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slovo guvernéra
  Rudolf Hlavačka, guvernér distriktu

Vážení lionskí priatelia,
obraciam sa na Vás v dobe, keď sa moja misia ako guvernéra 
Distriktu 122 chýli ku koncu. Rád by som sa Vám naposledy 
prihovoril ešte ako Váš guvernér , ktorý svojou činnosťou mal snahu 
v rámci svojich možností podporiť rozvoj nášho hnutia v naších 
obidvoch republikách ako na Slovensku tak aj v českej zemi. 

Do funkcie som nastúpil s predsavza-
tím, že budem pokračovať v šľapajach 
predchádzajúcich úspešných guverné-
rov. Obklopil som sa vo svojom kabinete 
pracovitými a obetavými ľuďmi, ktorých 
som poznal zo svojej činnosti v kabine-
te predchádzajúcich guvernérov . Mys-
lím, že moja voľba bola šťastná a po-
darilo sa nám spoločne vytvoriť pra-
covne vyvážený tím ľudí, ktorí vyznáva-
jú ono lionské heslo We serve – pomá-
hame ako svoju filozofiu. Za to by som 
im chcel osobne poďakovať a ubezpe-
čiť ich, že som vo všetkých prípadoch 
pociťoval ich podporu, osobný záujem 
o našu spoločnú vec a snahu pomáhať. 

lionský klub – základ  
lionského života
Čo by bol distrikt bez klubov. Nebol by 
žiadny distrikt, nebolo by treba ani gu-
vernéra či jeho kabinet. Tým chcem po-
vedať, že základom nášho konania na-
šich snáh na všetkých úrovniach je 
klub. Lionský klub ako základ lionského 
života v duchu lionských predsavzatí 
definovaných v Etickom kódexe lionov. 
Ku dnešnému dňu máme 43 klubov 
a všetky sú mi milé a mám radosť, že 
ste mi umožnili, aby som Vás mohol re-
prezentovať na pozícií guvernéra, u nás 
aj v zahraničí. Je to pre mňa veľká česť 
a záväzok do budúcnosti. Za to Vám 
patrí moja veľká vďaka.

Kluby bez členov by tiež nemoh-
li existovať a vykonávať svoje lion-
ské aktivity. K dnešnému dňu máme 
v D-122 dohromady V ČR a SR 911 čle-
nov – skutočných lionov, ktorí vykoná-
vajú svoju činnost v mieste svojej lo-
kality. Každý klub sa môže dnes pýšiť 
veľkým počtom akcií a nech sa jedná 
o klub menší či najväčší. Vždy však 

záleží na pracovitosti aktívnych čle-
nov jednotlivých klubov. Moji milí lioni. 
Chcel by som Vám zo srdca poďakovať 
za Vašu prácu, ktorú vykonávate pre 
svoje mesto, pre jednotlivcov či skupi-
ny ľudí potrebných pri naplňovaní hu-
manitárnych či iných činností, kde Vaša 
pomoc je odmeňovaná stiskom ruky od 
tých najpotrebnejších, ktorí už nič iného 
ani nemajú, milým úsmevom detí, kto-
rým pomáhate alebo aj starým ľuďom 
a to nielen v ústavoch ale tiež vo svoj-
om okolí. 

Som hrdý na Vás milí lioni. Prajem 
Vám všetko dobré a teším sa na Vás 
pri ďalších našich aktivitách. Prajem 
dobré zdravie nielen Vám ale aj Vaším 
milým.  
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22. konvent Distriktu 122
Beladice 17. 5. 2014
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Zámek dala postavit šlechtická rodina 
Jesenských na počátku 19. století, po 
přestavbách v průběhu dalších sto let 
mu zůstala současná neoklasicistní po-
doba. Posledním soukromým majitelem 
zámku do roku 1945 byla rodina Ďur-
čanských, jejíž člen Ferdinand Ďurčan-
ský byl do roku 1940 ministrem zahra-
ničí. Současný soukromý majitel zahá-
jil v roce 1998 rozsáhlou rekonstrukci. 
Zámek s přilehlými budovami nyní slou-
ží ke společenským a kulturním účelům 
a také jako hotel Tartuf (česky lanýž, slo-
vensky hľuzovka).

Dne 17. 5. 2014 proběhlo vlastní 
jednání konventu. Dopolední slavnost-
ní části se zúčastnili i vzácní hosté – po-
slanec Národní rady Slovenské republi-
ky a okresní předseda strany Smer-SD 

Ing. Zoltán Daniš a primátor nedaleké 
Nitry, předseda ZMOS (Združenie miest 
a obcí Slovenska) doc. ing.Jozef Dvonč, 
CSc., který pronesl pozdravný projev.

Zasedání konventu se zúčastnilo 
celkem 67 delegátů s právem hlasova-
cím, kteří zastupovali 31 klubů.

Guvernér Distriktu 122 Česká re-
publika a Slovenská republika Ru-
dolf Hlavačka (LC Nitra) přednesl zprá-
vu o stavu distriktu v lionském roce 
2013–2014. Poté guvernér distriktu 
společně se sekretářem distriktu Anto-
nem Gerákem předali ocenění nejaktiv-
nějším lionům distriktu v uplynulém lion-
ském roce.

Delegáti konventu minutou ticha 

uctili památku dvou významných lionů, 
pastguvernérů Zdeno Somory a Jaro-
slava Slípky, kteří nás v tomto lionském 
roce navždy opustili.

Pracovní zasedání
Odpoledne následovala pracovní část 
zasedání. Po splnění formálních náleži-
tostí a vyslovení absulutoria pastguver-
nérovi Radimu Dvořákovi bylo přistou-
peno k nejvýznamnějšímu bodu pro-
gramu a to volbě guvernéra a vicegu-
vernérů distriktu. Na rozdíl od konven-
tu v předchozím roce, kdy o pozici 2. vi-
ceguvernéra původně usilovali dokonce 
čtyři kandidáti, letos na každou pozici 
byl jen jeden kandidát. Po představení 
kandidátů, Emilie Štěpánkové (LC Plzeň 
Bohemia) na funkci guvernérky, Františ-
ka Kočky (LC Košice) na pozici 1. vicegu-
vernéra a Ley Janků (LC Brno Špilberk) 
bylo přistoupeno k hlasování. Žádné 
překvapení se nekonalo, všichni kandi-
dáti byli zvoleni přesvědčivou většinou 
hlasů. Emilie Štěpánková se tak po Da-
niele Vojtušové a Janě Flanderové stane 
teprve třetí ženou v této vrcholné funkci, 
přičemž za zmínku stojí i to, že poprvé 
v historii našeho distriktu budou v jeho 
vedení dvě ženy.

Dále byli zvoleni i noví revizoři účtů 
pro následující lionský rok, staly se 
jimi Daniela Vopjtušová, PDG a Růže-
na Hrubá. Na pořadu jednání konventu 
bylo i přednesení zpráv o nejvýznamněj-
ších projektech distriktu, které přednes-
li jejich garanti – Lví očko (Zdeněk Svo-
zil), výměna mládeže (Martin Rafaj), Mí-
rový plakát (Jana Kovářová), nemocnice 
v Keni (Tibor Buček) a sběr brýlí (Bohu-
mír Krátky), jakož i o webové prezenta-
ci (Jan Haur) a Lions Golf Tour (Jana No-
váková). Konvent též rozhodl i o místu 
konání příštího zasedání. Stala se jím 

22. konvent Distriktu 122
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

Lionský konvent se i letos konal na Slovensku. Na rozdíl od loňského 
roku, kdy jednání proběhlo v prostorách moderního hotelu v centru 
rušného města Košice, se tentokráte lioni sešli v Pustom Chotári 
(část obce Beladice), v klidném prostředí zámku obklopeného 
rozlehlým parkem.

22. KONVENT

Mezi hosty konventu byl 
(v popředí zleva) i primátor 
Nitry Jozef Dvonč a poslanec 
Národní rady Slovenské 
republiky Zoltán Daniš

Dále lionskou 
cestou ke splnění 

distriktních projektů



7ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

Plzeň, která se jediná o pořadatelství 
ucházela.

V diskuzi upoutalo největší pozor-
nost prohlášení šesti bratislavských 
klubů, které přednesl prezident 1. LC 
Bratislava Tomáš Zajac, o jejich úsilí 
o založení samostatného distriktu ve 
Slovenské republice. Toto prohlášení při-
rozeně vyvolalo živou diskuzi, ve které 
se delegáti vyjadřovali především k pří-
činám, které k jeho vydání vedly. Bylo 
ovšem zřejmé, že fakticky vyhlášení sa-
mostatného distriktu byť i jen prozatím-
ní povahy, nepřichází v dohledné době 
v úvahu, ke splnění povinné kvóty (17 
klubů a 450 členů) má šest bratislav-
ských klubů hodně daleko. Delegáti se 
v diskuzi zabývali i dalším i aktuální-
mi otázkami lionského hnutí, z nichž je 
třeba zmínit např. organizaci zasedání 
ředitelů LCI, které se má konat v Praze 
v dubnu 2015, účastí na světovém kon-
ventu v Torontu a samozřejmě i úspěš-
nými projekty distriktu, zejména výstav-
bou nemocnice v Keni a měření zraku 
v akci Lví očko.

společenský program
Nedílnou součástí zasedání konventu 
byly i doprovodné kulturně společenské 
akce. Již v pátek, po zasedání kabinetu 

guvernéra proběhl v areálu zámku Be-
ladice společenský večer, při kterém si 
delegáti mohli nejen vyměnit zkušenosti 
z lionského života, ale také se příjemně 
pobavit či dokonce zazpívat a zatančit 
si za doprovodu hudební kapely. Večer 
po zasedání konventu jsme pak navští-
vili vinné závody Chateau Topoĺčianky, 
které jsou největším producentem vína 
na Slovensku. Slavnostní přípitek tam-
ním sektem předcházel exkurzi po vel-
kém areálu, při které jsme se seznámili 
s tradicí i současností vinařství v Topoĺ-
čiankách. Po vydatné večeři, podávala 
se kachna se zelím a knedlíky, následo-
vala degustace vína. Na závěr četní lioni 
využili možnost nákupu tamních vín. 

V neděli dopoledne pak byla na pro-
gramu návštěva arboreta v Mlýňanech. 
Zážitek z návštěvy nikomu nezkazil ani 
májový deštík. Tento chráněný areál 

v Žitavské pahorkatině v Nitranském 
kraji o rozloze 61 ha představuje nejvý-
znamnější dendrologický park na Slo-
vensku. Roste v něm okolo 2300 druhů 
různých dřevin. Arboretum bylo založeno 
v roce 1892 šlechticem Štefanem Am-
brozym, nejintenzivnější výsadba pro-
běhla v letech 1905–1910. V současné 
době je arboretum pod správou Sloven-
ské akademie věd. V parku právě pro-
bíhaly tzv. Ambrozyho dny, tradiční slav-
nostní zahájení sezóny spojené s vy-
stoupením četných hudebních a taneč-
ních souborů ze Slovenska.  

BELADICE 2014

Táborští lioni Jan Bouma, 
Jiří Málek a Bohumír Fučík 

o přestávce jednání

Lionka Andrea Dudášová 
se hlásí o slovo

1. VP LC Banská Bystrica Ján 
Babic předává guvernérovi 

a sekretáři distriktu publikaci 
k 20. výročí založení svého 

klubu 



8 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

Príhovor guvernéra
  Rudolf Hlavačka, guvernér distriktu

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, priatelia!
Schádzame sa dnes v krásnom prostredí neoklasicistického 
kaštieľa v obci Beladice, iba pár kilometrov od mesta Nitra a mojej 
rodnej obce. 

V prvom rade Vám chcem poďakovať, 
že ste si našli čas a prišli ste dnes sem 
podeliť sa so mnou o zážitky, ktoré som 
mal ako guvernér D-122 za uplynulé ob-
dobie. Keď som pred rokom nastupoval 
do tejto funkcie, predsavzal som si toho 
veľa, ale na to, aby sa mi podarilo všet-
ko splniť som zistil, že jeden rok je málo, 
aby som to všetko stihol. 

Za môj najväčší úspech považujem 
ukončenie výstavby nemocnice v Keni, 
je to niečo nádherné a neopísateľné, 
že náš Distrikt 122 za pomoci Vás všet-
kých dokončil toto dielo ako je nemoc-
nica v Keni, a my všetci i keď na diaľku 
pomáhame uzdraviť ľudí v Africkej kra-
jine. Do dnešného dňa bolo ošetrených 
viac ako 70.000 pacientov, čo je toľko, 
ako má mesto Nitra obyvateľov. Tak ako 
vždy aj tu zohral hlavnú úlohu lion Tibor 
Buček. 

O to je to potešiteľné, že som mal tú 
možnosť spolu s Tiborom

Bučekom zúčastniť sa na všetkých 
troch etapách výstavby.

Je potrebné ešte vybudovať úprav-
ňu pitnej vody, ktorá nebola v pláne 

ale naši lioni vyzbierali o 2500 USD 
viac, a preto sme sa rozhodli venovať 
tieto peniaze na uvedené dielo, ktoré je 
v tejto Africkej krajine tak potrebné.

splnené sny
Milí lioni, bolo by o čom hovoriť, veď 
tých akcií v našich kluboch bolo nespo-

četné množstvo len škoda, že som sa 
nemohol pre krátkosť času na všetkých 
zúčastniť. 

Keď svetový prezident na svojom 
zvolení v Hamburgu vyhlásil pre svoj 
prezidentský rok heslo: FOLLOW YOUR 
DREAM, čo v preklade znamená:  
nasleduj svoj sen alebo plň si svoje  
sny, veľmi rýchlo ma toto heslo oslovilo 
a prijal som ho tiež za svoje, lebo  

v lionskom hnutí som si splnil všetky li-
onské sny:

Byť lionom.
Vybudovať nemocnicu v Keni.
Byť zvolený za guvernéra.
Zúčastniť sa svetového stretnutia  

lionov v Hamburgu.
Preto môžem konštatovať, že mne 

sa teda sny podarilo splniť za čo celému 
lionskému hnutiu ďakujem. 

Naplňajme heslo Pomahajme!
Je veľmi dôležité, že naše kluby sa ve-
novali aj otázke skvalitňovania členskej 
základne a prijímali aj nových členov. 
Nemôžeme byť však spokojný s tým, že 
sa nevytvoril ani jeden nový klub aj keď 
sú v príprave viaceré. 

Nie menej dôležité pre mňa a pre 
náš distrikt bol projekt Levie očko. Kont-
rola očí u malých detí. Je to potešiteľné, 
že naše kluby pristupovali k tomuto pro-
jektu veľmi zodpovedne a v súčasnosti 
naše kluby majú 7 prístrojov a do dneš-
ného dňa sme zmerali viac ako 26 tisí-
com deťom zrak, čo je nesmierne dôle-
žité pre ďalší život týchto malých deťúre-
niec. 

Ďalší dôležitý projekt je Zber opo-
trebovaných okuliarov, čo sa nám poda-
rilo organizovať viac rokov a tento rok 
sme zabezpečili dodávku okuliarov pre 
Ghanu v počte 290 kusov a minulý týž-
deň boli tiež okuliare odvezené do Tali-

Follow your dream – 
nasleduj svoj sen

Guvernér Rudolf Hlavačka si 
připíjí se slovenskými liony

22. KONVENT
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Narodila jsem se roku 1960 v Doma-
žlicích, vystudovala jsem gymnázium 
v Tachově a poté Právnickou fakultu 
UK v Praze, kde jsem následně získala 
i doktorát. Jsem vdaná za slovenského 
manžela Jána, mám syna Petra, sna-
chu Moniku a vnučku Aničku. 

S lionským hnutím jsem se potka-
la v té nejpříhodnější době, kdy jsem 
dosáhla plného uspokojení v profes-
ním i osobním životě a hledala jsem 
pro sebe nějaké další uplatnění. Tehdy, 
v létě 2002, mě oslovila prezidentka 
LC Plzeň Bohemia Vlasta Formánková, 
která mě seznámila s několika dalšími 
členkami klubu a pozvala na první lion-
skou akci. Pak už začala pracovat moje 
zvídavost a můj zájem o lionské hnutí 
byl stále intenzivnější. Zúčastňovala 
jsem se klubových aktivit a poznávala 
fantastické lidi. Nejvíc mě však oslovi-
ly myšlenky a cíle lionského hnutí jako 
humanitárního spolku s obrovskou při-
danou hodnotou – pomocí těm, kteří 
to potřebují a především zrakově posti-
ženým. 

Lionské hnutí se pro mne stalo plat-
formou, na které jsem mohla dávat to, 
čeho se mi do té doby od života do-
stávalo a vše nakonec vyústilo v po-
zvání do klubu tehdejší 1. VDG Janou 
Flanderovou, která se stala mou ga-
rantkou. Od roku 2007 jsem tedy řád-
nou členkou dámského LC Plzeň Bo-

hemia, v němž jsem v lionském roce 
2011–2012 zastávala úřad prezident-
ky. V kabinetu D-122 jsem působila v li-
onském roce 2008–2009 jako zmoc-
něnec pro pořádání konventu v Plzni, 
dále v lionských letech 2010–2011 
a 2011–2012 jako zónový a regionální 
chairman, v lionském roce 2012–2013 
jsem byla zvolena do úřadu 2. VDG 
a v lionském roce 2013–2014 do 
úřadu 1. VDG. 

V následujícím lionském roce 
2014–2015, pro který jsem byla zvole-
na a jmenována Radou mezinárodních 
ředitelů LCI do úřadu guvernéra D-122, 
se budu snažit naplňovat cíle a myš-
lenky lionského hnutí na té nejvyšší 
úrovni, pokračovat v projektech, které 
úspěšně nastartovali mí předchůd-
ci a připravit co nejpříznivější podmín-
ky pro jejich pokračování pro ty, kteří 
budou následovat po mně.

We serve!  

anska v počte 4620 kusov, kde sa budú 
ďalej spracovávať a budú dopravené 
do Afriky.

To sú tie najväčšie projekty,  
okrem iného bolo uskutočňovaných  
množstvo dobrých akcií na podporu 
iných, čím sme napĺňali naše heslo  
Pomáhajme.

Ďakujem všetkým lionom
Vážení lioni, s úctou a pokorou som pri-
jal funkciu guvernéra Českej republiky 
a Slovenskej republiky v snahe napĺňať 
heslo – POMAHAJME.

Môžem Vás uistiť, že v snahe plniť 
a rozvíjať ciele lionského hnutia som po-
kračoval v službe tým, ktorí to potrebujú 
a svoje úsilie som sústredil na zabezpe-
čenie čo najširšej účasti členov, klubov 
a v neposlednom rade i distriktu v klu-
bových, distriktných a medzinárodných 
projektoch. Verím, že naším spoločným 
úsilím sa nám podarilo napĺňať a rozví-
jať ušľachtilé myšlienky nášho hnutia 
a snáď i moja snaha a práca prispela 
k naplneniu nášho hesla We serve.

Všetkým sa chcem poďakovať, že 
s Vašou podporou sa podarilo naplniť 

význam lionskeho hesla počas môjho 
funkčného obdobia., ešte raz vyslovu-
jem jedno veľké ďakujem všetkým, ktorí 
ma v tomto podporovali a hlavne všet-
kým, ktorí mi pomáhali

Osobitne chcem poďakovať Radi-
movi Dvořákovi, Vojtovi Traplovi, Eme 
Štepánkovej, Františkovi Kočkovi, Tono-
vi Gerákovi, Jozefovi Loviškovi, Tiborovi 
Bučekovi, Milošovi Paliatkovi, Štefanovi 
Nehézovi ale aj všetkým členom kabine-
tu, ktorí svojím aktívnym prístupom plnili 
svoje úlohy na výbornú. 

We serve!  

Guvernérka D-122 2014–2015
  Emilie Štěpánková, EDG

BELADICE 2014
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1. vDG D-122 2014–2015
  František Kočka, 1. EVDG

Narodil som sa v roku 1954 a po  
absolvovaní základnej a strednej  
školy som ukončil právnickú fakultu 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach.

Od roku 1978 som pracoval na 
štátnej arbitráži, kde som sa venoval 
oblasti hospodárskeho práva. Krát-
ku dobu som potom pracoval na Kraj-
skom súde v Košiciach a od roku 
1992 vykonávam advokátsku prax.

Pri mojej práci bolo a je stále 
mojim krédom riešiť veci pozitívnym 
prístupom a presvedčiť o takomto 
prístupe všetkých dotknutých účastní-
kov. Výsledky mojej práce dokázali, že 
takýto prístup je správny a aj v sporo-
vých veciach je možné nájsť riešenie. 
Dobrým veciam som mal záujem vždy 
pomáhať a z tohto dôvodu som sa 
v poslednom období venoval aj Akadé-
mii vzdelávania, kde som bol členom 
Ústrednej rady a v súčasnosti od roku 
2010 som členom Správnej rady UMB 
Banská Bystrica.

Mám dve deti, syna a dcéru a tri 
vnúčatá, z ktorých sa veľmi teším, aj 
keď ich rodičia si myslia, že by som sa 
mohol častejšie s nimi tešiť.

Možno viac by som sa mal venovať 
svojim koníčkom, keď ani ako poľov-
ník som v lese dlho nebol a ani ako 
rybár dlho nesedel pri vode.

Som členom 1. LC Košice. Vo ve-
dení klubu som bol od roku 2009 až 
do roku 2013 vo viacerých funkciách. 
V období od roku 2012 som pracoval 
v kabinete distriktu a v roku 2013 na 
XXI. konvente v Košiciach som bol zvo-
lený za 2. VDG. Pri tejto príležitosti by 
som chcel opätovne poďakovať všet-
kým členom 1. LC Košice, ktorí sa zú-
častnili organizovania tohto konventu 
a prispeli tým k Vašim pekným spomi-
enkam na Košice.

Vo svojej práci 1. VDG budem pre-
dovšetkým vychádzať z povinností, 
ktoré mi ukladajú Stanovy Lions Clubu 
International Distrikt 122 Česká re-
publika a Slovenská republika, ktorý-
mi sme všetci viazaní. Som toho názo-
ru, že dnešná zložitá doba si vyžaduje 
aktívny prístup k riešeniu problémov 
a možno niekedy aj iný ako zaužívaný. 
Pri naplňovaní cieľov lionov musia byť 
predovšetkým silné jednotlivé kluby 
a ich sila musí spočívať v aktivite tých-
to klubov. Myslím si, že mali by sme 
sa navzájom viacej poznať, vzájom-
ne si pomáhať a tak spojovať členov 
putom priateľstva, dobrého kamarát-
stva a vzájomného porozumenia. Mu-
síme dať o sebe viac vedieť, najmä na 
úrovni klubov vo svojom okolí, ale aj 
z úrovne distriktu. Som presvedčený, 
že k tomu vie veľmi pomôcť aj naša 

webová stránka a náš časopis. Aj tu je 
však potrebné zdôrazniť, že ich obsah 
bude záležať predovšetkým od toho, 
ako sa na jeho tvorbe budú zúčast-
ňovať jednotlivé kluby. Privítam aké-
koľvek podnety na ich vylepšenie.

Myslím si, že som človekom, ktorý 
podporuje otvorené diskusie členov 
klubu, a aj niektoré súčasné situácie 
v našom distrikte sú riešiteľné len na 
základe otvorenej diskusie a v rámci 
stanov distriktu.

Vážení lioni, do lionského roku 
2014/2015 by som Vám chcel popri-
ať predovšetkým veľa zdravia, osobnej 
a pracovnej pohody a veľa myšlienok 
a činov, ktoré pomôžu rozvinúť lionské 
hnutie v našom distrikte.  

Narodila jsem se v roce 1953 v Brně. 
Vystudovala jsem střední zdravotnic-
kou školu, na které jsem potom 10 let 
pracovala při výchově nových zdravot-
ních sester. Po doplnění vzdělání v ob-
lasti sociální péče na Institutu pro 
další vzdělávání zdravotnických pra-
covníků jsem pracovala jako vedou-
cí setra sociální péče nejprve na okre-
se Brno-venkov, od roku 1989 pak 

v rámci Brna-města. V současné době 
na odboru sociální péče magistrátu 
města Brna vedu referát péče o těžce 
zdravotně postižené občany.

Jsem vdaná, mám dva syny, devíti-
letého vnuka a dalšího na cestě. Star-
ší syn pracuje v oboru IT jako konzul-
tant systémů SAP, mladší pracuje v re-
alitní oblasti. Manžel mě v činnosti pro 
liony podporuje a s mým mateřským 

klubem spolupracuje při správě webu.
Jsem zakládající členkou LC Brno 

Špilberk (založen v roce 1996), po ně-
kolik období jsem zastávala funkci 
prezidentky klubu. V tomto lionském 
roce jsem členkou představenstva 
klubu. Na všech nejvýznamnějších ak-
cích našeho klubu, zejména pravidel-
ných setkáních seniorů z brněnských 
domovů pro seniory, zajištění obleče-

2. vDG D-122 2014–2015
  Lea Janků, 2. EVDG

22. KONVENT
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ní pro bezdomovce ze sponzorského 
daru, při věcné podpoře základní školy 
pro nevidomé a Ústavu pro nevidomé 
v Brně-Chrlicích, i akcích ve spolupráci 
s LC Brno, jako je pravidelný každoroč-
ní Lionský ples, jsem měla aktivní or-
ganizační podíl.

Členkou kabinetu distriktu jsem od 
roku 2007, kdy jsem přijala pozvání 
DG Tomáše Ryby na práci v kabinetu. 
Od roku 2011 do svého současného 
zvolení 2. VDG jsem působila jako zó-
nový chairman pro jižní Moravu.

Své úsilí v mé nové pozici budu 
směřovat k zlepšení vzájemné komu-
nikace jak mezi jednotlivými kluby, tak 
také mezi kluby a kabinetem. Hodlám 
se také konkrétně spolupodílet na za-
jištění jarního zasedání mezinárodní 
rady ředitelů LCI v roce 2015 v Praze.

Vážení lioni, věřím, že naším spo-
lečným úsilím se nám podaří neustále 
naplňovat a rozvíjet ušlechtilé myšlen-
ky našeho lionského hnutí.  

BELADICE 2014

Rudolf Hlavačka Guvernér distriktu LC Nitra
Radim Dvořák Poslední minulý guvernér distriktu LC Rychnov nad Kněžnou
Emilie Štěpánková 1. viceguvernér distriktu LC Plzeň Bohemia
František Kočka 2. viceguvernér distriktu LC Košice
Anton Gerák Sekretář kabinetu LC Praha Bohemia Ambassador
Zdeňka Kolářová Pokladník kabinetu LC Plzeň Bohemia
Jana Nováková Členka rady kabinetu, zmocněnec pro Golf tour LC Praha LADIES
Jan Štěrba Člen rady kabinetu LC Teplice
Jan Haur Člen rady kabinetu, zónový chairman ČR – Praha,  

informatika a webová prezentace
LC Praha Bohemia Ambassador

Jaroslav Novotný Šéfredaktor bulletinu LC Praha Bohemia Ambassador
Jaroslava Vančurová Zónový chairman ČR – Karlovy Vary a lázně LC Karlovy Vary Diana
Milan Nemrava Zónový chairman ČR – Severní Čechy LC Teplice
Jana Kovářová Zónový chairman ČR – Západní Čechy, zmocněnec  

pro Mírový plakát
LC Plzeň Bohemia

Petr Ministr Zónový chairman ČR – Východní Čechy LC Pardubice
Jan Bouma Zónový chairman ČR – Jižní Čechy LC Tábor
Lea Janků Zónový chairman ČR – Jižní Morava LC Brno Špilberk
Zdeněk Svozil Zónový chairman ČR – Severní Morava a Slezsko,  

zmocněnec pro Lions Eye
LC Olomouc

Miloš Paliatka Zónový chairman SR – Nitranský region LC Nitra
Janka Slaná Zónový chairman SR – Banský región LC Banská Bystrica LEA
Monika Orlická Zónový chairman SR – Košice a Prešove LC Prešov
Jozef Loviška Council chairman LC Nitra
Tomáš Potěšil Komunikace a média LC Tábor
Vojtěch Trapl GLT koordinátor LC Praha Bohemia Ambassador
Petr Humpolík Mezinárodní vztahy LC Praha Heraldic
Olga Kahánková Medzinárodní výměna mládeže D-122 LC Opava
Martin Rafaj Medzinárodní výměna mládeže D-122 LC Bratislava BONA FIDE
Štefan Nehéz Dokumentaristika a Leo kluby LC Nitra
Jan Kalaš Zmocněnec projektu pro LOEC a LQ LC Praha Hartig
Bohumír Krátky Zmocněnec pro sběr brýlí LC Kremnica
Tibor Buček Zmocněnec pro projekt nemocnice v Keni LC Nitra

kabinet distriktu v období 2013–2014
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lions Recycle For sight
  Bohumír Krátky, zmocnenec zberu okuliarov

Realizáciou programov LCI každý klub vo svojom okolí zmenšuje 
dopady globálnych či lokálnych problémov, pomáha zlepšovať 
komunitu, v ktorej žije, a dáva informáciu o napĺňaní motta hnutia 
„We Serve“.

Pýtate sa: „Čo nám prináša zber použi-
tých okuliarov?“ 

Ľudia vo vašom okolí sa môžu stať 
partnermi Vášho klubu pri zbere oku-
liarov, ak ich budete dobre informo-
vať, zapojíte ich do procesu, prejavíte 
im uznanie a podporu. Počas účasti na 
akciách organizovaných Vašim klubom 
môžete povedať ľuďom o svojom klube 
a programoch LCI a dať im možnosť da-
rovať použité okuliare. Rozmiestnením 
boxov na verejných priestranstvách 
(obchodné centrá, cafetérie, lekár-
ne, optické obchody, stredné a vysoké 
školy, knižnice...) sa stávate kontakt-
ným miestom pre verejnosť umožňujú-
cim zmysluplné využitie použitých oku-
liarov. Oslovte optické obchody, ktoré 
Vám môžu ponúknuť dodávku rámov, 
ktorých výroba a predaj bol ukončený. 
Samozrejme vždy keď to bude vhodné 
poskytnite darcom použitých okuliarov 
rýchlu a ústretovú spätnú informáciu 
kam smerujú zozbierané okuliare a čo 
členovia Distriktu 122 už urobili. 

Podporte ciele programu!
Členovia Distriktu 122 sa zapojili rov-
nako ako v predošlých rokoch do pro-
gramu Lions Recycle for Sight (LRfS). 
Počas lionského roku 2013–2014 do 

dvoch zberných miest v Prahe a v Nitre 
smerovali desiatky dioptrických a sl-
nečných okuliarov z klubov.

314 kusov zozbieraných okulia-
rov bolo z pražského zberného mies-
ta poskytnuté pani profesorke Nataliya 
Mensa na pomoc zrakovo postihnutým 
v Ghane v lokalite Cape Coast. 

4624 kusov zozbieraných okulia-
rov (1. LC Košice – 1003 ks; LC Brno – 
419 ks; LC Banská Bystrica – 157 ks; 
LC Praha Heraldic – 48 ks; LC Banská 
Bystrica LEA – 29 ks...)  bolo 12. mája 

2014 za podpori partnerov odovzda-
ných do zberného miesta Centro Italia-
no Lions Per La Raccolta Degli Occhia-
li Usati v Taliansku. V 18 recyklačných 
centrách zriadených LCI dobrovoľníci 
tieto okuliare čistia, zoraďujú podľa op-
tickej mohutnosti a balia. Väčšina z re-
cyklovaných okuliarov je distribuova-
ná do rozvojových krajín, kde pomôžu 
ľuďom, ktorí to potrebujú. 

Zvážte, ako sa môže podieľať a po-
môcť Váš klub pri zbere okuliarov v na-
sledujúcom období. Podporte ciele pro-
gramu LRfS, využite možnosť ktorú od 
roku 1990 majú členovia lions klubov 
na celom svete a zviditeľnite činnosť 
svojho klubu a ich členov v regióne, 
v ktorom pôsobíte.  

Bohumír Krátky a Luigi 
Tavano, prezident 
talianskeho centra Lions 
Recycle for Sight
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lC Tábor uskutečnil již Xiv. dobročinný koncert
  Miroslav Kotěšovec, sekretář LC Tábor

Cílem XIV. dobročinného koncertu bylo nejen přinést návštěvníkům 
příjemný kulturní zážitek, ale i předat finanční dary, jejichž zdrojem 
byl tento koncert a další aktivity našeho lionského klubu. 

Uspořádáním koncertu jsme chtěli pro-
pagovat LC i LEO klub Tábor a přesvěd-
čit veřejnost, že peníze od ní získávané 
pod heslem pomoci potřebným, jsou 
slova pravdivá a naplňující lionské po-
slání.

Morální záštitu nad koncertem pře-
vzal starosta města Tábora Ing. Jiří 
Fišer, účast přijal senátor a staros-
ta města Chýnova Mgr. Pavel Eybert, 
který klubu přispívá obyčejně při pří-
ležitosti koncertu finančními dary, aby 
pomohl navýšit darované částky. Zú-
častnili se i starosta Sezimova Ústí 
Mgr. Ing. Martin Doležal a ředitel Zá-
kladní umělecké školy Sezimovo Ústí 
Mgr. Josef Janda. Pozvání přijal i prezi-
dent LC Praha Strahov San Giorgio pan 
Milan Horáček s manželkou.

Nejpodstatnější z organizačního 
hlediska je vždy rozhodnutí, koho zařa-
dit do programu a udělat koncert při-
tažlivý, a tak naplnit sál divadla. Dávno 
již zmizela z Tábora vojenská posádko-
vá hudba, která byla vždy zlatým hře-
bem koncertů a přitáhla mnoho diváků. 
Rozhodovali jsme se, zda využít umělce 

věhlasného jména, nebo dát příležitost 
umělcům regionálním. Náš typ padl na-
konec na Základní uměleckou školu 
v Sezimově Ústí, která se předtím podí-
lela na koncertu našeho LEO klubu. 

Tak se na první jarní den 21. března 
2014 setkali v Divadle Oskara Nedba-
la diváci a mladí umělci. Děti působí 
na diváky vždy zvláštním způsobem. Já 

osobně jim pokaždé držím palce, aby 
se jim vše bezvadně povedlo. A bylo 
to opravdu tak. Pokud řekneme, že 
v první části představení, v níž vystupo-
vali nejmladší sólisté, bylo vše okouz-
lující a dojemné, můžeme konstatovat, 
že v druhé části, v níž vystupoval Music 
Stars Band, v němž byla zastoupena 
mládež studující střední školy, bylo vše 

fantastické. Tato hudební skupina pro 
každý hraný světový evergreen střída-
la své složení, vše v dynamice a bez ja-
kýchkoli pauz.

Do programu vstoupil i náš klub. 
Prezident klubu Ing. Jiří Málek ve svém 
krátkém vystoupení seznámil publi-
kum s činností klubu za celou dobu 
jeho existence a s nejdůležitějšími akti-
vitami, které řešíme. Vyzdvihl i zásluhu 
našeho klubu na vybudování indukč-
ní smyčky v obou sálech divadla, která 
umožňuje nedoslýchavým s pomo-
cí svých naslouchacích zařízení slyšet 
to, co se říká do mikrofonů na podiu. 
V závěru prezident sdělil, že za 16 roků 
bylo na všechny klubové aktivity ve pro-
spěch veřejnosti a mládeže vynalože-
no 1,45 milionu korun a organizace pe-
čující o postižené občany z této část-
ky obdržely 670 tisíc. Jako konferenciér 
a organizátor koncertu jsem předsta-
vil i prezidentku LEO klubu slečnu Zu-
zanu Oulehlovou. Přiblížil publiku čin-
nost této organizace a za všechny pří-
tomné LEO klubu poděkoval. Většina 
členů této organizace je z táborského 

Předání symbolických šeků, 
třetí zleva prezidentka 
LEO klubu Zuzana Oulehlová

Závěrečné poděkování 
Music Stars Bandu

Pomoc potřebným 
naplňuje lionské 

poslání
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gymnázia Pierre de Coubertina. Členo-
vé LEO klubu podporují trvale Sdruže-
ní postižené dítě o.s. přímou prací s po-
stiženými dětmi a přispívají organiza-
ci i finančně. Během koncertu, formou 
symbolických šeků, LC Tábor předal tá-
borské pobočce Střediska integračních 
aktivit sjednocené organizace nevido-
mých a slabozrakých 15 000 Kč, Pora-
denskému centru neslyšících a nedo-
slýchavých Tábor 10 000 Kč, Sdružení 
postižené dítě o.s. Tábor 5000 Kč a or-
ganizaci ILCO Tábor (dobrovolné sdru-
žení stomiků) 5000 Kč.

LEO klub předal Sdružení postižené 
dítě o.s. Tábor dalších 7000 Kč.

soutěž Mírový plakát
Rovněž byla vyhodnocena aktivita za-
měřená na děti ve věku 11–13 roků. 
Před zahájením koncertu proběhla ver-
nisáž s vyhodnocením celosvětové sou-
těže Mírového plakátu, kterou dlouhá 
léta organizují naši členové Mgr. Bohu-
mír Fučík a Ing. Václav Hofreiter. Sou-
těže se zúčastnilo celkem 144 dětí ze 
ZŠ Zborovská v Táboře. Deset nejlep-
ších Mírových plakátů bylo představe-
no na vernisáži ve foyeru divadla a je-
jich autoři byli oceněni diplomem prezi-
denta klubu a finančním darem klubu. 

V rámci koncertu pak bylo předáno pre-
zidentem klubu ocenění Natálii Sedláč-
kové od guvernéra distriktu, spojené 
též s finanční odměnou. Mírový plakát 
autorky obdržel v distriktním kole jedno 
z nejvyšších ocenění a byl poslán do 
mezinárodního kola konaného v USA.

Finanční zisk z vlastního koncertu 
byl po zaplacení nájmu za sál divadla, 
předání finančního daru ZUŠ Sezimovo 
Ústí a odečtení ostatních nákladů mini-
mální, ale cíle koncertu byly naplněny. 
Příští rok nás tedy čeká koncert poloju-

bilejní, tedy patnáctý, o kterém je třeba 
již dnes začít přemýšlet. 

Fotodokumentaci z vernisáže po-
řídil Ing. Václav Hofreiter a z vlastní-
ho koncertu pan Tomáš Pazourek, kte-
rým prostřednictvím lionského časopi-
su také děkuji.  

Prezident klubu Jiří Málek 
předává ocenění dětem, 

které se zúčastnily soutěže 
Mírový plakát

Na krásném modrém Dunaji...
  Jaroslav Novotný, šéfredaktor

Ačkoli název nejslavnějšího valčíku Johanna Strausse ml. v nás musí 
nutně evokovat vznešené prostředí císařské Vídně, čeští a slovenští 
lioni si krás Dunaje užívali na jeho horním toku, v malebném kraji 
Dolního Bavorska jižně od Řezna.

Pořadatel letošní jumelage (23.–25. 5. 
2014), Distrikt 111-BO, vybral za vý-
chodisko Bad Gögging, lázeňské 
město ležící na řece Abens nedaleko 
jejího ústí do Dunaje. Lázně mají dvou-
tisíciletou historii, neboť již staří Říma-
né znali léčivé účinky zdejších sirných 

pramenů a zde založené sídlo Kas-
tell Abusina dokonce osobně navští-
vil císař Trajanus. Z těchto dob se sice 
zachovaly četné památky, sláva lázní 
však upadla a podařilo se ji obnovit 
až počátkem minulého století, takže 
nyní se zde nachází moderní lázeňský 
komplex, včetně rozlehlého hotelu Mo-
narch, ve kterém jsme byli ubytováni.

Naše první cesta vedla již v pátek 
v podvečer do nedalekého Abensber-

Hundertwasserova věž 
se tyčí k nebi
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gu, kde jsme mohli obdivovat „Pivní 
věž“, která je součástí pivního muzea 
pivovaru Kuchelbauer, postavenou 
podle plánů známého rakouského ar-
chitekta Friedensreicha Hundertwas-
sera (vlastním jménem Stowasser), 
jehož dílo známe zejména z Vídně. 
Hundertwasser se však realizace ne-
dočkal, neboť zemřel v roce 2000 při 
plavbě výletní lodí u Nového Zélandu. 

Ještě dalších dlouhých sedm let tr-
valo, než byl položen základní kámen 
stavby, neboť obyvatelé města v čele 
se starostou protestovali proti stav-
bě, která podle jejich názoru narušo-
vala siluetu města, a věc musela být 
řešena u soudu. Stavba byla nakonec 
realizována spolupracovníkem Hun-
dertwassera architektem Peterem Pe-
likanem, který snížil původně pláno-
vanou sedmdesátimetrovou výšku 
věže o polovinu. Věž byla dokončena 
až v roce 2010, tedy po jedenácti le-
tech příprav, plánování a výstavby, ale 
především dlouhotrvajících soudních 
sporů. Dnes je však věž největší turis-
tickou atrakcí města a občané proto 
mohou být jen rádi, že svoji soudní při 
nevyhráli. 

Na Dunaji
Večer jsme pak strávili v nedalekém 
Sandharlandenu na chřestové farmě, 
kde jsme si pochutnávali na oblíbené 
německé specialitě, chřestu – vždyť 
chřestová sezóna právě vrcholila. 
A k němu samozřejmě neodmyslitel-

ně patřilo i místní kvasnicové pšenič-
né pivo.

V sobotu dopoledne jsme se pře-
pravili do Kelheimu, nevelkého města 
ležícího při ústí řeky Altmühl do Du-
naje. Na strmém útesu nad souto-
kem obou řek se honosně tyčí mo-
numentální stavba Památníku osvo-
bození (Befreiungshalle), zbudova-
ná v období let 1842–1863 králem 
Ludvíkem I. na oslavu slavných vítěz-
ných bitev proti Napoleonovi I. v le-
tech 1913–1915 a následného sjed-
nocení Německa. Ve 45 metrů vyso-
ké kruhové hale 34 soch bohyň vítěz-
ství symbolizuje 34 států, které zalo-
žily po vítězné osvobozovací válce Ně-

Pivo chutnalo českým 
i německým lionům i na lodi

Gerhard Distler, DGE 111-BN

Vznešený památník nad 
Dunajem ukrývá pod vysokou 
kopulí bohyně vítězství
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meckou konfederaci. Nechybí samozřej-
mě ani připomenutí jednotlivých vítěz-
ných bitev a slavných vojevůdců (a mezi 
nimi jméno rakouského polního maršá-
la knížete Schwarzenberga).

Následně jsme změnili doprav-
ní prostředek – přestoupili jsme z au-
tobusu na loď a vydali se na téměř ho-
dinovou plavbu po Dunaji. Řeka Dunaj 
je již v těchto místech mohutným vod-
ním tokem, ale původní řečiště leželo 
na jiném místě a miliony let trvalo, než 
si vody Dunaje prorazily cestu přes skal-
ní masivy místy, které se dnes označují 
jako Donaudurchbruch (průlom Dunaje). 
Na tomto cca pětikilometrovém úseku 
jsou břehy Dunaje vysoké a strmé s mo-
hutnými skalami, mezi kterými nechy-
bí ani útvary nazvané Zkamenělá dívka, 
Vinná sklínka či Znešvaření bratři. 

Nakonec jsme dopluli až k cíli – ke 
klášteru Weltenburg. Jedná se o nej-
starší benediktinský klášter v Bavorsku, 
který byl založen již v roce 620. Kláš-
ter se pyšní ještě jedním primátem – je 
v něm nejstarší klášterní pivovar na 
světě, neboť tamní mniši zde vařili pivo 
již od roku 1050! Po obědě v klášterní 
restauraci jsme mohli obdivovat největ-
ší architektonickou chloubu kláštera – 
perlu vrcholného baroka Asamkirche, 
vybudovanou bratry Asamovými v le-
tech 1716–1739.

lionské projekty spřátelených 
distriktů
Při společném zasedání kabinetů všech 
zúčastněných distriktů jsme se navzá-
jem informovali o činnosti lionů. Gu-
vernér Distriktu 111-Bayern Ost Rein-
hold Weidecker nás například sezná-
mil s tím, že v distriktu působí celkem 
43 lionských klubů, a zajímavá je i ná-
rodnostní pestrost lionů, například v ne-
dávno založeném klubu ve Weidenu 
jsou lioni sedmi národností. Z aktuál-
ních projektů distriktu guvernér zmínil 
např. lékařskou pomoc republice Togo 
a zejména pomoc obětem tajfunu na Fi-
lipínách, kdy se lionům podařilo zajistit 
prostředky ve výši 1,5 milionu eur! Ger-
hard Distler, EDG Distriktu 111-Bayern 
Nord nám pak přiblížil práci lionů sever-
ního Bavorska. Působí zde 63 klubů, 
které mají celkem 2200 členů. Je tedy 
zřejmé, že nemají žádné malé kluby, 
vždyť průměrný počet členů v klubech 
je téměř 35. Stejně jako v předchozích 
letech např. uspořádali v letních měsí-
cích mládežnický kemp. Také jejich di-
strikt pomáhá zemím tzv. třetího světa, 
konkrétně jejich pomoc směřovala do 
Keni.

O činnosti našeho distriktu poda-
li informace Emilie Štěpánková, EDG, 
a Radim Dvořák, PDG. Německé přáte-
le zaujala zpráva o pořádání schůze ře-
ditelů LCI v Praze v dubnu příštího roku. 
Rovněž byly konkretizovány plány se-

tkání v dalších letech. Původně měla ju-
melage v příštím roce zajišťovat distrikt 
111-BO, tento distrikt však zajišťuje 
v konání konventu německého multiDi-
striktu 111 v Bamberku, bylo proto do-
jednáno, že další jumelage zajistí v ter-
mínu 8.–10. 5. 2015 náš distrikt. 

Jumelage vyvrcholila jako obvykle 
slavnostní společnou večeří, při které 
byli oceněni přední představitelé všech 
tří distriktů.

od Bamberku po Bad Gögging
Na závěr se nelze nezmínit o jedné 
zvlášť potěšující skutečnosti. Letoš-
ní jumelage se z naší strany zúčastni-
lo 52 osob z 11 lionských klubů. Jaký to 
rozdíl například oproti jumelage v roce 
2005 v Bamberku, kdy se podařilo ob-
novit pravidelné setkávání našich a ba-
vorských lionů a kdy celý program ju-
melage absolvovali jen čtyři naši lioni. 
V této souvislosti je třeba vyslovit podě-
kování jednak Petru Humpolíkovi, členu 
kabinetu pro mezinárodní vztahy, který 
naši účast organizoval, a dále členům 
LC Pardubice, kteří nejen zajistili au-
tobus pro naše liony na trase Pardubi-
ce–Praha–Plzeň–Bad Gögging a zpět, 
ale postarali se i o výjimečně dobrou 
atmosféru během této dlouhé cesty. 
Ani německá strana nezůstala pozadu, 
z Distriktu 111-BO přijelo 30 účastníků 
a z Distriktu 111-BN jich bylo 16. Naši 
lioni byli tedy dokonce v těsné převaze. 
Co do počtu účastníků se tak letošní ju-
melage stala největší v dosavadní his-
torii vzájemných vztahů našich a bavor-
ských distriktů.  

Zleva Emilie Štěpánková, 
DGE 122, Hanna Cordes 
a Reinhold Waldecker, 
DG 111-BO

Klášter Weltenburg leží 
v ohbí Dunaje
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20 let lC Nitra
  Igor Tarabčák, sekretár LC Nitra

Pri príležitosti 20. výročia založenia LC Nitra sa dňa 22. novembra 
2013 konalo v spoločenskej sále Hotelovej akadémie v Nitre 
slávnostné zasadnutie Charter Night, ktorého sa zúčastnili súčasní 
ako aj bývalí členovia klubu a pozvaní vzácni hostia. Ľudový súbor 
Zobor príjemne naladil prítomných na večernú klubovú udalosť. 

Lionská hymna a pochod otvorili zasad-
nutie v zmysle oficiálneho protokolu. 
Následne sa slova ujal sekretár klubu 
a moderátor celého večera Igor Tarab-
čák, ktorý všetkých privítal a predsta-
vil prítomných hostí – predsedu Nitri-
anskeho samosprávneho kraja Mila-
na Belicu, primátora mesta Nitra Joze-
fa Dvonča, prezidentku dámskeho cha-
ritatívneho klubu Homo Nitriensis Mar-
gitu Štefánikovú, prezidentov a členov 
lionských klubov v Piešťanoch a v Bra-
tislave, prezidentov Rotary Clubov 
Nitra I a II.

Oficiálnu časť otvoril svojim prího-
vorom súčasný prezident klubu Robert 
Hipp, ktorý zdôraznil aktivity klubu v prí-
tomnosti ako aj prespektívy ďalšej cha-
ritatívnej činnosti jeho členov. Násled-
ne sa slova ujal súčasný guvernér Di-
striktu 122, ktorý združuje všetky lion-
ské kluby v Slovenskej a Českej repub-
like Rudolf Hlavačka. Guvernér, ktorý je 
zároveň členom LC Nitra, zdôraznil ak-
tivity nášho klubu v kontexte celého di-
striktu, pričom vyzdvihol celodistriktný 
projekt nemocnice v Keni, ako aj mimo-
riadny úspech akcie levie očko v Nitri-
anskom regióne.

Spomienkovo ladený príhovor jedné-
ho zo zakladajúcich členov nitrianske-
ho klubu Kamila Bereseckého oslovil 
mnohých nielen súčasných, ale najmä 
bývalých členov klubu, ktorí v značnom 
počte využili možnosť stretnúť sa so 
svojimi priateľmi.

Oficiálna časť večera pokračovala 
príhovormi nitrianskeho župana Milana 

Belicu, primátora Jozefa Dvonča a pre-
zidentky klubu Homo Nitriensis Margi-
ty Štefánikovej. Všetci traja ocenili prí-
nos aktivít členov LC Nitra v uplynulom 
dvadsaťročnom období nielen v meste 
Nitra, ale aj v celom nitrianskom regi-
óne, a ocenili ich písomnými listinami 
a upomienkovými darmi, ktoré prevzal 
prezident klubu Robert Hipp.

Prvú, oficiálnu časť zasadnutia 
ukončil slávnostným prípitkom prvý pre-
zident LC Nitra Tibor Kraščenič.

aktivity klubu
Po slávnostnej večeri pokračovalo za-
sadnutie druhou, pracovnou časťou, 
v ktorej naši členovia prezentovali ak-
tivity klubu v poslednom období. Tibor 
Buček nám predstavil výsledky troch 
etáp výstavby nemocničky v Keni, ktoré 
podložil podrobnou fotodokumentáci-
ou. Miloš Paliatka nás informoval o sú-
časnom stave projektu levie očko. Ná-
sledne Jozef Loviška slovom aj obrazom 
sprítomnil zúčastneným priebeh celo-
svetového konventu Lions International 

v Hamburgu. Pavol Varga prezentoval 
výsledky práce členov klubu v Dome so-
ciálnej starostlivosti v Klasove, ktorého 
riaditeľka za tiež zúčastnila nášho za-
sadnutia a poďakovala sa za úspešnú 
a zmysluplnú spoluprácu. Záverom si 
Ján Fulup zaspomínal na svoju účasť na 
konvente klubu v ďalekom Islande.

Po tejto pracovnej časti, ktorá sa 
stretla skutočne s veľkým záujmom prí-
tomných, nasledovala spoločenská zá-
bava s hudbou a tancom.  

Prezidentka Homo Nitrienzis 
Margita Štefaniková oceňuje 

prezidenta LC Nitra  
Roberta Hippa
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odi iel Zdeno somora

Ing. Zdenko Somora sa narodil 
11. 4. 1936 v Teheráne, v Perzii.  
Jeho otec bol do Perzie vyslaný  
Škodovými závodmi, kde ako strojár- 
sky odborník pracoval na výstavbe  
cukrovarov. V Perzii sa narodila jeho 
sestra Eva a v Perzii celá rodina preži-
la vojnu. 

V roku 1945 sa vrátili do Českoslo-
venska a zostali bývať v Trnave, kde 
otec pracoval v cukrovare. Zdenko v Tr-
nave aj zmaturoval a do konca živo-
ta chodil rád na maturitné stretnutia. 
V Bratislave vyštudoval strojnícku fa-
kultu Vysokej školy technickej. 

Jeho veľkou láskou bola hudba. Ako 
10–11ročný chlapec dostal od mamy 
do daru hornu a so svojimi priateľmi – 
šišákmi, Pablom a Luďom, vyhrávali na 
dvore pod orechom. Ich priateľstvo vy-
trvalo až do smrti. Aj Zdenkova láska 
k hudbe. Už počas vysokoškolských 
štúdií sa stal členom folklórneho súbo-
ru Technik,  bol jedným zo zakladateľov 
Komorného orchestra a istý čas jeho 
dirigentom. Bol členom KZFST- klubu 
zaslúžilých fanatikov súboru Tech-
nik. Klub tvorilo 8 skvelých mužov, kto-
rých priateľstvo trvá viac než pol storo-
čia: od študentských čias až do smrti. 
Je to obdivuhodné  priateľstvo vzác-
nych ľudí.

Zdenko ako 28ročný sa  oženil 
s Elenkou, rodenou Adamíkovou a mali 
spolu dcéru Natáliu. V manželstve žili 8 
rokov. V roku 1982 sa druhýkrát oženil 
s Vierkou rodenou Brestičovou, ktorá 
sa stala jeho Babukou. Ich manželstvo 
trvalo 32 rokov a 1 mesiac. Posledných 
12 rokov života bolo pre Zdenka veľmi 
ťažkých, pretože ochorel Parkinsono-
vou chorobou a pridružili sa aj ďalšie 
neduhy. Spolu s Babukou bojovali proti 
stále sa zhoršujúcemu zdravotnému 
stavu Zdenka. Svoj boj proti tejto cho-
robe prehrali. 

Zdenko Somora celý svoj život ctil 

prácu, priateľstvo, lásku, spravodlivosť. 
Až do zániku cukrovarníckeho priemys-
lu na Slovensku pracoval na generál-
nom riaditeľstve Cukor-cukrovinky ako 
riaditeľ technického úseku. Do konca 
života udržiaval priateľské vzťahy 
a stretával sa s bývalými spolupracov-
níkmi nielen v Bratislave, ale na celom 
Slovensku, ba aj v Čechách a v zahra-
ničí. Pre svoju odbornosť a ľudskosť bol 
váženým členom cukrovarníckej obce.

Zdenko bol človekom s veľkou cha-
rizmou. Bol jedným so zakladateľov li-
onského hnutia v Československu. Bol 
prvým slovenským guvernérom a za-
kladajúcim členom LC Bratislava Is-
tropolis. Vo funkcii guvernéra zakla-
dal mnohé lionské kluby v Čechách i na 
Slovensku. Na činnosti LC Istropolis sa 
aktívne zúčastňoval až do svojej smrti.

Zdenko Somora bol skvelým člove-
kom. Miloval svojich najbližších, man-
želku, dcérku a vnuka Róberta, na kto-
rého bol veľmi hrdý. Ctil rodinu, pria-
teľstvo, slušnosť, lásku, krásu, elegan-
ciu, hudbu, vzdelanosť. V širokej somo-
rovskej rodine bol veľmi váženým čle-
nom. Miloval svoju sestru, stal sa dru-
hým otcom jej dcérkam Táničke a Mar-
tinke.

Odišiel šľachetný človek.
Česť jeho pamiatke.  

Zdenko, s hlbokým smútkom v srdci, lú-
čime sa s Tebou všetci Tvoji spolulioni 
z LC Bratislava Istropolis, jedného z pr-
vých v Československu, ktorého si bol 
zakladajúcim prezidentom v roku 1991 
a ktorý vďaka Tebe po dlhé roky zotrval 
na tých „Tvojich“ pravých hodnotách li-
onského hnutia. 

Na prvom valnom zhromaždení no-
vozaloženého Československého Di-
striktu 122 na jar 1993 v Brne bol na 
post prvého guvernéra distriktu na rok 
1993–94 zvolený Ing. Zdenko Somo-
ra. Ako prvý guvernér si plnil svoje po-
vinnosti s precíznosťou jemu vlast-
nou, lionské hnutie a jeho rozvoj boli 
pre Zdena srdcovou záležitosťou. Veno-
val sa mu naplno, bol členom kabine-
tu, viacnásobným prezidentom, zúčast-

nil sa Konventu v USA, dlhé roky bol ga-
rantom nášho priateľstva s Charter klu-
bom Castra Regina v Regensburgu, za-
strešoval medzinárodné aktivity s lionmi 
priateľmi z Čiech, Rakúska a okolitých 
krajín, bol medzinárodne uznávanou au-
toritou lionského hnutia. Zdenko pri-
pravoval štruktúry, vylepšoval stanovy, 
bol krstným otcom a stál pri zrode nie-
koľkých nových lionských klubov na Slo-
vensku, dbal na čistotu lionskeho jazyka 
ako aj čistotu klubového života. Za tých 
23 rokov aktívnej činnosti prešli cez náš 
klub desiatky členov a v každom z nich 
niečo dobré zanechal. Vštepil nám zá-
sady, ktoré navždy budú základom čin-
nosti nášho klubu. Ešte dlho sa bude-
me pýtať pri riešení klubových záležitos-
tí „a čo by na to povedal Zdenko?“ 

Až do posledných chvíľ bol plat-
ným a podnetným členom nášho klubu, 
vždy pripravený nás usmerniť pri klubo-
vej činnosti vychádzajúc zo svojich skú-
seností či už guvernérskych, prezident-
ských, alebo len hlboko ľudských, čo 
bola podstata jeho bytia ako sme ho na 
klube poznali. Jeho rozvážnosť a zása-
dovosť dokázala veľakrát zmierniť rozdi-
elne názory a dosiahnuť spoločné ciele 
charitatívnej činnosti LC Bratislava Is-
tropolis.

Bol si rozvážny guvernér, priamy 
a zásadový prezident, chápavý a trpezli-
vý člen, nezištný a spoľahlivý priateľ. 

Všetci Tvoji lioni sa s Tebou lúčia li-
onským pozdravom

„Slúžime!“  
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Akcie na podporu Svetového týždne 
glaukómu sa konali z iniciatívy prezi-
dentky Slovenskej glaukómovej spoloč-
nosti MUDr. Márie Praženicovej a pána 
Jána Miškoviča z Lions klubu v Banskej 
Bystrici v spolupráci s mestom Banská 
Bystrica, spoločnosťou Geodis Slovakia, 
krajským strediskom ÚNSS v Banskej 
Bystrici, OC Europa v Banskej Bystri-
ci a občianskym združením Zelený zákal 
pod záštitou hlavnej odborníčky MZ SR 

pre oftalmológiu MUDr. Marty Ondrej- 
kovej, PhD.

Dňa 10. 3. 2014 sa v Cikkerovej 
sieni Mestskej radnice v Banskej Bystri-
ci uskutočnili dve bezplatné prednáš-
ky zamerané na glaukómové ochorenia 
určené širokej laickej verejnosti. Akcie 
sa zúčastnilo 55 obyvateľov mesta 
Banská Bystrica. Uvítacie slová odoz-
neli z úst viceprimátorky Doc. Katarí-
ny Čižmárovej, prezidenta Lions klubu 
primára MUDr. Jozefa Valkyho, zástup-
kyne spoločnosti Geodis Slovakia Zuza-
ny Poljovkovej, vedúcej krajského stre-
diska ÚNSS pani Dagmar Filadelfio-
vej. Odborné glaukómové prednášky 
prezentovali MUDr. Mária Praženicová 
a MUDr. Zuzana Kmeťová. Okrem pred-
nášok odoznelo aj rozprávanie paci-
entky o živote s glaukómom a ukážka 
pomoci vodiaceho psa pre slabozrakého 
pacienta. Súčasťou akcie boli prezen-
tácia optických pomôcok pre slabozra-
kých a nevidiacich ako aj zbierka použi-
tých okuliarov pre krajiny tretieho sveta.

11. 3. 2014 sme okrem obyva-
teľov v produktívnom a dôchodkovom 

veku oslovili aj deti v školskom veku , so 
snahou upozorniť na život ľudí so zrako-
vým postihnutím a objasniť glaukómové 
očné ochorenie.

12. 3. 2014 sa v OC Europa usku-
točnilo bezplatné meranie očného tlaku, 
o ktorom boli obyvatelia už vopred 
informavaní z tlače, rozhlasu a televí-
zie. Túto možnosť sa rozhodlo využiť 
222 Banskobystričanov. V rámci mera-
nia boli rozdané informačné brožúrky na 
tému glaukóm a opäť sa konala zbierka 
použitých okuliarov. 

Záujem občanov o prevenciu, aktív-
ny prístup k svojmu zdraviu je neodmys-
liteľnou súčasťou poskytovania zdra-
votnej starostlivosti. Ich záujem nás 
presvedčil o tom, že akcie podobného 
zamerania majú význam. Informovanosť 
a pochopenie podstaty ochorenia je 
základom aktívneho prístupu zo strany 
pacienta a jeho spolupráce s lekárom. 

Sme presvedčení, že energia pori-
adajúcich nebola vynaložená zbytočne 
a preto plánujeme naše aktivity 
v budúcnosti zopakovať, či ich dokonca 
rozšíriť.  

svetový týždeň glaukómu v Banskej Bystrici
  Mária Praženicová, prezidentka Slovenskej glaukómovej spoločnosti

Svetová glaukómová asociácia vyhlásila 9.–15. 3. 2014 za Svetový 
týždeň glaukómu a v rámci neho sa konali z iniciatívy prezidentky 
Slovenskej glaukómovej spoločnosti MUDr. Márie Praženicovej, pána 
Jána Miškoviča z LC v Banskej Bystrici a ďalších nasledovné akcie.

MUDr. Mária Praženicová 
na prednáške s členmi 

LC Banská Bystrica

O optické pomôcky, ktoré 
prezentovalo krajské 
stredisko Unie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, 
bol velký záujem
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Tešíme sa z tradície
  Janka Slaná, charter president LC Banská Bystrica LEA

„Už som sa nevedela dočkať tej fajnej slaninky, čo ste tu vlani mali. 
Dúfam, že ju máte...?“
„Áno, máme slaninku, máme však aj vynikajúcu tlačenku. Pozrite, 
samé mäsko! Jaterničky, klobásky, oškvarky, všetky zabíjačkové 
dobroty...“

Ten kratučký rozhovor mi rezonuje ešte 
aj v tejto chvíli. Premenil sa na hrejivý 
pocit v duši, že nás na námestí očaká-
vali!

Zjavíme sa raz za rok, deň pred po-
polcovou stredou, v deň končiacich sa 
fašiangov, tento rok to bolo 4. 3. 2014.
Toto prekvapivé zjavenie – Fašiango-
vá zabíjačka na námestí – sa zopakova-
lo už po piaty raz... Ráno o deviatej ne-
tradičný pohľad pre zvedavých okoloidú-
cich: rozdelené prasiatko viasiace na ši-
benici, okolo neho páni mäsiari, majst-
ri svojho remesla s pomocníkmi. Reza-
li, kúskovali, mleli, plnili – no naozajstná 
zabíjačka!

O chvíľku už prví spokojní kupujú-
ci neodolali priam maľovaným klobás-
kam, jaterniciam, tlačenke. Mnohí Bys-
tričania sa zastavili a spokojne si po-
chutnávali na čerstvo upečených špeci-
alitkách po celý deň, popoludní dokonca 
aj pri muzike.

Už po piaty raz sa nám podari-
lo rozvoňať slnkom zaliate námestie 
SNP neodolateľnou vôňou a atmosfé-

rou. V dvoch stánkoch už po piaty raz 
ponúkali čerstvo pripravované dobro-
ty členky dámskeho Lions Club Banská 
Bystrica LEA. Kupujúci nemohli tušiť, 
že ich obsluhujú podnikateľky, inžinier-
ky, renomovaná právnička, doktorka.... 

Tieto dámy majú rôznorodé zamestana-
nie, no spája ich snaha pomôcť slabším, 
núdznym, tým menej šťastným.

Verím, že poteším Vás, ktorí ste si 
u nás kúpili spomínané dobroty. Verím, 
že ešte podčiarknem chuť toho kulinár-
skeho zážitku. Svojou kúpou ste prida-
li ešte jednu veľmi dôležitú ingredienciu: 
prispeli ste k finančnému výťažku  
z fašiangovej zabíjačky, ktorý Lions  
Club Banská Bystrica LEA venuje  
hendikepovaným deťom, deťom s viac-
násobným postihom v Banskej Bystrici  
OZ Nožička.  

 Zavítala medzi nás i naša 
„zlatá“ Nasťa Kuzminová

Lionky s primátorom města 
Petrom Gogolom
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1. lC  organizoval Prodobro aj v roku 2014
  Branislav Koniar, 1. LC Košice

1. LC Košice je jedným z kľúčových or-
ganizátorov podujatia už od jeho 1. roč-
níka a 21. marca 2014 bol pri tom, 
keď sa PRODOBRO uskutočnilo už po 
8krát. Zvolený formát Gala Dinner sa 
stretol s veľmi pozitívnym ohlasom. Do-
konalé komorné, takmer rodinné pro-
stredie, poskytla pre tento večer His-
torická radnica na Hlavnej ulici v Koši-
ciach pre 180 pozvaných hostí, medzi 
ktorými nechýbali prezidenti a členovia 
jednotlivých klubov, primátor Košíc Ri-
chard Raši a mnoho ďalších zaujíma-
vých hostí. 

Keďže finančný výnos z každého 
ročníka putuje na iný, spoločensky vý-
znamný cieľ, bolo už vopred rozhodnu-
té, že tentokrát sa podporí myšlienka 
vydania knižnej publikácie o význam-
ných a úspešných rodákoch z východ-
ného Slovenska. 

Hlavné slovo pre Miro smoláka
Tomu sa podriadilo i rozhodnutie komu 
zveriť na podujatí PRODOBRO 2014 
hlavné slovo. Voľba padla na Mira Smo-
láka, rodáka od Sniny, známeho gale-
ristu, znalca umenia a zakladateľa na-

dačného fondu Trebbia. Ten nielenže 
načrel do svojich vážnych i menej váž-
nych spomienok, ale v závere svojho 
vystúpenia otvoril benefičnú dražbu vý-
tvarných diel. 

Príjemnú atmosféru večera svojím 
vystúpením dopĺňali i účinkujúci. Spe-

váčka Katka Koščová svojím recitálom, 
orchester MusicaIuvenalis známymi 
melódiami hudobnej klasiky a tiež spe-
vácke zoskupenie IL Duettomixom skla-
dieb rôzneho žánru.

A výnimočný večer s výnimočnými 
ľuďmi bol úspešne zavŕšený.  

Za jeden z vrcholov kultúrno-spoločenskej sezóny v Košiciach 
môžeme už od roku 2007 s určitosťou považovať i podujatie 
všetkých košických spoločenských klubov, ktorý má príznačný názov 
PRODOBRO.

Výnimočný Východniar,  
pán Miro Smolák

Otvorenie podujatí 
PRODOBRO 2014
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lvi v Pirně
  Jaroslav Novotný, LC Praha Bohemia Ambassador

Lvi se v Pirně setkávají již dlouhá staletí. Město (starší český  
název Perno), které se poprvé připomíná v roce 1233, bylo v letech  
1294–1405 pod českou nadvládou, poté přešlo pod Míšeňskou 
marku. A právě český lev a míšeňský lev shlížejí dodnes z radniční 
věže na celé město.

Do současné doby se zachovalo celé 
historické centrum s řadou barokních 
a renesančních domů s překrásný-
mi historickými portály. Známý italský 
malíř Canaletto (vl. jm. Bernardo Bellot-
to) zachytil v letech 1753–54 náměstí 
v Pirně, zdá se, že od té doby se zde za-
stavil čas, žádný podstatný rozdíl opro-
ti dnešními stavu nezaznamenáme. Vý-
znamný je kostel Panny Marie z 16. sto-
letí s nádhernou klenbou. Nad měs-
tem se tyčí mohutný hrad Sonnenstein, 
u kterého se nachází i nejstarší němec-
ká zahradní restaurace (Biergarten) 
s krásným výhledem na staré město.

Češi s Němci se v Pirně setkávají již 
od historických dob. Původní slovanské 
osídlení, datující se již od 6. století bylo 
samozřejmě později vystřídáno saským 
obyvatelstvem. Během „českého“ ob-
dobí například císař Karel IV šlechtic-

ký sněm. Po bitvě na Bílé Hoře se opak 
Pirna stala útočištěm četných českých 
exulantů. Česko-německé vztahy mají 
v Pirně i novou historii. V roce 1998 
bylo v Pirně založeno Německo-čes-
ké gymnázium Fridricha Schillera, kde 
vedle německých gymnasistů studuje 
i devět českých studentů.

Deset let jumelage
Avšak město nežije jen historií. Praví 
lvi, čeští a němečtí, se v něm setká-
vají i v dnešní době, neboť se stalo 
místem jumelage LC Dresden Cent-
rum a LC Praha Bohemia Ambassa-
dor. Lioni obou spřátelených klubů při-
tom mohli oslavit již desáté výročí ju-
melage. Listina o spolupráci byla po-
depsána mezi LC Praha Ambassador 
a LC Dresden Centrum již 10. 5. 2003 
na zámku Eckberg v Drážďanech pre-
zidenty obou klubů Vojtěchem Traplem 
a Hans-Peterem Landrockem. Od roku 
2005 se setkání obou těchto klubů 
účastnili i členové LC Praha Bohemia 
a po splynutí obou těchto pražských 

Průvodkyně noční Pirnou 

Vznešený portál  
Německého domu

Zleva Vojtěch Trapl, Hans 
Peter Landrock a Jüren Loh 
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klubů pod novým názvem Praha Bohe-
mia Ambassador jumelage s LC Dres-
den Centrum pokračuje do současnos-
ti. V letech 2003–2012 se uskutečni-
lo celkem deset setkání členů obou li-
onských klubu, ať již v Německu nebo 
v Česku. 

Desetiletí jumelage jsme samo-
zřejmě chtěli oslavit již v roce 2013, 
kdy bylo naplánováno setkání právě 
v Pirně. Město, ležící na levém břehu 
Labe, bylo postiženo katastrofální po-
vodní již v roce 2002 a ani v roce 2013 
se záplavy Pirně rovněž nevyhnuly a vy-
žádaly si i lidskou oběť. Ačkoliv v loň-
ském roce dosáhla hladina Labe až 
k radnici na náměstí, dnes již zde stopy 
po povodni nenajdeme. Lionské se-
tkání však muselo být o rok odloženo, 
neboť do hotelu Bellotto, kde jsme měli 
zajištěno ubytování byl přístup jen lodí..

Z Pirny do kurort Rathen
Úvodní setkání lionů proběhlo v pátek 
9. 5. 2014 v historickém hostinci Zum 

Anker (U kotvy), kde nás přivítal pre-
sident LC Dresden Centrum Henning 
Möller. Během večera, který probě-
hl v přátelské atmosféře, jsme mohli 
ochutnat i speciality saské kuchyně. Po 
večeři nás průvodkyně v historickém 

oblečení, s košíčkem a lucerničkou, 
provedla noční Pirnou. Někteří z nás 
pak ještě zakotvili zpátky U kotvy.

Sobotní den jsme strávili výletem 
do Kurort Rathen. Do tohoto malebné-
ho turistického centra na pravém lab-
ském břehu jsme se vydali kolesovým 
parníkem po Labi. Cestou jsme projíž-
děli kolem romantických pískovcových 
skalních útvarů. Kurort Rathen je vý-

chodiskem četných turistických cest 
vedoucích úzkými skalními proláklina-
mi Českosaského Švýcarska. My jsme 
si udělali odpoledne pěknou procházku 
k jezeru Amselsee, ti vytrvalejší z nás 
pak došli až k vodopádu Amselfall.

Jumelage byla završena slavnost-
ní společnou večeří v renesančním sálu 
v „Romantikhotel Deutsches Haus“, při 
které představitelé obou klubů Vojtěch 
Trapl (PDG) a Jürgen Loh (VP) prones-
li slavnostní přípitky a vyhodnotili dosa-
vadní průběh jumelage obou lionských 
klubů. Všichni se již těšíme na další 
setkání lionů obou klubů, které by se 
mělo uskutečnit v Česku.  

V hostinci Zum Anken 
přivítal liony prezident  
LC Dresden Centrum 
Henning Möller

Z cesty po Labi se srdečná 
atmosféra přenesla i na 

slavnostní večeři: ke 
společnému stolu zasedli 
Soeren Wendler, Thomas 

Rechentin a Martin Komárek 
s manželkami

Deset let 
jumelage – deset 

let opravdového 
přátelství
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Na pomoc Filipínám
  Roman Dietz, LC Teplice

Lions Club Teplice se stal spolupořadatelem dvou benefičních 
koncertů, jehož výtěžek byl určen na pomoc obětem tajfunu na 
Filipínách.

Koncerty se uskutečnily v kostele 
sv. Jana Křtitele v Teplicích 9. dubna 
2014 a v kostele U Salvátora v Praze 
12. dubna 2014. Účinkovali studen-
ti pražské Akademie múzických umění 
Tomáš Kolařík, Jakub Potoček, Lubomír 
Mandous, Daniel Ulbrich, Matouš Pě-
ruška a Dětský pěvecký sbor Fontána 
při ZŠ Maršovská Teplice. Koncert se 
uskutečnil pod záštitou velvyslance Fili-

pín v České republice Victoriana M. Le-
carose, místopředsedkyně Senátu PČR 
Mgr. Miluše Horské a děkana HAMU 
Praha prof. Vlastimila Mareše. Všichni 
účinkující vystoupili bez nároku na ho-
norář a zdarma své prostory poskyt-
ly i oba kostely. Na koncertech byli pří-
tomni jak patroni koncertu, tak zástup-
ci filipínského velvyslanectví – konzul 
a chargé d’affaires Juan Jed Dayang, fi-

lipínský kulturní atašé Ramon Gaspar 
a další vzácní hosté. Výtěžek z koncer-
tu ve výši 14 736 Kč byl poukázán spo-
lečnosti Člověk v tísni, která pomoc pro 
Filipíny zprostředkovává.  

Návštěva lC Timisoara v Praze
  Petr Humpolík, prezident LC Praha Heraldic, Seva Stepanov, LEO Club Praha

Dne 8. 3. 2014 navštívili náš klub lionští přátelé z Temešváru. 
Společné setkání bylo zahájeno prohlídkou Vyšehradu, kterou zajistil 
náš sekretář Dr. Frank Simon. Po prohlídce pokračovalo setkání 
společnou večeří v restauraci Kolkovna Olympia. 

Za rumunské liony promluvili Toma 
Misca, prezident LC Timisoara, Danie-
la Holzheimer, bývalá prezidentka dám-
ského klubu LC Diamond a členka kabi-
netu D-124 Romania, a dále pak Mihai 
Olariu, PDG D-124 Romania. 

Vzhledem k tomu, že většina 
z 15 rumunských přátel mluvili ně-
mecky nebo anglicky, případně pak 
oběma jazyky, nenastal žádný komuni-

kační problém. Na závěr setkání jsme 
se dohodli, že na příští rok naplánu-
je náš klub návštěvu Temešváru. Stálo 
by snad i za zvážení, zda by se naše 
návštěva Temešváru nesetkala s ode-
zvou jako společná akce napříč kluby? 
Z mého pohledu je Rumunsko jednou 
ze zemí, která je v současné době vět-
šinou opomíjena, přesto že je tam k vi-
dění mnoho zajímavého.  Víme však, 

že lionů je v Rumunsku více než u nás 
a jejich aktivity jsou přinejmenším stej-
ně tak hodnotné a pro společnost důle-
žité jako v ostatních zemích. Pokud by 
již dnes někoho z vás tato myšlenka za-
ujala, dejte mi prosím vědět a nic ne-
brání plánování společné cesty na jaro 
2015.

District 124 vznikl v roce 1990. Ini-
ciátorem založení byl jako v mnoha 

Chargé d’affaires Juan Jed 
Dayang s pořadatelkou 

Markétou Dietzovou
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ostatních zemích východní Evropy 
Ernst Musil. Jednou z hlavních oblas-
tí, ve které se distrikt angažuje, je stej-
ně jako v celém hnutí, pomoc zrako-
vě postiženým v rámci programu péče 
o zrak, jeho ochranu a obnovu Sight 
First (Zrak především). V  současné 
době v Distriktu 124 působí  
61 aktivních klubů s více než 
1270 členy. V rámci distriktu působí 
také 22 u nás poněkud opomíjených 
LEO klubů.

Distikt podporuje například Světový 
den boje proti diabetu. Kluby Cluj-Na-
poka, LC Transilavnia a LC Genesis 
spolu s Rumunskou federací diabetu 

testovaly v den Světového dne boje 
proti diabetu již čtvrtý rok za sebou 
hladinu krevního cukru u více než 
700 obyvatel města Cluj.

Kluby D-124 spolupracují v Rumun-
sku také úzce na mnoha projektech 
s hnutí Rotary. LC Targu Mures a Ro-
tary E-Club Renesance v Targu Mures 
společně pomáhají nejen dětem, ale 
i seniorům v péči o zrak.

Věří, že do roku 2020 nebudou 
existovat případy léčitelné slepoty, jako 
je např. glaukom, diabetická retinopa-
tie a makulární degenerace, které jsou 
v Rumunsku stále rozšířené a vedou 
k absolutní slepotě.  

strelecké preteky
  Dušan Nuoška, prezident LC Zvolen

Prezident klubu Dušan Nuoška priví-
tal ako domácich lionov, tak aj účastní-
kov z LC Lea Banská Bystrica, LC Ban-
ská Bytrica, LC Kremnica a LC Banská 
Štiavnica.

Napriek tomu, že boli vyhlásení 
víťazi pretekov, podľa záverečných slov 
prezidenta klubu sú víťazmi všetci zú-
častnení, pretože si dokázali nájsť čas 
a peniaze aj pre niekoho iného. 

Okrem napínavého priebehu súťa-
ží v kategórii „ženy“ a „muži“ všetci prí-
tomní strávili spolu príjemný čas v prí-
rode a vylepšili si deň aj vynikajúcim 
guľášikom a mäskom z diviny z kuchy-
ne prezidenta klubu.  

V dámskej kategorii si 
palmu víťazstva odniesla 
prezidentka klubu LEA 
Mariana Luptáková

Absolutny víťaz Dušan 
Nuoška, prezident LC Zvolen

V piatok 23. mája 2014 sa uskutočnil už XIII. ročník streleckých 
pretekov, ktorý každoročne organizuje LC Zvolen na strelnici 
v Sielnici pri Zvolene.

Rumunští lvi si z Vyšehradu 
prohlédli Prahu a zavítali 

i do známé restaurace 
Olympia
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10. výročie založenia lC kremnica
  Bohumír Krátky, prezident LC Kremnica

Za účasti guvernéra Distriktu 122 Rudolfa Hlavačku 
a 2. VG Františka Kočku oslávil LC Kremnica 10. výročie svojho 
založenia dňa 30. apríla 2014.

Prezident LC Kremnica poďakoval čle-
nom za pravidelné športové a spolo-
čenské aktivity, na základe ktorých za-
bezpečujú pomoc deťom zo „ZŠ pre ži-
akov so SP int. V. Gaňu“ v Kremnici 
a „Domovu sociálnych služieb Domé-
na“ v Žiari nad Hronom. Vo svojom prí-
hovore poďakoval členom LC Bratislava 
Pressburg – Jánovi Dudášovi a Petro-
vi Líškovi a členom LC Wernigerode za 
pomoc pri vzniku klubu a jeho uvede-
nie do lionskej rodiny. 

Guvernér Distriktu 122 odovzdal 
diplomy zakladajúcim členom klubu, 
čestné uznania členom klubu a poďa-
kovanie členom sponzorského klubu. 
„Keby ste videli rozžiarené očká detí 
v internáte keď ich navštívia priate-
lia z LC Kremnice, a to ako sa ich po-
trebujú dotknúť, uvedomili by ste si, že 
to nie je o sponzorských mikulášskych 
balíčkoch, ale o ľudskej pomoci zabez-
pečovanej vlastnými rukami jej členov, 
bez ohľadu na ich postavenie,“ pove-
dal na stretnutí Peter Líška, charterpre-
zident sponzorského klubu LC Bratisla-
va Pressburg.

Prítomní prezidenti a členovia klu-
bov Banského regiónu predniesli prího-
vory a odovzdali dary, svojou účasťou 
a pozdravmi spríjemnili priebeh stret-
nutia a zaželali energiu a elán do na-
sledujúceho obdobia.

LC Kremnica pri príležitosti svojho 
výročia vydal pamätnú mincu, ktorú prí-
tomní hostia dostali ako spomienku na 
tento slávnostný večer.  

Pamätná minca LC Kremnica

Členovia klubov 
LC Bratislava Pressburg, 

LC Banská Bystrica, 
LC Brezno, LC Zvolen 

a LC Banská Bystrica LEA 
a účastníci oslavy, v strede 

dole guvernér Distriktu 122 
Rudolf Hlavačka



lions international Peace Poster Contest:
22. ročník mezinárodní výtvarné soutěže dětí

Lionské kluby organizují a podporu-
jí účast žáků základních škol v této 
soutěži, a to v místě, kde působí. Sou-
těže se mohou zúčastnit žáci, kteří 
k datu 15. 11. 2014 dosáhnou věku 
od 11 do 13 roků. Obrázek, který děti 
vytvoří, musí naplňovat téma urče-
né LCI pro každý jednotlivý rok. V li-
onském roce 2014–2015 je to téma 
„Mír, láska a porozumění“. Musí také 
zachovat daný rozměr obrázku, tedy 
minimálně 33 x 50 cm, maximálně 
50 x 60 cm. Obrázek musí být namalo-
vaný (nesmí na něj být nic nalepováno 
apod.). Lionské kluby, které se tomuto 
mezinárodnímu projektu věnují, pak vy-
berou vítěze ve své oblasti a také jim 
předají klubové odměny.

Klub může obrázky, které se umístily 
na prvních třech místech, zaslat  
jako postupující do distriktního kola.  
V tom případě je však nutné, aby  
všechny obrázky byly opatřeny Kitem, 
který zakoupí do 1. 10. 2014 v LCI 
a ve kterém budou vyplněny potřeb-
né údaje, mimo jiné i souhlas rodičů. 
Cena Kitu je 11,95 USD. Obrázky je 
třeba doručit sekretáři distriktu nebo 
příslušnému zónovému chairmanovi 
do 31. 10. 2014.
V distriktním kole určuje pořadí obráz-
ků kabinet distriktu, a to na svém dru-
hém jednání na podzim 2014. Vítězný 
obrázek z distriktního kola, (již opatřen 
řádně Kitem), postupuje do mezinárod-
ního finále, v němž bývá oceněno cel-
kem 24 dětských prací.

Ceny pro vítěze

Distriktní kolo:
 1. místo 1500 Kč 
 2. místo 1000 Kč 
 3. místo 500 Kč

Mezinárodní finále:
 Hlavní cenou pro vítěze je šek v hod-

notě 5000 USD a plaketa. Cesta na 
předání ceny v rámci Lions Day with 
the United Nations je vítězi hrazena 
z prostředků LCI, stejně jako dvěma 
členům doprovodu (jeden z rodičů 
a prezident sponzorského Lions Clubu.

 Dalších 23 oceněných obdrží šek 
v hodnotě 500 USD a certifikát.

více informací 

najdete na www.lionsclubs.org, cestou: 
Home > OurWork > Youth Programs > 
Peace Poster Contest. 

Kliknutím na „Peace Poster Contest“ 
se vám otevře stránka s potřebnými in-
formacemi. Na ní pak v oddílu Member 
Resources (dole na stránce) kliknutím 
na odkaz „Peace Poster Contest secti-
on“ najdete všechny potřebné informa-
ce pro objednání Kitu. 
V oddílu Peace Poster Contest Parti-
cipant Information kliknutím na odkaz 
„deadlines“ na téže stránce dostanete 
informace o termínech.




