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slovo guvernéra
  Rudolf Hlavačka, guvernér distriktu

Vážení lionskí priatelia, 
čas beží, nám pribúdajú roky ale naše lionské hnutie ako keby len 
dostávalo ďaľšie impulzy pre nové výzvy, ktoré prináša ako život tak 
aj doba. Obdobie lionského roku 2013–2014 je špecifické pre lionov 
v tom, že vytvára nové možnosti uplatnenia ich umu aj schopností. 
Nie inak je to u nás v našom D-122.

Dovoľte mi na začiatku tohoto príhovo-
ru, aby som sa zastavil a vyzdvihol akti-
vity jednotlivcov, skupín a klubov, teda 
Vás všetkých, vďaka ktorým sa naša 
činnost odvíja tak, aby sme sa moh-
li smelo hlásiť do skupiny lionov, ľudí, 
čo pomáhajú potrebným bez očakáva-
nia vďaky či veřejných ocenení. Znova 
sa uskutočňujú charitatívne akcie v klu-
boch na Slovensku, na Morave, Sliez-
sku a v Čechách. Znova vidíme celý rad 
hodnotných akcií s cieľom získať finan-
cie pre detské domovy, centra pre sle-
pých a slabozrakých, pomáhame ľuďom 
s vrodenými vadami zraku, snažíme sa 
diagnostikovať detské očičká, aby v prí-
pade, keď sa získá diagnóza s dosta-
točným predstihom v mladom veku, 
bolo možné vadu liečiť a vyliečiť. Uvád-
zam to preto, že všetky tieto naše akcie 
robíme vo svojom voľnom čase, za svo-
je peniaze a od potrebných nežiadame 
žiadnú úplatu a nečakáme ani žiadné 
výhody či odmeny. Odmenou je pre nás 
pocit dobre vykonanej práce ku pro-
spechu dieťaťa či slepotou postihnuté-
ho človeka. Nie sme podnikateľský sub-
jekt a ani sa k tomu nikdy nechceme 
dostať. Lioni sú spoločnosťou slušných 
ľudí, ktorí si zakladajú na tom, že v rám-
ci svojich možností pomáhajú tam, kde 
si myslia, že je to najefektívnejšie a naj-
lepšie. Konajú v mieste kde sa klub na-
chádza, tj. vo svojom meste či jeho oko-
lí a dávajú svoj um a peniaze pre miest-
nych potrebných. Schádzajú sa preto, 
že je im spolu dobre, že radi organizujú 
spoločné akcie a že cieľom nie je získa-
nie finančných efektov na úkor niekoho, 
ale spoločná misia pomoci potrebným.

Lioni v D-122 uskutočnili v zahrani-
čí akciu, ktorá nemá pri tak malom po-
čte členov ako má náš distrikt, obdoby. 

Postavili nemocnicu v buši v Keni, ktorá 
nielenže existuje de facto, ale ona pra-
cuje od postavenia prvej etapy a kto-
rá do dnešného dňa už ošetrila viac ako 
70 000 pacientov. Nemocnica Sv. Cyri-
la a Metoda stojí na církevních pozem-
koch a o jej prevádzku sa stará aj kon-
gregácia Maltských ritierov. 

Nemocnica je vo vlastnictve LC Thi-
ka Kilimambogo a prináša ľuďom zo ši-
rokého okolia možnosť sa nechať za-
darmo ošetriť. Prípadný píspevok sa 
dáva na prevádzku nemocnice a je zá-
zrakom, že sa darí vždy zabezpečiť do-
statok nutných liekov a materiálu pre 
jej funkciu. Za to nech je Vám všetkým 
veľká vďaka. Je veľkou vzpruhou pre jej 
budúcnosť, že do nemocnice sa hlásia 
dobrovoľníci – lekári z Čiech i Sloven-
ska, ktorí tam chcú ísť bezplatne pomô-
cť. Od nás očakávajú len pomoc s do-
statkom informacií. 

loeC
Ďaľšou aktivitou minimálne Europské-
ho významu je LOEC – Lionské oftalo-

mologické edukačné centrum, ktoré 
sa z prostriedkov LCIF podarilo posta-
viť a vybaviť najmodernejšou špičkovou 
technológiou potrebnou pre operačné 
zákroky očí. D122 prisľúbil, že toto cen-
trum bude slúžiť pre školenia špecia-
listov – oftalmologov zo Strednej a Vý-
chodnej Europy a to 25 rokov. O tejto 
aktivite bol uverejnený tiež článok v ce-
losvetovom bulletine Lions, ktorý ako li-
oni, riadne registrovaní v Oak Brooku 
dostávate do svojích schránok.

Záverom mi dovoľte, aby som Vám 
všetkým, za takú činnost srdečne po-
ďakoval. Som hrdý, že mám tu možnosť 
byť jedným z nás lionov v Čechách, na 
Morave v Sliezsku a na mojom rodnom 
Slovensku. Je Vašou zásluhou, že naše 
deti nebudú slepé preto, že nechuť či 
laxnosť neumožnila zistiť včas očné 
vady, ktoré sú u detí liečiteľné v det-
skom veku. Som rád, že mám okolo 
seba takých ľudí – lionov, ktorým to nie 
je ľahostajné a verím, že takto to citíte 
aj Vy, hrdí lioni zo SR a ČR.  
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Mezinárodní konvent  
Hamburk 2013
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Po měsících příprav jsme strávili spo-
lečně s přáteli tři dny na tomto meziná-
rodním konventu. Někteří z nás i čtyři, 
protože lioni z Pardubic odjeli do Ham-
burku již o den dříve, aby si užili at-
mosféru města a mezinárodní akce. 
Rád bych touto cestou poděkoval pře-
pravní firmě pana Eduarda Krásy, kte-
rý, současně i jako řidič, zajistil příjem-
nou, bezpečnou přepravu do Hambur-
ku a byl nám k dispozici i pro pojížďky 
městem. 

První den po společném ubytování 
v hotelu A&O nás čekala akce na  
ruském křižníku Sedov, na kterou  
jsme byli pozvání Guvernérem distriktu 
BO-111, a která se neobešla bez  
organizačních obtíží ze strany pořada-
telů. 

Chtěl bych proto touto cestou po-
děkovat paní Hanně Cordes, panu Ger-
hardu Cordes a 1.VDG Jörgu Nauman-
novi za pomoc a podporu při řešení, ne 
naší vinou, zaviněných nesrovnalostí se 
vstupem na loď a příjemný večer, kte-
rý jsme poté společně strávili v restau-
raci Rive.

Průvod lionů
Druhý den jsme se, více nebo méně 
společně, přepravili před radnici na ná-
městí v Hamburku. Tam bylo seřadiš-
tě lionů ze všech možných zemí svě-
ta, slavnostně oděných, často v kro-
jích dle zvyklostí zúčastněných zemí 
a kontinentů. Je proto dobře, že i my 
jsme měli k dispozici jednotné poloko-

šile s logem D-122, čepice, šátky a od-
znáčky. Na tomto místě bych rád podě-
koval JUDr. Vojtovi Traplovi za výraznou 
pomoc při organizaci průvodu. Po něko-
lika hodinách řazení se celý průvod dal 
do pohybu a za hlasitých projevů publi-
ka a návštěvníků Hamburku obešel ko-
lem tribuny mezinárodního prezidenta 
a dalších významných osobností jeze-

ro, ležící uprostřed města. V mnohých 
zanechala impozantní atmosféra prů-
vodu nezapomenutelné zážitky. Večer 
strávila většina z nás na další společné 
akci – koncertě v O2 aréně, který svou 
atmosférou překonal očekávání všech.

Společný večer v baru devátého pa-
tra našeho hotelu byl, jakožto již více-
méně neoficiální setkání lionů a přátel, 
tečkou za společnou akcí. V neděli do-
poledne jsme se vydali zpět do Prahy, 
kde se účastníci rozjeli opět do svých 
domovů, bohatší o zážitky a zkušenos-
ti vydařené mezinárodní akce, jejíž ve-
likost může překonat snad jen příští 
97. Mezinárodní konvent v Torontu, na 
který jste všichni již nyní srdečně zvá-
ni. Na závěr nesmí chybět mé poděko-
vání Honzovi Haurovi, který ač se sám 
nemohl zúčastnit, odvedl obrovský 
kus práce při přípravách naší společ-
né akce.  

Mezinárodní konvent Hamburk 2013 
  Petr Humpolík, prezident LC Praha Heraldic

Mnoho z nás využilo v loňském roce vzácnou příležitost zúčastnit 
se mezinárodního konventu, který se konal v Evropě, konkrétně 
v německém Hamburku.

Setkání lionů  
z celého světa
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21. konvent Distriktu 122
  František Kočka, 2. VDG

Pri rozhodovaní o mieste konania XXI. Konventu D-122 prišiel návrh 
od 1. Lions Clubu v Košiciach, aby sa tento konvent uskutočnil 
v Košiciach, a to už aj v súvislosti s tým, že rok 2013 je aj rokom, 
v ktorom Košice boli určené ako Európske hlavné mesto kultúry. 
Tento návrh bol prijatý.

V súčasnosti však iste môžeme konšta-
tovať, že toto rozhodnutie bolo správ-
ne. Samotný XXI. Konvent D-122 sa ko-
nal dňa 18. 5. 2013. 1. Lions Club Ko-
šice, ako organizátor celého konventu, 
pripravil pre účastníkov konventu bo-
hatý program už od 17. 5. až do 19. 5. 
2013, a to nielen v Košiciach, ale aj 
v celom regióne. Účastníci si mali mož-
nosť vybrať akých pripravovaných ak-
cií sa zúčastnia. Či to bude prehliad-
ka mesta spojená s návštevou radnice, 
sakrálneho koncertu v dóme sv. Alžbe-
ty, galaprogram v hoteli Yasmin, v kto-
rom boli delegáti ubytovaní a v ktorom 
sa konal samotný konvent, návštevy 
tokajských pivníc, splavovanie Dunaj-
ca v oblasti Pienin. Účastníci mali mož-
nosť aj využiť práve v tom čase prebie-
hajúcu akciu „Noc otvorených múzeí“. 
Program bol skutočne bohatý a väčši-
na účastníkov ho plne využila. Neza-

budnuteľné chvíle sa začali už návšte-
vou dómu sv. Alžbety v priestore, v kto-
rom bolo cítiť mohutnú pozitívnu ener-
giu, ktorá sa prejavila počas celého 
konventu.

Návštevy tokajských pivníc sa zú-
častnili nielen tí, ktorí majú radi dob-
ré špeciálne víno, ale aj viacerí z tých, 

ktorí boli zvedaví na osobitnú vinohrad-
nícku oblasť Tokaj, ktorá leží na dol-
nom Zemplíne. Po prehliadke pivníc 
a bohatej ponuke domácich špecialít 
sa viacerí pri harmonike aj rozospievali.

Kto sa zúčastnil nedeľného výle-
tu na Pieniny, iste tiež neľutoval. Vy-
šlo krásne nádherné počasie a plav-
ba na pltiach po Dunajci bola nezabud-

nuteľným zážitkom. Keď sa k tomu pri-
dal pripravený program „pasovania za 
gorala“, pochúťka z údeného pstruha 
a celá pohostinská atmosféra, nedá sa 
to inak povedať len, že to bolo fantas-
tické.

Samotného konventu, ktorý sa ko-
nal dňa 18. 5. 2013 sa zúčastnili via-
cerí hostia a osobitne si vážime účasť 
na našom konvente PID Ernst A. Musila 
a delegácie z Kene. Po udelení vyzna-
menaní prebiehal konvent podľa schvá-
leného programu, ktorého výsledky sú 
obsiahnuté v uznesení XXI. Konventu 
LCI D-122 – Česká republika a Sloven-
ská republika. 

Na konvente boli zvolení noví funk-
cionári distriktu a to za guvernéra Di-
striktu 122 Rudolf Hlavačka, 1. vicegu-
vernéra Emílie Štěpánková, 2. Vicegu-
vernéra František Kočka. Za revízorov 
účtov boli zvolení Ružena Hrubá, Pe-
ter Škripko a PDG Renému Hudzovičovi 
bolo udelené absolutórium. Bolo schvá-
lené nové logo, stanovy, rozpočet Di-
striktu 122.

Košice: Europské 
mesto kultury  

aj miesto  
rokovania lionov

Plávba lionov  
na pltiach
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Většina z vás byla delegáty i na minulém 
konventu v Nitře, kde jsem před vámi 
stál za situace, kdy jsme neměli prvního 
viceguvernéra. Já jsem byl do této funk-
ce kooptován nestandardním, v pod-
statě administrativním způsobem z Oak 
Brooku. Musím říci, že od té doby, co 
jsme se neviděli, jsem prožil neskuteč-
ně hektický rok, protože systém nasta-
vený od roku 1917, mám tedy na mys-
li systém řízení celého hnutí, ale také di-
striktu a klubů, je založen na tom, že 
jsou úředníci zvoleni na jeden rok, před-
tím zastávají funkci prvního viceguver-
néra a dva roky předtím zastávají funkci 
druhého viceguvernéra. 

Já jsem tuto příležitost neměl a byl 
jsem jmenován jako viceguvernér pět 
týdnů před konventem mezinárodním, 

který se konal v Koreji, takže místo 
dvou let jsem měl jenom pět týdnů. Je 
to doba neskutečně krátká na to, abych 
se na ten úřad připravil, ale já napnul 
všechny síly, udělal jsem maximum pro 
to, abych se vůbec dostal do Kusamu, 
abych se tam mohl zúčastnit všech se-
minářů a školení, abych tyto poznatky, 
které jsem tam do sebe vstřebal, mohl 
potom aplikovat a implementovat v prů-
běhu lionského roku 2012/2013. 

komunikace mezi liony
Nechám na každém, ať posoudí, jest-
li se některé myšlenky z tohoto meziná-
rodního fóra dostaly až k úplně posled-
ním lionům, až do klubů, nechám na 
vás, jak kvalitní je komunikace mezi ka-
binetem a kluby, dále potom mezi vede-

ním klubů a členy prostřednictvím por-
tálu, který se aktualizuje možná dvakrát 
až třikrát týdně. Kdo ten portál sledujete 
pravidelně, musí uznat, že se z něj stává 
neskutečně kvalitní informační médium 
otevřené pro všechny, nejenom pro nás. 
Stránky, které nejsou pod logem a pod 
heslem, jsou přístupné veřejnosti. Mys-
lím, že se velmi podařilo také to, že když 
se zadá do fulltextového vyhledávače 
na Slovensku i v Čechách „Lions club“, 
tak všechny velké vyhledávače najdou 
portál Lionsclub.sk nebo Lionsclub.cz 
na prvním, druhém, nebo maximálně na 
třetím místě. Podařilo se získat doménu, 
která toto umožňuje, podařilo se nasta-
vit webovou optimalizaci tak, aby to sku-
tečně byl portál, kde chceme komuniko-
vat s veřejností.

Za perfektné zorganizovanie a vy-
tvorenie príjemnej atmosféry, členom 
1. Lions Clubu Košice viacerí poďako-
vali už na samotnom konvente a aj ďal-
šie odozvy účastníkov konventu po-
tvrdili, že konvent bol pripravený dob-
re a na vysokej úrovni. O atmosfére na 
konvente svedčia aj fotografie.  

Prijatie na radnici mesta  
Košice. Zĺava František  

Kočka, Rudolf Hlavačka, 
Ernst Musil, Renáta Lenár-

tová (námestník primátora), 
Ján Jakubov (námestník  

primátora) a Radim Dvořák

Zpráva o činnosti distriktu  
v lionském roce 2012/2013

  Radim Dvořák, guvernér distriktu

Tato zpráva není založena na tom, co se nám všechno povedlo, ale 
spíše na tom, co se nám nepovedlo nebo co jsem nestihl se svým 
týmem realizovat. A také zazní, k čemu bych rád přispěl  
i po skončení mého mandátu a co nás do dvou tří let čeká. 
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Úspěšný program lví očko 
Měříme zrak předškolní mládeže, ko-
munikujeme s rodiči, kterých jsou již 
desítky tisíc, takže předpokládám, že 
rodiče, když potom přijdou domů a uvi-
dí logo, vidí, že oči měří LCI, tak se po-
dívají do toho vyhledávače. Na strán-
kách chyběly podle mého názoru ně-
které velmi důležité věci. Například 
když tam přijde někdo, kdo nezná lion-
ské hnutí, nebyla tam zmínka o tom, že 
stojíme o nové členy, že hnutí je otevře-
né pro všechny slušné lidi. Toto jsem 
se snažil se svým týmem napravit nebo 
doplnit. Ta práce je nekonečná a budu 
velmi rád, když mí pokračovatelé bu-
dou v této činnosti pokračovat, a pev-
ně věřím, že nejen tento portál, ale i ko-
munikace mezi námi bude na kvalita-
tivně jiné úrovni, než byla předtím. 

standardní volby: souboj  
programů
Jsme všichni od konventu z Nitry o rok 
starší, dámy jsou o rok krásnější a já 
jsem o rok bohatší o spoustu přátel, 
které jsem za ten rok potkal při výko-
nu své funkce. Snažil jsem se hodně jez-
dit mezi členskou základnu, snažil jsem 
se být na všech akcích, které se pořáda-
ly. Na všech to samozřejmě nešlo, pro-
tože spousta akcí se kryla. Hodně jsem 
jezdil na Slovensko, byl jsem na ak-
cích českých klubů a všude jsem uni-
sono slyšel, že se zklidňuje situace. Já 
jsem byl velmi rád za tuto spontánní in-
formaci, která šla napříč oběma repub-
likami a napříč kluby, které jsem navští-
vil. Pevně věřím, že tento stav bude setr-
valý a v našem distriktu už nebudou tur-
bulence. Mám teď na mysli standardní 

volbu druhých viceguvernérů a jejich ná-
sledné posunování na post prvního vi-
ceguvernéra a na guvernéra. Věřte mi, 
přátelé, že toto je velmi důležité, proto-
že ten dotyčný se může na funkci připra-
vit, je členem kabinetu a má tam úkoly, 
ve kterých se zoceluje, a také se ukáže, 
jaký potom bude ten rok, až dotyčný do-
spěje do pozice guvernéra distriktu. 

Není to vůbec jednoduchá pozice, 
na druhou stranu musím říci, že jsem si 
ji velmi užíval, protože když jsem se do-
stal mezi členy a v některých klubech vi-
děl, jaké obrovské nadšení tam panu-
je, a úspěchy, kterých tam dosahují, vel-
mi jsem se radoval, protože jako zónový 
chairman, kterého jsem vykonával před-
tím, jsem měl omezenou možnost na-
hlédnutí jen do klubů ve svojí zóně. 

Ke jmenování viceguvernérů mu-
sím říct ještě jednu důležitou informa-
ci. V letech devadesátých jsem byl v ka-
binetu asi tři roky, potom jsem byl v ka-
binetu kolem roku 2000, v třetí vlně 
pak v posledních třech letech a zazna-
menal jsem jeden nový fenomén: vždy, 
když jsme se v kabinetu bavili a hovoři-
li o kandidatuře na post druhého vicegu-
vernéra, koukali jsme se po sobě, šťou-
chali se lokty a říkali si, budeš to dělat 
ty nebo ty to budeš dělat, já nemůžu, 
já mám tyhle povinnosti, já mám služ-
by v nemocnici, já mám tohleto, a každý 
se díval jinam. Někdo tedy musel kandi-
daturu přijmout a tu službu ve prospěch 
distriktu vykonávat. Včera jsme o tom 
diskutovali s Ernstem Musilem a on mi 

řekl, že to nejlepší, co vůbec může být, 
je to, že máme čtyři kandidáty na pozi-
ci druhého viceguvernéra. Přátelé, to je 
myslím vůbec poprvé za těch 21 let, že 
nastává v podstatě soutěž tezí, nápadů, 
pohledů a myšlenek toho kterého kandi-
dáta, který se bude ucházet o vaše hla-
sy. To je naprosto úžasné a právě Ernst 
Musil říkal, že to svědčí o tom, že se 
tady začíná něco pozitivního dít a něco 
pozitivního měnit, protože tak to má být. 

Zasedání ředitelů lCi
Jezdím hodně po světě, byl jsem na 
třech mezinárodních konventech, byl 
jsem na mnoha zasedáních klubů 
v rámci jumelage. Vždycky jsem tak tro-
šičku záviděl těm světovým distriktům, 
které to mají zorganizované tak, že tam 
je kandidatura několika lidí, ti lidé mají 
myšlenky, každý má nějaký směr a ve 
volbách se ucházejí o podporu a hla-
sy delegátů právě pro ty svoje myšlenky 
a pro ten svůj pohled na lionismus a pro 

Stretnutie pastguverné-
rov. Zĺava Daniela Vojtušová 
(2003-2004), Vojtěch Trapl 
(1991-1993), Jana Flandero-
vá (2008-2009), Radim Dvo-
řák (2012-2013), Ernst Musil 
(past ID LCI), René Hudzovič 
(2011-2012), Oldřich Chodě-
ra (2010-2011), Jan Štěrba 
(1999-2000) a Tibor Buček 
(2006-2007)

Ernst Musil (past ID LCI)  
a Tibor Buček (PDG)
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svůj program. Těšil jsem se na volby, 
protože všichni čtyři kandidáti jsou kva-
litní a zkušení členové, každý má svůj 
program, své teze. 

Samozřejmě jeden rok v pozici gu-
vernéra není nic, je to skutečně vel-
mi krátká doba. Skoro všechny víken-
dy jsem byl mezi vámi, takže jsem si 
skutečně udělal dobrý obrázek o sta-
vu členské základny, o názorech a bo-
lestech, o kterých jsem se doslechl. Za 
rok se skutečně nedá udělat moc věcí. 
Budu velmi rád v této činnosti pokračo-
vat jako pastguvernér v kabinetu i příš-
tí rok, a když bude zájem o mé služby, 
budu v kabinetu pokračovat i přespříš-
tí rok, protože ten je pro nás velmi dů-
ležitý. Jestli chodíte na portál, jste in-
formováni, že v roce 2015 bude v na-

šem distriktu zasedání mezinárod-
ní rady ředitelů. Je to unikátní věc, kte-
rá se nám povedla a která nám dala ta-
kový punc v porovnání s ostatními di-
strikty ve střední a východní Evropě. Byli 
jsme vybráni na základě pečlivého vý-
běru čtyřčlenné komise, která přiletě-
la z Oak Brooku v březnu a vytipova-
la tři destinace v Evropě (Bukurešť, Ko-

daň a Praha), všude strávila tři dny, tes-
tovali kvalitu hotelů a zázemí pro kon-
ferenci, testovali také otevřenost a při-
pravenost pro konferenci, připravenost 
a organizační potenciál úředníků distrik-
tu a vlastně i členské základny a potom 
vybrali Prahu. Já jsem na to velmi hrdý, 
a protože se tato událost stala v období 
mého guvernérského roku, dal jsem slib 
nejen úředníkům v Oak Brooku, ale i ko-
legům ve svém týmu a druhé viceguver-
nérce, která bude v té době guvernér-
kou, že napnu všechny síly a budu pra-
covat v organizačním výboru tak, aby za-
sedání proběhlo důstojně a aby bylo jak 
se patří. 

Placení příspěvků
Jeden rok je málo, znáte to všichni, pro-
tože ať jste prezidenty klubů, nebo jste 
úředníky distriktu nebo v jakékoli pozi-
ci, tak ta pozice je orámována jedním 
rokem. Člověk má nějaká předsevzetí 
a ten rok potom uteče jako voda a já už 
teď dělám bilanci. Úřad jsem přebíral po 
dnes již pastguvernérovi René Hudzovi-
čovi ve velmi dobrém stavu, co se týče 
financí, týmu v kabinetu i dalších věcí. 
Víte sami, že jsem ho nepřebíral v dob-
rém stavu, co se týče mezilidských vzta-

hů, proto jsem se snažil napnout veške-
ré síly na toto pole. Když jsem jezdil po 
klubech a hovořil se členy, často jsme 
diskutovali, stejně tak na setkání čes-
kých prezidentů a v Nitře na setkání slo-
venských prezidentů a diskutovali jsme 
věci řekněme v řádech nuancí, které se 
daly řešit velmi rychle a relativně velmi 
snadno. 

Jedna věc ale byla velmi složitá, 
a sice placení členů, myslíme tedy v di-
striktu. Možná jste četli moje listy guver-
néra nebo moje myšlenky prezentované 
na portálu: nebyl jsem velkým zastán-
cem toho, aby se platilo tzv. na hlavu, 
tedy člena, naopak byl jsem zastáncem 
toho, motivovat třeba malé kluby, které 
nemají 20 členů, aby těch dvacet členů 
nabraly co možná nejdříve a nemuse-
ly tak doplácet na to, že platí příspěvky 
do distriktu, jako by těch dvacet členů 
měly. Když jsem navštívil několik klubů, 
když jsem se zúčastnil setkání českých 
a slovenských prezidentů, tak jsem mu-
sel změnit názor. Setkal jsem se s klu-
by, které ani zdaleka 20 členů nemají 
a někdy ani deset nebo dvanáct. Správ-
ně by to nemělo být, nicméně když jsem 
viděl, jak ty kluby skutečně dobře pra-
cují, jaké mají výsledky, jaký mají entu-
ziasmus, sám sobě a následně i svému 
týmu jsem řekl, že by bylo asi skuteč-
ně spravedlivější tyto kluby nemotivovat 
tak aby nabraly 20 členů tím, že budou 

Členovia LC Banská Bystri-
ca Ján Miškovič, Pavol Mora 
a Jozef Valky so sekretárom 
distriktu Antonom Gerákom 

(druhý zprava)

Oldřich Choděra (PDG) sa 
zdraví s predstaviteĺmi  
lionov z Keni

Optimismus  
do dalších let
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za 20 členů platit, ale motivovat je něja-
kým jiným způsobem. 

Proto jsme provedli zevrubnou ana-
lýzu příjmů a nákladů, co se týče kabi-
netního hospodaření. Tady musím vel-
mi poděkovat naší ministryni financí, jak 
já jí říkám, která mi v tom velmi pomoh-
la, a svému týmu, kde jsou i ekonomo-
vé. Dívali jsme se i na strukturu těch pří-
jmů, dívali jsme se, co udělá klub, kte-
rý má těsně pod 20 členů, jak se bude 
chovat řekněme kapitační platba, i když 
necháme původní výši příspěvků. Sku-
tečně jsme si hráli s čísly dva nebo tři 
týdny, měli jsme mnoho variant, až se 
zdála jako nejlepší varianta kapitační 

platba s tím, že se tato platba se zvýší 
o jedno euro na hlavu za rok, to zname-
ná z 22 eur na 23. Mezi tímto rozhod-
nutím ještě proběhla v dubnu jumelage 
v Rychnově nad Kněžnou, tam jsem si 
tento názor utvrdil, neboť i ve dvou ně-
meckých distriktech mají kapitační plat-
bu, nicméně tam platí 300 euro roč-
ně. Tam jsem to rozhodnutí už doko-
nal a předložil nejprve vám na portálu 
a s podrobným zakomponováním nové-
ho znění stanov také na tomto konventu 
při hlasování. 

Byl bych neskutečně rád, kdyby-
chom na téma kapitační platba nebo 
způsob a výše platby rozvinuli disku-

si, byl bych velmi rád, kdybyste pod-
pořili můj návrh, protože vychází také 
z toho, že rozpočet kabinetu bude chud-
ší řádově o 1500–2000 eur v závislos-
ti na počtu členské základny. Takže si 
myslím, že když v klubech musíme še-
třit a otáčet každou korunku, abychom 
vůbec měli na příspěvky, měli bychom 
se i v kabinetu uskromnit. Tohle byl vel-
ký zlom v mém myšlení a v mém poje-
tí, kdy jsem pochopil, že i malý klub je ži-
votaschopný a že může vykonávat vel-
ké věci. Rád bych vás všechny požádal 
o nadhled a optimismus a takový po-
hled na naše hnutí, na práci v klubech, 
která vám přináší radost, abyste do klu-
bu chodili rádi a ještě se bavili, abyste 
to nebrali jako práci, ale jako záležitost, 
která člověka povznáší. Já jsem se o to 
pokoušel a osobně mě to naplnilo. Totéž 
přeji i vám.  

Lions Clubs International (LCI), přidruže-
ný člen OSN, je mezinárodní humanitár-
ní organizace, která se skládá z více než 
46 tisíc klubů v 207 zemích světa všech 
kontinentů s počtem členů převyšujícím 
1,35 milionu. Byla založena v roce 1917 
pro pomoc lidem raněných slepotou či 
nevidomých od narození. Následně se 
začala věnovat podpoře léčení očních 
vad a pomoci osobám s očními vadami. 
Pro zajištění těchto cílů byl v LCI vytvo-

řen finanční nástroj – fond LCIF, do kte-
rého přispívají kromě významných pod-
nikatelů jako Bill Gates, Richard Bran-
son a další též svými dary jednotlivci či 
lionské kluby z celého světa. Tyto pro-
středky jsou využívány rovněž na podpo-
ru vzdělávání a dalších aktivit dle zamě-
ření lionského hnutí v duchu lionského 
morálního kodexu.

International Board of Directors 
(IBD) se skládá se z 34 volených čle-

nů a schází se pravidelně na dvou se-
tkáních během lionského roku – jarním 
a podzimním. Kandidát na mezinárodní-
ho ředitele LCI musí být člověkem, který 
má mezinárodní věhlas, je dlouholetým 
členem LCI, reprezentantem oblasti, 
kterou zastupuje a kvalifikovaným před-
stavitelem – lionem, který uplatnil své 
schopnosti v rámci mateřského klubu 
v lionských funkcí počínaje prezidentem 
klubu, zónovým a regionálním chairma-

Jarní zasedání international Board  
of Directors v dubnu 2015 v Praze

  Anton Gerák, sekretář distriktu 

Mezinárodní rada ředitelů LCI – International Board of Directors – je 
nejvyšším kolektivním orgánem mezinárodní organizace Lions Clubs 
International (LCI), která v období mezi mezinárodními konventy 
vykonává určené rozhodovací a výkonné funkce.

Košický spevácky zbor  
učiteĺov spieval pre lionov 
v Dómu Svätej Alžběty
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nem, guvernérem a také na mezinárod-
ní úrovni. Kandidáty na tuto funkci na-
vrhují příslušné oblasti dle historického 
rozdělení „lionského světa“. Tito před-
stavitele jsou volení na dva roky tak, že 
volba probíhá každým rokem u příleži-
tosti konání mezinárodního konventu, 
kdy se zvolí 50 % členů. 

Pro každou oblast je velkou ctí mít 
svého reprezentanta v IBD a členo-
vé usilující o zvolení se osobně angažu-
jí svou účastí na volebních schůzkách 
v jednotlivých distriktech. Naším sou-
časným představitelem je Benedict An-
car z Rumunska, který byl zvolen u pří-
ležitosti konání 95 mezinárodního kon-
ventu v Busanu. Je ve funkci prvním ro-
kem a je členem LC Bucharest Cur-
tea Veche. IBD rovněž navrhuje nejvyš-
ší představitele LCI na funkce druhé-
ho mezinárodního vice prezidenta LCI  
(2.VP) stejně jako prvního mezinárodní-
ho vice prezidenta (1.VP) pro běžný lion-
ský rok. Mezinárodní prezident je zvolen 
na zasedání IBD při jednání u příležitosti 
konání mezinárodního konventu. Je zvy-
kem, že 2.VP organizuje zasedání IBD 
během období svého úřadu. 

2. viceprezident lCi v Praze
Ve dnech 15.–22. dubna 2013 navští-
vila Evropu delegace z LCI vedená 2.VP 
Joe Prestonem. Navštívili postupně hlav-
ní města Dánska Kodaň, Rumunska Bu-
kurešť a České republiky Prahu. Všude 
zjišťovali možnosti jarního zasedání IBD 
v roce 2015. Delegace, která navštívi-
la Prahu, se skládala z 2. viceprezidenta 
Joe Prestona s paní Joni Prestonovou, 
které doprovázel Gari Serafini z hlavního 
úřadu LCI v Oak Brooku, manažer, kte-
rý má na starosti organizaci světových 
konventů a schůzek IBD. Dále byl v dele-
gaci Gerdjan de Leeuw, generální mana-
žer společnosti BEEFTEA LIVE z Holand-
ska, který má na starosti nejen věcnou 
organizaci mítinku IBD, ale také kom-
plexní organizaci mezinárodních konven-
tů včetně letošního v Hamburku. Spo-
lečně s panem Gerdjanem de Leeuw 
program návštěvy zajišťovala paní He-
lena Matějíčková z ČR. Příjezd delega-
ce předcházela velmi pečlivá příprava, 

včetně dopravy, ubytování a programu. 
Tuto záležitost si vzal na starost sám gu-
vernér distriktu D122 Radim Dvořák, 
který ve věci přímo komunikoval s cent-
rálou v Oak Brooku. 

Do Prahy přiletěla delegace ve 
středu 20. 4. 2013 pozdě odpoledne. 
Členové delegace se ubytovali v hotelu 
Marriott a povečeřeli v restauraci KOGO 
s guvernérem D-122 Radimem Dvo-
řákem s paní. Večeře se zúčastnil rov-
něž náš dlouholetý patron a lionský pří-
tel PID Ernst A. Musil s paní. Setkání 
bylo opravdu přátelské a protože guver-
nér D-122 se s panem 2.VP Joe Presto-
nem osobně zná, probíhalo ve velmi sr-
dečné atmosféře a guvernér Radim Dvo-
řák obeznámil milou návštěvu s progra-
mem, který pro ně připravil náš distrikt 
s pomoci paní Matějíčkové. Druhý den 
pobytu v pátek 21. 4. 2013, se delega-
ce osobně seznámila s možnostmi ho-
telu Marriott zejména s kvalitou ubyto-
vání pro všechny členy případné schůz-

Vpravo: 2. viceprezident LCI 
Joe Prestopn s manželkou 

Joni 

Dole: Zprava Radim Dvořák 
s manželkou, Joe Preston, 

Anton Gerák, Gari Serafini, 
Hana Morkos, Joni Preston 

a Zdeňka Geráková
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ky v Praze. Během dopoledne si hosté 
z LCI prohlédli Prahu včetně Pražského 
hradu a následně jsme navštívili Stra-
hovský klášter, kde by se případně moh-
la schůzka prezidentů uskutečnit. Na-
vštívili jsme zasedací místnosti, další 
zázemí kláštera a rovněž Strahovskou 
knihovnu. Odpoledne jsme navštívili vi-
nárnu s výhledem na Vltavu a Hradča-
ny, pokračovali jsme procházkou po Kar-
lově mostě, a poté přes Staré Město do 
hotelu Marriott. Na večeři pozval guver-
nér D-122 Radim Dvořák vzácné hosty 
do Obecního Domu. 

Zasedání bude v Praze
Večeře probíhala opět ve velmi příjem-
né atmosféře. Kromě pana Joe Presto-
na s paní Joni, Gary Serafiniho a Gerd-
jana de Leeuwa se večeře za D-122 zú-
častnil guvernér D-122 Radim Dvořák 

s paní Ivou, sekretář kabinetu D-122 An-
ton Gerák s paní Zdeňkou a Jaroslav No-
votný, člen kabinetu guvernéra, šéfre-
daktor odpovědný za distriktní bulletin. 
Během večeře byly zevrubně prodisku-
továny všechny záležitosti týkající se pří-
padné schůzky v Praze. Veškeré nákla-
dy na setkání IBD jdou na vrub LCI. Or-
ganizaci akce je pověřen Gerdjan de Le-
euw, v Praze by spolupracoval s partner-
kou Helenou Matějíčkovou. Distrikt 122 
by měl za úkol zorganizovat a finančně 
pokryt tzv. Gala večer (Family Day), kte-
rý pro mezinárodní ředitele, jejích man-
želky a doprovod organizuje obvykle 
hostující distrikt. Jde o akci pro cca 150 
účastníků z LCI, plus zástupce klubů 
z D-122 a sponzory. Konání schůzky je 
v každém distriktu považováno za pres-
tižní záležitost. Byla by to první schůz-
ka mezinárodních ředitelů ve střední Ev-

ropě potažmo v zemích tzv. východní-
ho bloku. Jednotlivé LC našeho distriktu 
by mohly nabídnout možnosti, kde by se 
mohl takový večer zajistit a navrhnout 
rovněž zajímavý národní program. Bude 
naším společným zájmem, abychom pro 
takovou významnou příležitost zajisti-
li co nejvíce sponzorů. Kluby, které mají 
nějaké možnosti nabídnout program pro 
takovou akci, jsou srdečně vítány.

P. s. 
Dne 3. 5. 2013 byl guvernér D122 Ra-
dim Dvořák informován Joe Presto-
nem z LCI v Oak Brooku, že pro jedná-
ní mezinárodních ředitelů v jarním termí-
nu od 12. 4. do 18. 4. 2015 byla zvole-
na Praha. Blahopřál guvernérovi k úspě-
chu a současně sdělil, že pro ubytování 
účastníků byl již pro tuto akci napevno 
objednán hotel Marriott v Praze.  

Podle našeho mínění se sešla příjem-
ná společnost kamarádských lidí, kte-
ří byli s prostředím celkem spokojeni, 
ale přesto již třetí den Norka odcesto-
vala domů.

Nad kempem převzal záštitu pri-
mátor města Martin Baxa, a tak samo-
zřejmě zahájení bylo na radnici s při-
jetím u pana primátora, který účastní-
ky seznámil s historií Plzně a připomněl 
přínos LC Plzeň-City pro život města 
a v programu Plzeň Evropské město 
kultury. Záběry z tohoto setkání byly vy-
sílány v Plzeňském rozhlase, který s na-
ším klubem již dlouhodobě spolupracu-
je při propagaci lionismu. Po té násle-
dovala prohlídka historické budovy rad-
nice, která byla přibližně rok sídlem Ru-
dolfa II.

Prvních deset dní byl rezidencí kem-
pu domov mládeže s příjemným ser-

visem, kde byli účastníci nejen ubyto-
váni, ale zde byl také pro potřeby kem-
pu vyhrazen malý sál s kuchyňkou, vy-
užívaný na shromáždění, hry a částeč-
ně jako samoobslužná jídelna. V are-
álu DM jsme měli k dispozici venkovní 
sportoviště a tělocvičnu, často jsme vy-
užili stravování ve školní jídelně a v are-
álu jsme si udělali i grilovačku.

Program byl obměnou ověřené-
ho programu minulých kempů. Sezna-
movací hry a sport byly proloženy výle-
ty. Návštěva Domažlic navázala na pro-
hlídku zámku v Horšovském Týně, ex-
kurzi do Becherovky s procházkou po 
Karlových Varech a koupání ve Fran-
tiškových Lázních kompletně zajisti-
ly dámy z LC KarlovyVary. Největším ži-
votním výkonem byl pro některé pěší 
pochod na Rotundu ve St.Plzenci a na 
Radyni v délce asi deseti kilometrů. 

Mezinárodní kemp mládeže v Plzni
  Jaromír Kašpar, LC Plzeň-City

LC Plzeň City z pověření D-122 uspořádal v červenci 2013 po třech 
letech opět kemp v Plzni. Přijeli mladí lidé ze 16 zemí, nejdelší cestu 
absolvovali účastníci z Brazílie a Tchaj-wanu, kontinenty Austrálie 
a Severní Amerika zastoupeny nebyly. 

Na Pražském hradě
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Pochopitelně se důkladněji seznámi-
li s historií a životem v Plzni a připra-
vovaným projektem EHMK 2015, na-
vštívili lanové centrum ve Škoda parku 
a bruslili na zimním stadionu, což byl 
pro mnohé životní zážitek atd.

Na závěr pobytu v Plzni jsme ve 
spolupráci s Tyfloservisem uspořádali 
zážitkové odpoledne na zámku v Roch-
lově, kde si účastníci mohli vyzkoušet 
simulované situace, se kterými se ne-
vidomí každodenně setkávají při samo-
obslužné činnosti, např. nalít skleničku 
a nepřelít, chůzi s bílou holí po vymeze-
né trase, běh se zavázanýma očima za 
vodičem, hmatem nebo čichem poznat 
předměty a látky, číst slepecké písmo, 
a také si zkusili golbal, „fotbal se zavá-
zanýma očima“. Akce se zúčastnila i té-
měř slepá PhDr. Linda Ambrožová s vo-
dícím psem, která s účastníky besedo-
vala o svém studiu a životě. Pobyt na 
zámku završilo setkání se členy našeho 
klubu s pohoštěním. Tím byl za přítom-
nosti Emy Štěpánkové ukončen pobyt 
v Plzni a na poslední tři dny se účastní-
ci přesunuli do Prahy. Cestou se ještě 
zastavili v Koněpruských jeskyních. 

Za rok s Čechy?
Nepodařilo se nám zařadit do kem-
pu české účastníky, zájem byl, přihlá-
sili se, ale nakonec od záměru všich-
ni upustili. Škoda, zejména nerozhod-
ní zájemci o výměnu mládeže si mohli 
„doma“ vyzkoušet pobyt v kempu, svo-
je jazykové znalosti… Máme v úmyslu 
nabídku v příštím roce zopakovat a jed-
noho správného studenta v kempu 
sponzorovat.

Děkuji, jménem realizačního týmu 
a LC Plzeň-City, za spolupráci Jaroslavě 
Králové z LC Karlovy Vary a Janu Kala-
šovi z pražského LC, který nám pomo-
hl zorganizovat v Praze večírek na roz-
loučenou a zajistil dopravu zavazadel 
na letiště. Velmi si ceníme spolupráce 
klubů na zajištění této propagační akce 
našeho distriktu.  

Chůze s bílou holí pod  
odborným dohledem Lindy 

Ambrožové a jejího  
vodícího psa

V Horšovském Týně  
před zámkem
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8. koncert ke světovému dni zraku 
  Věra Krbůšková, 2. viceprezidentka LC Plzeň Bohemia

Lions Club Plzeň Bohemia uspořádal koncert, na němž pro zdravé 
oči našich dětí zahrál houslový virtuóz Václav Hudeček, Plzeňská 
filharmonie a indický dirigent Debashish Chaudhuri.

Zvláště úspěšné bylo 11. října 2013 
uspořádání koncertu u příležitosti Svě-
tového dni zraku ve Velkém sále Měš-
ťanské besedy v Plzni, kterým každo-
ročně podporuje dámský Lions Club Pl-
zeň Bohemia nevidomé a slabozraké. 
Na koncertu vystoupila již tradičně Pl-
zeňská filharmonie pod taktovkou in-
dického dirigenta Debashishe Chaud-
huriho, velkého vyznavače české hud-
by. Dirigent původem z Kalkaty a absol-
vent Pražské konzervatoře připravil ří-
dil už i předchozích sedm koncertů prá-
vě s Plzeňskou filharmonií u příležitosti 
Světového dne zraku, který lioni oslavu-
jí každoročně vždy druhý čtvrtek v říjnu. 

Svou mimořádnou atmosférou a zá-
roveň umělecky vždy atraktivně zvole-
ným programem všechny koncerty zce-
la naplnily plzeňské historické hudeb-
ní prostory Měšťanské besedy. Z čes-
ké hudby v úvodu 8. koncertu zněla již 
tradičně Orchestrální fantazie Zdeňka 
Klaudy na píseň Jaroslava Ježka Tma-
vomodrý svět. V první části hudebního 
večera přednesl mladý nevidomý stu-
dent posluchač 6. ročníku Konzervato-

ře Jana Deyla a střední školy pro zrako-
vě postižené v Praze Martin David sólo-
vý part ve Flétnovém koncertu Viléma 
Blodka. Podle hudebního kritika Miro-
slava Mrázka jej podal „obdivuhodným 
způsobem a krásným tónem“. Martin 
David má za sebou ve svém věku již 
mnoho koncertních úspěchů a je vel-
kým talentem.

Dirigent Chaudhuri vybral pro Plzeň-
skou filharmonii dále působivou baletní 
hudbu Charlese Gounoda z jeho známé 
opery Faust a Markétka. Tento jedineč-
ný výběr měl úžasnou gradaci, byl pro 
všechny překvapivý a měl rovněž vyni-
kající úspěch.

Významným hostem letošního kon-
certu, kterého není třeba umělecky 
představovat, byl houslový virtuóz svě-
tového formátu a stále u nás nedostiž-
ný Václav Hudeček, jenž byl sólistou 
v jednom z nejtěžších houslových par-
tů v Houslovém koncertu D dur P. I. Čaj-
kovského, který zároveň patří i k těm 

nejpodmanivějším. Viditelné bylo nejen 
hudební souznění brilantního sólisty, 
indického dirigenta a samotné Plzeň-
ské filharmonie, ale posluchači mohli 
také zažít duchovní soulad, který mezi 
nimi panoval a který ještě více umoc-
nil krásnou atmosféru v sále. Při ně-
kterých sólových pasážích bylo publi-
kum ohromeno bravurností houslové-
ho přednesu. Již v průběhu příprav kon-
certu Václav Hudeček reagoval na naše 
oslovení velmi vstřícně, s radostí přislí-
bil vystoupení pro tyto speciální poslu-
chače a stejná radost pak z něj vyza-
řovala i na podiu. Čajkovskij patří pod-
le Hudečkových slov k jeho oblíbeným 
skladatelům, vybraný koncert ke krás-
ným a srozumitelným skladbám i pro 
ty, kteří nejsou pravidelnými návštěvní-
ky koncertů. Václav Hudeček vystupuje 
na dobročinných akcích poměrně čas-
to a považuje takovou činnost za samo-
zřejmost. V interwiev v Plzeňském de-
níku 10. října 2013 dále říká, že člo-
věk by se měl podělit s těmi, ke kterým 
osud nebyl přívětivý. S Plzeňskou fil-
harmonií spolupracuje už od dob své-
ho mládí a prožíval s ní i porevoluční 
boj o bytí či nebytí. Moc rád se do Plz-
ně vrací a plzeňské publikum považu-
je za skvělé.

Večerem provázel umělec a mis-
tr kultivovaného mluveného projevu 

Meda Mládková se zdraví 
s Václavem Hudečkem

Osmý koncert 
ozdobilo vystoupení 
houslového virtuóza 

Václava Hudečka
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s charizmatickým hlasem Alfréd Strej-
ček. Vyjádřil také potěšení z toho, že se 
může podílet na tomto užitečném ve-
čeru a velkou mírou přispěl k jeho cel-
kovému úspěchu a velkému kulturnímu 
zážitku. Po koncertu ocenil stejně jako 
i Václav Hudeček příjemnou atmosféru 
celého koncertu a oba vyzdvihli jeho or-
ganizaci na profesionální úrovni.

V průběhu večera bylo tradičně pře-
dáno ocenění ve výši 10 000 Kč. Ten-
tokrát je obdržel Ing. Milan Krátký, kte-
rý jako nevidomý dosáhl ve své profesi 
vynikajících výsledků a je vzorem všem 
ostatním. Tyto prostředky byly získá-
ny aktivní činností členek a příznivců Li-
ons Clubu Plzeň Bohemia. 

Výtěžek koncertu byl věnován pro-
jektu LVÍ OČKO – zdravé oči našich 

dětí. Jedná se o screening, který pomá-
há odhalit počínající oční vady u dětí 
předškolního věku. V rámci tohoto pro-
jektu členky klubu s optometristou, 
který je členem týmu, měří zadarmo 
zrak u dětí v mateřských školách Plzně 
a Plzeňského kraje pomocí binokulár-
ního autorefraktometru Plusoptix, kte-
rý byl zakoupen za finanční podpory Pl-
zeňského kraje. Měření je rychlé, bez-
pečné a spolehlivé. Záštitu nad touto 
akcí převzala také Oční klinika Fakult-
ní nemocnice v Plzni v čele s její před-
nostkou doc. MUDr. Renatou Říčařo-
vou, CSc., FEBO. Protokol, který v den 
měření děti obdrží, je podkladem pro 
očního specialistu, který po komplex-
ním vyšetření navrhne další postup. Po-
kud jsou vady odhaleny včas, lze je až 

v 95 % odstranit. Od sedmi let věku je 
ukončen vývoj oka a další léčba je již 
velice nákladná. 

Záštitu nad večerem převzal plzeň-
ský primátor Martin Baxa. Koncert fi-
nančně podpořil zejména Magistrát 
města Plzně a řada dalších sponzorů.

Plzeňský večer byl nejen hodnot-
ným uměleckým zážitkem, ale zcela na-
plnil i lionské heslo „We serve“. Člen-
ky dámského klubu LC Plzeň Bohemia, 
který působí v Plzni již 17 let, srdečně 
děkují všem svým příznivcům za pod-
poru lionské činnosti v našem měs-
tě.  

Akce se zúčastnilo celkem 52 hostů 
z Německa, Polska a České republiky. 
Jumelage probíhala pod záštitou guver-
néra D-122 Dr. Radima Dvořáka. Díky 
perfektní organizaci ze strany rychnov-
ského Lions Clubu, jeho prezidenta Jiří-
ho Duška, pastguvernéra Ing. Jiřího Za-
tloukala a Ivany Skřítecké z LC Rychnov 
nad Kněžnou, mělo setkání vysokou 
úroveň a setkalo se s mnoha příznivými 
ohlasy ze strany zahraničníh hostů. 

Velké poděkování patří paní Hanně 
Cordes, člence kabinetu D-111-BO pro 
mezinárodní vztahy, a 2. viceguverné-
rovi D-111-BO panu Jörgu Naumanno-
vi, který svou účastí setkání podpořil, 
stejně tak Lions Clubu Pardubice, který 
svou přítomností taktéž vyjádřil podpo-
ru celé akci. 

Mnozí hosté přijeli do hotelu již v pá-
tek 12. 4. 2013 a zúčastnili se pak přá-
telského přijetí ze strany českých lionů, 
členů kabinetu D-122, zastoupených 

guvernérem ing.Radimem Dvořákem, 
2. viceguvernérem JUDr. Emílií Štěpán-
kovou, sekretářem kabinetu ing. Anto-
nem Gerákem a dalšími členy kabinetu. 

Sobotní oficiální program byl za-
hájen v 10 hodin projevem Guverné-
ra dr. Radima Dvořáka, který promlu-
vil o aktuálních problémech lionského 
hnutí v České republice. Z proslovů jed-
notlivých účastníků je zřejmé, že ob-
dobné problémy řeší lionské kluby v Ně-
mecku i jiných zemích. Jedná se zvláš-
tě o stárnoucí členskou základnu a ne-
dostatek nárůstu nových členů, který je 
ovlivněn zhoršující se ekonomickou si-
tuací v Evropě. Distrikt D-122 má za se-
bou 20 let práce, což ve srovnání s pa-
desátiletou historií německých klubů je 
těžko srovnatelná doba. 

V sobotu odpoledne byla zorgani-
zována návštěva rychnovkého zámku, 
kostela, včetně zázemí s ukázkou var-
hanní hudby a návštěva místního pi-

vovaru. Den skončil společnou veče-
ří a tanečním večerem, který zorganizo-
val, rovněž velmi úspěšně, rychnovský 
klub. Nedělní dopoledne pak proběh-
lo v duchu loučení účastníků a odjezdu 
z hotelu Studánka. Jumelage, přes pr-
votní obavy z nízké účasti, vzhledem ke 
změně původně plánovaného termínu 
dopadla k plné spokojenosti zúčastně-
ných i organizátorů.  

Jumelage distriktů 111 a 122
  Petr Humpolík, LC Praha Heraldic

V termínu 12.–14. dubna 2013 proběhlo mezinárodní setkání – 
Jumelage Distriktů D-111 BO a československého distriktu D-122. 
Setkání se uskutečnilo v blízkosti Rychnova nad Kněžnou v krásném 
prostředí Hotelu Studánka. 

Zprava Hanna Cordes  
(kabinet 111-BO) a Janny  

Poláková z LC Olomouc
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20 rokov lions Clubu Banská Bystrica
  Ján Miškovič, LC Banská Bystrica

V dňoch 4.–5. 4. 2013 si členovia Lions Clubu Banská Bystrica, 
jedného s najstarších klubov na Slovensku, pripomenuli 20 rokov  
od chartrovania klubu, ktoré bolo 26. 3. 1993. 

Samotné oslavy tohto významného 
výročia začali pri príležitosti otvore-
nia predaja „Vianočného Lions punču“ 
5. 12. 2012 na námestí SNP v Banskej 
Bystrici pred sídlom klubu Plzeňskou 
reštauráciou. Počas dvoch týždňoch tr-
vania punču sa ako tradične striedali 
jednotlivý členovia klubu pri samotnom 
predaji a výrobe. 

Slávnostná časť osláv bola naplá-
novaná na začiatok apríla 2013. Vo 
štvrtok 4. 4.2013 prebehol v priesto-
roch starej radnice, Cikkerovej sieni, 
slávnostný koncert nevidiaceho spevá-
ka Mariána Banga. V prvej časti odzne-
li melódie a árie z opier svetových skla-
dateľov. Po nich sa predstavili naši mlá-
dežníci, ktorý si zaspomínali na krásne 
chvíle v campoch a rodinách v zahraničí. 
Následne na to odovzdal prezident LC 

BB Ján Miškovič „Mišiak“ šeky v hodno-
te 2450 eur, čo bol výnos s predaja pun-
ču, pre organizácie a jednotlivcov, kto-
rých podporujeme ako je Špecialna Zš, 
OZ Nožička, ZO Unie nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska, OZ Matuch ale aj 
slabozrakým detom Danielke Henešovej 
a Bohuškovi Bohumelovi zakúpením op-
tických pomôcok. V druhej časti koncer-
tu odzneli veselé melódie ako Lady Car-
neval, Jdi za štěstím, V slovenských doli-
nách, Čardáš dvoch sŕdc a pod.

V piatok 5. 4. 2013 po obede sa čle-
novia klubu stretli v svadobnej sieni rad-
nice kde za účasti primátora mesta 
Banská Bystrica Petra Gogolu a pozva-
ných hostí prebehlo slávnostné zasada-
nie klubu. Po otvorení a privítaní prítom-
ných dal prezident klubu slovo charter 
prezidentovi a prvému prezidento-

vi klubu Milanovi Urbánimu, ktorý zhod-
notil činnosť za uplynulých 20 rokov. Po-
tom nasledovali prihovory pastguverné-
ra Juraja Schwarca a Branislava Mamoj-
ku predsedu Unie nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska. V ďalšej časti pre-
behlo ocenenie najstarších lionov a to 
Františka Lorenca, Miloša Hudobu, Sla-
vomíra Vigaša a Petra Benedika. Záro-
veň prezident LC BB odovzdal pamät-
né plakety primátorovi mesta a mes-
tu Banská Bystrica, zástupcovi predse-
du BBSK Ladislavovi Topolskému, zá-

Hore: 11ročná slabozraká  
Danielka Henešová trpiaca 
tiež detskou mozgovou  
obrnou s Jánom Miškovičom 

Vľavo: Zástupcovia maďar-
ského partnerskeho LC Vác 
odovzdavajú prezidentovi  
LC BB Jánu Miškovičovi  
spomienkový dar za 15ročnú 
spoluprácu

Prezident LC BB predáva  
finančné šeky pre špeciálnu 
školu a občanská združenia
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stupcom Lions Clubu Vác a predsedo-
vi Unie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska Branislavovi Mamojkovi. Past-
prezident Miroslav Sura prečítal memo-
randum z toho slavnostného zasadania 
adresované poslancom mesta Banská 
Bystrica, ktoré bolo následne odovzda-
né primátorovi mesta. Po tomto akte 
prezident LC BB ukončil rokovanie, po-

ďakoval za účasť a zároveň pozval prí-
tomných na otvornie výstavy „20 rokov 
lionizmu v Banskej Bystrici“, ktorá bola 
otvorené vo foyer radnice. Okrem veľko-
plošných fotografií tam boli vystavené aj 
kroniky, pamätné listy a dary, ktoré do-
stal klub počas svojej existencie. Výsta-
va trvala do 23. 4. 2013.

Večer sa v hotely LUX konala pri prí-

ležitosti 20. výročia založenia LC BB ve-
čera spoločne s manželkami a priateľ-
mi klubu. Do tanca a na počúvanie nám 
hrala kapela nášho člena Robo Strieš Li-
ons Band zo speváčkou Dašou Libiako-
vou. Celý večer sa niesol v duchu pria-
teľskej, srdečnej a pohodovej atmosfé-
ry. Samozrejme oslavami naša činnosť 
nekončí, ale pokračujeme ďalej.  

Každý člen teplického Lions Clubu při-
spěl dle svých možností k tomu, aby se 
působení klubu neomezovalo jen na 
pravidelná měsíční setkání, ale aby byla 
činnost různorodá a hlavně smyslupl-
ná ku prospěchu potřebným. Děti z dět-
ských domovů se tak mohly zúčastnit 
lyžařského výcviku, výsadby stromků, 
sportovního odpoledne na střelnici nebo 
si vyslechnout dva vzdělávací koncerty 
z oblasti klasické hudby, které se konaly 
přímo v jejich domovech.

LC Teplice též významnou částkou 
přispěl na ozdravný pobyt dětí z Oblast-
ní pobočky slabozrakých a nevidomých, 
poskytl příspěvek na zlepšení životních 
podmínek mentálně postižených dětí Ar-
kádii Teplice a nakoupil školní pomůcky 
pro děti z Dětského domova v Krupce. 

V předvánočním čase se tepličtí lioni 
účastnili řady akcí, které mají již dlouho-
letou tradici. Nejprve se uskutečnilo ma-
lování na porcelán ve společnosti Český 
porcelán Dubí, poté pečení vánoček ve 
společnosti Pecud a 10. prosince 2012 
pořádal klub Slavnostní večer v repre-
zentativních prostorách Zahradního 
domu v Teplicích, kde se na koncertě 
představili studenti pražské Konzerva-
toře Jana Deyla a střední školy pro zra-
kově postižené. Večera se zúčastnil i gu-
vernér Distriktu 122 Radim Dvořák a vi-
ceguvernérka distriktu Emilie Štěpánko-

vá. Tepličtí lioni s oběma živě diskutova-
li o současných problémech lionského 
hnutí v ČR i o jeho dalším rozvoji v podo-
bě zakládání dámských klubů, nebo roz-
šiřování členské základny. Součástí ve-
čera bylo i předání symbolického šeku 
na uměleckou činnost pěveckého oddě-
lení Konzervatoře Jana Deyla v Praze. 

Vyvrcholením celoroční činnosti bylo 
pořádání již čtvrtého ročníku Vánočních 
trhů na Zámeckém náměstí v Teplicích 
ve dnech 15. a 16. prosince, kde se kro-
mě stylového stánkového prodeje kona-
la i řada doprovodných akcí včetně vý-
stavy, vystoupení dětských pěveckých 
sborů, divadelních souborů i koncertů. 
Zájem o tyto trhy z řad prodejců, uměl-
ců a hlavně návštěvníků každým rokem 
vzrůstá. Počasí organizátorům příliš ne-

přálo, ale díky vánočním trhům se poda-
řilo předat výtěžek z trhů nově budova-
nému zařízení Klokánek v Dubí u Teplic. 

Lionský rok 2012 tak potvrdil, že 
v Teplicích má klub za více jak 20 let své 
činnosti velmi dobré jméno a jistě vý-
znamnou měrou přispívá v očích veřej-
nosti k dobrému jménu lionského hnu-
tí v ČR, jehož poslání není většině veřej-
nosti bohužel ještě příliš známé. Právě 
z tohoto důvodu se klub v roce 2013 za-
pojil do akce Lví očko, na jejíž propagaci 
získal podporu Magistrátu města Teplic 
a oslovil předškolní zařízení celého okre-
su Teplice.  

lC Teplice v roce 2012
  Roman Dietz, LC Teplice

Rok 2012 byl již tradičně pro Lions Club Teplice ve znamení bohaté 
klubové činnosti, která spočívala nejen v charitativní oblasti, ale 
zasahovala i do organizování volnočasových aktivit dětí z dětských 
domovů i dětí zdravotně postižených. 

Sázení stromků v Dětském 
domově v Krupce
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lC Plzeň-City udělil poprvé titul  
Čestný, poctivý občan

  František Lošan, LC Plzeň-City

opustil nás Jaroslav slípka
  František Lošan, LC Plzeň-City

LC Plzeň-City, Konzervatoř Plzeň a Tyfloservis Plzeň uspořádaly ve 
Dvořákově síni Domu hudby v Plzni 6. hudebním matiné. Na závěr 
koncertu proběhlo slavnostní vyhlášení vítěze soutěže o titul Čestný, 
poctivý občan. 

Dne 24. července 2013 v 87 letech zemřel po krátké nemoci  
prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.

Na hudebním matiné účinkovala Tere-
za Živná, studentka 4. ročníku klavírní 
třídy prof. Anny Černé, a Eli Kalčeva ze 
4. ročníku prof. Miroslava Brejchy, ředi-
tele konzervatoře Plzeň. Obě předved-
ly ukázky z klavírní tvorby L. van Betho-
vena, J. S. Bacha, F. Chopina a C. De-
bussyho. Eli Kalčeva se v květnu toho-
to roku zúčastnila mezinárodní klavírní 
soutěže v Paříži, kde získala 1. cenu. Na 
matiné byl již opakovaně přítomen diri-
gent Krušnohorské filharmonie z Aue ja-
ponský dirigent Naoshi Takahashi, člen 

LC Aue-Schwarzenberg, který byl nad-
šen výkonem Eli Kalčevy a nabídl prof. 
Brejchovi a studentce spolupráci při na-
studování klavírní skladby s doprovo-
dem Krušnohorské filharmonie. Záslu-
hou našeho člena Jaroslava Kojzara, 
který udržuje kontakty s členy LC Aue-
Schwazenberg se setkání s japonským 
dirigentem zdařilo. Je to obrovská příle-
žitost pro úspěšnou kariéru mladé, na-
dějné klavíristky. 

Jsme velmi rádi, že se toto hudební 
matiné líbilo. Zúčastnilo se ho více než 

50 posluchačů zrakově postižených. Ne-
formální setkání při krásné hudbě má 
pro ně velký společenský význam a rádi 
na ně vzpomínají. Setkávají se zde kli-
enti Tyfloservisu nejen z Plzně, ale také 
z širokého okolí. 

První vítězka 
Na závěr koncertu proběhlo také slav-
nostní vyhlášení vítěze soutěže o titul 
Čestný, poctivý občan. Soutěž jsme vy-
hlásili v roce 2012 pro žáky bilingvní-
ho gymnázia Luďka Pika v Plzni. Po-

Prof. Slípka byl předním odborníkem 
v oboru histologie a embryologie, dlou-
holetým přednostou této katedry při 
LF UK v Plzni, členem mnoha odbor-
ných společností, členem komise pro 
obhajoby kandidátských i disertačních 
vědeckých hodností a čelenem redak-
cí prestižních časopisů, nositel mnoha 
ocenění včetně čestného titulu Plzeň-
ská ikona za rok 2011. 

Jaroslav Slípka patřil k zakladate-
lům LC Plzeň-City, byl 4. guvernérem 
Česko-Slovenského distriktu D-122, ini-
cioval založení LC klubů Bohemia v Plz-
ni a LC Rokycany, zasloužil se o mezi-
národní kontakty s německými LC. Ini-
cioval založení Lionského oftalomolo-
gického edukačního centra ve FN KV 
v Praze. Pro nás členy LC Plzeň-City byl 

příkladem zaníceného a obětavého lio-
na, jak jsme napsali v časopisu Český 
a slovenský Lion v čísle 2011/2 u příle-
žitosti jeho 85. narozenin. 

Rád bych dále připomněl sdělení 
k úmrtí Jaroslava Slípky na webu  
www.lci-d122.org/aktuality/opustil-nas- 
pdg-prof-jaroslav-slipka. Za pražské lio-
ny se rozloučila veršovaným vyznáním 
úcty, oddanosti a přátelství k Jaroslavu 
Slípkovi paní Hana Morkos, děkujeme. 

Jaroslav Slípka miloval život a uměl 
ho žít. Milý Jaroušku, měl jsi hodně přá-
tel, kteří si Tě vážili a byli rádi, že pat-
ří k velkému okruhu obdivovatelů a přá-
tel. Všichni na Tebe rádi vzpomínáme. 
Dovolte mi, abych vybranými fotogra-
fiemi zavzpomínal na našeho vzácného 
přítele a kamaráda.  
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drobnosti o této soutěži jsou zveřejně-
ny v časopisu Český a slovenský Lion 
2012. Připomínám dále, že v roce 2013 
na tomto gymnáziu maturovali první ab-
solventi s šestiletou výukou španělšti-
ny. Předání maturitního vysvědčení pro-
běhlo na magistrátu města Plzně za pří-
tomnosti vedení školy, emeritního ře-
ditele gymnázia Jaromíra Kašpara, čle-
na LC Plzeň-City, který výuku španělšti-
ny na tomto gymnáziu zavedl, primátora 
Mgr. Martina Baxy, španělského velvy-
slance v Praze a rodičů maturantů. 

Vítězkou soutěže o titul Čestného, 
poctivého občana byla rozšířenou poro-
tou vybrána studentka předmaturitního 
ročníku Martina Mlnáříková. Profesor-
ka Renáta Teršová za komisi zdůvodnila 
výběr vítězky těmito slovy: „Martina Ml-
náříková, studentka 5. ročníku bilingvál-
ního gymnázia, je velmi příjemná mladá 
slečna, v kolektivu je oblíbená pro svo-
ji nekonfliktní povahu. Již na první po-
hled působí velmi sympaticky a skvělý 
smysl pro humor je její velkou předností. 
Díky své komunikativnosti a otevřenosti 
má mnoho přátel. Její předností jsou or-
ganizační schopnosti a touha pomáhat 
druhým. Potřebuje-li člověk dobrou radu 
či pomoc, může si být jist, že u Martiny 
vždy najde pomocnou ruku.“ 

Odměnou pro vítězku je týdenní po-
byt na studentském mezinárodním tá-
boru, který organizoval LC Plzeň-City ve 

dnech 7.–20. 7. 2013. Vítězka soutě-
že prohlásila, že si velice považuje toho-
to ocenění a bude se dále podílet na ší-
ření idejí poctivosti, slušnosti i dalších 
zásad etického kodexu lionů, zejména 
pak cituji: „Mít na mysli, že pro budování 
vlastní existence není nutné zničit exis-
tenci někoho druhého. V přátelství vidět 
cíl ne účel světící prostředky. Svým bliž-
ním pomáhat, nešťastným útěchou, sla-
bým podporou a potřebným jměním. Být 
obezřetný s kritikou a štědrý s chválou.“ 

s lionskými zásadami proti  
nešvarům
V tomto duchu bychom velice rádi půso-
bili na nastupující generaci mladých lidí, 
která by ctila tyto ideje a opovrhova-
la nepoctivci, zloději a podvodníky. Tě-
mito kritérii se budou řídit při výběru re-
prezentantů do komunálních i vládních 
institucí. 

Oznámení o této soutěži proběhlo 
západočeským tiskem a bylo vysíláno 
v plzeňském rozhlase. 

Zvukový záznam najdete na adre-
se www.rozhlas.cz (do vyhledávání na 
stránce zadejte „Lions Club, čestný ob-
čan“).

Po koncertě bylo připraveno pohoš-
tění pro posluchače a účinkující. Rádi 
bychom vyzvali ostatní lionské kluby na-
šeho distriktu ke stejné, nebo podobné 
aktivitě v místě jejich působení.  

Vítězka titulu Čestný, poctivý 
občan Martina Mlnáříková

Lions Club Kremnica od svojho vzniku 
podporuje školu v pravidelných aktivi-
tách a v projektoch zlepšujúcich pro-
stredie postihnutých detí. 

Od januára 2013 majú žiaci k dis-
pozícií multisenzorickú terapeutic-
kú miestnosť Snoezelen. Je to pries-
tor plný príjemných podnetov, ktorý 
ich má upokojiť, vyvolať v nich rado-

sť, rozvíjať zmyslové vnímanie a odb-
úrať strach.

Pri tejto príležitosti prezident Lions 
Clubu Kremnica 10. septembra 2013 
odovzdal šek na vecný dar „podsviete-
ný guličkový suchý bazén pre deti Vari-
antu C“ v hodnote 2140 eur a poďako-
val riaditeľke Mgr. Jane Jánoškovej za 
obetavé vedenie školy.  

lC kremnica oslavil koncertom 110. výročie školy
  Bohumír Krátký, LC Kremnica

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 
Viliama Gaňu v Kremnici oslávila 110. výročie založenie koncertom 
Petra Michalicu pod diamantovou klenbou v dome Komorského grófa.
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lionský rok 2012–2013 v lC Plzeň-Bohemia
  Jana Flanderová, PDG

Dámský klub LC Plzeň Bohemia prožil opět úspěšný lionský rok 
2012–2013 v čele s prezidentkou Blankou Frejlachovou. 

Stanovily jsme si tří základní cíle:
1) Naše tradiční akce realizovat 

opět na velmi dobré úrovni.
2) Zvýšit stav členské základny.
3) Rozvinout plně projekt Lví očko.
Nebylo to jednoduché, ale systema-

tickou prací představenstva a podchy-
cením zájmu členek se nám vše poda-
řilo. Na rozdělení úkolů při společen-
ských akcích a na klubovou činnost, 
která nás tmelí, pečlivě dohlédla ze-
jména naše viceprezidentka Hana Lo-
rencová.

Významná životní jubilea řádně 
oslavily Jana Kovářová, Lenka Brod-
zianská, Ivana Horáková a Jana Flan-
derová. Při některých schůzkách jsme 
měly zajímavé besedy – o zahrad-
ní architektuře, o plzeňské katedrá-
le, účastnily jsme se kromě akcí lionů 
i akcí Rotary Plzeň. Abychom o sobě 
lépe věděli, připravil náš klub porov-
nání LCI a Rotary int., které je uvede-
no na distriktním webu. Průběžně jsme 
seznamovaly s pěti novými kandidát-
kami na členství a sledovaly jsme ze-

jména organizačně naše zapojení do 
projektu Lví očko v Plzeňském kraji.

 
naše společenské akce
Naše společenské akce byly vždy pečli-
vě připravené, včas byl stanoven jejich 
garant, který si vybíral členky pro spo-
lupráci. Povinností garanta bylo rovněž 
zajistit propagaci akce, seznámení ve-
řejnosti s LCI a vyhodnocení akce. Sa-
mozřejmostí je předchozí rozhodnutí 
klubu o poskytnutí prostředků z výtěž-
ku a na jaký konkrétní účel.

sedmý koncert ke světovému 
dni zraku 
Uskutečnil se 12. 10. 2012 opět  
ve velkém sále Měšťanské besedy  
Plzeň. Plzeňskou filharmonii tradič-
ně dirigoval indický dirigent Debashish 
Chaudhuri, záštitu převzal primátor 
Martin Baxa. Nevidomí sólisté Alena 
Schutová (zpěv) Milan Arner (klarinet) 
a orchestr sklidili bouřlivý potlesk vy-
prodaného sálu pro 500 účastníků. 

Celkem 30 tisíc obdrželi tři těžce 
zrakově postižení, kteří jsou vzorem 
všem spoluobčanům. Výtěžek byl vě-
nován projektu Lví očko. Podrobný člá-
nek Věry Krbůškové a Jany Flanderové 
je uveřejněn v časopise Lion 3/2012.

adventní koncert souboru Musi-
ca ad Gaudium
Koncert v obřadní síni plzeňské radni-
ce dne 12. 12. 2012 byl krásným na-
plněním předvánočního času. Zároveň 
jsme si připomněli 15 let spolupráce 

s tímto souborem, který je dokonalým 
interpretem barokní hudby a reprezen-
tantem Plzně v tomto oboru.

Zábavný Mikulášský klubový 
večer 
Uskutečnil se 14. 12. 2012 s hudbou 
DUO KLASIK Špelina+Ježek. Byla to od-
měna pro všechny členky a jejich ro-
dinné příslušníky, kteří naše aktivity 
bohatě psychicky a často též fyzicky 
podporují.

15. benefiční koncert ve spolu-
práci se Západočeskou galerií
Tentokrát byl věnován Středisku rané 
péče při výročí 10 let od jeho založe-
ní. Cyklus Vlídný tmavomodrý svět ten-
tokrát uvedl dne 20. 3. 2013 koncert 
s názvem Hudba, která sbližuje. Vy-
stoupil soubor GILI ROMANI, z výtěžku 
byl zakoupen multimediální dotykový 
počítač s velkým displejem pro děti se 
speciálními potřebami. Byl to již čtvrtý 
koncert pro toto středisko, atmosféra 
byla neopakovatelná.

17. garden party 
Garden party je naše prestižní akce, je-
jíž přípravě věnujeme velkou část roku. 
V Parkhotelu Plzeň 31. 5. 2013 byli při-
vítání významní hosté, sponzoři, lionští 
přátelé. V krátkém programu vystou-
pil dětský soubor Andílci, operní pěvky-
ně Jana Švecová, módní přehlídka brý-
lových obrub, přehlídka klobouků, sku-
pina historického tance Arvena a film 
Limonádová „šou“, který byl natočen 

Přijetí Ivy Šmrhové a Jany Tlusté 
17. 1. 2013, garanti Jana Flande-
rová a Ema Štěpánková, ceremo-

niář Lenka Brodzianská, ředitel 
pro členství Jarka Trojanová, pre-

zidentka Blanka Frejlachová
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v průběhu roku s členkami LC. Filmo-
vaná jízda šesti členek na koních, ta-
nec ve westernovém baru a kankán 
pobavil každého. K tanci a poslechu 
hrála tradičně nepřekonatelná hudba 
DUO KLASIK, opět byla velká tombo-
la a disko na zahradě a v sále. Výtěžek 
byl určen ZŠ a MŠ pro zrakově postiže-
né a vady řeči.

Den Meliny Mercouri
Město Plzeň ho stanovilo na 22. 6. 
2013. V rámci tohoto sobotního dne 
se v Plzni – EHMK 2015 scházejí lidé 
a různými formami se baví. Naše člen-
ky pronajaly stánek, v němž nabíze-
ly kávu a zákusky, které vlastnoručně 
upekly a prodávaly. Seznamovaly zá-
jemce s lionským hnutím a milá atmo-
sféra s veselým pobavením každého 
nadchla. Všechny jsme mohly projevit 
skryté kontaktní vlohy umocněné ku-
chařským uměním. 

Zvýšení stavu členské základny
V průběhu celého roku jsme se snažily 
o získání nových členek, které by byly 
další oporou lionskému hnutí, činnosti 
v našem klubu a přinesly nové náměty. 
Po zralé úvaze se postupně staly no-
vými členkami dámy, které se našich 
akcí dlouhodobě zúčastňují a s nimiž 
se vzájemně dobře známe: 17. 1. 2013 
Iva Šmrhová, Jana Tlustá, 20. 6. 2013 
Jana Ajglová, Lenka Jílková a Jana Wal-
zerová. Přejeme jim hodně zdaru v li-
onské životní etapě.

V lionském roce 2012–2013 jsme 
přijímaly těchto pět nových členek, kte-
ré s námi již v průběhu roku splynu-
ly – doslova jsme se našly. V září přiby-

la členka třicátá. Původní stav 24 čle-
nek byl výborný, ale teď je to lepší.

V prosinci jsme byly překvapeny – 
obdržely jsme dopis IP Maddena a vel-
ké ocenění YEAR ROUND GROWHT 
2012-2013. Máme z toho velkou ra-
dost a chceme se o ni se všemi podě-
lit.

Projekt lví očko
LC Plzeň Bohemia obdržel od Plzeňské-
ho kraje kameru Plusoptix, s níž je pro-
váděn screening zraku dětí předškol-
ního věku. Snažily jsme se, aby tým 
Lvího očka provedl důsledně a odbor-

ně maximální počet měření. V tabulce 
jsou uvedeny základní údaje. 

Realizace projektu byla velmi 
úspěšná, o čemž svědčí dopisy rodičů 
dětí, které nevěděly o vadě zraku a kte-
ré byly na naše upozornění vyšetřeny 
očními lékaři. 

nová vláda
Dne 20. 6. 2013 byly předány funkci-
onářům nastávajícího lionského roku 
2013–2014 slavnostně funkce a od 
1. 7. 2013 se ujala vlády prezidentka 
Hana Lorencová. Přejeme jí i nám opět 
úspěšný lionský rok!  

Předání funkcí: prezidentka  
Frejlachová a nastávající  
prezidentka Lorencová

Nové členky Jana Walzerová, 
Jana Ajglová a Lenka Jílková  

přijaté 21. 6. 2013

Rok Počet MŠ Počet dětí Pozitivní nález %

2010–2011 16 807 140 17

2011–2012 24 1309 224 17,2

2012–2013 43 2238 463 20,7

Celkem 83 4354 827 20
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lions Golf Tour 2013
  Petr Humpolík, prezident LC Praha Heraldic 

Lions Golf Tour byl pořádán pod záštitou distriktu D-122  
a v prvním ročníku se připojily tři klubové turnaje, které symbolicky 
plní naší národní propojenost (česko-moravsko-slovenskou  
nebo slovensko-moravsko-českou).

Nejprve proběhl 1. června 2013 Tur-
naj LC Bánská Bystrica – LEA (GCCH 
Hron Sliač Tri duby), 12. září pak Tur-
naj LC Olomouc (Golf club Olomouc 
Véska) a na něj navázal 28. září 2013 
Turnaj LC Heraldic a LC Praha Ladies 
v Golfovém resortu Karlštejn. Organi-
zační tým Lions Golf Tour 2013 tvoři-
li Janka Slaná, Zdeněk Svozil, Jana No-
váková, Věra Kocová a Petr Humpolík.

Největším z turnajů byl poslední 
v řadě, a to turnaj na Karlštejně.  
Za přítomnosti 52 hráčů a 31 nehráčů 
a hostů se uskutečnil v Golfovém  
resortu Karlštejn charitativní golfový 
turnaj na podporu projektu Lví očko, 
který byl součástí distriktního  
projektu Lions Golf Tour 2013.  
Turnaj, přes původní problémy s poča-
sím (až k 11. hodině ustoupila mlha 
a bylo možno odstartovat), byl úspěš-
ný a ze strany hráčů velmi pozitivně 
hodnocen. 

Golf pro oči dětí
Pro nehráče a hosty byl zajištěn pro-
gram, a to prezentace kosmetiky pro 
ženy, návštěva hradu Karlštejn, sezná-

mení se s golfem, prezentace horko-
vzdušného balónu a společný večerní 
raut, kterému předcházelo vyhodnoce-
ní vítězů turnaje a vložených her. 

Důležitou součástí akce bylo i mě-
ření zraku dětí, které ve videu oko-
mentoval minulý guvernér D-122 
dr. Radim Dvořák. Svou účastí pod-
pořili turnaj také, jako hráč a spon-
zor, první guvernér našeho distriktu 

JUDr. Vojta Trapl a 1. viceguvernérka 
distriktu JUDr. Ema Štěpánková.

Výnos z akce ve prospěch projektu 
Lví očko činil 34 771 Kč.

Děkujeme tímto všem hráčům, 
sponzorům i nehráčům a hostům  
za podporu našeho charitativního pro-
jektu.  
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97. lions Clubs international Convention  
v Torontu

  Petr Humpolík, prezident LC Praha Heraldic

Lions Clubs International, a my s ním, se již dnes připravujeme 
na 97. Lions Clubs International Convention, který se bude konat 
ve dnech 4. až 8. 7. 2014 v kanadském Torontu (Ontario). 

Rádi bychom Vás pozvali na oslavu to-
hoto největšího lionského festivalu. Idy-
lické místo na jezeře Ontario je v Kana-
dě největším městem a vyznačuje se 
vlastní dynamikou a speciální kultur-
ní rozmanitostí. Ať už rušný noční život, 
nádherná architektura, skvělá muzea, 
obchody s oblečením nebo luxusní bu-
tiky, v Torontu najdete vše a ještě mno-
hem více. Objevte energický svět umě-
ní a kultury spolu s unikátní atmosfé-
rou, která usnadňuje každému návštěv-
níkovi cítit se jako doma. Toronto čeká 
na vás! Rozhodujte o budoucnosti naší 
velké organizace i Vy. Na konferenci 
v Torontu se nabízí mezinárodní přehlíd-
ka, plenární zasedání, mezinárodní gala 
show a volba Lions Clubs International 
prezidenta pro období 2014/2015.

Podpořme svou účastí také jmeno-
vání guvernéra našeho distriktu D-122 
JUDr. Emy Štěpánkové!

Buďte i Vy u toho, kdy se tisíce li-
onů z celého světa setkají v Torontu. 
Program setkání bude doplněn, stej-
ně tak jako ostatní potřebné infor-
mace. Na jednání kabinetu LCI-D122 
dne 7. 9. 2013 byl ustanoven příprav-
ný výbor ve složení: Petr Humpolík, 
JUDr. František Kočka a Jan Haur.

Byly stanoveny dvě možné varian-
ty cesty do Toronta, a to na 7 dnů (od 
3. 7. do 9. 7.) nebo 10 dnů (od 1. 7. do 
10. 7.).

vzhůru do Toronta!
Díky třem přihláškám, které jsme dosud 
obdrželi, zůstal projekt zvýhodněného 
ubytování a letenek dočasně uchován. 
Ceny letenek a ubytování jsou k dispozi-
ci na webu www.lci-d122.org. Vzhledem 
k rostoucímu kurzu kanadského dolaru 
doporučujeme případným dalším zájem-
cům přihlásit se co nejdříve!

Zájemci o zajištění zvýhodněné  
letecké přepravy a ubytování v Torontu  
se mohou hlásit již dnes na adrese  
p.humpolik@lc-heraldic.org. Dovolujeme 
si upozornit, že přihlášky budou závaz-
né bez možnosti storna. Jedinou alter-
nativou v případě změny Vašeho progra-
mu bude nalezení náhradníka za přihlá-
šenou osobu. 

V hotelu máme předběžně rezer-
vovaných 20 pokojů. Online registra-
ce účasti na konventu je k dispozici 
na www.lci-d122.org.  
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výhodné ubytování pro liony v nH Prague  
v novém sídle lions Club Prague Heraldic

  Petr Humpolík, prezident LC Praha Heraldic, zmocněnec kabinetu pro mezinárodní vztahy

Dne 18. 9. 2013 získal Lions Club Prague Heraldic nové důstojné 
sídlo v hotelu NH Prague. Ve stejný den proběhlo také pravidelné 
setkání členů klubu a jejich hostů v salonku hotelu. 

Po slavnostním přípitku bylo v 21 ho-
din odhaleno logo našeho hnutí na stě-
ně při vstupu do hotelu. S hotelem je 
uzavřena smlouva garantující níže uve-
dené podmínky do konce roku 2014 
pro všechny členy hnutí, bez ohledu na 
zemi původu.

NH Prague nabízí ve spolupráci  
s Lions Clubem Prague Heraldic všem 
lionům ubytování v executive class po-
kojích s výhledem na Prahu. Přístup do 
pokojů hotelovou lanovkou. Podmín-
ky ubytování: pro liony jsou zajištěny 
speciální ceny. Cena pokoje executive 
room se snídaní je 85 eur za noc.  
Cena superior room se snídaní je 
70 eur za noc.

výhody exekutivního pokoje:

Nespresso kávovar přímo na pokoji
Vstup zdarma do Fitness & Wellness
Konzumace zdarma v Tower lounge 
baru od 17 do 20 hodin
HBO1, HBO2, HBO Comedy
Širší výběr kosmetických produktů
Antiox snídaně

Rezervační formulář
je ke stažení na webu
www.lci-d122.org



Pozvánka na Jumelage distriktů 
122-CZ/sk, 111-Bn a 111-Bo
od 23. 5. do 25. 5. 2014 v Bad Gögging

Milí lionští přátelé, 

jedna z nejkrásnějších oblastí v oko-
lí Dunaje v Bavorsku se stane místem 
našeho setkání – jumelage distriktů. 
Rádi tímto splníme výslovné přání na-
šich přátel z Distriktu 122.
Při plavbě lodí Dunajskou průrvou po-
známe bavorskou pohostinnost ve zná-
mé klášterní restauraci Weltenburg 
a ochutnáme regionální kulinářské spe-
ciality rustikální chřestové farmy. Na 
večerním slavnostním setkání v ele-
gantním hotelu „The Monarch“ oslaví-
me naše setkání, při kterém se najde 
dostatek příležitostí k navázání a pro-
hloubení přátelských svazků.
Srdečně Vás zveme na naše setká-
ní – Jumelage, které se bude konat 
od 23. 5. 2014 do 25. 5. 2014 v láz-
ních Bad Gögging. Již nyní se velmi tě-
šíme na společně strávený víkend.

Zdraví Vás lionští přátelé  
z Distriktu 111-BO  
Reinhold Waldecker, Hanna Cordes,  
distrikt-Governor Kabinettsbeauftragte 
Internationale Beziehungen.

Pro ubytování je zajištěn kontingent 
pokojů v hotelu The Monarch v Bad 
Göggingu. Cena za osobu a noc činí 
63 eur v jednolůžkovém pokoji a 87 eur 
ve dvoulůžkovém. Vedení hotelu nám 
garantuje tyto ceny do 23. 4. 2014. 
Další výdaje za plavbu lodí, autobus, 
vstupné a průvodce bude činit 50 eur 
na osobu.
Přihlášky na Jumelage zasílejte pro-
sím nejpozději do 10. 4. 2014 na adre-
su zmocněnce kabinetu pro zahraniční 
vztahy Petra Humpolíka:
p.humpolik@lc-heraldic.org, pro další 
informace volejte na telefon:
+420 728 257 950.

S dalšími dotazy k programu nebo or-
ganizaci akce se můžete obracet i pří-
mo na zmocněnce bavorského kabi-
netu:
Hanna Cordes
Lions Club „Selb an der Porzellan-
straße“
Längenau 11, D-95100 Selb
Tel.: +49 (0)9287-3553
Fax: +49 (0)9287-870049.
E-mail: hanna.cordes@laengenau.de




