídovybavenía vybraných športových
név komplexnejhlbke organizačnej
profesionálnyprístupa tomto podujatído- zariadeni ako aj perspektívnym poskytnutím financií na dokom.
kázali pred verejnosťou
stali do povedomiaobyvatelbvrozsah dobrovolhíckejpráce nášho pletizovanie športového ihriska pre postihnuté deti nás motivujú
klubu. Po vystúpení
renomovanejhudobnejskupiny predstavitelia pre d'alšiu dobrovolhícku prácu. Na dielčie dobrovolhícke aktivity
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v rámci lionskej činnostiklubu podlh tejtohodnotiacejsprávy bolo
odpracovaných
360 hodín.
Vykonanélionskéaktivity nás utvrdzujúv tom, Žeje naďalejpotrebnéhladaťv podmienkachspoločnostito dobré,pozitívne,kladne
motivujúcea vedúcek prospešnýmsociálnym činom.Preukazuje-
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me,žei malý lionshý klub dokáŽevykonaťprospešné
spoločnosťou
lznanéaktivity a budovaťposlaniea dobrémeno lionskéhohnutia.
Y Pezinku' máj 2010
ZaLCz Ing. Žigmund Noskovič - tajomník k|ubu
Milan Martinovič . prezident k|ubu

NmNno]rumJDNÁ
SIP]RÁNA

o poskytnutífinančnejpomoci pre postihnutéfyzickéosoby v oblastiach postihnutých
poYodňou v období r. polroku 2010
LIoNs KLUB BozIN PEZINOK ako občianskezdruženiezameranéna poskytovanie dobrovolhíckych
s|užieba ýpomoci sa rozhodol na mimoriadnom zasadaníklubu 15.6.2010poskytnúťdisponibilnéprost.
riedky z priamych príspevkovč|enovklubu a tiežprcstriedkov klubu pre postihnutéosoby v rámci klubom
iniciovanej aktivity v gestorstveLC Pnešovako teritoriáIne najbližšiemuklubu v najúac postihnutej oblasti

sumu500'€

Tieto prostriedky súodoslanés okamžitouplatnoséouna účetznadený gestorským LC Prešov.
BudúpouŽitéako výpomoc aj priaznivcom lionskéhohnutia v postihnutom regióne.
Ing. Žigmund Noskovič - seketár klubu LC PEZINOK BOZIN

LC České
Budějovice

Lionský klub České
Budějovice
v letošnímroce oslaví20. narozeniny
Klub prošelv posledníchletechsloá!ým obdobím'ďe chuťpomádo ďí a to ze vzdiílenostijednohometru.
hata šířitLloNskou myšlenkučlenům
zůstala.
Na tomto projektu je unikátní i to, žEiej budou reďimvat sami Uoni.
Zadobu svéexistencevěnovď klub přes l.000.000'-Kč na pďporu
Přísnoj totiŽ nemusíbý obsluhovránzdravomfter& ale zaškolenouobhumanitárníchprojektů.od Vrínocminuléhoroku' kdy věnoval ýsluhou. Přístoj bude vyrňt v maximrílnímíře.PlrínujemeplošnéměřetěŽek 10.000'-Kč z ďvadelního
nívevšechškolkrách
vČeslcýchBu.
ffi
představení,
kterépořádal v Jihodějoúcíchi ambulantnívyšeření.
českém
divaďe, DětskémustacioJelikoŽ člen Českobudějoúckého
náři Světluškapro mentálněpostiklubupusobíve sředisku sociá,lních
žené
děti,sepňpojil ke sbírcepro
ktere
sluŽebpro zrakověpostižené'
Haiti a věnovď částku5.000'-Kč.
má pofiebnézázerÍn'budou i tam
Nyní k mezinárodnímudni dětí'
Lioni provádětminirnílnějednou
l.června2010' věnuje klub šek
v ýdnu ambulantnívyšetřenípro
na l0.00o'- Kč' Mateřskéškole
děti' kteé nechodído mateřshých
pro zrakověpostižené
v Česhých
škol' o projektuse pomocíiďor.
Budějovicíchv Zachariášověulimačníchmaterirílůdozvídajípoci, na opravuhřiště,kteréjev sou.
do
stupnědětštílékařia vyšetření
poručují rodičům předšklolílnl.
časnostiuzavřené'čekána rekonje wčenopro dětiď stiíří
snukci a děti si nemajíkde hrát.
Vyšetňení
Dalšímdarkemk Mezinrárodní.
pťtlroku do věku kdy nastupují
mu dni dětíod Lionsclubu České
do ákladníchškol.
Budějoviceje projektLions Eye. PrezidentLC České
ďhďení
Budějovicelng. tvan Treštpředává sym- Hlavnímcílemje včasné
Tento drárek paří všem dětem bolický šekředitelce mateřskéškolyJaně Hanzlové
ve věku,kdyji lzeještupozrakosti
z Česloých
Budějovic a okolí.Jde
lďit. v pozdějšímvěku
tě úspěšně
je j1žtatovadaprakticky neléčitelná.
o projekt'ktery si za cíl klade záchranujejichzraku.
Lions Eye je projekt'kter,ýnaplňujeposláníLionůa utužíi přátelstvívšechčlenů'
Klubu se podařilo za pomocísponzorusbromrážďt
částku300.000'Lionsclub České
Kč' poťebnoupro nríkupspecirílního
ďagnostickéhopřístrojepro
Budějovicenabízíostatnímklubůmpomoc'v případě'Že se roáodďhalování zrakoqýchvad. Přístrojse jmenujeplusÓptix A09 a jde
nou reďizovat podobnýprojekt.Rádi poďámeiďormace, předvedeo unikánríelektronickézašízeni,
kterédokráže
vyšeřit běhemjedné
me přísuoja pďělíme se o nďe zkušenosti.
přípravy'bez kapek
sekundyďi dětskéhopacientaa to bez specirílní
ZaLCz Jan Steringa - sekretář k|ubu
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LC Tábor
X. dobročinnÝkoncert Lions klubu Tábor

topadu 2009. Tradičně během koncertu byly předány šeky
v celkové hodnotě 45.000Kč pro o.s. Postiženédítě' o.s.
Kaňka, oblastní pobočku SoNS Tábor' Poradenské centrum SNN Tábora a ILCO - organizaci stomiků. Leo klub
přidal dalších10.000Kč ze svéhopředvánočního
koncertu.
Tyto finance Lions klub ziskal ze stánkovéhoprodeje nápojů při Táborských setkánícha předvánočnímprodeji. Další
pravidelnou součástíkoncertu je oceněníúčastníků
tzv. Mirového plakátu, jedná se o celosvětovou soutěžpořádanou
lionskými kluby. V Táboře se jí účastnilol80 žáků,před
vlastním koncertem v předsálí proběhlo slavnostní otevření
výstavy, celkem bylo oceněno 10 nejlepšíchprací s tim, že
15. ledna 2010 se konal v táborskémdivadle jubilejní X. předání prvních 3 cen proběhlo na podiu za účastiguvernéra
dobročinný koncert LC Tábor. V prvé části programu vy- distriktu a prezidenta klubu. Vítězka l|ona Sed|áčková ze
stoupil již známý a talentovaný klavírista Karel Vrtiška, ro- zŠ. zborovská obdrže|a 3000 Kč, její obrázek byl odedák z Táborska, studentAMU v Praze, dále sopranistkaPetra s|án do celosvětového kola do USA. druhémísto oceněno
Musilová, studentka konzervatoře Jana Deyla, zpěvák, ne- částkou 2000 Kč a třetí 600 Kč. Dále předána cena táborvidomý Radek Žalud, rodák z Č. nudějovic, absolvent stej- skéhoLC ,,Lví silou.. panu Ing. Jaroslavu Jágerovi v hodnoné konzervatoře z roku 2007, oba vystoupili za klavírního tě 3000 Kč za jeho zásluhy pro postiženéspoluobčany,loni
doprovodu Marie Wiesnerové.V druhé části programu na- poprvé tuto cenu obdrŽel známý táborský nevidomý klavíhradil táborský Komorní orchestr Bolech Vojenskou posád- rista pan Dohnal.V pruběhu večerabyla aktuálně uspořádákovou hudbu a to velmi úspěšně.Solisté Jana Procházková na finančnísbírka na pomoc Haiti a částka |2.500 Kč byla
a Vít Nermut, dirigent Jiří Sycha a Vladimír Elner a celý or- již odeslána. Prezident klubu Ing. Kotěšovec ve svém vstuchestr sklidili zaslouženýpotlesk, slovem jako každoročně pu stručněpřiblížil táborský lionský klub, jeho aktivity, poprovázel Pavel Hanták. Výtěžek z letošníhokoncertu bude děkoval nejen účinkujícím,
ale všem přítomným za zakouvěnován na dalšíscreeningová očnívyšetřenípředškolních pení vstupenek v hodnotě l50 Kč azafrnanční sponzorské
dětí táborského regionu. Tato nová aktivita klubu měla pre- dary pro Haiti. Poděkoval dále panu Václavu Matouškovi,
mieru jiŽ v prosinci 2009 v několika táborských školkách Daliboru Novotnému,oběma bývalým dirigentůmPosádkoa Lioni věnovali na tuto akci l6.200 Kč, finančníčástkabyla vé hudby Tábor, Robertu Říšskémua Romanu Kostincovi
získána z dobročinnéhospolečenskéhovečeraklubu v lis- za jejich dlouholetou spolupráci s našímklubem při koncertech a předal jim pamětní listy. Jediným přáním Lionů
na příštíkoncertje většíúčastdiváků' neboťnáklady na tento koncert nejsou nízké,největšíčástkupředstavuje zaplacení nájmu divadla v hodnotě |2.499 Kč, dále i doprava
účinkujících,tisk plakátů, programů,květiny atd. VýtěŽek
z takovéto akce je výrazně niŽší,než částka z prodaných
lístků.Lions klub Tábor bude i nadále pokračovatve svých
dobročinnýchakcích a i nadále pomáhat našim spoluobčanům,kteří svůj život proŽivaji sloŽitěji neŽ ostatní.
za LC: sekretář Petr Vilímek
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LC Opava

Lionské aktivlty opaYskéholionskéhoklubu
Ve dnech 25. až 31. dubna letošního roku jsme se již opět
zapojili do akce ,,Velikonoční trhy,,.
Dlouhodobě spolupracujeme se Základní školou ve Slavkově u opavy a děti se svými kreativními pedagogy pro nás
zhotovují výrobky, kterépak můžemenabídnout spoluob.
čanům.Tak se zapoji do charitativní činnosti nejen kupujici, a|e také děti, kteréjsou o našich akcích vždy předem
informovány. Takénašičlenovése hojně zapojili' a protože
máme ve svém středu několik velmi zručnýchLionek, zho.
tovily naprosto úŽasné
dekorace, kteréšly ,,na dračku...
Na schůzcejsme se zamýšleli, komu bychom vypomohli finančnímdarem. Jedna našečlenka přišla s myšlenkou,
že bychom mohli pomoci rodině, která se celodenně střídá v péčio postiženédítě. Rodiče chodí na střídavésměny
a někdy i na noční.Nemají proto kdy si odpočinout.Naše
rozhodnutí bylo rrízemjasné,přispějeme rodičůmna rekreačnípobyt . Čast vytěžku věnujeme takédružině při škole
pro zrakově postiženév opavě.
V současné
době se připravujeme na kulturní akci ,,Varhanní odpoledne..,kterése uskuteční
v neděli 13.6.2010v kostele Panny Marie v opavě. Úeinniicimi jsou sólista Janáčkovy opery Jozef Sabaka, Janko Siroma ze Srbska a Ari
Lahtinen z Finska. Na tento koncert jsme pozvali zďarma

obyvatele ,,Domu sv. Cyrila a Metoděje..pro zrakově postiženéve Vlaštovičkách.
Máme takév plánu do konce letošníhoroku uspořádat ještě
několik akcí, o kteých Vás budeme rádi informovat.
Po záplavách a chmurnémpočasídoufejme, že se příroda
umouďí a nic nepěknéhona nás už nepošle.
Přejeme všem Lionům a Lionkrám krásné letní prázdniny
a dovolenou!!!
Za LCz Květa Dybowitzová . prezidentka

Za celý distrikt D122 srdečnězdravímeTomóšeHrachovce,
členaLC opava, který se navrótil z nemocnice domůa přejeme Ínuhodně
sil a pevnézd,ravído dalšíchdní.

,ffi,

LC Brno Špilberk

Lionizbrněnského klubu Brno - Špilberkuskutečniliv minulých dnech májovésetkánís mladými umělci LŠU.
odpoledne se neslo v duchu melodií z muzikálů a i dříve narozeníbyli nadšenipísničkamiz posledníchpražslcýchi brněnských představení.
Takéletos pomohl brněnský GRANDHOTEL'
kteý nejenže
zapůjčilzďarma sál, ale taképřichystal kávu, zákusek a džus
pro naše dříve narozenéspoluobčany.Ti si vyprávěli o změnách v legislativě, které se jich dotýkají a více jak hodinové
diskuzi a paníLeou Janků,kterájako vedoucíoddělenína Magistrátu města Brna má s touto problematikou co do činění'
Důchodci se rozešli s přáním opětného setkání,.tentokrát
v adventnímčasea s brněnským dětslcým národopisným souborem Valášek.
ZaLC: Tomáš Rvba. PDG
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LC Pardubice

Ve ěnrtek 28. ledna 2010 proběhla ve Východoěeském
divadle v Pardubicích tradiění společnó charitativní akce
pardubickéhoLions clubu u Rotary clubu. Čtenové
těchto
dvou největšíchdobrovolných organizací v našem regionu sejiž po několikóté sešli,aby spojili svésíIya pomohli
dobrévěci. Tentokrót podpořili oddělení dětské chirurgie
v Pardubickékrajskénemocnici a to čóstkou32 273,- Kě,

u nás máme více malých pacientu s různýmizlomeninami, proto věffm, že jenová hernajistě potěší...
Výěžek společnédivadelní akce lionů a rotariánů předali
paní primářce prezidenti klubů Miloslav Chaloupka a Martin
Kolowatník. oba pánovépřislíbili, že v podobných aktivitách
hodlají společněse svými přáteli pokračovat'Je taképotřeba
zmínit, že akce měla nadregionální charakter. Lioni pozvali
svépřátele ze dvou klubů v Rychnově nad KněŽnou a rotariáni
pÍizva|i přátele z Rotary clubu Flradec Králové. Akce se navíc zúčastnilsoučasnýGuvernér rotarirínskéhodístriktu 2240
(Česká + Slovenská republika) František Ryneš. Ten k akci
uvedl: ..Vím o tom, že Rotariáni poÍádají,stejně jako Lioni,
po celé Českérepublice desítky charitativních akcí. Takovéto
spojeníobou klubů za jednímcílem je však unikátní. Pro mne
osobněje to cenná zkušenosta věřím, žePardubáci budou příkladem pro všechnyostatní!..

oba kluby dlouhodoběpomáhajípotřebným.Aktivně vyhleprokam mohousměřovatfinanční
dávajíprojeký azaÍízení,
že
středkysvéa svých sponzorů.Unikátníje všakskutečnost,
se tyto dva kluby dokáza|ydomluvit a spojit svésíly pro jePři letošníspolečné
denúčel.
beneficipadlavolba na Dětskou
chirurgii Pardubickénemocnice',,Součástí
našehodětského
odděleníjeherna.Jejínábýekje bohuželv katastrofálním
stavu, mnohdy jižhrozídětemdalšíúraz.Protojsem štastná,že
nám Lioni a Rotariániumožnízakoupitnovousestavunábyku
primářka dětské
do tétoherny..uvedlapři předáníšekušťastná
chirurgieMUDr. JarmilaAntonová a dodala:,,Ideálnípomoc
Miloslav Chaloupka
prostředkynakou- prezident Lions Clubu
mábýt konkrétní
arych|á.Protoza získané
pímenábytekpro dětiještěv tomtoměsíci.ZvIáštnynív zimě
Pardubice

Martin Kolovratník
prezident Rotary Clubu
Pardubice

Výlet pardubiclcychlionůna Vysočinu
V sobotu26.dubna2010 vyrazili Do pardubickéroviny s dominantouKunětickéhory sepak vraceli s knísnynnizážitkyznadělenovéLC Pardubicena traďční hernékrajiny česko-moravského
roáÍaní' zdobenéromantickouřekou Svratkoua těšili se
jarrri vytet. Tentoknát napříštílionsky ýet.
každoroční
jejich cesta veďa na oltrajŽďárLadislav Koudelka, LC Pardubice
ských vrchů,kde je přivítaloslu.
jarní pďasí. Během sobotnečné
níhodopolednenavštívilinejprve
městečkoSněáÉ,kde je upoutala
zsjménamístníobrazovrígalerie
a japonslcízahrud4kteníje vybu.
dovánanajejím
olraji.
Drále navštívili osadu Milovy
s knísnýmrybnftem a ve|kýmre.
laeačním
sřeďskem, aby nakonec
dospěli do městečkaSvratl<y'kde
poobědvaliv knísněrerrovovaném
starémhoÚelu Miínes. Po obědě
většinaúčastníků
absolvovalavýstup k lweckérnuzímečkuKarl.
štejÍ\odlcudsepokochaliknísným
ýhledem na lesní masiv Devět
skal atáhlou vesnici Svratouch.
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LC Pardubice

11. Zámecká slavnost
dubičtílioni budou mít opět možnost uvážlivě tuto částku
věnovat potřebným.
Po aukci pardubickým zámkem opět zněla hudba, parket
ožil tancem a hloučky přátel a známých mohli pfijemně vyprávět a hodnotit' že ta letošní,,Zámecká,. se opět lionům
povedla.
Míla Cha|oupka
- prezident LC Pardubice červen 2010

Posledníkvětnovousobotu29. 5. 2010sesešInnapardubiclum úmku mnohopřdtet a příznivcůlionsWho
hnutínajiž 11.Zímeckéslavnosti.Bylto vpravdějediný slunečnýden uprostředkvětnovýchdešťů
Ťradičnímúvodemtétovýročníakce bylo předání charitativních finančníchdaru. Lions club Pardubice letos podpořil
Sdruženípro ranou péčiv Pardubicích částkoupřesahující
25 000'- Kč na nákup zrakově - stimulačnícha didakticlsých
hračeka pomůcekpro děti se zdravotnímpostiženímraného
věku. Toto sdruženípůsobína územi Pardubického kraje.
Šek si na podium na nádvoří p.ardubickéhozámku přišla
převzit ředitelka Sdruženípro ranou péčipaní Mgr. Blanka
Brandová' Druhým příspěvkem byl šek v hodnotě 50 000'Kč' kteý byl určenna pořízenípřístroje k vyšetřenízraku
i těch nejmenšíchdětí - refraktometru.
V loňskémroce při |0. Zámecké slavnosti pardubičtílioni
otevřeli sbírku na tento přístroj, ktery bude sloužit pro děti
na očnímoddělení Pardubické krajské nemocnice. Šek si
převza|a zástupkyně primiíře MUDr. HanaAdámková, která
zfuoveťlpřinesla příjemnou zprávu, že právétouto částkou
se sbírkana přístroj dovršila a bude možnéjej pořídit.
Pardubičtílioni tak přispěli na tento přístroj celkovou částkou l00 000'- Kč.
Kulturním bonbónkem letošníZámecké slavnosti bylo
vystoupení herců Východočeskéhodivadla v Pardubicích
s ukázkami z operetyNetopýr' A tak se mohl celý večernést
tak trochu v duchu vídeňskéhovalčíku.
Vrcholem večerabyla aukce několika zajímavých uměleckych či sportovních předmětů. Mezi draŽenými předměty
byl například lions(ý perníkový znak , obrazy, keramické
artefakty a také podepsanédresy dvou sportovců spjatých
právě s Pardubicemi. Byly to dresy Dominika Haška a Josefa Váni.
Při aukci, kterou řídil pardubický lion Vlasta Freiberk,
pomríhal známý herec Jiří Krytinď.
Celkový výtěžek se
na konci aukce zastavil na částce 66 000'- Kč a tak par-

-
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LC Praha Strahov - San Giorgio

BE RLÍN.NBZINÁRoDŇ

Přátelstvímezi našimikluby vzniklo na jďe roku 2009' kdy náš
klub pozval berlínské
LC kluby do Prahy na náškaždoroční
dobro.
činnýkoncert'ktery se již tradičněpořádal ve Strahovskébazilice'
Koncert se opravduvydařil a všichnibyli nadšenisilným zážitkem
z poslechui z překrásnéhohistorickéhomísta.
přátele.
Náš klub tehdyzískalnovézahraniční
VŽdy je zajimavéa inspirujícípodívatse jak pracujíjiné lionské
kluby a načerpat
tak novézkušenosti.
jsme se
I my jsme využili pozváníberlínskýchlionůa zůčastnili
Dne maakce,,JazzBranch,'.kteráje každoroční
oslavousvětového
tek a konala se 9.5'2010v Berlíně.K návštěvěBerlínajsme také
přizvali LC Praha První' S tímto klubem častospolupracujeme
na ruzných akcích a vždyje to spoluprácevelmi pffjemná a pÍinosná.
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SETKÁŇ rc KLI]BŮ
Pro našpobyt připravili berlínšílioni zajímavýprograma skvěle se
o niísstarďi. okružníjízdoupo Berlínějsme měli možnostshlédnout
památky'prohlédlijsme si mďemí budovuparlamenhlavníberlínské
tu a vyslechli jsme v'ýklado vybavenostii technickévyspělostitétovyjímďné budovy.Takéjsme ''vyzkouše1i,'
dvě velmi dobrérestaurace.
Velkolepá oslava Dne Matek se konala v krásnéhistorickévile
EvropskéAkademie, kde nám ve velkézahraděk poslechui tanci
vyhrával band. Nálada byla velmi přátelská a vzájemnérozhovory
dávaly členůmobou klubůmnoho zajímavýchinformacía námětů
pro budoucíakcei Íizeninašichklubů.
Byl to velice příjemnývíkendprožitýs německýmikolegy.Naše
jen dodat,Že i počasíse nám vydapřátelstvíse upevniloa můžeme
řilo.
ZaLCz Ing. Eva Zouza|ovál
a sekretářka Hana Morkos

LC Praha Hartig

Úspěšnélionskéaktivity klubu završeny
předáním finančníchprostředkůpotřebným
Ibncem loňského
roku,v doběnejvětšiho
pbdvánďního shonu'zmobilizovaloněkolik členůnašehoklubu poslednízbytky sil
a motivovánipř€dstavou ''spravné|ionské
akce'' zahájilicharitativníprodejsvařeného
vína"PodporovánidobrýmzÁzamkn'ktoÍé
nám bezplatrě pos\itlo vedenírestaurace
při
Ausni4 jsme zúrďili zkušenosti
získané
již před rokem.Nej.
podobnéakci konané
schopnější
členové
klubtt odhodili veškeý
ostycha bez ohleduna svuj vě\ a společenské postavenípřesvědčovalikolemjdoucí
o nuhrostizakoupitsi 'pejlepšísvařenévíno
vPrazp".
prodejíchv téměřdePo ftch odpoledních

setistupňovémmrazu zmrz| úsměvi na tvářích těch nejstatďnějších.S vděčnostíjsme
proto uvítali nabídku členůz LC haha
Pnmí' ktefi nas čwrtéodpoledne ve stiínku
neášnrě vystrídali.
Spojenými silami obou klubů se nám tentokrat podďilo získat téměř 19 000'- Kč.
Tuto črástkujsme z klubov'.ýchprosfiedků
dorovnďi na rovných 20 000'- a tak jako
loni jsme t5rtoprosfiedky rozdělili rovným
ďlem mezi Stacionrapro děti s kombinovaným postiženímv Praze 3 a Sdruženíklíček'
kteréje provozovatelem hospicovéhodomu
pro děti a rnladéliď v Malejovicích.
Za LC: Jiří Nosel$ sekretář klubu
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obec ZvíkovecočimaBlanky Rozumóvé,
kde se aktivně angažujerokycanský klub
,,obec Zvíkovec. Mdlokomu to něco řekne, snad jen těm vodúkům,kteří někdy sjížděliBerounku a vztr,omenou si na Zvíkovecký jez, který je lepšípřenést než sjíždět.Zvíkovec leží na pravém břehu řeley Berounky
v nejsevernějšíčósti okresu Rokycany. Poprvéjsem do tétovesnice přijela v roce 1978, samozřejmě na kanoi.
Řízením osudu jsem musela ze Zvíkovce odjet autobusem a tak jsem se dostala i do horní čtústi
obce. Můj dojem byl: ospaló díra, kde byljeden konzum a zavřend hospoda a nikde ani živóčka.Autobusjezdil 3x denně,
vozil dělníky do železáren do 35 km vzdóleného Hrddku. Vlastně ne7ajímavá vesnice, jakých bylo bezpočet.,,
Jednu zajímavostvšaktato malá obec měla: zámek a docela
velký. Ten byl za doby budování reálnéhosocialismu znárodněn a vyvstala nerudovská otázka:..Co s ním?'' JZD jej nechtělo, armáda měla svéjisté v nedalekémZbirohu. Na něco
se všakdobře hodil: byl sem umístěmústavsociálnípéčepro
osoby s mentálním postižením.Tady nebyli chovanci moc
na očích.V roce l978 o tyto chovancepečovalyřádovésestry
a všichni to povaŽovali zanormáIrrj.
Zlom nastal po roce |989, Zámek byl v restitucivrácen původním majitelům.Ústav zde mohl podle zákona zůstatještě
po dobu lOti let. I tato doba se však chýlila ke konci a znovrr
tady byla ta nerudovská otázka....Kams nimi?'' Ze Zvikovce
se ústavstěhovatnechtěla tak se řešenínašlov koupi a rekonstrukci dvou většíchdomů ve Zvíkovc| Kapacita však nebyla dostačující
a tak na zelenélouce vyrostl třetíobjekt. Starší
domy dostaly pojmenování..Domeček''a ..Baráček''a novostavbase pyšníjménem..Chaloupka''.V níjsou kromě jiného
terapeutickédílny, at'uŽ keramická nebo rukodělná, relaxační
místnosta takéspolečenská
místnost,kde se pořádajíruzná setkání.
Společněse změnou zákona o poskytování sociálních sluŽeb
přišla i změna názlrr. Ústav sociální péčese změnil na Domov
,.Zvikovecká kytička'' a z chovanců
se stali klienti.
To však nebyly všechnyzměny, ke kteým ve Zvíkovci došlo.
V obecnímzastupitelstvuv čeles panem starostouPetremUhrem jsou samímladí lidé,kteří se rozhodli pro Zvíkovec něco
udělat. Zvikoyec se stal upravenou obcí s rušným společenI

ským a kulturnímživotem.Z vesnice Zvíkovce se stal městys
Zvikovec s vlastním erbem a vlajkou a dokonce i s vlastní
hymnou..
Nikdo ve Zvikovci si nedovede představit, Že by se nějaká společenskáči kulturní akce pořádala bez přispění děvčat
z..Kytičky''.
Jednouz největších
akcíje folkový festival s příznačnýmnázvem,,Zvikovecká kyička''. Jeho jiŽ 18' ročníkse uskutečnil
5. června20l0 v přírodnímamfiteátruve Zvíkovci pod záštitou
městyse Zvikovce. Děvčata zde nejen vystupují (mají vlastní pěvecký sbor), ale vlastnoručněvyrábějí ceny pro kapely
a soutěžící,
ceny do tomboly.
Lions club Rokycany naváza| kontakt s vedením ústavuasi
před sedmi lety a od tétodoby se píšehistorie našichvzájemných setkánía nově vzniklých přátelství.Býváme pravidelnými hosty vernisáŽe pracív Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech
i festivalu ,.Zvikovecká kytička''. Pravidelně v květnu máme
našilionskou schůzkuv ..Chaloupce''.Setkávámese s děvčaý,
dovídámese od nich, coje v domově nového,nebo co se chystá. Letošníschůzky se spolu s námi zúčastnilyi dámy z LC
Plzeň Bohemia JanaKolářová a Ema Štěpánková.
Ani tisíc slov by nedokázalo vyjádřit atmosférupospolitosti
a vzájemnéhosouŽitíve Zvíkovci, nejlepšípoznáni je vlastní
zkušenost.Proto neváhejtea přijeďte se do Zvíkovce podívat,
ať užna letošníadventníkoncerý ve zdejšímkostele či příští
ročníkfestivalu,nebo s námi na dalšíschůzkuv květnu 20ll.
Jste srdečnězváni!
Blanka Rozumová,LC Rokycany
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Úspěšnýlionský rok 2009.201:0
klubu
Dómský klub LC Plzeň Bohemia má opět úspěšnýrok činnosti za sebou. Klub md nyní 25 členek a 2 čekatelky na členství,
schdzíme se ptavidelně a v hojnóm počtu . Protože nóš původní domicil CD Hotel Plzeň změnil majiÍele a taképrogram
činnosti, musely jsme hledat novéruÍzemí.
Nyní jsme již v novém sídle klubu - v Hotelu Central na nóm. Republiky č.33
v Plzni, ve stejnébudovějako LC Plzeň City.

Všechny členky projevily maximrá|nísnahu upravit akce do noých prostor. Z mnoha nápadůjsme pďlivě vybraly takové,aby našprogram byl
dodržen.
V uplynulém |ionskémroce jsme se rozhodly podpořit vzdělávací projekty pro slabozrakénaZáMadn škole a Mateřské ško|epro zrakově postiŽené v Plzni a dokončit projekt v autistickétřídě FN Plzeň, kdejsme
minulý rok přispívďy na zakoupeníinteraktivní tabule.Abychom k sobě
měly stďe blíže' zaměfily jsme pozomost rovněž na klubovou činnost
a častější
setkávánís ostabrímikluby a takémezi sebou.
Stďo se již taďcí, že létopaťí cestování. Členky s partnery se v srpnu 2009 zúčastnilyfrídenníhozájezdu do ČeskéhoKrumlova. Prohléďi
jsme si malebnéměstďko, ziímek, poseděli jsme v ruzných restauracích
s dobým vínem a večerjsme navštívili ďvaďo Tři mušket.ýři. Zájezd
zorganizovďaAnička Stanková a všemse líbil.
Dne 2.Í0.2W pořádal našklub disaiknrí akci pod ziáštitouI. náměstýně primátora JI.JDr. Marcely Krejsové a guveméraD |22 Ing. Iwaje
Schwarze [V. Slavnosbríkoncert P|zeňskéfilharmonie u příležitosti Světovéhodne zraku. Garantem akce byla Ivanka Horáková' Dirigentem byl
opět Debashish Chaudhuri z Inďe, kteý nawhljeďnďnýprogram.
V úvodu zazpiva|y neidtcí ďvky z tria MAKABARA
českéa hebrejsképísně' niásledoval Koncert pro klarinet a orchesft od K. Kurpiňského
s nevidomým sólistou Milanem Amerem a Dvořiíkova Symphony 8 - G
dur' Posluchačiv zaplněnémsiálebyli nadšeni.Radost jsme udělďy i řem
oceněným s těžkou poruchou zraku. Atmosféra byla jeďnďnri
byl to
skutďný svátek zrakově postižených a všech, ktefi dovedoujejich hanďcap vnímat.
Dďší poměrně náročnouakcí byl 14. koncert cyklu Vlídný nnavomodný
svět' kteý se uskutďnil 24.3.2010podniázvem Slavnéčeskémuzikálové
melďie - Noc na Karlštejně. Koncert se uskutďnil v novém Domě hudby ve Dvořiíkově síni, kde je obzvláště výbomá akustika. Šedesátičlenný
Plzeňslcý dětský sborpď vďením B. Koželuhovépodď lynikající ýkon,
takécembďistkaA. Tichá byla skvělá. Garantem akce byla Jana Kovářová.zvýtéžk|] 3l tis. Kč byl koupen pro autisty vizualizerk interaktilrrrí
tabuli a varhany.
Traďční akcí roku by|a |4. garden party 4.6.2010. Musely jsme najít
vhodnéprostory a mnohéz niísměly obavy' jak to všedopadne. lptos se
garden party konďa na Roudné' v Hotelu u hamenů. Tento hotel paří
Nadaci kosnrídřeně, byl přestavěn a zmodemizován, má hezkou zahradu.
Garantem akce byla Hana Sedláková. Sál byl vyzdoben, zabrada připrave-

na, bohatá tombola, raut a hudba k poslechu a tanci také.Program
byl krátký - představení Školypro zrakově postiŽené,vynikající flér
ny dvou žáků5. třídy tétoškoly, Jana a Miroslav Lejčkovi přednesli
krásnéskladby pro housle a kytaru a tanečnískupina Corro flamengo
předvedla flamengo. Hostem večeraa opravdovým překvapením byla
Anička Kulíšková' medailistka z paralympiády 2006 a2o10. Narodila
se v Plzni v r. 1986, má těžkézrakovépoškození,je absolventkou
plzeňskéškoly pro zrakově postižené.Téměř nevidí, ale přesto velice
úspěšněstuduje na Vysoké škole žurnalistiku bez jakýchko|iv úlev.
Je vynikající sportovkyní, reprezentantkouv lyŽování. Na paralympijských hrách 2006 v Turine získala stříbmou medaili v Super G,
a 4. místov obřím slalomu.Ve Vancouveru 2010 získala opět stříbro
ve sjezdu. Je velice milá' hezká a příjemná mladá dáma která je hou.
ji vřeIe
ževnatáa je opravdovým vzorem pro ostatní'Všichni účastníci
přijali a sklidila velký obdiv. Naše 14. garden party se vydařila, bylo
krásnépočasí,všichnisi přinesli hezkou náladu a chtěli ji ještě v milé
spo1ečnosti
rozvinout.
V letošnímroce jsme oslavily kulatá jubilea Blanky Frejlachové,Vlaďky Pugnerové a Helenky Noskové. Vyslechly jsme několik zajirnauých
přednášek,navštívily jsme niími sponzorovaná zaÍizen - Školupro zrakově postižené,Děts\ý domov Trnová, ÚSP Jitřenka, autistickou řídu FN,
v okrese Rokycany Domov pro mentáně postiženéZvíkovecká kytička'
Ve$ým přínosempro nás jsou návštěvyjiných klubů' účastna jejich
akcích a navazoviáníopravdovéhopřátelswí s těmito členy a jejich sponzorovanými zařizpnmi,

PDG Jana Flanderová. č|enkaLC PlzeňBohemia
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LC Plzeň Citv

Klubovéaktivitv LC Plzeň Citv v roce 2010
Blížíse konec lionsWho roku aje příležitostk zhodnoceníčinnosti matinéje uvedenov seznamukulturníchakcí'kter.ýmiPlzeň usiluje
klubu v končící2. polovině funkčníhoobdobí
o titul Evropskéměstokulturyv r.20t5. Na matinébyli pozváníi neNejprve bych rád připomněl letošní15. ples Lions Clubu Plzeň- vidomíz Regensburgua našílionštípÍáte|é
z Německa'Po koncertu
City' kteý se uskutečnilv dubnu2010.Ples byl úspěšný
především jsme připravili pro účastníky
pohoštění,
kterébylo brazenoz financí
pro zvýšenounávštěvnost.oproti
minulýmplesůmse podařilo zv'ýšit áskaných předvánočním
prodejemsvďenéhovína.V odpoledních
početprodanýchvstupenek,rovněž byla bohatá tombolas dobým hodináchbyla návštěva
Týfloservisu,kde se němečtí
nevidomísezná.
finančnímvýsledkempro humanitrírní
aktivity našehoklubu. V krás- mili s péčí'
věnovanounevidomýmu nás. Byli jsme svědky velmi
nýchproštorách
Měšťanské
besedyv Plznijsme prožilisváteční
chvíle dobréhoohlasu na úroveňpéčeo nevidoméu nás' Koncert i setkáv kruhunašichznámýchi ostatních
milých hostů.Součástí
progÍamu ní nevidomýchs německýmipřáteli měly opět velmi dobý ohlas
bylo předánípeněžního
daru' kterýjiž tradičněvěnujemeTyfloservi- a všichnise vracelido svýchdomovůs krásnýmihudebníi společensu.Letosjsme předali částku70 000Kč.
slcýmizážitky'
K tétosumě přibude ještě výtěžekz tomboly plusu' kteý byl
V rámci spolupráces německýmikluby předneslnáščlen Jaroslav
příspěvekl25 000Kč bude dosudnejvětší, Kojzar přednáškuo Plzni v SaskémBockau v Domě Česko-Němec55.000Kč'Náš finanční
kteqi jsme Tyfloservisuv jedinémroce poskytly.JiŽ několik let je kéhoporozumění.35 posluchačů
zaujala předevšímprojekce l00
pomocsoučástí
našefinanční
rozpočtutétoorganizace.
pohledůz historie P|zné. odezvou na tuto akci je planovanýzájezd
Dalšívýznamnouakcíklubu bylo 3. hudebnímatinés pohoštěním do našehoměsta v letníchměsících.|2.6.20|0 vystoupil prof. Ja.
pro nevidomé.Profesoři a sfudentiKonzervatořePlzeň připravili kon- roslav Slípkas přednáškouna témaspolupráceLC Plzeň City s LC
cert z klavírníchděl klasiku klavírnítvorby. Zpestřenímprogramu Schwandorfu příležitosti
25. výročičinnostiLC Schwandorf.Akce
bylo vystoupení2 komorníchsouboru.Koncertbyl pořádrínv nově se zúčastnilpresidentLC Plzeň City IvanVičars dďšímiliony.
otevřenémDomě Hudby' ktený vznikl přestavbou staršíhoobjektu
opět jsme si uvědomili významčinnostispolečenských
organizaci,
podporyEvropskéhofondu pro regioniílní
za finanční
rozvoj. Vel\ý kterépřispívajíkonkrétními
akcemi ke zlepšenívzájemnýchvztahů
důrazbyl kladenna dokonalouakustiku,cožse zdařilo a tatokoncert- nejenv našíspolečnosti,
ďe i s našiminěmeclcýmisousedy.
nísíňpatříakustickýmiparametrymezi nejlepší
v republice.Hudební
LC Plzeň Citv: Doc. MI'JDr.F. Lošan.CSc.

DEKLARACE' o SPOLUPRÁCI

podporujícíkandidaturu městaPlzně na titul Evropskéhlavníměstokultury 2015

i
:

Lionskékluby LC Plzeň Bohemia a LC Plzeň City podporujíkandidaturuměstaPlzně na titul Evropskéhlavníměstokulfury 2015.
Ž1jemea pracujemev tomto městě a náš etichý kodex nás mimo
jinézavazujekodpovědnosti,věrnostia oddanostinejenvůčisvému
národua zemi, ďe takévůčisvéobci. Úkolem všechčlenůLCI Lions Clubs Internationď.je vykonávatspolďensky prospěšné
aktivity zaměřenéna humanitiární
činnosts cílempomocipotřebným'
a to v místěsvéhopůsobení,
tedyv Plzni.
Jsmesoučástí
svéhoměstaajeho kultrrrního
i společenského
dění.
Uvědomujemesi' tak jako mnozíjiní, mimořádný kulfumía sociálnípotenciríl,který má získríní
titulu Evropskéh]avníměstokultury
2015 pro rozvoj městaPlzně a v návaznostina to takéce|éhozápadočeského
regionu,jehoŽje našeměstopfuozenýmcentrem.
lioni podporujízejménaZíkJadní
školua Mateřskou školupro zrakově postižené
v Plzni (členkyLC Plzeň Bohemia) a Tyfloservis
Plzeň (členové
LC Plzeň City).
Finančníprostředkyzískávámepořádánímspolečenslaých
akcí,
plesůa gardenparty.
koncertů,
tradičních
oba plzeňskélionskékluby sejiž k podpořekanďdatury městaPlzně na Evropskéhlavníměstokultury 2015 přihlásily v červnu2009
účastí
Žríků
ve věku 11 - 13let v celosvětovésoutěŽiLCI - MŘovÝ
PLAKÁT, která probíháj iŽ 23 íoktt.Výstava dětslcýchpracív Galerii U Černého
orla měla vellcýohlas,práce plzeňshýchškolákůbyly
na vysokéúrovnia v dďšíchletechbudemev tétosoutěžipokračovat.
Dalšívýznamnouakcí,kterouchcemepodpořitkandidaturunašeho městaje fijnový koncertpořádanýu příležitostiSvětovéhodne
zraku dámsloýmlionskýmklubem Plzeň Bohemia.Jedná se o význarnnouakci v rrímciČeskérepubliky, kterése účastní
občané
se
zrakovýmpostiŽením,
významnéosobnostia sympatizujícip|zeíská veřejnost.Tytojedinečné
koncerty,na nichžúčinkuje
Plzeňská

filharmoniepod taktovkoudirigentaDebashisheChaudhuriho,se
pod patronacíprvnínríměstkyně
primátoraměstaPlzně uskutečnily
ve vyprodaném
sále Měšéanské
besedyjižčtyři'v letošním
roce se
budekonatpátý ročník'
ProtožeLCI je meziniírodníorganizace, máme rcvněž zájem
nazaÍazenínové
operyJAN HUS do programuEHMK 2015.operu
složilněmechýskladatelWidmarHader,rovněŽčlenlionskéhohnutí,a uvedenabyla s velkým úspěchem
dne22.5.2008v bavorském
Třschenreuthupři pfiležitostiniárodních
oslav upevněníčesko-německých vztahů.
JiŽ nyrnse účastníme
na ziákladěpozvániinfocentraEHMK 2015
Íady zajimavých besed s odborníky.Zájem o děnív našemměstě
projevujírovněŽspřátelenéněmeckélionskékluby.
Po letechstrávenýchv režimu,kte{ýkulfurnímua sociálnímurozvoji městanebyl přílišnakloněnjsme hrdi na to,jak se našeměsto
rozviji po všechstrr{nkáchvčetněkultury. Bez kultury by totižneještěvyšší
bylo spokojenostiobčanů
i návštěvníků
města.Dosažení
úrovněnašehoměstaje rovněžnašímcílem.H|ásímese protoplně
ke kandidatuřeměstaPlzně na Evropskéhlavníměstokultury2015
aŽádáme,aby mezi akce podporujícífuto kanďdafuru byly zařazeny našehlavníprojekty:
. Mírový plakát
. Koncert při příležitostiSvětovéhodne zraku
. UvedeníoperyJan Hus
Budeme rovněžpodporovatdalšíaktivityjednotlivýchsubjektů
zaÍazené
do projektuEHMK 2015, účastnit
se jich, pfipadně se
na nich i spolupodílet.
MIJDr. Marta Bolková
prezidentka
LC Plzeň Bohemia

lng. Petr Kutný
l. viceprezident
LC Plzeň Citv
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LC Karlovy Vary

naúnemístatutárního
městaÚstí nad Labem a MČ Praha 1 a Mč Praha2

,,Koukajína nás správně?oo
V měsícíchbřeznu - červnu2010 se uskutečnilaprvnía druhá etapa
projektu''Ibukají na nás správně?*'kterýjako preventivnívyšefiení
zraku předško|ních
dětína uzemístatutámíhoměstaUstí nad Labem
a MČ Praha l a Pralra2 rlcr|imva|aorganbacePrima Vizus, o.s. \ýšeřerríse mělo možnostzučashitpřibližtě 2500 dětíze všechustec.
lcýchmateřskýchškola | 677 détÍ
ze všechmateřskýchškoluvďených městslcýchčástí.
''Cílem projektuje včasnéodhalenípřípadnýchreřakčních(ďop.
ticlcych) vad u dětí,zahájúíúčinné
léčbya předcházenítak dalšímu
áoršování zraku,zejménavzniku tupozrakosti..,uviídíautorprojektu
a ředitel organizaceRobertPlachý.
To, žeďtě špatrěviď, mnohdynezjistíani roďče'jelikož ďtě samo
na problémneupozomí.Důsledkemšpafuého
viděnímůžebý zhoršená prostorováorientace,špatrámotorika a koordinacepohybůďtěte.
očnívadaje pak častoodhalenaažve škole,kdy má ďtě problérnyse
čteníma psaním.ho včasné
odhaleníočnívady je proto preventivni
zraku
nezbytté.
vyšeření
''Speciárlnívideokamer4ktenouse vyšeřerríprovádí,dokážeodhalit
jak dioptické vady' tak řebapatologickézaKivení optickéhoaparáfu
oka nebo šilhavost.Pokudje některáz těchtovad při screeningovým
vyšeťtní4jištěna"'
doporučíme
ďtě k podrobnémuvyšeření očním
specialistoua ten v případěpotvrzenínďeho nálezu mužeokamžitě
zahájit korekci zjištěné
vady zraku ďtěte," dodává Robert Plachý.
Preventivníprohlídky se uskutečnilyve 30 mateřských školách
v Ústt nad Laberrukde byl vyšeřen zrak l 836 dětempředško|ního
věku' očnívadabyla přístojernzjištěnau l l l dětía na základě těchto
žeasi u 6 procentpředškolátůbyl zaznameýsledku měření|z.eÍ1ci,
nárrurčiý druh astupeňreřakční(ďopfrické)ďní vady.
Preventivníprohlídkydáleproběhly ve 24 mateřslcýchškoláchv MČ
Pralra l a MČ Praha2, kde byl vyšetřen^ak94| dětempfudškolniho
věltu.očnívadabyla pffstojem {ištěnacelkemu 67 dětía na ákladě
těchto \.ýsledkůměřenílze říci, že asi u 7 procent předškolálatbyl
zaznamenánurčiý druh a stupeňrefrakční
očnívady.
V září a říjnubude preventivnívyšeřenízraku pol<račovat
v mateřských školáchdizovaných statutárnímměstemLiberec.
preventivnívyšeťenízraku neníhrazenozdraPřestožetoto terénní
votními pojišťovnami'dílcy áskanému finančnímugrantu ve výši
50 000 UsD od mezinárcdníorganizaceLions Clubs Intemationď
Foundationmůžebý prováděnobe4platně.
Lions Clubs Intenrationalje největšícelosvětověpůsobící
dobrovolnickou a humanitámíasociací,která realizuje programy související
zraku'
s postižením
čiohrožením
Lionskéhnuťje celosvětověanámojako hnutízaměfujícíse na pomoc slabozrakýma nevidomým.Jsou téžpřezďvání ''Rytíři slepých''.
svými aktivitaÍnipřispívajík prevenci chorob postihujícíchzrak
a zvyšujíkvalitu ávota slaboaalcýcha nevidomých.V roce 1990byla
jejímž
vyhlášenacelosvětová aktivita''sightFiÍst'' (zrak předevšírn)'
cílemje snížitcelkový pďet liď postiženýchzrátou zraku.Tétoaktipostředky z nadaceLCIF (Lions Clubs
vitě bylyvyčleněnyi finanční
InternationďFoundation).

Výďedky I. etapy projektu ''Koukají na nás správně?.6
- Ustí nad Labem
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Výsledky II. etapy projektu ,,Koukají na nás správně?..
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LC Karlovv Varv Diana
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Dámský Lions club Diana Karlovy Vary
opět daroval 200 000Kč na Dětský domov
Již tÍetim rokem se konal v květnu charitativní golfový
turnaj, pořádaný dámským Lions clubem Diana Karlovy
Vary. opět se sešli sponzoři na golfovém hřišti v olšových
Vratech na pozváni našich dam, aby si zahráli a přispěli na správnou věc. A již potřetí se nám podařilo vybrat
stejnou částku 200 000Kč na Dětslcý domov v Aši a Karlových Varech. ToÍo zaÍizeni, jehož majitelem je Karlovarský kraj, je nám všem velmi blízké a těšínás, že se
můžemepodílet na zlepšenívybavení a provozu dětského
domova.

Karlovarsloý dámský Lions club Diana byl za|ožel
v květnu 2002. Jeho náplní práce je charitativní činnost.
Podporujeme svými aktivitami i dalšísubjekty. Členkami
jsou dámy nejen z KarlovýchVaru, ale takénapříklad z Jáchymova, Františkových i Mariánský ch Lázni.
Celosvětověje zapojeno do hnutíLions vícejak 1'35 mil.
členůz 206 zemi'
Aktivita hnutíje zaměÍenapředevšímna pomoc zrakově
MUDr. \ěra Prochá zková,
postiženým.

prezidentka klubu 2010 -20t1

LC Mariánské Lázné

Lionský ch aritativnívečer
V sobotu 27. března 2010 se čIenové
MariónskoltÍzeňského Lions klubu sešli spola s pozvanými hosty v sále restaurace Hotelové školy v Maridnských
Lázních u příIežitosti tradičního jarního charitativního seÍkdní
Přítomnépřivítal prezident klubu Miroslav Klukavý spolu s ředitelem hotelové školy panem ing. Chumem.
V úvodupředstavil pan Klukaý čestného hosta, paní Lenku Koudelovou
s dcerou Eliškou z Tachova. Paní Lenka Koudelová pečujeSama o těŽce postiŽenou,jedenáctiletou Elišku a nutně
potřebuje finančníprostředky na nákup
kompenzačníchpomůcek.Na návrh člena Josefa Ledviny byl pro tento účel
členskou schůzíschválen finančnídar,

kteý paní Lenka Koudelová slavnostně
převzala.
Plánované osobnípoděkování panu Jiřímu Kučerovi, provozovateli restaurace
Šumava,za dlouholetou podporu dobročinných aktivit Lions klubu Mar.Lázně
muselo být z důvodunáhlého zaneprázdnění pana Kučery odloženoa bylo omezeno palze na informování přítomných
o zmíněnémzáměru,
Po oficiální částipokračovalvečerspolečenskou zábavou, Mariánskolázenští
Lioni znovu prokáza|i, Že umějí nejen
účinněapružně pomáhat tam, kde je třeba, ale že se ze své společnépráce umí
i společněradovat..
ZaLC:

Miroslav Klukavý
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LC ltychnov

Tradičnícharitativní
lionský ples
Již poněkolikátéuspořádaly spo.
lečněpánský lionslcý klub v Rychnově nad Kněžnou a dámslcýklub
Dobromila benefičnícharitativní
ples, kteý se konal v prostorách
hoteluHavel koncem února2010.
kde mohli přítomníhostévyržívat
krásné prostory vinámy, kavárny
a restaurace.Hostitel a prezident
klubu pan Miroslav Špaňhelspolečněs prezidentkou Andreou Hynkovou přivítali lionské kluby
z Prahy a milé lionské hosty z polského klubu a dále všechny
dalšíhosý, kolegy, sponzory a rodinnépříslušníky.
K tanci ýborně hrála skupina Errori, která svým repertoárem
těšilado pozdních ranníchhodin všechnyzúčastněné.
Hlavním posláním plesu bylo finančněpřispět a podpořit dobrou věc, tentokrátesejednalo o protidekubitnímatraci pro malého
chlapce z Rychnova. Ceny do tomboly věnovali rychnovštípodnikateléa firmy. o některébyl obrovsloýzájem, a tak není divu,
Že všechnylístky byly velmi rychle prodány. Svou klubovou cenu
velký dort, kteý věnovala LC Dobromila, vyhrála zpět do klubu
jednajeho členka.Takjsme se rozhodli předat tento dort pro naše
spřátelenékluby v Praze. Naši hostéz Prahy sijej odvezli.
jiště
VýěŽek z plesu byl cca l0 000Kč, coŽ všechnypřítomné
potěšilo. Výborně připravený raut, pečenákýa, anglický roastbeef a sladképochoutky už jen završily příjemný dojem z celé
akce.

Koncertní večerv kostele
Trojice
Nejsvětější
Lionslý klub Dobromila ve spoluprácis městemRychnov nad Kněžnouuspořádali6. května 2010 charitativní
koncert na podporu stacionářesv.Františkav Rychnově
nad KněŽnou.
V programuvystoupil fenomenálníJiří Stivín,l"ýznamný
česlcýflétnistas varhannímdoprovodemznáméhosbormistraVáclava Uhlíře.
V programukoncertuzazrrělyskladbyG.B.Fontany'G. Ph.
Telemana,J.S.Bacha, A.Vivaldiho a dalšíhudebnívariace'
Velice příjemnouatmosféruumocnilo krásnéprostředí
paprsky,které
tohotorychnovskéhokostela a slunečními
těsněpřed koncertemprosvítilyjinak celodennězataženou
oblohu.
Účastvšechpřítomnýchbyla velmi pěkná a tími l".ýtěžek
z koncerfuv celkovéčástcel0 000Kč' kteý byl osobně
předánz rukoupresidentkyklubuA.HynkovéředitelcestaMgr. Evě Šmídové.
cionďe sv.Františka
podpořili nášdobroDěkujemevšem'kteří svojíúčastí
ZaLC: Renata Sršňová
činnýkoncert.

Rychnovští|ioni a Dobromily se těšízase nashledanou příštírok
ZaLC: Ivana Skřítecká. Věra Přibvlová

Oslava Mezinárodníhodne dětí
Čtenry rc Dobromila kaŽdoročnějiž několik let společněslavi Mezinárodní den dětí s \íateřskou školouLáň Rychnov nad Kněžnou.Letošnírok tomu nebylojinak a tak na školnízahra.
dě podpořily ve|kou Zahradníslavnostíspolečněs rodiči,přáteli a jejími absolr'enn.'
Po slavnostním zahájeni paní ředitelky D. Židové předaly členky klubu dětem r.mateřské
školce dárek v podobě zajímavéhry, která podporuje logické myŠlení.soustředěnosta rozvoj
dětípředškolníhověku a takétaškusladkostí.Na odpoledníslar.nostib1.lona zahradě školky
všechdiscipfipraveno několik stanovišt''kde děti společněs rodiči soutěŽili. Po absolr'o.r.ání
plín si domůodnášejísladkou odměnu a darek. Letošnízahradníslar.nostbyla netradiční,protoŽe byla spojena s Univerzitou Palackého v olomouci, katedrou Aplikor'aných pohyboých
aktivit. Naším společnýmcílem bylo llkázat, jak se děti s handicapem mají možnostzapojit
do pohyboých aktivit společněs dětmi zdraými' Studenti školy se přestrojili za klauny' kteří
děti provázeli po všechsoutěŽích,vysvětlovali, pomáhali, odměňovali.
Tento denjsme takénavštívilyobčanskésdruženíorion, se kteqim takédlouhodobě spolupracujeme a dětemjsme přinesly do hemy míče,ovoce a sladkosti.
hry
Dále jsme navštívilyi Domov dětív Potštejně,kde děti dostaly k jejich svátku společenské
pomůcky k bazénua sladkosti.
Děkujeme všem za podporu. Je dobré,když víte, že máte kolem sebe lidi, kteři vám fandí
ZaLC: Dagmar Židová, Ivana Skřítecká
adňipa|ce,
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RychnovštíLioni poslali studentyza Ye|koulouži
,,Každýse chce podívat do USA. kdo říIaú ne, rovnou by se tam odstěhoval''. Dfty spolupróci Lions
Clubu v Rych.
že
nově na Kněžnou a Sunrise Lions Club Prescott dosta|n i letos dvojice studentů možnost se za,,velkou louži,,podívat.
A nejen to, studenti zdejšíhogymnžaiaMatouš Hutrrík a Jiři
Ptáčekmohli poznat i skutečnýrodinný Život, kulturu nebo třeba fungovríníškolyvArizoně.
Na skvělémzážitkunic nezměnila ani dramatická cesta,kterou provázely neuvěřitelnékomplikace, jako bylo například
přerušeníleteckédopraly nad Ewopou, způsobené
ýbuchem
sopky na Islandu' Program měli opravdu bohat.ý,plný nevšednich zážitkťl,.Běhemkrásných 12 dnůjsem viděl místa,která
jsem mal jen z fihnů'''říká Jiří Ptáček...Sestoupilijsme na dno
Grand Canyonu' fandili jsme na baseballu, ochutnali pravé
westemovéjídlo na představenícowboyů nebo nás členové
SurrriseLC vza|i letadlemdo Las Vegas.'' Tím to ale nekončí,
oba chlapci po dobu necelých dvou ýdnů poznávali odlišnou
kulturu' Žili v nefalšovaďch americlgich rodinách a kůdý
zvliášťmohl strávit jeden den jako studentprescottskéHigh
School. Téměř kaŽdý den strávili rychnovštístudentis jiným
členemprescottskéhoLC. Sezrámili se tak se spoustouAmeričanůnapříčgeneracemia mohli si tedy vyrvořit realistick,ý
obrizekamerickéspolečnosti.oba byli pohostinnostíprescottslgich ',lionů..
A kdo by třeba chtěl s rodil;fmi Američankamipokonverzovat nanečisto,můžesi to vyzkoušetv druhépolovině měsíce
června.V tédobě totižrychnovs[ý LC na oplátku přivítá dvě
studentky z Prescottu. Na dvouýdenním programu pro hosty
z Aizony se opět velkou částípodílejístudentirychnovského

gymnáuia, kteří se tak mohou zdokonalitv cizímjazyce, poznat
něco z americkékultwy a představit cizinkám něco z ténaší.
..Doufam'
ženávštěvaCallie a Sabiny tady v Rychnově bude
stejnězajímavá,''říká MatoušHutrrík,..chys|áme
pro ně bohaý
program'ýlety do okolí Rychnova, čekáje i prohlídkaPrahy.''
Program qfměn sfudentůmezi kluby v Rychnově a Prescottu
má dlouhou tradici. První qýměna se uskutečnilajiŽ v červnu
2002 a od tédoby se do Arizony podívalyjiž desítkystudentu. Zvláštní dik za realizaci tohoto projetu ná|eži panu Zďeňku Žabokrtskému'řediteli Gymnázia FrantiškaMartina Pelcla
a všem rychnovs\im lionům na straně české,dále zejména
Mikeovi Beattymu ze Sunrise Lions Clubu Prescott,|derý již
od počátkuorganizujeqjrměnuza arizonslgíklub.
První l"jměna proběhla v červnu2002, kdy se jí zučastnili
za americkou stranudva chlapci (Paco a Brandon).
Studenti gymnazia: Matouš Hutník a Jiří Ptáček
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LIONS V GRUZINSKU
PDG Tibor Buěek působíjako koordindtorLCIF _ oak Brook v Gruzínsku.Na jeho zahraničnípůsobeníse
ho pro ndšlionský bulletin zeptalacabinet secretaryD122 Ivana Skříteckd
o Tibore' chtěla bych Ti poděkovat za možnost uskutečnit
tento rozhovor' moje první otázka: Jak se to stalo, žev současjako koordinátor
nosti působíš
Lions v Gruzínsku?
,,V uplynulom roku guvemérky
Janky Flanderovej som bol primaný do oak Brooku, aby som sa
podieťalna programeGMT. Bol to
pre mňa vel'mi silný rok, kedy som
v našej americkej centrále dokonalejšiespoznal mnohévďahové
pósobenie svetovéholions' Ako
Íouž býla, keď sa človekdostane
do oných tzv. čikágskychkruhov,

známy slcusenýnemečk.ý
lion Reiner Harten,ktoni bol nasadenýna podporu lionsu v štáteGruzínsko.Tútonáhlu situáciu riešil nám známy
Ernst Musil' ktoý ma navrhol na toto miesto.Následne som mal
osobnéstretnuties medzinárodnýmprezidentomEberhardom
Wiďsom, ktoý mi'oznámil, žeBoard of directors,ktorézasadalo v New orleans, ma odsúhlasilona tuto prácu...
o Co osobně to pro Tebe znzmená?
''V pn{ch chvíl'achsom trochu váhal, nakol'ko je to práca,
ktoru som eštenikdy nerobil a naviac dával som si aj otázky
príčinnesúvisiaceaj s našim distriktom' Faktom je, že som sa
pre tuto prácu rozhodol. Už polroka som
v kontakte s členmitroch gruzínskychlions klubov v Tbilisi. Batumi a Kutaisi. Je
to kontakt nielen elektronicloýalebo telefonický. Je to kontaktpredovšetkýmosobný. Na ten som v mojej praxi vždy najviác
spoliehal. V Gruzínsku sa to znova potvrdilo. Súto veťmipríjemníťudiaso silnou
vól'ou a h|bokou históriou. Táto práca
pre mňa znamená potrebu odovzdať zo
svojich skusenostíl'uďom v zahraničíto
najlepšie,ltdom, ktorí chcúkonať dobro
pre svoje okolie a potrebujúusmernenie.
Táto potreba vzniká z dóvodu politických
obmedzeníamožnoaj finančnýchlimitov,
v ktor'ýchsa krajina v súčasnosti
nachádza.
Je len samozrejmé,že to
berie ve|a mÓjho súkromnéhočasu.Na druhej strane otvoÍenepriznávam, že
táto práca ma obohacuje
duchovne'
spoločensky
a tiežaj v ďalšíchinterdisciplinárnychvzťahoch.No ťahkéto nie je...
. Můžeš
mě a našimčtenářůmještěkonkrétnějipopsat o jakou práci je jedná?
,,V zásade ide o dve oblasti.Je to podporapre zv'ýšenieělenskejzákladne ým, Že sa založianovékluby prípadne'žedo existujúcichklubov prídu noví členovia.Ďalej, je to samotnýživot a aktivita členovsúčasných
gruzínskychklubov na jednotlil.ých programoch, ktoré majúfinančnú
súvislosťs našimcentrálnymúradomv oak Brooku. Už 6 mesiacov pomáham kreovaťnoý klub v severogruzínskommesteTelavi. Je predpoklad, Že vjúni budem chartrovaťmój prv'ýzahraniěnýlions klub. TaktieŽ
som v Gruzínsku spolu s tromi členmi LC-Tbilisi dokončil návrh pre
hospitálny projekt v zbombardovanommesteGori...
o To je ve|mi zajímavé,pověz mi ještěněco přímo z lionskéhodění'

jací jsou členové
|ionskýchklubův Gruzínsku?
,,KaŽdéstretnuties ělenmi lions klubov bolo silne obohacujúce.Vyko.
nal som ich uŽ viac. Boli plné otázok a ich návrhov, ako by si oni predstavovali prácu v programocha pod. Musím zvýraznit',žeje Íokaukazký
l'ud tvrdej šťe'ktor-i má vel'mi silnúhistóriu a ako je všeobecneznáme,
tento l'ud prežil napriek tisícroěnýmokupáciám včítanesúčasných.
Pri
tejto príležitostimusímparadoxnezvýrazniť,žekeď mi Eberhard Wirfs
oznám1|moje pósobenie v Gruzínskupripomenul mi' žemi budúrozumieťaj neanglicky hovoriaci ltdia, nakol'kosa dohovorímpo rusky.Tiež
som si to myslel, aždo okamžikumojich prvých kontaktov s ltďmi a to
nielen s l'udmi prosými, ale aj s ťuďmi na lysokých postoch, ktorí zo
známych dóvodov odmietali so mnou komunikáciu v ruštine.Ako je zná.
me, prezident Gruzínskaje jeden z najmladšíchprezidentovv kajinách
bývalej ZSSR. Stará mama prezidenta Michaila Saakašvilihoje známa
v gruzínskejcharite.Bolo samozrejmoumojou snahou,aby som sa s ňou
stretol' Podarilo sa. Na jednom z viaceých stretnutisom ma| možnosť
pomerne dlhéhorozhovoru so šarmantnoustaršoupani Mziou, starou
mamou pána pr ezidenta.,,
o M|uvil jsi o programu ve městeGori. Jakou má souvis|osts posledními událostmi, kterése v Gruzínsku udály?
,,VšetcičlenoviaLC-Tbilisi súGruzínci.Traja signatárišpitálneho programu pre mesto Gori, ktorév kríze v minulom roku najviac utrpelo,sa rozhodli podaťpomocnúruku pre l'udí'ktorí
v súčasnej
dobepreŽívajú
ťažlaitraumuz bombardovania,prípadneprišlio domov.Vzhl'adom k tomu,Že ělenstvoLC-Tbilisi pozostávapredovšetlgÍm
z ťudí,ktorímajúniečodo činenia s medicínou,včítane
samotnýchlekárov,rozhodli sa konať.
priestoSvoju pomoc poskytujúv rómych ad-hoclrypoŽičaných
roch. Týmto programom chcú zriadiť
malémedicínskecentrum na pozemku' ktoý je poskytnuý jedným z č|enov lions. Eberhard Wiďs sa zasadil
na tento proglam a mojou úlohouje
dozerať naň a zrea|izovať ho' Keď
som si prezrel mesto Gori, presvedčil som sa, že si to zaslúŽi.Pri tejto
príleŽitostimi nedá' aby som spomenul eštejeden veťmi smutný zltitok.
Keď som autom prechádzal mestom,
aj na mňa dopadlaakoby bomba.Zra.
zu som videl vel'mi vel'kénámestie.
uprostred ktoréhona lysokom pilóne
stálepnelasochanadživotnejr.el]<osti,
sochaStalina.ktoréhohistória zaradila
medzi najmasor'ejších
vrahov predol'šetkýmsvojho
I'udu.Samozrejmenapriek
tomu. Že l'udia mestaGori,
ktorí z t'aŽko pochopite|.
ných dóvodov si chcútakto
pripomínaťprvky smutnejhistórie, my v projektepre mestoGori budeme
pokračovať.
Nech tieto historickéfakty súditen, komu to prináleží.My
sme tu na to, aby sme pomáhali a najmá keď nás o to niekto poŽiada...
Tibore, známe se spolu od roku 2006. Vim, žeTvé aktivity v mezinárodním lionskémhnutíjsou významné.Jakéjsou Tvoje dalšíplány?
''Najprv musímv prvom júnovomýždni odchartrovaťprv'ý LC-Telavi' ktoď bude štvrým celkolým gruzínskymklubom, potom ukončiť
administratíluoh|adne ma|éhomedicínskehocentra v Gori a nakoniec
pokračovaťs kreovanímdruhého,teda celkovo piatehogruzínskehoklubu. Zároveň to bude aj pre mňa piaý klub' ktor.ýsa mi podarí za|ožiť,
nakoťkotri som založil ako guvemérv našomdistrikte.''
Tibore, přeji Ti hodně zdraví a si| do da|šíchTvých aktivit.
Děkuji za rozhovor

Motto: ,,Táto práca pre mňa znamená potrebu
odovzdaťZo sYojich skúsenostíl'udbm v zahraničí
to najlepšie..

LC Praha Orel

Dne 23.dubna 20|0 proběhl v prostorách Hotelu Praha Galavečerna počestdůstojnéoslavy 20 let činnostiLvího klubu. Nad
touto akcí převzal záštitu premiér Českérepubliky a celý večer
proběhl díky podpoře partnerů Euronal Export, Severočeské
doly, Alfa Vitao Domaine R&W, Cigar and Spirit a ŠkodaAuto.
Při tétopříležitostibyl předán šekprezidentem Lviho klubu Praha
orelAndorem Šándo.e- v hodnotě l00 000Kč ředitelcePobytového, rehabilitačníhoa rekvalifikačníhostřediska pro nevidomé.

Celým večeremprovázela Yvetta Blanarovičová a hostéměli příležitostsi poslechnoutvynikajícíhudebnívystoupenípacientůstřediska
pro nevidomé.Dále na tétoakci lystoupila šansonierkaGabriela Fritshová za doprovodu talentovanéhoklavíristy Alexandera Khristianova. Hudebníprogram byl zakončenhrou na harfu Staniou Renešovou.
Za doprovodu RK Bandu se potétančiloaŽ do rána a hosté,kteých
bylo na 300 si mohli pochutnatna rozrnanitostikuchyně Hotelu Praha.
ZaLCz Sandra Šándorová Profi foto: Jaroslav Tatek

Lions Day in Bratislava
Lions Day in Bratislava sa vydaril. Záštitu nad podujatímprevzal primátor hl.mesta SR Bratislava Andrej Ďurkovský ataktiež
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska' ktoru viedoljej predTeréziaPetiová .Predsedavo
seda p. Mamojka a podpredsedníčka
svojom príhovore vysoko vyzdvihol našu dlhoročnúspoluprácu
prakticky so všetkými klubmi na Slovensku a pobočkamiLINSS.
Bola to mimoriadna udalosťv rodine lionov, keďže tri kluby Bratislava Prvý, Istropolis a Danubius - si pripomínajú20. výročie od zaloŽenia a LC Bona Fide 10. výročie.Medzi ocenenými
boli tak významné osobnosti ako PDG Zdeno Somora, Martin
Eva DudáŠová,Eva ŠelejoSmieško,Ján Havlát, Eva Šefčíková,
vá a ŠtefanKopaj. LC Bratislava Danubius hostil lionov zo zakladajúcehofrancúzkehoklubu z Mentonu, ktorí strávili týždeřt

poznávanim Slovenska a program zakončili na spoločnom dni
lionov.
LC Bratislava Expatriateje nový klub, ktoý mal svoju Charter
Night. Charterprezidentje Frank Lennaertsa klub tvoriazváěšazahraničnýexpertiŽijúcidlhodobov Bratislave'
Chodníkpre nevidomých,tak sa volá projekt vizua|izácleprotinapoleonskéhoopevnenia,ktoréhopozostatkysúna pravombrehuDunaja.V spolupráciso študentmiarchitektury'IINSS a LC Bratislava
Danubius,bolo vystavenýchvyše 30 semestrálnychprác, z ktoých
v ďalšej etape chceme zabezpečiťvit,aznirea|izáciu.
A po oficiálnom bohatomprogramepri výbornomTradicionáleFedora Frešapokračova|
večermnohými stretnutiamilionov aj z vtaceých mimobratislavskýchklubov.
Juraj Schwarz,DG 2009 - 2010

Vítamedo Svojichradov LC Bratislava Expatriate

