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Dovolte mi při této velmi vzácné příležitosti trochu se za-
stavit a zamyslet se nad uplynulými dvaceti lety. Jistě se 
mnou budete souhlasit, když řeknu, že se za tu dobu udá-
ly v obou našich republikách neuvěřitelně změny. Změny, 
které se pravděpodobně několik generací nebudou opako-
vat. Změny, které z hlediska dějinného vědecky popíšou za 
nějaký čas až historikové, nicméně změny, které jsme měli 
možnost všichni prožít „na vlastní kůži“. 

Tyto celospolečenské změny se zákonitě musely proje-
vit i v životech našich lionských klubů. Pamatuji se velmi 
dobře, s jakými ideály jsem spoluzakládal náš klub LC 
Rychnov nad Kněžnou jako charter member před dvaceti 
lety. V té době bylo prioritou najít vhodné členy do klubu, 
primárně takové, kteří v minulém režimu nebyli spojeni 
s nomenklaturními kádry. Když se probírám zápisy ze 
schůzek mého klubu z té doby před dvaceti lety, v mnoha 
pasážích se musím trochu nostalgicky pousmát. 

Provedeme-li stručný sumář klubových aktivit všech 
klubů v D-122 za uplynulé období dvaceti let, musí každý 
s velkým respektem konstatovat, že lionské hnutí v našich 
zemích udělalo obrovský kus práce. Práce, která není ně-
kdy úplně zřetelně vidět, neboť se jedná o práci duševní, 
kdy při zasedání členů Lions Clubs International v klu-
bech, mnohých jumelage a partnerských kontaktech s lio-
ny ze zahraničí dochází k velkému myšlenkovému rozvoji 
našich členů, práci charitativní, kdy kluby velmi účinně 
působí ve svém okolí a v souladu s našim heslem „We ser-
ve“ nezištně pomáhají potřebným, a rovněž k práci s mlá-
deží, kdy při výměnách mládeže a kempech mládeže vzni-
kají přátelské vazby mladých lidí, někdy i na celý život. 

Řekl bych, že je nyní ideální doba nejen na bilanci 
uplynulých dvaceti let působení Lions Clubs International 
v obou našich státech, ale i na lehké naznačení budou-
cího kurzu směřování lionského hnutí v D-122. Na me-
zinárodním konventu v jihokorejském Busanu tento rok 
jsem se seznámil s opravdu velkým počtem lionů z celého 
světa a měl s nimi možnost diskutovat o situaci v jejich 
regionech. Na více než týdenním kurzu seminářů jsem se 
dozvěděl mnoho nového. Co mi však utkvělo v hlavě nej-
více, jsou nové trendy a postoje lionské myšlenky v okol-
ních státech, s kterými se můžeme měřit a srovnávat. Byl 
jsem velmi překvapen, jak rostou distrikty v Chorvatsku, 

Slovinsku, Makedonii, Polsku, Estonsku, Maďarsku, Litvě 
a Rumunsku. 

Když se podíváme do zemí, kde je lionské hnutí již vel-
mi stabilní, jde také o zajímavý vývoj. Tak například dva-
náct nově zvolených guvernérů v německých distriktech 
„unisono“ na jednom ze seminářů o rozvoji deklarovalo, 
že jejich členská základna stárne a že je třeba zpřístupnit 
existující německé kluby novým členům z řad střední spo-
lečenské vrstvy. To je pro konzervativní německý postoj 
velmi velký posun. 

V našem distriktu bych velmi rád „nastartoval“ vše-
obecnou diskusi na téma, jak navýšit počet členů, aby-
chom byli stabilním trvalým distriktem a mohli si tak 
o svých záležitostech rozhodovat demokraticky sami. Jistě 
víte, že jsme pro nedostatečný počet členů (chybí nám cca 
250 členů) distriktem provizorním, a to již dvacet let. Ve 
světě věc nevídaná, neboť statut provizorního distriktu 
mají distrikty zpravidla jen pár let, než dosáhnou požado-
vaného počtu členů. My jsme v tomto „nouzovém režimu“ 
již dvacátý první rok, a co je horší, členská základna má 
sestupnou tendenci! 

Přijal jsem tedy jako svoji osobní výzvu změnit tento 
neblahý trend a zastavit pokles počtu lionů v našem di-
striktu. A jak toho dosáhnout? Bez vás, lvů a lvic ze všech 
našich klubů, které bych rád touto svojí výzvou požádal 
o spolupráci, to bude pouhé přání jedince, nebude-li to 
přijato jako akční plán každým z nás. Pojďme otevřít svá 
srdce a dveře našich klubů novým členům. Pojďme si kaž-
dý z nás přivést do klubu svého kamaráda, kolegu z práce, 
souseda. Nebraňme rozšiřování našich klubů při hlasová-
ní o přijetí nových členů. Zpřístupněme naše kluby sluš-
ným lidem, kteří jsou ochotni přijmout za svoji tak úžasnou 
myšlenku, jakou je ta lionská. Je stále moderní a aktuální 
napříč celou touto planetou a má co říci obrovskému počtu 
slušných lidí. 

Jsem velmi hrdý na to, že i já náležím do rodiny lionů 
a že se mohu do tohoto hnutí zapojit, dopřejme tento úžas-
ný pocit i ostatním.  

slovo guvernéra
  Radim Dvořák, guvernér distriktu

Vážení lionští přátelé, 
nacházíme se ve dvacátém roce působení 
mezinárodní organizace Lions Clubs International 
v našich zemích, České republice a Slovenské 
republice. Období 2012–2013 je lionský rok, 
ve kterém oslavují některé kluby v D-122 svá 
významná kulatá výročí založení, některé kluby 
dokonce „dvacítku“. 
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Na vernisáži vystoupil se svým krát-
kým pozdravným projevem i primátor 
města Plzně Mgr. Martin Baxa. Oce-
nil naše akce, které jsou součástí kul-
turních aktivit Plzeň – evropské město 
kultury 2015. Na 25 panelech jsme 
zachytili naši dvacetiletou historii. 
Zavzpomínali jsme na začátky, kdy 
s námi zpočátku spolupracoval LC 
Princ Eugen z Vídně. Skutečné zalo-
žení LC Plzeň City bylo pod patronací 
LC Schwandorf, se kterým jsme na-
vázali kontakty trvající dodnes. Od 
bavorských lionů jsme získávali první 
zkušenosti. 

Přijali jsme za své lionské heslo We 
serve – sloužíme a podporovali jsme 
zpočátku různé humanitární akce: po-
moc uprchlíkům z tehdejší Jugoslávie, 
podporovali jsme charitu v Plzni a za-
hájili jsme spolupráci s Tyfloservisem 
v Plzni, který pečuje o nevidomé a sla-
bozraké v Plzni i na území Plzeňského 
kraje. Finanční podpora nebyla v za-
čátcích významná. Jen díky některým 
našim členům se nám postupně da-

řilo shromáždit větší finanční obnos. 
V tom směru bylo podstatné, že jsme 
se rozhodli uspořádat vánoční prodej 
svařeného vína, postupně jsme začali 
organizovat lionské plesy s tombolou. 
To byly první naše aktivity, které při-
nesly zvrat v našem humanitárním 

snažení. Byly to první finance, které 
jsme vlastní aktivitou získali. 

Plodných 20 let
Souběžně s tím pokračovaly jume-

lage s našimi bavorskými liony: spo-
lečné výlety do Bavorska a do zápa-
dočeských měst a lázní. Podíleli jsme 
se na založení dámského LC Bohemia 
v Plzni a LC Rokycany. Spolupra-

covali jsme s LC kluby v Karlových 
Varech, v Mariánských Lázních. Ja-
roslav Slípka se zasloužit o jumelage 
s distrikty D-122 v ČR a bavorským 
distriktem D-111-FON a zřízení Lion-
ského edukačního střediska oftalmo-
logie v Praze. Podrobně jsme infor-
movali v časopise Český a slovenský 
Lion 2/2011. Úspěšně se rozvíjí velice 
plodná spolupráce s LC Schwarzen-
berg/Aue. Všichni rádi vzpomínáme 
na společné akce ať při koncertu, na 
plesech v Plzni, nebo v Aue, společné 
výlety na Šumavu a společnou oslavu 
vstupu České republiky do EU, kterou 
pro nás uspořádali lioni z Aue. 

Po tři roky jsme z pověření kabi-
netem Distriktu D-122 zajišťovali Me-
zinárodní mládežnický kemp v Plzni, 
kde se vystřídalo kolem 80 mladých 
lidí téměř z celého světa. Několikrát 
jsme organizovali zasedání kabinetu 
distriktu v Plzni. Rádi také vzpomí-
náme na návštěvu mezinárodního 
prezidenta prof. Grimaldiho krátce po 
založení LC Plzeň-City. Navázali jsme 
spolupráci s organizací pečující o ne-
vidomé v Regensburgu, které jsme po-
zvali na l. hudební matiné, pořádané 
ve spolupráci se studenty Konzervato-
ře Plzeň pro nevidomé a slabozraké 
pod záštitou Tyfloservisu. Letos to 
bylo již 5. matiné, které končilo jako 
každý rok pozváním na občerstvení 
účastníků matiné, hrazené našim klu-
bem. Na výstavě prezentujeme i naše 
ostatní klubové aktivity, společné vý-
lety, návštěvu Norimberku, Mnicho-
va, houby u Kodetů a další. V knize 
návštěv jsme měli zápisy mnoha ná-
vštěvníků včetně z Německa, kteří 
s pochvalou komentovali naše huma-
nitární aktivity a finanční dary, kte-
ré v celkové sumě přesáhly více než 
1 300 000 Kč. Členové našeho klu-
bu byli zvoleni do kabinetu Distriktu 

20. výročí založení LC Plzeň-City
  František Lošan, LC Plzeň-City

Ve dnech 7.–9. září 2012 jsme oslavili 20. výročí založení  
LC Plzeň-City. Oslavám předcházela výstava 20. výročí trvání 
LC Plzeň-City, která byla instalována v mázhauzu plzeňské radnice 
a trvala tři týdny.

Jaromír Kašpar a primátor Martin Baxa

Přijali jsme 
za své lionské 

heslo We serve – 
sloužíme.
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D-122 – Jaroslav Slípka, Ivan Vičar 
(pokladník). V současné době se stal 
Libor Steiner členem revizní komise 
kabinetu a referentem pro mládež.

Slavnostní večeře
Vlastní oslavy začaly 7. září 

2012 – slavnostní večeří a setká-
ním se zástupci LC Plzeň Bohemia 
a LC Rokycany a dalšími význam-
nými hosty. V průběhu večera nás 
navštívil současný guvernér Radim 
Dvořák, který předal pamětní list Ja-
roslavu Slípkovi a vyjádřil se pochval-
ně o našich humanitárních aktivitách 
a setrval s námi v uvolněné atmosféře 
celého večera až do konce. V krátkém 
projevu vystoupili za kabinet Distriktu 
122 Vojtěch Trapl a Ema Štěpánková. 
Oba pochválili naši výstavu, mapující 
20 let trvání klubu. Večera se zúčastni-

li také lioni z LC Schwarzenberg/Aue, 
kteří byli účastníky oslav v průběhu 
soboty a neděle. Večeře se uskutečni-
la v restauraci U Malické brány pod 
patronací našeho presidenta ing. Jose-
fa Ždycha a jeho manželky Jitky a za 
účasti hudebního dua Jaroslav Špelina 
(klávesy) a Jan Ježek (housle). Divočá-
ka k výbornému guláši dodal náš lion 
ing. Karel Ferus. V pozdních nočních 
hodinách jsme se rozcházeli domů, 
obohaceni o krásné zážitky ze setkání 
s našimi přáteli. 

Oslavy na Rochlově 
Druhý den oslav jsme pojali netra-

dičně. Zahájili jsme jízdou zvláštním 
vlakem s jídelním vozem, kterým jsme 
projeli trasu přesahující skutečnou 
vzdálenost Plzeň–Rochlov o více než 
dvě hodily jízdy. Opět nás provázela 

početná skupina lionů ze Schwandorfu 
a z Aue. Přidaly se i dámy z LC Karlo-
vy Vary Spa a ostatní lioni z LC Plzeň 
Bohemia a dámy z Prahy a další za-
hraniční hosté z Německa. Cestu nám 
zpříjemňovalo duo Špelina-Ježek. Če-
poval se výborný Chodovar, zpívali 
jsme oblíbené písničky. 

Cílem naší cesty byl Rochlov – zá-
mek u Nýřan, na který byl vydán pů-
vodně demoliční příkaz. Na poslední 
chvíli se podařilo našemu prezidentu 
ing. Josefu Ždychovi a jeho firmě, 
zabývající se rekonstrukcemi historic-
kých památek, tuto stavbu zachránit. 
V restaurovaném přízemí jsou pořá-
dány prohlídky, ale i svatby a oslavy 
dožínek. Byl krásný sluneční den, kte-
rý nám dovolil pořádat veškeré akce 
v prostoru pod košatým kaštanem. 
Vyslechli jsme projevy našeho prezi-
denta, který ocenil zakládající členy 
LC Plzeň-City pamětním listem. Dále 
jsme vyslechli pozdravné projevy zá-
stupce kabinetu Vojtěcha Trapla, Emy 
Štěpánkové, starosty Rochlova pana 
Jiřího Patery a prezidentů LC Schwan-
dorf dr. Reinholda Benze a ing. Mi-
chaela Jokiela z LC Schwarzenberg/ 
/Aue. Oba velice kladně zhodnotili 
plodnou dosavadní spolupráci s naším 
LC. Sledovali jsme taneční vystoupení 
s dobovými tanci, vystoupení skupiny 
šermířů a orientální tanec půvabné 
tanečnice. V odpoledních hodinách 
byla komentovaná prohlídku zámku. 
Ve stínu upravené zámecké zahrady 
jsme vyslechli vynikající vystoupení 
smyčcového kvarteta mladých uměl-

Ema Štěpánková (2. VDG), Jaroslav Slípka (PDG) a guvernér Radim Dvořák 
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ců. V přilehlé hospodářské budově 
byla připravena ochutnávka vína pana 
Straky z Moravy s možností náku-
pu značkových vín. Ochutnali jsme 
i vybrané čajové nápoje se zákusky. 
Vynikající oběd i občerstvení po ce-
lou dobu pobytu na Rochlově zajistili 
manželé Ždychovi. Návrat do Plzně 
stejným vlakem byl již podstatně krat-
ší, ale stejně veselý. Velký dík za pří-
pravu tohoto krásného dne patří Petru 
Kutnému a Jiřímu Marešovi.

Koncert v synagoze
Závěrečný den oslav patřil koncer-

tu Krušnohorské filharmonie z Aue, 
který dirigoval japonský dirigent Nao-
shi Takahashi, člen LC Swarzenberg/
Aue. Koncert pořádaný pod záštitou 

ministra zahraničních věcí ČR Karla 
Schwarzenberga se konal v prostorách 
Velké synagogy v Plzni za účasti vel-
kého počtu posluchačů včetně zástup-
ců židovské obce Jüdische Gemeinde 
z Chemnitzu. Vyslechli jsme skladby 
českých klasiků Antonína Dvořáka 
a Leoše Janáčka, skladby německé-
ho romantika Roberta Schumanna 
a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. 
V závěru vystoupil pan Robert Otep-
ko, který shromáždění pozdravil jmé-
nem knížete Karla Schwarzenberga. 
Jaroslav Kojzar, hlavní organizátor 
koncertu, poděkoval účinkujícím za 
nádherný umělecký zážitek a vynika-
jící provedení všech skladeb, které ve 
starobylých prostorách Velké synago-
gy vyzněly zvláště slavnostně.  

20 let LC Brno
  Rudolf Vévoda, PDG

Když v roce 1966 z Hlasu Ameriky zachytil Bohumil Houser informace 
o světovém lionském hnutí, vytvořil esej do veřejné soutěže iniciované 
lionským ústředím na téma „Je možno zachovat mír?“. Jeho práce (spolu 
s Dr. Tihelkou) byla oceněna a byly tak navázány kontakty s francouzskými 
liony. Snaha o vytvoření prvního lionského klubu v zemích východního 
bloku dostávala v Brně ve zdánlivě příznivém roce 1968 konkrétní podobu. 
Ironií osudu bylo, že den po jednání brněnských aktivistů se zástupcem 
mezinárodního prezidenta pro Evropu (v hotelu International v Brně) došlo 
k vpádu vojsk Varšavské smlouvy.

Styky s francouzskými liony ale přerušeny nebyly, a tak 
hned po změně režimu na jaře roku 1990 začaly přípravy 
pro vznik klubu v Brně. Vedle Bohumila Housera vyvíjel 
stejnou aktivitu Rudolf Vévoda, jemuž se dostalo poučení 
o lionismu od kolegy MUDr. Petra Tužína, žijícího v emi-
graci v Bavorsku (LC Cham). Obě skupiny se posléze spoji-
ly a za podpory PDG Waltera Leempoelse a Jo Kremppena 
z Francie, instruktorů ing. Hermanna Fuggera a Dr. Ern-
sta Musila z Rakouska byly na jaře roku 1991 zakládací 
listinou dány předpoklady k Charter Night 28. 3. 1992 
s patronací klubů LC Chaumont a LC Sarreguemines. 
Významná byla také podpora našich lionů Zdena Somory 
a Vojtěcha Trapla, zvláště v prvním údobí činnosti klubu.

Za uplynulých 20 let vykonal klub množství úspěš-
ných akcí. Z těch nejdůležitějších: sázení množství stromů 
v rámci akce Stromy pro život organizované Světovou orga-
nizací pro výživu a zemědělství FAO při OSN, sběr peněz, 
potravin a ošacení pro válkou decimované Chorvatsko, or-
ganizace letních ozdravných táborů v Jeseníkách, pomoc 
při zakládání domu pro pohybově a mentálně postiženou 

mládež Effeta v Brně-Líšni, získání a distribuce 11 vysou-
šečů do záplavami postižených oblastí Moravy, organizace 
letních výměn mládeže spolu s vysíláním do táborů přátel-
ského LC Gummersbach-Aggertal v Německu (každoročně 
dva studenti německého jazyka), pořádání koncertů (do 
dnešního dne 49) a plesů (dosud 15 společně s LC Brno-
Špilberk), finanční a hmotná podpora brněnských zařízení 
pro zrakově postižené (např. v tomto roce z výtěžku plesu 
a s přispěním Czech Casinos 280 tisíc Kč), členové klubu 
vyšetřili v 11 mateřských školách oční kamerou Videris 
(majetek D-122) 996 dětí. Uvedení kompletního výčtu ak-
tivit je mimo možnost rozsahu článku.

Aktivity LC Brno neustávají ani při přirozené výměně 
členstva – ze zakládajících členů již zemřeli PhDr. B. Hou-
ser, M. Pražan, RNDr. Zd. Čecháček, zemřel i dlouholetý 
aktivní člen prof. MVDr. Heřman Kříž, DrSc. Zakládající 
členové MVDr. Ivan Horák, MUDr. Rudolf Vévoda a aka-
demický sochař Roman Wenzel působí v klubu dosud, čle-
nem je i zakládající člen a dlouholetý pokladník ing. Jan 
Kadula, který žije již několik let v USA.  
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20 let rychnovských lvů
  Josef Krám, Rychnov nad Kněžnou

Počátky rychnovského Lions Clubu, který je jedním z nejstarších 
lionských klubů v České a Slovenské republice, sahají do roku 1992, 
kdy Rychnov navštívil majitel americké investiční společnosti Mike 
Beatty, člen Lions Clubu Sunrise ve městě Prescott v Arizoně (USA). 

Při jeho jednání s tehdejším před-
nostou okresního úřadu Petrem 
Narwou a podnikatelem Radimem 
Dvořákem došlo ke spontánní do-
hodě o možnosti založit Lions Club 
i v Rychnově – ustavující setkání 
20 členů nového klubu se konalo 
8. února 1992, klub byl jako občan-
ské sdružení ministerstvem vnitra 
registrován 8. 9. 1992, slavnostní 
přijetí do světové „lví rodiny“, tzv. 
Charter Night, proběhlo 28. ledna 
1994, to tehdy osobně vedl tehdejší 
guvernér Distriktu 112 Zdeno So-
mora a Charter prezidentem se stal 
Petr Narwa. Každý nový klub může 
vzniknout jedině tak, že je založen 

již existujícím klubem. Lions Club 
Rychnov nad Kněžnou byl založen 
americkým klubem Prescott Sunrise 
Lions Club, který dodnes působí ve 

státě Arizona a píše svoji více než 
padesátiletou historii. 

Klub po svém založení podpo-
roval zejména Sdružení Neratov při 

jeho snaze obnovit poutní kostel 
a rozvinout zde dobročinné aktivity. 
mj. v roce 2002 zahájil projekt Po-
spolu, v jehož rámci bylo pořízeno 
několik pomůcek pro handicapova-
né děti a mládež (schodolez, speci-
ální sedačka s polohovacím stolkem, 
antidekubitní matrace a další), od 
roku 2005 zintenzívnil spoluprá-
ci s okresní pobočkou Sjednocené 
organizace nevidomých a slabo-
zrakých s cílem pomoci pořídit po-
můcky využívané nevidomými a sla-
bozrakými (speciální telefon, čtecí 
lupa, počítač a další). 

V roce 2011 odstartoval nový 
klubový projekt „Zdravé oči našich 
dětí“ – v jeho rámci klub pořídil spe-
ciální přístroj pro vyšetřování zraku 
předškolní mládeže. Pro představení 
práce s přístrojem Plusoptix byl na 
Staré náměstí přistaven speciálně 
upravený „Lions bus“ zapůjčený od 
slovenských lionů z LC Bratislava. 
Na slavnostním setkání, které pro-
běhlo v rychnovském hotelu Havel 
a jehož účastníky byli i představitelé 
lionských klubů z USA, České a Slo-
venské republiky, bylo mj. připo-
menuto, že bezprostředně po kata-
strofální povodni v červenci 1998 se 
podařilo z mezinárodního nadačního 
fondu Lions Clubs International zís-
kat pro Rychnovsko 10 000 dolarů 
na humanitární pomoc.

Lví den oslavou 
20. výročí klubu
Rychnovský Lions Club slavil 

dvacet let v sobotu 8. 9. 2012 a při 
této příležitosti uspořádal na rych-
novském náměstí dobročinnou akci 
pro veřejnost s názvem „Lví den“. 
Pro děti byla připravena řada soutěží 
a atrakcí jako skákací hrad, zdobení 
perníků, malování na obličej, děti si 

Prezident LC Rychnov Jiří Dušek předává ocenění zakladateli klubu 
Miku Beattymu z Arizony

Oslava kulatého 
výročí proběhla 

v Rychnově 
lionskou prací.
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také mohly prohlédnout modely bu-
gin. Pro dospělé pak byly připraveny 
od samého rána až do 16 hodin stán-
ky s občerstvením nebo s výrobky 
z chráněných dílen, které působí na 
Rychnovsku. Zajištěn byl i kulturní 
program, kdy na pódiu zahrál vam-
berský lázeňský orchestr, před ním 
se svým pěkným vystoupením před-
stavily mažoretky z Dobrušky. V od-
poledním čase pak došlo k ukázce 
práce asistenčních a vodicích psů, či 
šikovný řezbář za Javornice předve-
dl, co vše se dá zvládnout řetězovou 
motorovou pilou. 

Zdravé oči v Rychnově
Na programu Lvího dne bylo také 

představení projektu „Zdravé oči 
našich dětí“, který v rámci meziná-
rodního projektu Lion Eye realizu-
je rychnovský Lions Club a již přes 
rok probíhá v místních mateřských 
školkách. Během dne se tak mohli 
příchozí návštěvníci nechat vyšetřit 
v Lions busu speciálním přístrojem 
Plusoptix, který se podařilo Lions 
Clubu pořídit díky mnoha spon-
zorům. Po přeměření zraku dítěte 
mohly hned jeho rodiče zkonzultovat 
výsledek měření s přítomnou oční 

lékařkou. Nad tímto projektem si 
ve lvím klubu převzal patronát jeho 
člen Jiří Přibyl, který společně se 
svojí paní a MUDr. Romanovou a její 
synem organizují samotná měření 
v mateřských školkách. Po 16. hodi-
ně, kdy akce na náměstí skončila, se 
pozvaní hosté přesunuli do prostorů 
hotelu Havel, kde proběhla samotná 
Lví slavnost, věnovaná 20. výročí 
založení Lions Clubu Rychnov nad 
Kněžnou.  

Během Lví slavnosti na 
rychnovském náměstí se 
bavili dospělí i děti

Lidé si také mohli nechat 
vyšetřit zraku v Lions busu
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Tejto úlohy sa klub zmocnil veľmi 
zodpovedne a kemp splnil svoju po-
slanie. Mládežnícky kemp sa konal 
v dňoch 7. až 21. júla 2012 v areáli 
hotela Partizán na Jankovom Vŕšku 
na Slovensku. Do kempu bolo pri-
jatých dvadsaťpäť účastníkov, z cel-
kovo pätnástich krajín vo vekovom 
rozpätí od šestnásť do dvadsaťdva 
rokov. Na plánovaní a organizovaní 
kempu sa podieľali riaditeľ a hlavný 
organizátor kempu JUDr. Jozef Škul-
téty spolu s tromi asistentami (kemp 
lídrami), ktorí pretavili svoje bohaté 
skúsenosti z minuloročných výmen 
mládeže do aktivít realizovaných 
v rámci programu kempu.

Stravovanie (plná penzia) a pitný 
režim boli zabezpečené v reštaurač-
ných priestoroch hotela Partizán, kto-
rého organizácia zohľadnila kultúrne 
a náboženské aspekty účastníkov. 
Účastníci boli ubytovaní na dvojlôž-
kových izbách; ubytovací poriadok 
bol navrhnutý vedením kempu a zo-
hľadnil kultúrne aspekty, ako aj od-
delenie chlapcov a dievčat (oddelené 
poschodia). Doprava v rámci kempu 
bola zabezpečená vlastným autobu-
som hotela Partizán. 

Tradičné privítanie
Prvý deň prebiehal v dopoludňaj-

ších hodinách príchod účastníkov. So 
zreteľom na predstavenie slovenskej 
kultúry a s pomocou riaditeľky hote-
la, pani Škublovej, bol každý indivi-
duálne privítaný tradičným sloven-
ským spôsobom – chlebom a soľou. 
Popoludňajší a večerný program bol 
vyplnený aktivitami a hrami, ktorých 
cieľom bolo uľahčenie spoznávacie-
ho a socializačného procesu medzi 
účastníkmi. Pri večeri riaditeľ kem-
pu, Jozef Škultéty, svojím príhovo-

rom oficiálne privítal tohtoročných 
účastníkov mládežníckej výmeny na 
Slovensku a otvoril kemp. 

Program zahŕňal rôzne súťažné 
a zábavné aktivity a hry vo vonkaj-
ších priestoroch hotela Partizán, 
oddych v termálnych bazénoch well-
ness centra Kalinka, „Talent show“, 
počas ktorej tímy a jednotlivci pred-

vádzali pripravené scénky, tance ale 
aj spevácke výkony, tzv. „Adrenalí-
nový deň“, kedy profesionálni in-
štruktori zabezpečili organizáciu le-
zeckých a lanových aktivít v blízkom 
lesíku, ktoré účastníci rozdelení do 
tímov následne prekonávali, súťažilo 
sa tiež v lukostreľbe, preťahovaní la-
nom a pílení dreva. Súčasťou progra-
mu boli tiež výlety do blízkeho, ale 
aj vzdialenejšieho okolia. Realizácia 
programu sa menila v závislosti od 
konkrétneho počasia.

Lionské súťaže
Čo sa týka súťaží účastníci kem-

pu boli organizovane rozdelení do 
tímov, ktoré proti sebe súťažili. 
Cieľom súťaží bola ich motivácia ku 
kreativite, tímovej práci, komunikácii 
ako aj ďalšia podpora medzikulturál-
nej interakcie. Súťaženie bolo zakon-
čené vždy vyhodnotením a rozdele-
ním vecných cien. Tak isto ostatné 
ukážkové aktivity boli ohodnotené 
porotou kemp lídrov a víťazom boli 
odovzdané ceny.

Čo sa týka výletov prvý týždeň, 
možno spomenúť peší výlet na zrúca-
ninu Uhroveckého hradu, celodenný 
výlet do historického mesta Nitra, 
počas ktorého sa účastníci kempu 
zoznámili s históriu Slovenska, na-
vštívili Nitriansky hrad, katedrálu sv. 
Emeráma historické centrum mes-
ta, ako aj nitrianske kúpalisko a ná-
kupné centrum Mlyny. Tiež v mes-
te Trenčín boli účastníci prevedení 
historickým centrom mesta, navštívili 
Trenčiansky hrad s výkladom o slo-
venskej histórii, trenčianske nákupné 
centrum Laugaricio.

Poznanie slovenska
Posledné dva dni týždňa boli 

venované aktívnemu priblíženiu slo-
venskej kultúry účastníkom kempu, 
počas ktorého im bola predstavená 
slovenská hymna ako aj najznámejšie 
ľudové piesne. So súhlasom účast-
níkov sa pri asistencii kemp lídrov 
naučili text a melódiu slovenskej 
hymny ako aj dvoch ľudových piesní 
„Sedemdesiat sukien mala“ a „De-
dinka v údolí“, ktoré boli nimi od-
prezentované prvý deň, ako kultúrna 
vložka večerného programu. Večer-
ný program „Večer slovenských špe-
cialít“, pri ktorého príležitosti kemp 
navštívili aj členovia slovenských 
Lions klubov, Past District Gover-
nor Juraj Schwarz, zmocnenec pre 
výmenu mládeže Zlatica Chebeňová 
a koordinátor výmeny mládeže Jana 
Kysucká, zahŕňal prezentáciu Slo-
venskej republiky a národných tradí-
cií. Účastníci mali možnosť ochutnať 
slovenské špeciality: pečené prasa, 
pečenú kačicu ako aj bryndzové ha-
lušky. 

Program na nasledujúci deň 
„Medzinárodný deň“ nadväzoval za-

Medzinárodný kemp 
na Jankovom vŕšku 

  Martin Rafaj, camp líder, Zlata Chebeňová, zmocnenec pre výmenu mládeže

Po mnohoročnom organizovaní medzinárodných letných 
mládežníckych kempov Lions Clubom Piesťany tento rok prebral 
žezlo 1. LC Bratislava.

Účastníci kempu aj 
reprezentujú svoje 

krajiny.
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meraním na predošlý deň. Účastní-
kom bol v doobedňajšich hodinách 
poskytnutý priestor na prípravu pre-
zentácií vlastných krajín a kultúr, na 
ktoré im však (so zámerom na podpo-
ru kreativity) boli namiesto počítača 
a projektora poskytnuté veľké výkresy 
a farebné perá. V poobedňajších ho-
dinách, za prítomnosti koordinátorky 
mládežníckej výmeny Jany Kysuckej 
s rodinou, účastníci prezentovali svo-
je krajiny a poskytli tak svojmu okoliu 
obohacujúce informácie. 

výlet do Tatier
Harmonogram na ďalší týždeň 

obsahoval celodenný výlet do Bojníc, 
spojený s prehliadkou zámku a jeho 
okolia s anglicky hovoriacim sprie-
vodcom a taktiež návštevou bojnickej 
zoo. Vo večerných hodinách bola 
odvážnejším záujemcom umožnená 
krátka jazda na obrnenom transpor-
téri OT 64 po okolí hotela Partizán, 
ktorá bola pre väčšinu silným zážit-
kom. Napriek nepriaznivému poča-
siu bol zrealizovaný celodenný výlet 
do Vysokých Tatier s cieľom ukázať 
naším hosťom pýchu Slovenska. Au-
tobus dopravil účastníkov po triapo-
lhodinovej jazde na Štrbské pleso, 
odkiaľ sa presunuli do Tatranskej 
Lomnice. 

Z Tatranskej Lomnice sa časť 
účastníkov prepravila naspäť na 
Štrbské Pleso dopravou a druhá časť 
pokračovala na túru na Popradské 
Pleso a odtiaľ naspäť na Štrbské 

Pleso. Zrealizoval sa výlet do dedin-
ky Čičmany, kde bola účastníkom 
predstavená svetoznáma tradičná 
slovenská architektúra, do Rajeckej 
Lesnej, kde je umiestnený národný 
skvost – „Slovenský Betlehem“. Do 
detailov prepracované dielo veľmi za-
ujalo všetkých účastníkov. Po návrate 
do areálu hotela Partizán pokračoval 
večerný program slávnostnou, uza-
tváracou večerou, pri ktorej vedenie 
zhodnotilo a oficiálne uzavrelo tohto-
ročný kemp. 

Presun do Bratislavy bol napláno-
vaný na posledné dva dni kempu, na-
koľko to výrazne uľahčilo organizáciu 
odchodov a presunov účastníkov do 
ich domovín. V Bratislave účastníci 
navštívili historické centrum, Brati-
slavský hrad, Dóm sv. Martina, ako aj 

nákupné centrum Aupark. Ubytova-
nie bolo zabezpečené vďaka 1. Bra-
tislavskému Lions Clubu v pokojnom 
prostredí priestorov kongresového 
centra na Kramároch. Posledný deň 
kempu na Slovensku nasledovali od-
jazdy a odlety účastníkov za aktívnej 
podpory LC Dovina buď do ich do-
movských krajín alebo do hosťujú-

cich rodín. Od všetkých účastníkov 
sme obdržali správu a šťastnom prí-
chode do ich destinácie. 

Dva spoločné týždne
Vedeniu kempu sa počas dvoch 

týždňov podarilo vytvoriť priaznivú 
atmosféru na vytváranie priateľských 
vzťahov medzi jednotlivými účastní-
kmi, ako aj medzi vedením a účast-
níkmi. Zo strany účastníkov neboli 
zaznamenané žiadne sťažnosti; s cel-
kovou organizáciou kempu (program, 
ubytovanie, strava) boli spokojní. 
Prostredie hotela Partizán na Janko-
vom Vŕšku sa polohou a vybavením 
preukázalo ako ideálne na organizá-
ciu mládežníckych kempov. 

Vedenie kempu bolo spokojné so 
správaním účastníkov, všetci účast-
níci dodržiavali stanovené pravidlá, 
s ktorými boli pri nástupe kempu 
prostredníctvom vedenia oboznáme-
ní. V priebehu dvojtýždenného kem-
pu neboli okrem drobných odrenín 
zaznamenané žiadne vážnejšie zrane-
nia alebo choroby a taktiež nedošlo 
k žiadnym kultúrnym alebo nábo-
ženským konfliktom. Kvôli osobným 
a študijným dôvodom boli dvaja 
účastníci nútení, kemp predčasne 
opustiť.

Organizácia kempu bola preve-
dená v súlade s myšlienkami med-
zinárodného programu mládežníckej 
výmeny a tak prispela k šíreniu posla-
nia a ideológie medzinárodnej orga-
nizácie Lions Clubs International.  

Kemp prispel 
k šíreniu myšlienok 

Lions Clubs 
International.
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Organizačne bolo všetko zvládnuté 
na veľmi vysokej úrovni, hoci to pred 
odjazdom tak nevyzeralo. Komuniká-
cia s talianskou stranou bola zdĺhavá 
a náročná, napríklad kúpa leteniek, 
ale počas pobytu v Taliansku som sa 
dozvedel, že to bolo spôsobené najmä 
zdravotnými problémami zodpoved-
ných osôb. 

sardínia
Pobyt začal na Sardínii na letisku 

Alghero, kde ma čakal jeden z pred-
staviteľov Lions klubu. Kemp začal 
v hoteli Pedraladda v mestečku Cas-
telsardo. Prvé dni sme trávili poväč-
šine na pláži alebo v okolí hotela. Po 
prvých troch dňoch pobytu sa k nám 
pripojila aj posledná účastníčka kem-
pu a spolu s ňou sme začali spozná-
vať Sardíniu. Jeden deň sme navštívili 
aquapark, ďalší deň sme videli histo-
rické centrum mesta Alghero a pre-
krásnu pláž. Posledný deň hodnotím 
ako najlepší z celého pobytu. Doobe-
die sme strávili na lodi spolu s fan-
tastickou spoločnosťou lionov z Cas-
telsardo. Najzaujímavejšie bol zber 
a ochutnávka surových lastúr. Vo ve-
černých hodinách potom nasledovala 
rozlúčka na byte jedného z lionov. 
Všetci sme boli na Sardínii nadmieru 
spokojní, bohužiaľ sme tam nemohli 
ostať dlhšie a nasledujúci deň sme od-
lietali do Ríma.

Perugia
Neviem či to bola len náhoda, ale 

každý môj let v Taliansku mal meš-
kanie a tento let nebol výnimkou. 
S hodinovým meškaním sme dorazili 
do Ríma na letisko FCO, kde na nás 
čakala jedna z hlavných osôb zabez-
pečujúcich tento kemp pani Simonetta 

Marioneti. Spoločne s ostatnými účast-
níkmi kempu a lionmi sme sa presu-
nuli cez mesto Assisi do Perugie, kde 
sme boli ubytovaní v hoteli Meridiana. 
Bol to veľmi náročný deň, ale nako-
niec sme všetko zvládli podľa plánu, 
aj napriek meškaniu lietadla. V tomto 
hoteli sme pobudli 5 dní a program 
poväčšine spočíval v návšteve oko-
litých miest a spoznávaní histórie. 
Všade nás veľmi vrúcne privítali lioni 
spoločne s leami a všetko nám pouka-
zovali. V tomto hoteli sme absolvovali 
aj formálnu večeru, kde sme predsta-
vovali seba a naše krajiny. 

Rím
Naša posledná cesta smerovala 

do Ríma, po ceste sme sa zastavili 
v kostole sv. Valentína a navštívili vo-
dopády, ktoré hodnotím ako pre mňa 
najkrajšie miesto. V Ríme sme navští-
vili všetky známe pamiatky ako Ko-
loseum, Vatikán, fontánu di Trevi… 
Čas ubehol veľmi rýchlo a prišiel čas 
lúčenia. Každého z nás si vyzdvihla 
host rodina, bohužiaľ nie všetci mali 
možnosť ostať v Ríme. Boli sme rozt-

rúsení po celom ditrikte, takže už sme 
sa znovu úplne všetci nestretli. Ja spo-
ločne so slečnou z Hongkongu sme 
ako jediní ostali v Ríme. Rodina bola 
veľmi milá a snažili sa nám vyhovieť 
vo všetkom. Problémom bola len jazy-
ková bariéra, ale vďaka talianskemu 
temperamentu sme sa vždy pochopili. 
Nakoniec som v podstate každý deň 
niekoho z účastníkov kempu stretol, 
pretože rodina bola zaneprázdnená, 
a tak som si vždy naplánoval nejakú 
cestu do okolia spoločne.

Kemp určite odporúčam všetkým, 
pre mňa to bol zatiaľ najlepší kemp, 
akého som sa kedy zúčastnil. Odnie-
sol som si neopakovateľné zážitky, 
nové známosti a nezabudnuteľné 
spomienky. V kempe nás bolo len  
trinásť, ale myslím si, že práve kvô-
li tomuto sme boli nakoniec taká su-
per partia. Nemali sme medzi sebou 
žiadne konflikty a všetci so všetkými 
vychádzali. Pravdu povediac nechcelo 
sa mi vôbec ísť naspäť domov a teraz 
keď píšem o mojom pobyte len s ús-
mevom spomínam na tieto tri úžasné 
týždne.  

amicizia „enrico Cesarotti“ – 
Youth Camp Taliansko v roku 2012

  Michal Šinkovic, Banská Bystrica

V roku 2012 som sa zúčastnil výmeny mládeže v kempe Amicizia v Taliansku. 
Môj pobyt bol rozdelený do troch častí. Prvý týždeň som strávil na Sardínii, po 
ktorom nasledoval týždeň v Perugii a posledný týždeň, ako jeden z mála, som 
strávil v host rodine v Ríme.
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koncert ke světovému dni zraku
  Věra Krbůšková, LC Plzeň Bohemia

Již posedmé zazněly v pátek 12. října 2012 v 18 hodin líbezné tóny 
klasické hudby ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni.

Uspořádáním koncertu, který se 
koná u příležitosti Světového dne 
zraku, chtěl Lions Club Plzeň Bo-
hemia podpořit nevidomé a slabo-
zraké v naší společnosti. Světový 
den zraku je svátek lionů uznávaný 
po celém světě a připadá vždy na 
druhý říjnový čtvrtek. Jeho cílem 
je připomenout důležitost zraku pro 
každého z nás.

Plzeňská filharmonie pod taktov-
kou indického dirigenta Debashishe 
Chaudhuriho zahrála úryvky a árie 
z děl C. M. von Webera, G. Puccini-
ho, A. Dvořáka, E. Griega, F. Men-
delssohna-Bartholdyho aj. a naváza-
la tak na tradici předchozích šesti 
velmi úspěšných koncertů. Na těch-
to koncertech vystupují jako sólisté 
rovněž nevidomí a slabozrací uměl-
ci. V letošním roce se představila 
jako sólistka opět sopranistka Alena 
Schutová, koncert pro dva klarinety 
zahrála Ludmila Peterková a Milan 
Arner. Diváci si vyslechli také uni-
kátní skladbu S. Prokofjeva Péťa 
a vlk, v níž vyprávěl Martin Strán-
ský, člen DJKT, o vítězství malého 
chlapce nad vlkem. Jednotlivé hu-
dební nástroje jedinečně podtrhly 

situaci, zazněly krásné příznačné 
motivy. 

I mladí mohou být 
vzorem
V průběhu koncertu byly pře-

dány třem mladým zrakově posti-
ženým lidem peněžní příspěvky po 
10 000 Kč, které jsou určeny na 
podporu jejich studia a výkon povo-
lání. Tito ocenění jsou ostatním vzo-
rem, neboť i se svým handicapem 

dosáhli velkého životního úspěchu. 
Mezi oceněné patřil letos Ing. Jiří 
Karhan (úspěšný programátor), 
MUDr. Milan Beniš (psychiatr 
FN Plzeň) a Radek Baštář (student 
VOŠ, obor sociální práce a pedago-
gika). 

Výtěžek koncertu je věnován 
projektu Lví očko – zdravé oči na-
šich dětí. V rámci tohoto projektu 
měří členky klubu zdarma zrak dětí 
předškolního věku refraktometrem 
Plusoptix. Záštitu nad touto akcí 
převzala také Oční klinika Fakultní 
nemocnice v Plzni v čele s její před-
nostkou Doc. MUDr. Renatou Říča-
řovou, CSc. Měřením zraku je mož-
né zjistit počínající oční vady u dětí. 
Pokud jsou vady včas lékařem odha-
leny, lze je až z 95 procent odstra-
nit. Posluchači mohli návštěvou to-
hoto koncertu prožít nejen nevšední 
hudební zážitek a odnést si s sebou 
domů příjemné hudební a společen-
ské vzpomínky, ale zároveň podpo-
řili velice užitečnou činnost členek 
Lions Clubu Plzeň Bohemia. 

Záštitu nad večerem převzal pl-
zeňský primátor Martin Baxa, ge-
nerálním partnerem koncertu byla Nevidomá sopranistka Alena Schutová sklidila bouřlivý aplaus
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skupina ČEZ. Koncert finančně 
podpořil také Magistrát města Plz-
ně a řada dalších sponzorů, kteří 
tím projevují zájem o zdraví naší 
nastupující generace. Koncert na-
vštívila i známá mecenáška umění 
paní Meda Mládková v doprovodu 
Jiřího Pospíšila. Ve svém krátkém 
projevu ocenila úžasnou atmosféru 
koncertu, přínos lionskému hnutí 
společnosti a vyzdvihla především 
důležitost kultury pro život každého 
člověka, zdravého či postiženého, 
dítěte či dospělého člověka.  

Srdečně zdravíme Debashishe 
Chaudhuriho a Plzeňskou filharmo-
nii jménem všech členek Lions Clu-
bu Plzeň Bohemia. Jsme součástí 
největší světové humanitární orga-
nizace a pomáháme především nevi-
domým a zrakově postiženým. Lions 
Club International byl založen téměř 
před 100 lety a u nás po revoluci 
před 20 lety.

Náš dámský klub se ujal význam-
ného úkolu, a to každoročně pořá-
dat koncert ke Světovému dni zra-
ku, který je připomínán vždy druhé 
úterý v říjnu. Koncertu se zúčastňují 
s velkou radostí nejen nevidomí 
a zrakově postižení, ale mnoho vý-
znamných osobností a sympatizující 
veřejnost. Pořádáme jej pro 500 ná-
vštěvníků již sedm let, a to ve spo-
lupráci s městem Plzeň v krásném 
Velkém sále Měšťanské besedy pod 
záštitou pana primátora. Po všechna 
léta dirigoval Plzeňskou filharmonii 
právě pan Debashish Chaudhuri, 

který orchestr vždy dovedl k úžas-
nému výkonu. 

Atmosféra, která je v sále vytvo-
řena, je nádherná a spojuje všech-
ny lidi k naplnění myšlenek úzké 
pomoci těm, kteří pomoc potřebu-
jí. Na programu jsou známé sklad-
by významných světových a našich 
autorů, hraje Plzeňská filharmonie 
a vždy vystupují jako sólisté nevi-
domí nebo silně zrakově postiže-
ní umělci. Při této příležitosti jsme  
již finančně ocenili osmnáct mla- 
dých lidí, kteří překonali svůj han-
dicap a jsou vzorem všem spoluob-
čanům. 

Dárek pro všechny
Pan dirigent zná velice dobře 

posluchače Deylovy konzervatoře, 
Školy Jaroslava Ježka a jiné sólisty, 
kteří vynikají ve zpěvu nebo hrají 
na hudební nástroje, mladé i star-
ší umělce. Má pro ně zvláštní cit 
a dovede jedinečně skloubit pro-

gram tak, aby oslovil obecenstvo, 
které je značně různorodé, jsou 
v něm znalci hudby, starší i mladší 
lidé, handicapovaní i zdraví. Máme  
vždy velkou radost po každém kon-
certě, neboť darujeme to nejhezčí – 
krásný zážitek z hudby všem přítom-
ným. 

Debashish Chaudhuri má velké 
osobní kouzlo, má velké znalosti 
ve svém oboru a je rovněž vzorem 
dokonalého člověka – světového 
občana, který dovede pochopit ra-
dosti i starosti mnoha národností 
v Asii, Evropě i Americe. Je opti-
mista a udržuje stále kontakt se svojí 
krásnou rodinou v Kalkatě i v Pra-
ze. Jsme rádi, že Čechy jsou jeho 
druhým domovem a vždy se těšíme  
na období příprav „Velkého koncer-
tu“. 

Na světě je asi 40 milionů nevi-
domých, a pokud se nezlepší péče 
o zrak, jejich počet se během deseti 
let může zdvojnásobit.  

Tradiční plzeňské koncerty 
a dirigent Debashish Chaudhuri 

  Jana Flanderová, PDG

Meda Mládková mezi lvicemi
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Jsou však i setkání, která nemají žádný oficiální ráz a lio-
ni se prostě sejdou, protože se setkat chtějí a nepotřebují 
k tomu žádnou formální záminku. Tak tomu myslím bylo 
i při setkání českých a německých lionů, které se konalo 
třetí říjnový víkend v hotelu Berg ve Starých Splavech 
u Máchova jezera. Německou stranu zastupovali členové 
LC Dresden Centrum, a jelikož se již delší dobu neusku-
tečnilo žádné oficiální setkání v rámci jumelage, uspořá-
dal Vojtěch Trapl, první guvernér našeho distriktu a člen 
LC Praha Bohemia Ambasador, toto podzimní setkání. 
Za českou stranu přijali pozvání i členové jiných lion-
ských klubů, mezi hosty je třeba zmínit zejména Radima 
Dvořáka, guvernéra distriktu, Emu Štěpánkovou, 2.VDG, 
Janu Flanderovou, PDG, Pražského zónového chairmana 
Jana Kalaše a členku kabinetu Janu Novákovou. 

Zámek i bohatá tabule
Program setkání se příliš nelišil od běžných jumelage. 

Páteční společnou uvítací večeři vystřídal bohatý sobotní 
program. Dopoledne jsme se odebrali do 17 kilometrů 
vzdálených Zákup, kde jsme navštívili renesanční, poz-
ději rokokově upravený zámek s bohatou historií, mezi 
jeho majiteli byl i Napoleonův syn Orlík, který se pyšnil 
titulem vévody Zákupského. Nejslavnější érou v historii 
zámku byla druhá polovina 19. století, kdy byl zámek pře-
stavěn na letní sídlo odstoupivšího císaře Ferdinanda V. 

Nejnáročnější část programu však čekala účastníky 
v poledních hodinách, spořádat celou polovinu kachny 
s bohatou přílohou se v restauraci Sklípek, situované pří-
mo pod hrází Máchova jezera, podařilo jen málokomu. 
Odpolední procházka na březích jezera proto jistě přišla 
každému vhod. Počasí však bylo typicky říjnové – mo-
hutné chuchvalce mlhy se převalovaly na hladině, a tak 
známý pohled na scenérii jezera s majestátným Bezdězem 
nad jeho hladinou nám byl tentokráte zcela upřen. 

Večerní raut se sice neobešel bez určitých formalit, 
když účastníky setkání pozdravili guvernér Radim Dvo-
řák a prezident LC Dresden Centrum Jürgen Eisenkolb. 
Jejich zdravice však zcela korespondovaly s přátelským 
a neformálním duchem, ve kterém se celé setkání usku-
tečnilo. Věřím, že se účastníci setkání cítili ve Starých 
Splavech dobře a budou na třídenní pobyt u Máchova 
jezera vzpomínat v dobrém. Na závěr je třeba vyslovit 
zvláštní poděkování Vojtěchu Traplovi, který byl iniciá-
torem setkání a na jehož bedrech ležela i celá jeho orga-
nizace.  

setkání ve splavech
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

Setkání lionů z různých zemí mohou mít různý charakter, ať již formou jumela-
ge mezi jednotlivými lionskými kluby, či dokonce i mezi distrikty, nebo se lioni 
setkávají při významných událostech lionského života, např. při mezinárodním 
konventu, světových setkáních lionů a podobně.

Jürgen Eisenkolb a Radim Dvořák

Večerní posezení v hotelu Berg

Na zámek!
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Podmienkou pre súťažiacich bolo vytvoriť družstvo s mi-
nimálnym počtom dvoch a maximálnym päť súťažiacich 
osôb. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže 1. LC Bratislava 
zabezpečil miesto, priestory v htl. Partizán, drevo, chlieb, 
misky, lyžice, servítky, ozvučenie, občerstvenie a všetky 
podmienky pre výbornú atmosféru. 

Súťažné družstvá museli okrem dobrej nálady priniesť 
kotlík, mäso, ingrediencie a všetky ostatné potreby na na-
varenie toho najlepšieho gulášu.

Tento ročník sprevádzalo krásne slnečné počasie 
a vďaka nápadu zorganizovať súťaž počas krajských osláv 
Slovenského národného povstania, kedy je na Jankovom 
Vŕšku množstvo ľudí sa náš guláš, predávaný za symbo-
lický príspevok 3,50 eur vrátane piva alebo kofoly, rýchlo 
míňal.

Návštevníci si po dovarení mohli vybrať ktorýkoľvek 
z jedenástich súťažných gulášov a symbolickým charita-
tívnym príspevkom podporiť dobrú vec. Do tanca a spevu 
nám počas celej akcie vyhrávala country skupina Domo-
vina.

Z jedenástich družstiev sa na prvom mieste umiestnilo 
súťažné družstvo Mi&My z Vysokej školy mezinárodních 
a veřejných vztahu Praha s gulášom „Medzinárodných 
vzťahov“, na druhom mieste skončilo družstvo Spoločnos-
ti M. R. Štefánika a na treťom mieste družstvo Tomičovci. 
Víťazi boli odmenení kotlíkmi, pamätnou plaketou a vec-
nými cenami, no veríme, že všetci účastníci si odniesli 
pekné zážitky a spomienky.

Odmenou pre nás všetkých však bolo stretnutie v kru-
hu priateľov, nadviazanie nových vzťahov a v neposlednom 
rade malý výťažok a keďže ten bol venovaný na dobročin-
né účely a aktivity 1. LC Bratislava, víťazmi boli všetci 
členovia zúčastnených družstiev a všetci návštevníci, patrí 
im naše veľké ĎAKUJEME, ktoré taktiež patrí spoločnosti 
Topvar!

Pre členov súťažných družstiev bolo pripravené ubyto-
vanie v htl. Partizán priamo na Jankovom Vŕšku, aj sobot-
né posúťažné večerné posedenie, kde sa po namáhavom 
varení a krátkom odpočinku všetci stretli, zabavili, zaspie-
vali, porozprávali sa a vytancovali pri hudbe a výbornom 
občerstvení.

Už teraz pripravujeme 4. ročník súťaže, ktorý sa bude 
konať koncom mesiaca august 2013 – počas osláv SNP, 
kedy je na Jankovom vŕšku veľká návštevnosť, čím zvý-
šime atraktivitu podujatia, ako aj výťažok z tejto aktivity, 
aby sme mohli napĺňať naše motto „We Serve“.  

Československá Lions súťaž 
vo varení gulášu 2012

  Tomáš Zajac, sekretár 1. LC Bratislava

V sobotu 25. 8. 2012 sa na Jankovom Vŕšku nad obcou Uhrovec uskutočnil 
3. ročník Československej Lions súťaže vo varení gulášu.
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Václav Furmánek sa narodil 1. mája 1942 v Ostrave-
Vítkoviciach. Po ukončení Jedenásťročnej strednej ško-
ly, kde v roku 1959 zmaturoval s vyznamenaním, bol 
prijatý na Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity 
v Brne. V seminári univ. prof. dr. Františka Kalouska 
študoval jednoodborové štúdium archeológie. Vysokú 
školu ukončil v roku 1964 obhájením diplomovej práce 
a štátnou záverečnou skúškou s vyznamenaním.

Po ukončení štúdia podal žiadosť o prijatie do za-
mestnania v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Vted-
ajšie vedenie ústavu žiadosti vyhovelo a od 2. júla 1964 
sa stal pracovníkom AÚ SAV. V rokoch 1964/1965 ab-
solvoval jednoročnú základnú prezenčnú vojenskú služ-
bu v Olomouci a na letisku v Bechyni. Po návrate do AÚ 
sa intenzívne venoval terénnej, teoretickej a organiza-
čnej činnosti na pracovisku. 

V roku 1968 predložil a obhájil 
doktorskú dizertáciu, úspešne zlo-
žil rigorózne skúšky a na Filozofic-
kej fakulte Masarykovej univerzity 
v Brne a získal titul PhDr. V roku 
1975 odovzdal kandidátsku dizer-
táciu, ktorú na jeseň roku 1976 
obhájil a získal vedeckú hodnosť 
kandidáta historických vied (CSc.). Postupne som bol 
preraďovaný do vyšších vedeckých kvalifikačných stup-
ňov. V roku 1991 predložil a v júni 1992 obhájil dok-
torskú dizertáciu (DrSc.).

archeologický ústav
Od nástupu do Archeologického ústavu viedol rozsi-

ahle záchranné a systematické archeologické výskumy 
v rôznych oblastiach Slovenska. Najmä výskumy v Lip-
tovskej Mare, Šafárikove (teraz Tornaľa), Radzovciach, 
Drni, Žehre, Pincinej, Kyjaticiach, Včelinciach, Cino-
bani a v spolupráci s Maďarským národným múzeom 
v Budapešti v maďarskej obci Szögliget priniesli roz-
siahlu pramennú bázu pre štúdium praveku a mlad-
ších období. Bohatá publikačná činnosť predstavuje 
17 monografií (z toho osem v zahraničí), 218 vedeckých 
a odborných publikácií (z toho 96 v zahraničí), správy, 
recenzie, články na internete a príspevky populárno-
vedné. 

Na jeho počesť pri príležitosti 70. narodenín vyši-
el v roku 2012 vedecký vyše štyristostranový zborník 
„Václav Furmánek a doba bronzová“, ktorý čiastočne 

finančne podporil LC Nitra a niektorí jeho členovia. Ci-
tačný index Václava Furmánka prekročil 2000 citácií, 
pričom viac ako polovica sú zahraničné ohlasy. Úspeš-
ne viedol a obhájil tri vedeckovýskumné úlohy ŠPZV 
(do roku 1989) a sedem projektov Grantovej agentúry 
Slovenska VEGA.

slovenská akadémia ved
V AÚ SAV bol dlhé roky vedúci oddelenia vedec-

ko-technických informácií, vedúci pravekého oddele-
nia, štatutárnym zástupcom riaditeľa. Bol členom Rady 
vedcov a Snemu SAV, predsedom subkomisie pre vedy 
o dejinách Akreditačnej komisie SAV, predseda Akre-
ditačnej komisie 3. oddelenia vied, člen Akreditačnej 
komisie SAV, člen Hodnotiacej komisie P SAV, člen 

grantovej agentúry VEGA. V sú-
časnosti je odborný garant vzdelá-
vacích a hodnotiacich procesov na 
Archeologickom ústave, predseda 
atestačnej komisie pri AÚ SAV, 
člen Vedeckého kolégia SAV pre 
kultúrno-historické vedy a člen 
Komisie SAV pre posudzovanie ve-
deckej kvalifikácie zamestnancov.

Medzinárodná vedecká spolupráca
Aktívne sa podieľal na domácej i zahraničnej vedec-

kej spolupráci. Dokladom sú nielen pozvania a aktívna 
účasť na zahraničných konferenciách (63 pozvaní), ale 
aj edičná činnosť doma i v zahraničí (spolu zostavova-
teľ štyroch zborníkov), členstvo v redakčných radách 
zahraničných (Das Altertum – Berlín, Památky arche-
ologické – Praha, Přehled výzkumů – Brno) a domá-
cich (Slovenská archeológia, Študijné zvesti, Zborník 
Slovenského národného múzea) časopisov a pozvania 
na prednáškové pobyty na zahraničných univerzitách 
(Berlin-Freie Universität, Berlin-Humboldt Univer-
sität, Brno, Ljubljana, Opava, Rzesów, Viedeň, Żielona 
Góra). 

Na medzinárodných konferenciách uskutočnených 
doma predniesol 33 referátov. Sedemkrát bol predse-
dom a päťkrát členom medzinárodných vedeckých kon-
ferencií konaných tak doma, ako aj v zahraničí. Václav 
Furmánek je dopisujúcim členom Nemeckého archeolo-
gického ústavu.

Archeologickú vedu popularizoval mnohostranným 

Lion václav Furmánek
  Stefan Nehez, LC Nitra

Na Slovensku je iba 100 emeritných členov  
učenej spoločnosti slovenskej akadémii  
vied. Jedním s nich je aj náš člen  
prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

Václav Furmánek – 
významný akademik 

aj významný lion.
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spôsobom. Je autorom 63 vedecko-populárnych prí-
spevkov. Spolupracoval so Slovenskou televíziou ako 
hlavný odborný poradca dvoch seriálov Pavla Dvořáka 
„Múzeum života“ a „Stopy dávnej minulosti“ a so Slo-
venským rozhlasom. Je autorom a realizátorom malé-
ho archeologického skanzenu v Kyjaticiach. Realizoval 
muzeálne archeologické expozície v Bratislave, Košici-
ach, Rimavskej Sobote a tematické výstavy v Cinoba-
ni, Fiľakove, Lučenci, Nitre, Radzovciach a Rimavskej 
Sobote. 

Bol členom európskeho poradného komitétu pre prí-
pravu a realizáciu 25. výstavy Rady Európy „Bohovia 
a héroovia doby bronzovej“, ktorá sa prezentovala v Ko-
dani, Bonne, Paríži a Aténach. Spolu s prof. Vencesla-
vom Krutom z parížskej Sorbony bol autorom výstavy 
a katalógu o slovenskej dobe bronzovej v severotalian-
skych mestách Fiorano Modenese, Legnago a Bonde-
no. Samostatne bol autorom slovenskej verzie katalógu 
a výstavy o dobe bronzovej v Bratislave a Martine. Dej-
iny slovenského praveku prezentoval spolu s Rudolfom 
Kujovským na štyroch výstavách v Taliansku (Floren-
cia, Rím, Forli, San Cipirello) a na jednej na Slovensku 
(Košice). Bol autorom výstavy o Argonautoch v SNM 
v Bratislave.

Pedagogická činnosť 
Václav Furmánek bol a je aktívne činný v oblasti 

zvyšovania vedeckej kvalifikácie. Bol členom, respek-
tíve predsedom komisií pre udeľovanie vedeckých hod-
ností CSc. a DrSc., predsedom slovenskej odborovej 
komisie pre udeľovanie vedeckoakademických hodnosti 
PhD., školiteľ v rámci vedeckej výchovy, vedúci a opo-
nent diplomových prác, kandidátskych, habilitačných 
a doktorských dizertácii. Mal semestrálne prednášky 
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (3 
semestre), Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
detašované pracovisko Martin (4 semestre), Humbold-
tovej Univerzite v Berlíne (1 semester), Masarykovej 
univerzite v Brne (3 semestre). Dlhodobo prednášal, 
viedol semináre a diplomové práce na Filozofickej fa-
kulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (28 se-
mestrov), Na tejto univerzite bol v rokoch 2001–2011 
garantom bakalárskeho a magisterského štúdia histórie 
a etnológie

V roku 2000 predložil habilitačnú prácu, ktorú 
začiatkom roku 2001 obhájil na Filozofickej fakulte 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a získal ve-
decko-pedagogickú hodnosť docent vo vednom odbore 
archeológia. Na tej istej univerzite v decembri 2003 
úspešne absolvoval inauguračné konanie, na základe 
ktorého ho 1. apríla 2004 prezident Slovenskej repub-
liky menoval vysokoškolským profesorom. 

Významné zásluhy o rozvoj archeológie a významnú 
reprezentáciu Slovenskej akadémie vied a Slovenska 
doma i v zahraničí ocenil v roku 2003 prezident re-
publiky Medailou prezidenta Slovenskej republiky. Ok-

rem toho dostal viac ako pätnásť ďalších cien, prémií, 
ocenení, ďakovných listov a čestných plakiet. Od roku 
2006 je čestným občanom obce Radzovce. V ostatnom 
čase mu bola udelená Zlatá medaila Univerzity sv. Cy-
rila a Metoda v Trnave (október 2011). 

Pri príležitosti významného životného jubilea bol 
ocenený ako významná osobnosť SAV v roku 2012. 
V tom istom roku som dostal Striebornú plaketu Arche-
ologického ústavu SAV, 

„Pamětní medaili“ pri príležitosti „90 let archeolo-
gického ústavu v Praze“ a Ďakovnú plaketu za propagá-
ciu a reprezentáciu obce Cinobaňa (máj 2012).

Profesor Furmánek predstavuje profilujúcu osob-
nosť slovenskej archeológie v období mladšieho prave-
ku. Je európsky uznávaným bádateľom.

vedec–lion 
Václav Furmánek je zakladajúci člen LC Nitra. Počas 

činnosti v rámci klubu zastával takmer všetky volené 
i menované funkcie. Bol hovorca klubu, pokladníkom, 
sekretárom, viceprezidentom, prezidentom, mal na sta-
rosti výmenu mládeže. Pre členov klubu predniesol 
niekoľko vedeckých prednášok, premietal filmy, v kto-
rých pôsobil ako odborný poradca, s archeologickou 
tematikou, viedol a sprevádzal archeologické exkurzie 
pre členov LC a ich rodinných príslušníkov. Sprevádzal 
po historických pamiatkach Nitry členov zahraničných 
LC klubov.  
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Proč?

Naše společnost je zmítána četnými 
skandály z úplatků, obcházení záko-
nů, krádežemi, podvody, brutalitou 
a násilím, a to nejen v běžné popu-
laci, ale i ve skupině volených zá-
stupců naší společnosti, nevyjímaje 
nejvyšší zákonodárné orgány.
V současné době jsou glorifiková-
ni především nepoctivci, a to nejen 
v mediích. Část společnosti v těchto 
„VIP“ jedincích vidí své vzory. Pro 
některé mladé lidi jsou často pří-
kladem, jak organizovat svůj život, 
aby se také stali těmi „vyvolenými“, 
o které se společnost zajímá. Mnozí 
jsou příkladem toho, jak se snadno 
obohatit, často podvodným způso-
bem a mnohdy i na úkor druhých. 
V každé společnosti jsou nepocti-
ví a hlavně nepřizpůsobiví jedinci, 
kteří tvoří sice jen několik procent 
populace – kolem 0,5–2 %. Podle 
Gaussovy křivky, používané zejmé-
na v biologii, ale i v sociologii, je 
i opačný konec křivky, který tvoří 
výjimeční, často velmi obětaví po-
ctiví, skromní jedinci, často zachra-
ňující ohrožené na životě bez náro-
ku na odměnu. 
Protože se ostatní lidé často přizpů-
sobují tomu, co je řekl bych v módě, 
bude třeba změnit tento módní 
trend – ignorovat a pohrdat jedin-
ci nepoctivými a postupně změnit 
názor společnosti tak, aby naopak 
poctiví, pracovití, snaživí a obětaví 
jedinci byli příkladem pro ostatních 
více než 90 procent. Mnozí lidé prá-
vě společenským trendům podléha-
jí.
Cílem bude tuto nejpočetnější sku-
pinu ovlivnit novými hodnotami 
společnosti a iniciovat snahu těmto 
jedincům se alespoň přiblížit. 

kdo?

LC Plzeň-City přichází s iniciati-
vou podpory slušnosti především 
u mladších generací. 
Chceme oslovit zpočátku generaci 
studentů a vyhlásit soutěž o titul 
kandidáta slušného občana, např. 

ve skupině studentů patnácti až se-
dmnáctiletých. 

Jak?

Vypracovali jsme základní kritéria, 
podle kterých by se každým rokem 
vybral „kandidát slušného občana“. 
Vítěz bude mít hrazen 14denní po-
byt v zahraničním kempu mládeže, 
který náš klub zajistí. Požádáme 
uměleckou školu v Plzni o zhotovení 
symbolické ceny pro vítěze.

kritéria

Poctivost, pracovitost, píle (vítězem 
nemusí být premiant, ale i student, 
který dosáhl výborných studijních 
výsledků pílí, pracovitostí), čest-
né jednání, pravdomluvnost, ohle-
duplnost, korektní chování, úcta 
k ostatním spolužákům a kantorům, 
odvaha k ušlechtilým činům a sta-
tečnost. V neposlední řadě i šíření 
těchto myšlenek mezi studenty.

Cíl

Postupnou výchovou takovýchto 
jedinců připravíme nové budoucí 
představitele společnosti, kterým 
nebude lhostejné přihlížet, jak se 
do čelných funkcí delegují nepoctiv-
ci na všech úrovních společnosti. To 
bude výzva i pro ostatní LC kluby, 
ale i pro další poctivé sponzory, 
kteří podobným způsobem mohou 
iniciovat tuto aktivitu mezi mladý-
mi lidmi na všech úrovních výchovy 
mládeže.

vyhlášení vítězů

U příležitosti hudebního matiné, 
které pořádáme každoročně v květ-
nu pro nevidomé a slabozraké, bude 
provedeno vyhlášení vítězů. 
Složení komise: 5 členů.
Návrh: ředitel gymnázia, 1 peda-
gog, 2 volení zástupci z řad hodno-
cených studentů a zástupce LC.
Vyzýváme ostatní LC kluby, aby se 
připojily a oslovily mladé lidi v mís-
tě svého působení.  

soutěž 
o titul 
kandidát 
slušného 
občana

  František Lošan, LC Plzeň-City

Iniciujme aktivitu 
mezi mladými lidmi 

na všech úrovních 
výchovy mládeže.
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LC München-Geiselgasteig byl zalo-
žen 18. února 1986, 23. ledna ná-
sledujícího roku se konala Charter 
Night. Klub působí v Geiselgaste-
igu, nejedná se tedy přímo o klub 
mnichovský, ale patří do zóny Mni-
chov, neboť s bavorskou metropolí je 
spojen pupeční šňůrou. Město ležící 
přímo na hranicích s Mnichovem na 
břehu Isary je totiž sídlem slavných 
mnichovských ateliérů Bavaria Film 
založených již v roce 1907, a lze ho 
proto přirovnat k pražskému Bar-
randovu. Geiselgasteig je místem 
pobytu mnoha prominentních osob-
ností od nositelů Nobelovy ceny až 
po fotbalové hvězdy FC Bayern Mni-
chov. Ostatně právě zde byl v roce 
2005 ve své vile zavražděn vše-
stranný umělec a slavný německý 
módní návrhář Rudolph Mosham-
mer, který se mj. věnoval rozsáhlé 
charitativní činnosti, například vý-
stavbě domů pro bezdomovce. 

Klub si po dobu své existence 
udržuje stabilní počet kolem 28 čle-
nů. Prezident a ostatní funkcionáři 
klubu vykonávají své funkce zpravi-

dla po několik po sobě následujících 
volebních období. Předávání funkcí 
není tudíž v tomto klubu nějakou 
všední, každoročně se opakující for-
malitou, a proto má vždy slavnostní 
charakter. Dosavadní prezident Dr. 
Rudolf Krammer vykonával svoji 

funkci již od roku 2009 a letos byl 
zvolen nový prezident Manfred Ne-
uner. 

Pražská oslava
Slavnostní předání prezidentské 

funkce proběhlo v Praze. Do Pra-
hy samozřejmě přijela většina členů 
lionského klubu a absolvovali pro-
gram, který organizačně zajišťoval 
Ladislav Říha (LC Praha Bohemia 
Ambasador). Při páteční společné 

večeři jsme měli možnost besedy 
s členy klubu a jejich doprovodem 
v Kaiserštejnském paláci na Malé 
Straně. Zajímavé bylo zejména se-
tkání s Hansem-Robertem Gareiße-
nem, bývalým prezidentem klubu, 
především však guvernérem D-111 
BS (Bayern-Süd) 2011/2012, který 
v současné době zastává funkci tis-
kového mluvčího, zůstává však vůd-
čí osobností klubu. Slavnost spoje-
ná s předáním prezidentské funkce 
pak proběhla v sobotu v restauraci 
Mlýnec na Novotného lávce poblíž 
Karlova mostu. 

V rámci slavnostního zasedá-
ní bylo členu klubu Heribertu Ko-
hlhaasovi předáno vyznamenání 
„Pro meritis“. Toto vyznamenání 
se uděluje každoročně jen jednomu 
lionovi distriktu. Tímto vyzname-
náním byla zejména oceněna jeho 
aktivní činnost při realizaci projek-
tu Srí Lanka/Hikkaduwa, zajišťu-
jící pomoc obětem tsunami v roce 
2004. Pro zajímavost – zásluhy 
Heriberta Kohlhaase připomíná 
i pamětní deska na jedné mateřské 
školce na Srí Lance.

Věřím, že německým lionům se 
v Praze líbilo – tomu nasvědčuje 
i zpráva o návštěvě Prahy, uveřej-
něná na jejich webových stránkách 
pod názvem Žádná třetí defenestra-
ce, kde mj. vyzdvihují i pomoc naše-
ho liona Ladislava Říhy.  

slavnostní střídání lionských stráží
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

Ve dnech 15.–17. června 2012 navštívili lioni LC München-Geisel-
gasteig Prahu, kterou si zvolili za místo slavnostního předání prezi-
dentské funkce.

Nástup nového 
prezidenta – slavnost 

všech lionů.

Guvernér D-111 BS 
Hans-Robert Gareißen s manžel-
kou a Rudolf Krammer, prezident 
LC München-Geiselgasteig
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LC Praha První trvale podporuje školy pro zrakově po-
stiženou mládež v Praze – Nových Butovicích. U zro-
du dlouhodobé spolupráce a partnerství stáli právě 
manželé Hedrlínovi, kteří zde s žáky a studenty po 
léta rozvíjeli svůj originální projekt hmatové keramiky, 
napomáhající zrakově postiženým zprostředkovat tvary 
a obrysy historických předmětů, architektonických ikon 
i dalších předmětů. Svým nadšením pro keramiku a vý-
tvarnou práci dokázali Hedrlínovi iniciovat činnost vý-
tvarné dílny Gymnázia pro zrakově postiženou mládež 
a umožnit tak každoroční dražbu výrobků, jejíž výtě-
žek škola využívá pro svůj další rozvoj. V květnu tohoto 
roku pak manželé Hedrlínovi společně oslavili dvacet 
let aktivního členství v lionském hnutí. Slovy lze jen 
těžko vyznat ztrátu milovaného člověka. Rádi bychom 
touto cestou alespoň vyjádřili naši upřímnou soustrast 
panu Zdeňkovi i celé rodině.  

Blaženka Křížová, členka LC Plzeň Bohemia, zemřela 
4. července 2012 ve věku 80 let. Pocházela z jižních 
Čech, ale převážnou část života prožila v Plzni, kde se 
seznámila se svým manželem Mirkem. Pracovala v la-
boratořích FN Plzeň, dva roky pracovala rovněž v la-
boratořích nemocnice Tübingen a 8 let v Lybii jako 
vedoucí mezinárodní zdravotnické laboratoře. Díky ne-
ustálému vzdělávání a díky své odpovědnosti a přesnos-
ti dosáhla vysoké odborné pozice. Byla vždy moderní, 
vlídná a moudrá, shovívavá, měla přehled, cit a takt. 
Jejím koníčkem byly jazyky (i arabština), cestování po 
exotických zemích, kultura a sport. Členkou LC Plzeň 
Bohemia se stala v roce 1999, všechny jsme ji měly 
rády, její názor byl vždy důležitý. Dlouhodobě vykoná-
vala funkci ceremoniáře a postupně vnášela do všeho 
systém, eleganci a klid. Často reprezentovala se svým 
manželem náš klub na mnoha akcích. Na Blaženku bu-
deme dlouho rády vzpomínat.  

Zemřela Marcela Hedrlínová
  Radek Šoltys, LC Praha První 

Opustila nás Blaženka křížová
  Jana Flanderová, PDG

Milí přátelé, s politováním vám oznamujeme, že 
nás dne 12. srpna 2012 navždy opustila naše dlou-
holetá členka, paní Marcela Hedrlínová, která po 
více než 15 let svědomitě vykonávala funkci sekre-
táře našeho klubu. Tuto smutnou zprávu jsme se 
dozvěděli až na našem prvním setkání v letošním 
klubovém roce. 



Vážené lionky, vážení lioni  
Distriktu 122!

Ve dnech 5.–9. 7. 2013 se koná 
96. mezinárodní konvent LCI 
v německém Hamburku. Protože 
místo konání mezinárodního 
konventu je po dlouhé době 
v Evropě, a dokonce v naší 
sousední zemi, je to pro nás 
jedinečná příležitost zúčastnit se 
této nejvýznamnější lionské akce. 
Vedení Distriktu 122 – Česká 
republika a Slovenská republika 
se proto ujme organizace společné 
účasti našich lionů na této významné 
události, bude zajištěna hromadná 
doprava za solidní cenu a rovněž 
i ubytování. Protože poplatky za 
účast na mezinárodním konventu 
jsou snížené pouze do 31. 12. 2012, 
je třeba jednat rychle. Proto vás 
všechny zveme – pojeďte s námi 
do Hamburku na 96. mezinárodní 
konvent LCI, vezměte s sebou své 
partnery a přátele a pojďte spolu 
s námi ukázat světu, že i v našem 
distriktu jsou skvělí lioni.

Zájemci o účast na mezinárodním 
konventu se mohou předběžně hlásit 
zónovému chairmanovi  
Janu Kalašovi, 
mail: j.kalas@xcopy.cz, 
mobil: +420 602 495 203. 

Navštivme společně 
96. mezinárodní konvent




