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slovo guvernérky
  Emílie Štěpánková, guvernérka distriktu

Milé lionky, milí lioni,
právě držíte v rukou první číslo našeho distriktního časopisu vydané 
v lionském roce 2014–2015. Poprvé k vám také jako guvernérka 
pro tento rok touto formou promlouvám. 

Přemýšlela jsem dlouho, na jaké 
téma by mé první „slovo“ mělo být 
a nakonec jsem se nechala inspiro-
vat poslední akcí mého domovského 
klubu. To téma, které považuji za důle-
žité vyzdvihnout, je PODĚKOVÁNÍ. 
Poděkování jako výraz uznání, poděko-
vání jako pozitivní motivace, poděko-
vání jako vyjádření úcty. 

Dovolte mi proto, abych na 
tomto místě co nejsrdečněji poděko-
vala všem lionkám a lionům našeho 
distriktu za to, že jsou ochotni v době, 
která příliš nepřeje tradičním hodno-
tám, obyčejné lidské slušnosti 
a ochotě pomáhat druhým, věnovat 
svůj čas, úsilí a prostředky cílům lion-
ského hnutí. Vám všem patří dík za 
odvahu, společenskou odpovědnost, 
dobrovolnou aktivitu, jejímž výsledkem 
je vždy pomoc. Patří vám dík za udržo-
vání spolkového života a tím i pozitiv-
ního vnímání občanské společnosti. 
Patří vám dík také za to, že spolu-
pracujete se svými městy a obcemi, 
v nichž působíte, a tím rozšiřujete 
povědomí o lionském hnutí ve společ-
nosti v tom nejlepším slova smyslu. 
Děkuji vám za trpělivost, s kterou 
vysvětlujete svému okolí podstatu, 
smysl a poslání lionského hnutí u nás 
i ve světě. 

Dík za práci lionů
Zvláště si pak dovolím na tomto 
místě poděkovat lionkám z LC Plzeň 
Bohemia za uspořádání nádherného 
koncertu věnovaného Světovému dni 
zraku a za zprostředkování nezapo-
menutelného zážitku všem pěti stům 
posluchačů v sále Měšťanské besedy 
v Plzni. Děkuji také lionům z LC Žilina 
za tenisový turnaj, kterého se zúčast-
nila řada hráčů mimo lionské hnutí. 
Děkuji lionům z LC Brezno za to, že 

se svými přáteli a příznivci našeho 
hnutí vystoupali na Ďumbier, přes-
tože počasí jim ani trochu nepřálo. 
Tyto aktivity totiž byly určeny přede-
vším pro ty, kteří nejsou liony, tedy pro 
veřejnost. Každá z nich ukázala veřej-
nosti, jak důležité je fungování občan-
ské společnosti v době, kdy se zdá, že 
se tradiční hodnoty vytrácejí. Každá 
z nich byla ukázkou spojení lionského 
klubu s komunitou, v níž působí. 
A každá z těchto akcí také vygenero-
vala finanční obnos, který byl věnován 
na pomoc potřebným. 

Děkuji vám všem za vaši skvělou 
práci a přeji vám mnoho sil, nadšení 
a především zdraví, abyste v ní mohli 
pokračovat.

S lionským pozdravem 
„We serve“!  
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konvent lions Clubs international
Toronto
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Pro mne jako DGE však začal pracovní 
částí již v úterý 1. července, proto jsme 
se na cestu do Kanady spolu s Hankou 
Morkosovou vypravily v pondělí dopo-
ledne. Po poněkud strastiplném letu 
s neplánovaným mezipřistáním jsme 
do Toronta dorazily se značným zpož-
děním a čekala nás ještě hodinová 
cesta z letiště do hotelu a tam dlouhé 
čekání na ubytování. Musely nám 
pak stačit pouhé tři hodiny spánku, 
abychom nabraly alespoň trochu sil 
do prvního náročného dne. Začal pro 
nás v 8.00 hodin ráno, kdy nás čekala 
registrace a oficiální focení s meziná-
rodním prezidentem LCI Joe Presto-
nem a jeho manželkou. Pak už jsme 
uháněly na společný celodenní seminář 
single distriktů (Single District Orienta-
tion), zatímco kolegové z multidistriktů 
si ještě mohli užívat volna. 

Naším lektorem na tomto semi-
náři byl PID Nesim Levi z Turecka a jím 
předané zkušenosti a formulované 
myšlenky byly velmi podnětné. Napří-
klad ta, že lionismus je jako stůl, který 
má tři nohy, a ty musí být vyvážené, aby 
jeho myšlenky a cíle fungovaly. První 
z nich je přátelství a kamarádství – lidé 
se k nám přidávají na základě osob-
ních vztahů, tzv. na pozvání. Druhou 
je servis ve významu služby a pomoci, 

neboť jsme v podstatě spolky, jež 
pomáhají ve svých komunitách těm, 
kteří to potřebují. Tou třetí nohou stolu, 
na kterou nejčastěji zapomínáme, je 
internacionalismus. Žádný z našich 
klubů není jen lokálním spolkem, ale je 
současně také součástí velké meziná-
rodní asociace. Dozvěděli jsme se také 
zajímavé statistické informace získané 
za téměř 100 let existence lionského 
hnutí. Mimo jiné i to, že pokud kluby 
s počtem členů pouze kolem dvaceti, 
nepřijmou v dohledné době další členy, 
je statisticky prokázáno, že do dvaceti 
let obvykle přestanou existovat. To je 

mementem i pro náš distrikt, v němž je 
řada klubů s počtem o hodně nižším, 
než dvacet členů.

Úvodní semináře
Následující tři dny od středy do pátku 
vždy po ranním úvodním společném 
zasedání všech 750 budoucích guver-
nérů následovaly celodenní pracovní 
semináře. Na ty jsme byli rozděleni do 
jednotlivých skupin a já jsem byla zařa-
zena do třídy s číslem 2. Mými „spolu-
žáky“ byli DGE z USA (Illinois, Texasu, 
Kalifornie a Floridy), Turecka, Maďar-
ska, Estonska, Polska, Indie a Kanady. 
Naším „třídním učitelem“ byl PID 
Denis Cobler z USA, který nám nedal 
vydechnout, ale budu na něj celý život 
s láskou vzpomínat. Semináře měly 
velmi pracovní atmosféru a byly zamě-
řeny na přípravu budoucích guvernérů 
k vedení distriktů. Mohli jsme si ověřit 
své znalosti konstituce a stanov, vymě-
nit si řadu zkušeností z různých koutů 
světa a také mezi multidistrikty a single 

Mezinárodní konvent lCi v Torontu
  Emílie Štěpánková, DG

V pořadí již 97. mezinárodní konvent LCI se konal ve dnech  
4.–8. 7. 2014 v kanadském Torontu.

Ze semináře single distriktů 
1. 7. 2014 s lektorem Nesim 
Levi (PID)
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distrikty, dostali jsme nejnovější infor-
mace k lionskému roku 2014–2015 
a byli jsme také podrobně seznámeni 
s hlavními tématy tohoto roku a prio-
ritami našeho nového mezinárodního 
prezidenta. Na těchto seminářích jsem 
poznala spoustu báječných lidí a navá-
zala mnoho kontaktů s lionskými přáteli 
z celého světa. 

Pátek 4. července byl časově nejná-
ročnějším dnem. Po celodenním semi-
náři, na jehož konci nás v naší „třídě“ 
navštívil IP Joe Preston a obdrželi 
jsme certifikáty o úspěšném absol-
vování těchto seminářů, následo-
valo závěrečné společné zasedání 
a večer pak Celebration Banquet, což 
je velká společenská událost, na níž se 
u společné večeře doprovázené kultur-
ním programem sejdou všichni budoucí 
guvernéři se svými partnerkami a part-
nery, všichni členové Rady meziná-
rodních ředitelů, předchozí meziná-
rodní ředitelé i předchozí mezinárodní 
prezidenti. Milým ozvláštněním tohoto 
večera bylo živé vystoupení IP Joe Pres-
tona a jeho sympatické manželky Joni, 
kteří na jevišti zazpívali píseň slože-
nou a otextovanou samotným meziná-
rodním prezidentem „Strengthen the 
Pride“, což je ostatně i motto meziná-
rodního prezidenta pro tento lionský 
rok.

Sobota 5. července byla zalitá slun-
cem a probíhala ve znamení největ-
šího lionského svátku – International 
Parade. Velkolepým „Průvodem národů“ 

prošlo po trase dlouhé cca jednu míli 
na University Avenue v centru města 
Toronto asi 20 000 registrovaných lionů 
a jejich rodinných příslušníků a přátel. 
Díky lionům z Pardubic a jejich skvělým 
manželkám nás bylo v průvodu dvanáct 
a rozhodně jsme se neztratili. Průvod 
národů byl jako vždycky pestrobarevný, 
veselý a sršící optimismem, všichni, kdo 
se ho zúčastnili, pocítili opět obrovskou 
sounáležitost a hrdost na to, že jsme 
každý z nás součástí toho obrovského 
celosvětového humanitárního spole-
čenství – Lions Clubs International.

Plenární zasedání
Po skončení International Parade jsme 
s Hankou stihly vystát poměrně dlou-

hou frontu a vyvézt se výtahem až 
na vrchol světoznámé věže Canada 
National Tower, která stojí v soused-
ství budovy, v níž bylo lionské regis-
trační centrum. Pohled z ptačí perspek-
tivy na Toronto a jeho okolí, přede-
vším pak na známé jezero Ontario, byl 
pod blankytným nebem přímo fasci-
nující. Pak už nás ale čekal opět sprint 
do hotelu Sheraton Centre, kde jsme 
byly ubytované, abychom se připravily 
na večerní International Show. Tento-
krát se nesla v duchu rokenrolu a byl to 
opět nádherný kulturní zážitek. V hoke-
jové hale se nás sešlo kolem 20 000 
a nad hlavami nám visely obrovské 
portréty slavných hokejových osob-
ností, které prošly místním hokejovým 
klubem, včetně fotografií řady Stanleyo-
vých pohárů, které klub za svou histo-
rii vybojoval. 

V neděli a v pondělí pak probíhala 
plenární zasedání, což je v podstatě 
totéž, co zažíváme na našich distrikt-
ních konventech, jen v daleko větším 
měřítku. Posledním dnem bylo úterý 
8. července, kdy probíhaly volby, přede-
vším pak byl zvolen druhý mezinárodní 

S pardubickými liony 

S guvernéry D-111-BN 
Gerhardem Distlerem 

a D-111-BO Jorgem 
Naumannem



8 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

viceprezident, kterým se stal Robert 
E. Corlew z města Milton v Tennes-
see (USA). Prvním mezinárodním vice-
prezidentem je pro tento lionský rok 
Jitsuhiro Yamada z města Minokamo 
v Japonsku a naším současným mezi-
národním prezidentem je Joseph „Joe“ 
Preston z města Dewey v Arizoně 
(USA). Tento den byl také významný 
pro všechny DGE, neboť na závěreč-
ném plenárním zasedání byli kromě 
mezinárodního prezidenta a vicepre-
zidentů slavnostně uvedeni do svých 
úřadů také všichni guvernéři distriktů, 
kteří složili slavnostní slib. Bylo mi 
velkou ctí, že jsem mezi ně mohla 
patřit a byl to pro mne nezapomenu-
telný zážitek.

ontario, niagara
Ve chvílích volna, kterých bylo 
poměrně poskrovnu, jsme se s Hankou 
stačily podívat k Niagarským vodopá-
dům a prohlédnout si i zajímavá místa 
v Torontu, absolvovaly jsme i krásný 
výlet lodí po jezeru Ontario. Byl to 
jeden krásnější zážitek než druhý. 
Pardubičtí lioni měli pobyt v Kanadě 
poněkud veselejší, protože svoji cestu 
pojali jako nádherný poznávací výlet, 
strávili pár dnů u Niagary a mohli 
Toronto poznat mnohem podrobněji. 
Já sama už se těším na příští meziná-

rodní konvent v Honolulu, kterého se 
zúčastním již nikoli pracovně a užiju 
si jej jako nadšený lionský turista 
s přáteli. Těším se také na to, že nás 
do Honolulu poletí co nejvíc a našemu 

budoucímu guvernérovi tak poskyt-
neme velkou a důstojnou podporu 
v začátcích jeho úřadu.

Závěrem bych chtěla velmi 
a z celého srdce poděkovat Hance 

Morkosové z LC Praha Strahov San 
Giorgio, své skvělé přítelkyni a dobré 
duši, která mě trpělivě provázela 
celým mezinárodním konventem 
a vydržela se mnou celé dny i noci. Bez 
její pomoci bych se sotva obešla a její 
překlad byl dokonalý. Můj obrovský 
dík patří pardubickým lionům a jejich 
manželkám, kteří do Toronta dopra-
vili všechny potřebné insignie našeho 
distriktu do průvodu a v průvodu je 
také nesli. Pomohli mi s registrací 
distriktu do tohoto průvodu, když jsem 
to sama kvůli pracovnímu zaneprázd-
nění nestíhala. Především však byli 
v Průvodu národů se mnou, vytvořili 
úžasnou atmosféru a spoustu legrace 
a společně jsme stihli také návštěvu 
několika turistických atrakcí v Torontu 
a dvě piva. Dík patří i Petru Humpolí-
kovi, který letos obstaral velký baner, 
velké národní vlajky obou našich repu-
blik, trička i malé vlaječky, o které 
jsme následně v průvodu zcela přišli, 
i když jsme jich měli zásobu – lioni 
z jiných distriktů o ně měli velký zájem.

Přeji příštímu guvernérovi stejně 
krásné zážitky z mezinárodního 
konventu, jaké mám já a těším se 
s vámi na návštěvu 98. mezinárodního 
konventu LCI v Honolulu, Hawai, USA.  
Společně dokážeme hodně – viribus 
unitis.  

Celebration banquet 
4. 7. 2014

Setkání s guvernérem  
D -111-BO Jorgem 

Naumannem před průvodem

Lionské kluby – 
součást velké 

mezinárodní 
asociace
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výmena mládeže 2014
  Jaromír Kašpar, Camp Director, Martin Rafaj, zmocnenec pre Výmenu mládeže, predseda Výboru pre 

Medzinárodnú výmenu mládeže

Program Výmeny Mládeže v roku 2014 pod novým vedením (Martin 
Rafaj a Olga Kahánková) prebehol podľa očakávaní a k spokojnosti 
všetkých zainteresovaných. Medzinárodný Mládežnícky Kemp 
v Plzni, organizovaný klubom LC Plzeň City už po piaty krát skúsene 
viedol lion Jaromír Kašpar.

Medzinárodný program výmeny 
mládeže organizovaný pod zášti-
tou Lions Clubs International ponúka 
vybratým účastníkom možnosť 
spoznať každodenný život v hostiteľs-
kej rodine danej krajiny a nadviazanie 
nových priateľstiev v medzinárodnom 
kempe. Jeho význam spočíva v nado-
budnutí prehľadu o kultúre, histórii 
a ďalších stránok navštívenej hosti-
teľskej krajiny a prispieva tak k rozvoju 
kultúrnej kompetencie účastníkov. 
Prostredníctvom vytvárania nových 
priateľstiev a spoznávania kultúr 
program výmeny mládeže prispieva 
k napĺňaniu jedného z mnohých cieľov 
organizácie Lions Clubs International: 
„Prebúdzať a podporovať ducha poro-
zumenia medzi ľudmi na celom svete“.

výmena mládeže v našom 
distrikte
Prihlasovanie do programu v našom 
distrikte prebiehalo tento rok výni-
močne v dvoch kolách. Prvé kolo 
prihlasovania bolo otvorené ku dňu 
10. 11. 2013 a prihlasovanie bolo 

možné do 10. 12. 2013. V prvom kole 
prihlasovania sa prihlásilo 62 mládež-
níkov, z ktorých 4 účasť z osobných 
dôvodov zrušili. V druhom kole, výni-
močnom kole prihlasovania sa prihlá-
silo 6 mládežníkov, z ktorých 3 mládež-
níci účasť z osobných dôvodov zrušili. 
Celkový počet vyslaných mládežní-

kov teda činí 61. Distrikt 122 Česká 
republika a Slovenská republika v roku 
2014 privítal celkom 35 mládežní-
kov z 19 krajín sveta. Pobyty mládež-
níkov boli organizované prostredníc-
tvom pobytu v kempe v Plzni a poby-
tov v hosťujúcich rodinách. Celková 
kapacita kempu bola 30 mládežníkov 
vo vekovom rozmedzí 18–24 rokov. 
Celkový počet zahraničných mládež-

níkov v kempe činil 28 osôb, z toho 
7 mužského a 21 ženského pohla-
via. Priemerný vek mládežníkov bol 
20,6 roku. Na základe návrhu riaditeľa 
kempu Jaromíra Kašpara sa programu 
zúčastnili aj štyria ďalší mládežníci 
z Českej republiky za účelom získa-
nia skúseností o programe Výmeny 
Mládeže a taktiež za účelom zlep-
šenia vedomostí anglického jazyka. 
Všetci mládežníci uhradili organizačný 
poplatok vo výške 120 eur na osobu. 
Počet všetkých účastníkov kempu 
teda činil 32 osôb, z toho 9 mužského 
a 23 ženského pohlavia. Priemerný 
vek všetkých zúčastnených mládežní-
kov činil 20,3 rokov.

Ako alternatívu pobytu v rodine 
a v kempe ponúka náš distrikt limito-
vanému počtu mládežníkov (3 z Japon-
ska, 4 z Talianska, 4 z Fínska, 
2 z Holandska a 4 z Turecka) trojtýžd-
ňový pobyt v rodinách. 

Lions International Youth Exchange 
Camp Pilsen byl již pátý kemp, který 
organizoval LC Plzeň City s využitím 
zkušeností z minulých let. Snažili jsme 
se ukázat účastníkům život mladých 
lidí v naší zemi: bydleli na internátě, 
a využívali vybavení tohoto Domova 
mládeže, několikrát jedli ve školní 
jídelně, ukázali jsme účastníkům kam 
se chodí mládež v Plzni bavit a spor-
tovat. Mimo jiné šplhali pod odbor-
ným dohledem na horolezeckou stěnu 
ve Škoda parku, ale zvýšený stav vody 
v Berounce nám nedovolil vodácký 
výlet po řece.

Primátor Plzne Martin Baxa 
prijal účastníkov kempu 
na radnici

Prebúdzať 
a podporovať ducha 
porozumenia medzi 

ľudmi na celom svete
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Samozřejmostí jsou prezentace 
zemí jednotlivých účastníků a tedy 
i ČR a SR. Nejpřitažlivější byl závěrečný 
pobyt v Praze s prohlídkou hradu. 
Nově jsme do programu zařadili sezná-
mení s objevem a restaurací relikviáře 
sv. Maura v Bečově. Jedno odpoledne 
jsme zaměřili na propagaci lionismu 
a pomoci slepým a slabozrakým. Na 
závěr účastníci živě diskutovali s PhDr 
Ambrožovou, která přišla se svým vodí-
cím psem, o specifiku života a studia 
lidí s poruchami vidění a o způsobu 
pomoci těmto osobám v naší zemi.

Nově letos mezi účastníky byli čtyři 
Češi za stejných podmínek jako cizinci. 
Pochvalovali si, že se tímto způsobem 
seznámili s organizací mezinárodních 
kempů a v příštích letech se nebu-
dou obávat vyjet na kemp do světa. 
Příští rok si mohou i další opět podat 
přihlášku na náš kemp.

Děkuji všem, kteří přispěli k úspě-
chu distriktní akce, zejména býva-
lým lionkám v Karlových Varech, panu 
primátorovi M. Baxovi a guvernérce 
E. Štěpánkové, která přišla s účastníky 
besedovat.  

Emilie Štěpánková Guvernér distriktu LC Plzeň Bohemia

Rudolf Hlavačka Poslední minulý guvernér distriktu LC Nitra

František Kočka 1. Viceguvernér distriktu LC Košice

Lea Janků 2. Viceguvernér distriktu LC Brno Špilberk

Anton Gerák Sekretář kabinetu LC Praha Bohemia Ambassador

Zdeňka Kolářová Pokladník kabinetu LC Plzeň Bohemia

Jana Nováková Členka rady kabinetu, Zmocněnec pro golfový turnaj LC Praha LADIES

Jan Štěrba Člen rady kabinetu LC Teplice

Jan Kalaš Člen rady kabinetu, Zmocněnec projektu Lions Quest LC Praha Hartig

Radim Dvořák Člen rady kabinetu, Předseda Výboru pro zasedání BID 2015 LC Rychnov nad Kněžnou

Vojtěch Trapl Člen rady kabinetu, Předseda Výboru pro konstituci a stanovy LC Praha Bohemia Ambassador

Jan Haur Člen rady kabinetu, Zónový chairman ČR – Praha, Informatika a webová prezentace LC Praha Bohemia Ambassador

Petr Humpolík Člen rady kabinetu, Zmocněněc pro mezinárodní vztahy LC Prague Heraldic

Jaroslav Novotný Šéfredaktor bulletinu LC Praha Bohemia Ambassador

Jaroslava Vančurová Zónový chairman ČR – Západočeské 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, Zmocněnec pro 98. mezinárodní konvent LC Pardubice

Jan Bouma Zónový chairman ČR – Jižní Čechy LC Tábor

Václav Baslík Zónový chairman ČR – Jižní Morava LC Brno Špilberk

Jenny Nováková Poláková Zónový chairman ČR – Severní Morava a Slezsko LC Olomouc

Radomír Mako Zónový chairman SR – Bratislava LC Bratislava ISTROPOLIS

Janka Slaná Region chairman SR – Banský region LC Banská Bystrica LEA

Bohumír Krátky Zónový chairman SR – Banská zóna I, Zmocněnec pro sběr brýlí LC Kremnica

Michal Kič st. Zónový chairman SR – Banská zóna II LC Brezno

Pavel Bolješik Zónový chairman SR – Nitranská zóna LC Piešťany

Monika Orlická Zónový chairman SR – Východní Slovensko LC Prešov

Tomáš Potěšil Zmocněněc pro komunikaci a média LC Tábor

Olga Kahánková Zmocněnec pro mez. výměnu mládeže D-122 LC Opava

Martin Rafaj Zmocněnec pro mez. výměnu mládeže D-122, Předseda Výboru pro mez. výměnu 
mládeže

LC Bratislava BONA FIDE

Svatava Němcová Zmocněnec pro projekt LOEC LC Praha Hartig

Milan Horáček Zmocněnec pro projekt Lví očko, Předseda Výboru pro projekt Lví očko LC Praha Strahov San Giorgio

Tibor Buček Zmocněnec pro projekt nemocnice v Keni LC Nitra

Jindra Švarcová Zmocněnec pro XXIII. konvent D-122 LC Plzeň Bohemia

kabinet distriktu v lionském roce 2014–2015
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na rozloučenou, drahý Tomáši
  Lea Janků, 2.VDG, LC Brno Špilberk

Zemřel Petr Bílek
  Jaroslav Novotný, LC Praha Bohemia Ambassador

„Věčný neomylný čas počítá tvé minuty,
oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy,
ale ani Slunce neuchrání své nejteplejší paprsky,
když je zavolá blankytná obloha letního dne ...“

18. 6. 2014 jsme se naposledy  
rozloučili s panem Tomášem Rybou 
(1947–2014). 

Tomáše jsme znali jako skvělého, 
laskavého, upřímného a čestného 
člověka se srdcem na dlani. Oceňo-
vali jsme jeho skromnost, otevřenost, 
upřímnost i humor.

Po celý svůj život plnými hrstmi 
rozdával svým nejbližším, všem svým 
přátelům, kamarádům i spolupracovní-
kům neutuchající optimismus, entuzi-
asmus, nezištnou pomoc, svou lásku, 
své přátelství. Bylo pro nás radostí být 
v jeho blízkosti. 

Spoustu svého volného času po 
dlouhé roky věnoval práci s mládeží. 
Jistě na něj nezapomenou desítky či 
stovky těch, pro které se svými spolu-
pracovníky v Kancelářských stro-

jích organizoval letní tábory u nás 
i v Německu.

Jako zakládající člen lionského 
hnutí v Brně a bývalý guvernér česko-
slovenského distriktu světové orga-
nizace Lions Clubs International se 
zasloužil o řadu humanitárních aktivit 
a o rozvíjení mezinárodních kontaktů 
především s rakouskými a německými 
lionskými přáteli. Svojí nezištnou prací 
se stal příkladem pro všechny liony 
a zapsal se navždy do jejich srdcí.

Miloval cestování, hory i moře, 
přírodu, poznávání všeho nového. Jistě 
by se rád zase vracel i na svoji zamilo-
vanou Madeiru. 

Ale, i tam pro něj budou dál rozkvé-
tat květy, šumět vítr ve větvích stromů 
a svými křídly mávat rackové nad 
mořem. 

Bohužel jeho nové srdce, do 
kterého vkládal tolik nadějí na další 
roky šťastného života, ho předčasně 
zradilo.

A tak jestli se teď na nás dívá, 
tak jistě s úsměvem a láskou. Již bez 
bolesti jeho velkého srdce…

Drahý Tomáši!
Věř, že budeš dál žít v našich myslích, 
srdcích i v našich vzpomínkách.
Drahý Tomáši,
za vše, za vše dík.
Za lásku jaká byla, za život jaký byl.  

Dne 18. června 2014 zemřel ve 
věku 68 let ing. arch. Petr Bílek, člen 
LC Praha Bohemia Ambassador.

Petr Bílek po ukončení studia archi-
tektury působil v atelieru známého 
architekta Karla Pragera a významná 
byla jeho účast na přestavbě Národního 
divadla v Praze a zejména na projekto-
vání jeho Nové scény na přelomu sedm-
desátých a osmdesátých let. 

V roce 1984 emigroval do Spoje-
ných států, žil v Sacramentu v Kalifor-
nii, kde založil vlastní ateliér Bílek Asso-
ciates, Inc. 

Po pádu komunismu se vrátil do 
Čech, kde úspěšně pokračoval ve své 

tvůrčí činnosti. Veřejnosti byl znám 
i jako místopředseda mezinárodní 
poroty architektonické soutěže na 
novou budovu Národní knihovny. 

Po čtyři funkční období zastával 
pozici předsedy České komory archi-
tektů. Angažoval se i politicky jako 
místopředseda politické strany Občané.
cz, zasazující se o ozdravění české 
pravicové politiky.

S lionským hnutím se jeho životní 
cesta spojila v LC Praha Orel, ze kterého 
však v roce 2003 odešel a stal se zaklá-
dajícím členem LC Praha Bohemia. 

Čest jeho památce!  
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lionské oftalmologické edukační centrum v Praze
  Svatava Němcová, LC Praha Hartig

LC Praha Hartig spolupracuje již více než patnáct let s oční klinikou 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) v Praze. Přivedl 
nás k tomu mezinárodní projekt vzniklý ze samé podstaty lionského 
snažení, a to přispívat k prevenci a léčbě očních onemocnění. 

Projekt se začal připravovat v devade-
sátých letech a LC Praha Hartig se v té 
době stal z pověření distriktu partne-
rem oční kliniky FNKV při podání žádosti 
o grant z prostředků lionské nadace 
LCIF na vybudování mezinárodního 
výukového centra pro studium očních 
lékařů ve střední a východní Evropě. 
Důvodem byla snaha zprostředkovávat 
předání znalostí o nejnovějších meto-
dách prevence a léčby postižení zraku 
mladým lékařům z postkomunistických 
zemí a podpořit tak úsilí Světové zdra-
votnické organizace (WHO) a LCIF na 
ochranu očního zdraví v rámci lionského 
programu SightFirst. Myšlenka projektu 
přinesla úspěch. Grant z fondu Sight-
First LCIF ve výši téměř jeden milion US 
dolarů umožnil vybudování nové budovy 
napojené na stávající oční kliniku FNKV 
a její dokonalé přístrojové vybavení. 

Lionské oftalmologické edukační 
centrum (LOEC) bylo slavnostně 
otevřeno 21. března 2002 za přítom-
nosti první dámy Dagmar Havlové. Na 
počátku práce centra byly náklady 
spojené s výukou mladých lékařů spon-
zorovány nevládní organizací Christof-
fel Blindenmission (CBM) se sídlem 
v Německu a International Agency 
for the Prevention of Blidness z Velké 
Británie; v současné době je výukový 
program finančně podporován nadací 
LCIF. Pro nejbližší období je financo-
vání kurzů zajištěno, ale čeští a sloven-
ští lioni by měli ve spolupráci s distrikty 
jiných zemí, zejména těch, odkud pochá-
zejí účastníci kurzů, vyhledávat nové 
možnosti získávání finančních zdrojů. 

Je zapotřebí zdůraznit, že projekt 
by nemohl splňovat vysokou odbornou 
úroveň bez pomoci WHO v Ženevě, jež 
zajišťuje výběr přednášejících, kteří jsou 
předními světovými odborníky v oboru 
oftalmologie. Bez osobního nasazení 

a soustavné odborné podpory pracov-
níků této organizace bychom na této 
úrovni nebyli schopni v projektu pokra-
čovat. 

Účast lionů na programu
Za léta práce centra předčila spolupráce 
klubu LC Praha Hartig s FNKV a její oční 
klinikou původní očekávání. Doposud 
centrum připravilo přes 80 mezinárod-
ních vzdělávacích programů a poskytlo 
na nich účast 1400 lékařům ze střední 

a východní Evropy. Co je příčinou tohoto 
úspěchu? Centrum si vybudovalo za 
dobu své existence jedinečnou síť spolu-
pracovníků mezi evropskými národ-
ními společnostmi pro oční lékařství. Do 
LOEC se tak dostali mladí oftalmologové 
z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé 

Hory, České republiky, Estonska, Chor-
vatska, Kosova, Litvy, Lotyšska, Maďar-
ska, Makedonie, Moldávie, Polska, 
Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovin-
ska, Srbska a Ukrajiny. 

Návaznost na program pro prevenci 
postižení zraku WHO zajišťuje zdroj 
nejnovějších informací o prevenci 
a léčbě očních onemocnění a také 
mimořádnou možnost spolupráce 
s předními pracovišti očního lékařství ve 
světě. Výukové programy jsou díky auto-
ritě WHO připravovány s účastí význam-
ných mezinárodních specialistů jak 
v oblasti očního lékařství, tak i v oblasti 
péče o osoby se ztrátou zraku, kteří 
všichni v LOEC přednášejí bez nároku na 
honorář. 

Vzdělávací programy jsou orien-
továny na menší skupiny maximálně 
30 účastníků, aby bylo umožněno 

MUDr. Ivo Kocur ze Světové 
zdravotnické organizace 

během prezentace 
o SightFirst  v pražském 

LOEC

LOEC realizuje 
unikátní systém 

vzdělávání mladých 
lékařů
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jejich aktivní zapojení, diskuze a přímá 
výměna zkušeností o nejnovější diagnos-
tice a léčbě očních chorob. Tímto přístu-
pem se centrum stalo unikátním světo-
vým vzdělávacím projektem, který trvale 
přispívá ke zvyšování úrovně očního 
zdraví v Evropě. Současně se centrum 
stalo ukázkou mimořádně úspěšné 

spolupráce lionů s partnery, která byla 
nedávno oceněna v periodicích LCIF 
a Ocular Surgery News a je často prezen-
tována během mezinárodních konfe-
rencí očních lékařů. Vzhledem k velkému 
zájmu mezi mladými lékaři věříme, že 
centrum bude i nadále pomáhat a rozši-
řovat svými vzdělávacími programy vědo-
mosti všech, kteří o námi nabízenou 
pomoc projeví zájem.

LC Praha Hartig se na činnosti centra 
podílí prací svých členů v grantovém 
výboru, jmenovaném distriktem, který 

je v úzkém kontaktu s pracovníky LCIF 
co do čerpání grantových prostředků 
a poskytování zpětné vazby ve formě 
hlášení o průběhu každého kurzu a jeho 
hodnocení účastníky. 

LOEC realizuje v oboru očního lékař-
ství v mezinárodním měřítku zcela 
unikátní systém dalšího vzdělávání 
mladých očních lékařů. Navázání osob-
ních kontaktů umožňuje absolventům 
kurzů později ze svých pracovišť konzul-
tovat s předními světovými odborníky 
komplikované případy ze své praxe 
a v neposlední řadě i udržovat přátel-
ské kontakty se svými kolegy v mnoha 
zemích. LOEC tak úspěšně naplňuje 
poslání lionismu ve světě.  

lionský golf v kynžvartu
  Jana Nováková, LC Praha Ladies

V pátek 26. září 2014 byl v kouzelném prostředí malebného 
hřiště Golf Club Kynžvart uspořádán golfový turnaj, jehož celý 
výtěžek je věnován na nákup nového distriktního binokulárního 
autorefraktometru. 

První finanční obnos na zakoupení 
tohoto přístroje byl na účet distriktu 
připsán již v loňském roce a byl to 
výtěžek z lionského golfového turnaje 
na Karlštejně.

Golfový turnaj pořádaly členky 
kabinetu Jana Nováková (LC Praha 

Ladies), zmocněnkyně pro pořádání 
turnaje, a Jarka Vančurová (LC Diana 
Karlovy Vary), jejich „nelionskou“, ale 
velmi významnou a nepostradatelnou 
pomocnicí byla Věrka Kocová, módní 
návrhářka a kostýmní výtvarnice. 
Vedle toho se do organizace turnaje 

aktivně zapojili rodinní příslušníci 
pořadatelek a jejich přátelé, kterým je 
tímto vyjádřeno veliké poděkování. 

Golfový turnaj začínal po výborné 
snídani postupným startem v 9.00 
hodin a přes to, že počasí si s námi 
trošku zahrávalo a občas nám hráče 
“pokropilo“, všichni hráči odehráli 
v plném počtu celý turnaj s úsměvem 
(možná trochu přimrzlým). Určitě jim 
v tom pomohly i „vozíky první pomoci“ 
s posilujícími nápoji, na desáté jamce 
vynikající gulášová polévka a svařené 
víno, v golfovém klubu pak výborný 
a silný vývar. 

Hody na závěr
Po turnaji se všichni hráči spolu 
s nehráči sešli v krásném prostředí 
hotelu a restaurantu Metternich, 
kde bylo na 18.00 hodin přichys-
táno vyhlášení vítězů, kterého se 
ujala naše guvernérka Ema Štěpán-
ková. Milým projevem uvítala všechny 
přítomné, hráče, kteří byli zároveň 

Lionské oftalmologické 
edukační centrum v Praze
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sponzory. Naše přátele a kolegy, 
většinou z řad mimo lionské hnutí, 
seznámila s posláním, smyslem a cíli 
našeho hnutí a s využitím výtěžku 
tohoto turnaje. Svou návštěvou 
a přítomností potěšil nás všechny také 
náš PDG Radim Dvořák.

Díky lionkám z LC Plzeň Bohemia 
se přítomní mohli na vlastní oči sezná-
mit s binokulárním autorefraktomet-
rem a zároveň na měření dvou přítom-
ných čtyřapůlletých holčiček vidět 
práci s přístrojem a výsledek měření.

Po předání cen, které byly z velké 
části věnovány sponzorsky, vypukly 
bohaté zvěřinové hody připravené 

exelentní kuchyní restaurantu Metter-
nich. Skvělé jídlo bylo doplněno skvě-
lými rakouskými víny a živou hudbou 
a to vše dohromady utvořilo důstojnou 
tečku za celodenní akcí.

Příspěvek na autorefraktometr
Turnaj, i přes poměrně malou účast 
hráčů a nehráčů, způsobenou nepří-
znivým počasím, přinesl na konto 
distriktu dalších 60 tisíc korun jako 
v pořadí již druhý příspěvek na nákup 
binokulárního autorefraktometru, a to 
vzhledem k úžasné podpoře našich 
přátel a sponzorů.

Velké poděkování proto patří 

především milým sponzorům turnaje: 
firmám Trustav s.r.o., Senzo a.s., 
Lázním Františkovy lázně a.s., 
JUDr. Vojtěchu Traplovi, Golf shopu 
Kateřiny Stočesové, Velkoobchodu 
s nápoji Adam Šterneberk, Targeton 
s.r.o., Effektoconsulting, Remmers CZ, 
H+B Group, Mayer s.r.o. a lionskému 
klubu LC Diana Karlovy Vary. Spon-
zory se však stali všichni, kteří zapla-
tili startovné a vstupné na zvěřinové 
hody.

Jmenovitě děkuji Jarce Vančurové, 
Věrce Kocové a Petru Vančurovi, bez 
kterých bych svoji „funkci“ zmocněnce 
pro golfový turnaj těžko zvládla.  
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Tmavomodrý svět pro zrakově postižené
  Věra Krbůšková, 1. viceprezidentka LC Plzeň Bohemia

Dámský LC Plzeň Bohemia uspořádal 10. října koncert ke 
Světovému dni zraku. Již po deváté zazněly podmanivé tóny klasické 
hudby ve velkém sále Měšťanské Besedy v Plzni.

Uspořádáním koncertu, který se konal 
u příležitosti Světového dne zraku, 
podporuje dámský LC Plzeň Bohemia 
nevidomé a slabozraké v naší společ-
nosti. Na koncertu vystoupila již tradičně 
Plzeňská filharmonie pod taktovkou 
indického dirigenta Debashishe Chaud-
huriho a jako každý rok symbolicky zahá-
jila benefiční koncert známým blues 
Jaroslava Ježka Tmavomodrý svět 
v symfonické úpravě. Sám autor přece 
bojoval se ztrátou zraku a rozeznával 
jen tmavé odstíny modré barvy a jeho 
osobní pocity jsou vloženy do hudby 
a textu jeho skladby. 

Významným hostem letošního 
koncertu byl klavírní virtuóz Igor Arda-
šev, v jehož podání návštěvníci koncertu 
obdivovali nejen působivou hudbu 
klavírního koncertu č. 2, C moll Sergeje 
Rachmaninova, ale také jeho mistrov-
ské podání. Dalšími vystupujícími byly 
sopranistky Petra Musilová a Daniela 
Valíčková, které zazpívaly árie z Dvořá-
kovy opery Rusalka a z Delibesovy 
opery Lakmé. Plzeňská filharmonie dále 
připravila ukázky tvorby Léa Delibese, 
Jacquesa Offenbacha a Arama Chača-

turjana. Navázala tím na tradici před-
chozích koncertů. Dirigent původem 
z Kalkaty a absolvent Pražské konzerva-
toře připravil a řídil už v i minulých letech 
koncerty Plzeňské filharmonie u příleži-
tosti Světového dne zraku. Všechny se 
setkaly s velkým ohlasem zcela zaplně-
ného sálu, mimořádný úspěch zazna-
menala série posledních koncertů, kdy 

byl uveden Klavírní koncert B-moll P. I. 
Čajkovského, ale i jeho houslový koncert 
D dur op. 35 v podání fenomenálního 
Václava Hudečka. 

Velkým úspěchem bylo vystoupení 
a výběr operních árií přednesených nevi-
domými umělci např. Alenou Schutovou 
a Radkem Žaludem, dále koncert pro 
dva klarinety zahraný Ludmilou Peter-
kovou a Milan Arnerem. Diváci si již 

vyslechli také unikátní skladbu S. Proko-
fjeva Péťa a vlk, v níž barevně zazněly 
jednotlivé hudební nástroje a současně 
recitoval herec Martin Stránský text 
o vítězství malého chlapce nad vlkem. 
Poslední koncerty navštívili i předsta-
vitelé českého kulturního a politického 
života, pravidelně ho navštěvuje známá 
mecenáška umění paní Meda Mlád-
ková, která ve svých krátkých projevech 
vyzdvihla příjemnou atmosféru koncertů 
a jejich přínos k celému lionskému hnutí. 

Pomoc zrakově postiženým
Součástí večera bylo jako tradičně 
ocenění zrakově postižených a nevi-
domých, jimž dámský LC Plzeň Bohe-
mia dlouhodobě pomáhá. V průběhu 
koncertu jim byly předány peněžní 
příspěvky, které jsou určeny na podporu 
jejich studia a výkonu povolání. Tyto 
prostředky byly získány aktivní činnosti 
členek a příznivců LC Plzeň Bohemia. 
Snažení členek klubu bylo oceněno 
i milou účastí členek a členů z jiných 
lionských klubů našeho distriktu. Celým 
večerem provázel všechny zúčastněné 
Alfréd Strejček. 

Koncert byl věnován zejména nevi-
domým a slabozrakým, kteří jsou každo-
ročně srdečně zváni k prožití zajíma-
vého večera. Výtěžek koncertu byl 
předán Mateřské škole a Základní 
škole pro zrakově postižené a vady řeči 
v Plzni. Posluchači mohli návštěvou 
tohoto koncertu prožít nejen nevšední 
hudební zážitek a odnést si s sebou 
domů příjemné hudební a společenské 
vzpomínky, ale zároveň podpořit užiteč-

Hlavním hostem koncertu 
byl klavírista Igor Ardašev 
(na snímku s dirigentem 
Plzeňské filharmonie 
Debashishem Chaudhurim)

Nevšední kulturní 
zážitek i podpora 
užitečné činnosti
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nou činnost členek LC Plzeň Bohemia 
na podporu vzdělání žáků se zrakovou 
nedostatečností. 

O koncertu ke světovému dni zraku 
byl vysílán v Rozhlase Plzeň 30. 9. také 
rozhovor se zrakově postiženými osob-
nostmi, které byly oceněny již při dřívěj-
ších koncertech. Záštitu nad večerem 
převzal plzeňský primátor Martin Baxa. 
Koncert finančně podpořil také Magis-
trát města Plzně.  

Peníze z této akce (vstupné, finanční 
sponzorské dary a tržba) byly věno-
vány škole, která se zabývá výcvikem 
vodících psů. Cílem bylo zaplatit poří-
zení a výcvik jednoho psa, který stojí 
250 000 Kč. 

Iveta Nedomová vystudovala VUT 
fakultu stavební a po roce projektování 
odešla na mateřskou dovolenou. Má 
syna a dvojčata (syna a dceru). Již na 
mateřské dovolené začala šít a plést na 
děti, později na dospělé. Specializovala 
se na pletenou módu z přírodních mate-
riálů, lnu, hedvábí atd. Dnes již z těchto 
materiálů dělá i šité věci, mnohdy velmi 
vtipně doplněné ruční malbou, krajkou, 
různými aplikacemi, starými textilními 
technikami (patchwork) apod.

Modely mají výrazné a atypické 
galanterní doplňky a vynikají obrov-
skou variabilitou a životností. Nema-
lou předností je, že obléká i bacula-
tější i velmi baculaté dámy. Výsledkem 
poté je usměvavá a sebevědomá žena. 
Předností je kombinovatelnost modelů, 
které je možno dokupovat do šatníku 
postupně. Sortiment je navrhován tak, 

aby sukně, halenky, pláště, kalhoty, 
kamaše, bolerka, vesty, kabátky, šátky 
a šály byly barevně sladěny. 

Není to poprvé, co Iveta Nedomová 
pomáhá tam, kde je potřeba. Sponzoro-
vala už soukromou školu na Jasanové 
ulici v brněnském Jundrově, organizaci, 
která se zabývá volnočasovými aktivi-
tami mentálně postižených dospělých 
lidí. Benefiční módní přehlídku mode-
roval známý herec Městského divadla 
v Brně Zdeněk Junák.

Móda ve prospěch nevidomých
Záštitu nad benefiční módní přehlídkou 
převzal LC Brno Špilberk, jehož základ-
ním zaměřením je pomoc nevidomým 
a silně slabozrakým a starým spoluob-
čanům, pro které každoročně pořádá 
pravidelná setkání a charitativní sbírky. 
Snaží se také zlepšit životní podmínky 
lidem bez domova. Pozvání přijala 
2. viceguvernérka LCI D-122 Lea Janků.

Jako partneři Ing. Ivety Nedo-
mové při pořádání I. Benefiční módní 
přehlídky Ivety Nedomové děkujeme 
za velkorysé finanční dary a zejména 
osobní účast na přehlídce Ing. 
Petru Vokřálovi (50 000 Kč) z hnutí 
ANO 2011 a Ing. Andrei Pazderové 
(12 000 Kč) 1. místostarostce Brno 
Královo Pole. 

Z výtěžku módní přehlídky a díky 
jejich donátorské velkorysosti mohli být 
předáni dvěma nevidomým klientkám 
vodící psi. Zbytek získaných finančních 
prostředků podpoří provoz „penzionu 
pro vysloužilé psy“. Bude pěkné v této 
započaté aktivitě pokračovat. Aby se 
módní přehlídka v klubových aktivitách 
LC Brno Špilberk stala tradicí.  

Iveta Nedomová představuje 
psy Teylu a Roxy

Sólistky slavnostního večera 
sopranistky Petra Musilová 

a Daniela Valíčková

1. benefiční módní přehlídka ivety nedomové
  Petr Liška, 2. viceprezident LC Brno Špilberk

Milí přátelé, chceme se s vámi podělit o úspěšné akci brněnské 
módní návrhářky Ivety Nedomové. Její první benefiční módní 
přehlídka se uskutečnila 7. října v brněnském Semillasu.
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keď je chuť pomáhať – 
dámy v modrých zásterách opäť v akcii

  Bohdana Machajová, prezidentka LC Bratislava Dovina

Je to už 14 rokov čo padlo rozhodnutie dámskeho LC Dovina, 
venovať pozornosť seniorom bývajúcim v Dome seniorov na 
Podjavorinskej ulici v Bratislavskom Starom Meste.

Mesiac október je mesiacom úcty 
k starším a preto prišiel deň obdarova-
nia našich seniorov. Dňa 30 septembra 
sa členky LC Dovina stretli s vedením 
Starého Mesta Bratislava práve na tejto 
adrese. Na príjemnom posedení s vede-
ním Domu seniorov, pani starostkou 
Tatianou Rosovou, prezidentkou klubu 
Bohdanou Machajovou, ostatnými člen-
kami klubu a seniormi prišlo k slávnost-
nému odovzdaniu technickej liečivej 
pomôcky do rúk odborného personálu 
Domu seniorov.

Treba povedať, že prvý tento pol rok 
sa členkám klubu mimoriadne darilo. 
Základné heslo celosvetového lion-
ského hnutia WE SERVE – my slúžime, 
za ostatný pol rok členky plne naplnili. 

Za výťažky zo svojich aktivít zakúpili 
pre seniorov vynikajúcu kompenzačnú 
pomôcku a to Lampu  
BIOPTRON pro 1, ktorá má pri použití 
mimoriadne priaznivé účinky na 
poškodenú pokožku, citlivé miesta 
a tvoriace sa preležaniny.

Dámy s levom na prsiach
Šarmantné dámy v modrých záste-
rách s veľkým logom – leva na prsi-
ach je možné stretnúť na rôznych mies-
tach – napríklad na akciách organizova-
ných Mestskou časťou Staré Mesto ako 
Dobrých trhoch, Letných promenád-
nych koncertoch, na charitatívnom trhu 
pri Modrom kostolíku. Každoročne sa 
zúčastňujú na medzinárodnej výstave 
kvetov Flora. 

Predávajú za symbolickú sumu 
nielen legendárne bratislavské rožky 
s orechovou i makovou plnkou, ale 
aj iné dobroty, slané či sladké všetko 
doma vyrobené, voňavú kávičku, či 
osviežujúcu limonádu či čaj. Predaj 
Vianočného punču tento rok dámy 
najnovšie čaká.

Práve vďaka úspechu na týchto 
podujatiach sa podarilo zhromaž-
diť finančné prostriedky ktoré boli 
následne z rozhodnutia členiek klubu 
rozdelené pre ľudí ktorí potrebujú 
pomoc. V marci odovzdali staromest-
skému klubu dôchodcov – konkrétne 
učiteľom na Kýčerského ulici rámy na 
okuliare. Okrem dievčatka ktoré žije 
s mamou v hmotnej núdzi venovali 
členky klubu finančnú podporu žene 
v zrelom veku, ktorá sa z plného zdravia 
z ničoho nič ocitla na invalidnom vozíku.

Tento klubový rok dámy zakúpia 
ešte pre Dom seniorov na Podjavorin-
skej ulici nádherný vianočný stromček.

Tak keď v Bratislave stretnete dámy 
v modrých zásterách so známym levom 
na prsiach, tak sú to dámy z LC Dovina, 
stále veselé a ochotné pomáhať.

Tak ak v budúcnosti uvidíte 
šarmantné dámy v modrých záste-
rách, veselé, komunikatívne ponúkaj-
úce rôzne dobroty, vedzte ,že je to pre 
dobrú vec. Sú to členky LC Dovina. Je 
to dvadsať žien, ktoré majú chuť pomá-
hať.  

Prezidentka Bohdana 
Machajová a starostka 
Tatiana Rosová

Členky klubu 
Marika Kratochvílová, 

Katka Gerniczová a ich ponuka



19ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

Prezident LC Plzeň-City Mgr. Jaro-
slav Smazal poděkoval nejaktivněj-
ším členům letního tábora a předal 
pochvalná uznání těm, kteří se nejvíce 
zasloužili o jeho organizaci a zajištění: 
Jaromíru Kašparovi a Ing. Vladimíru 
Folkovi, včetně poděkování od kabi-
netu Distriktu 122. Odstupující prezi-
dent Ing. Čestmír Koželuha zhodno-
til uplynulé období činnosti klubu jako 
velice úspěšné. Dva naši členové, Jaro-
slav Kojzar a Ing. Josef Ždych obdrželi 
od mezinárodního prezidenta blaho-
přejný dopis s odznáčkem za dvacetileté 
a desetileté členství v klubu a ocenění 
jejich klubové činnosti. Další náš člen, 
Jaromír Kašpar, emeritní ředitel gymná-
zia v Plzni v Opavské ulici s rozšířenou 
výukou španělštiny, byl jménem španěl-
ského krále Juana Carlose I. vyzname-
nán za rozvoj spolupráce v oblasti škol-
ství, zejména zavedením výuky španěl-
štiny na gymnáziu v Plzni. 

V našem klubu není období letních 
prázdnin „klubovým odpočinkem“. 
Respektujeme dovolenou jednotlivých 
členů, přesto účast na našich letních 
schůzích i aktivitách je vždy velmi 
dobrá. Poslední schůze v měsíci srpnu 
je tradičně věnována setkání „Pod 
třešní“ u Kašparů, kde se rovněž nabízí 
příležitost k setkání manželek a part-
nerek členů našeho klubu. V krásném 
prostředí zahrady s výhledem na město 
Plzeň a v srdečné atmosféře si sdělu-
jeme zážitky z dovolené a ze zahranič-
ních cest. Je to rovněž příležitost vzpo-
menout na členy našeho klubu, kteří již 
nejsou mezi námi a na které s láskou 
vzpomínáme. 

Bohatá byla klubová činnost 
zejména v průběhu měsíce září. Byla to 
zejména setkání se zahraničními kluby. 
Na Galavečeru v Greizu dne 13. 9. 2014 
pořádaném tamním LC klubem byla 

účast našich členů důkazem naší 
bohaté mezinárodní spolupráce 
zejména s německými kluby. Naši dele-
gáti navštívili také tradiční letní slav-
nost ve Schwandorfu společně se členy 
tamního LC klubu. Diskuse byla rovněž 
zaměřena i na spolupráci v dalším lion-
ském roce. 19. 9. jsme se v Plzni setkali 
se členy LC klubu Limbach-Oberfrohna 
ve známé restauraci „U Mansfelda“. Při 
příležitosti slavnostní večeře předal náš 
prezident klubový dárek a přijal dárky 
od našich hostů. Opět jsme si uvědomili 
velký zájem německých klubů o spolu-
práci s našimi LC kluby. 

Tradiční akce plzeňských lionů
Ani letos, konkrétně 20. 9. 2014, nevy-
nechali někteří členové účast na tradič-
ním pochodu Klenčí – Furth im Wald, 
který organizuje náš člen Ing. Jürgen 
Kögler, bytem ve Furthu, jehož otec 
Oskar Kögler po roce 1989 obnovil 
tato tradiční mezinárodní setkání na 
česko-bavorském pomezí. K podzim-
ním akcím patřilo i setkání 27. 9. 2014 
„Houby u Kodetů“ na Pohorsku, které 
po dobu uplynulých 15 let organizoval 

náš vážený člen LC Plzeň-City zesnulý 
Jaroslav Kodet. Jako připomínku na tato 
setkání jsme tentokrát přijali pozvání 
od jeho manželky Alenky Kodetové. 
Účast byla velmi bohatá a bylo na co 
vzpomínat. Vzpomínali jsme na pověst-
nou houbovou smaženici celkem ze 
43 druhů hub pod odborným dohle-
dem mykologa docenta Pyška, který 
byl zakládajícím členem našeho klubu.  
Nejbližší vyhlídky činnosti našeho klubu 
jsou zaměřeny především na aktivity 
LC klubu v rámci akcí Plzeň – Evrop-
ské hlavní město kultury 2015. Připra-
vujeme společnou návštěvu Nového 
divadla v Plzni, které bylo slavnostně 
otevřeno na začátku září 2014. Na 
tuto akci budou pozváni i naši zahra-
niční lionští přátelé. Plánujeme i koncert 
Krušnohorské filharmonie z Aue, který 
se uskuteční v Plzni v letních měsících 
2015.  

Co nového v lC Plzeň-City
  František Lošan, LC Plzeň-City

Členové LC Plzeň-City po ukončení mezinárodního letního tábora 
mládeže v červenci letošního roku, na který se sjelo do Plzně celkem 
27 účastníků ze 14 zemí a také 4 z České republiky, postupně 
nabírali sílu k další činnosti. 

Zástupci LC 
Schwarzenberg-Aue 

a LC Plzeň-City před Domem 
hudby v Plzni 
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lionský výstup na Ďumbier
  Vladimír Hudec, LC Brezno

lC Pardubice slavil letos patnáctiny
  Miloš Brún, LC Pardubice

Tradične, poslednú septembrovú 
sobotu, členovia LC Brezno zdolali 
najvyšší vrch Nízkych Tatier – Ďumbier. 
Napriek nepriaznivému počasiu sa 
výstupu zúčastnilo 43 členov a sympa-
tizantov lionského hnutia nie len zo 
Slovenska, ale aj z Českej republiky.

Charitatívne podujatie osobne 
podporila aj guvernérka LCI D-122 
JUDr. Emilie Štepánková, ktorá v rámci 
záverečného vyhodnotenia na Tálskej 
Bašte spolu s prezidentom LC Brezno 
Ing.Petrom Škripkom, odovzdali výťa-
žok z tejto charitatívnej akcie tým, čo to 
potrebujú. Telesne znevýhodnený vozíč-
kar, Ladislav Bočkor, si odniesol príspe-
vok 300.eur za účelom zlepšenia tech-
nického stavu jeho špeciálneho bicykla 
a 9ročný Paťko Tagaj s ťažkou poruchou 
zraku a kombinovaným postižením, si 
spolu s maminou prevzali sumu 500 

eur na zakúpenie zdravotných pomô-
cok, ktoré im uľahčia ich neľahký osud. 
Členovia breznianskeho klubu týmto 
ďakujú všetkým účastníkom tejto vyda-
renej akcie, pretože aj s ich prispením 
bolo možné menovaným pomôcť.

Najbližšou akciou breznianskych 

lionov bude predaj vianočného punču. 
Komu pôjde príspevok z výťažku z tejto 
akcie, sa včas vopred dozvie. Na toto 
podujatie Vás všetkých aj touto cestou 
pozývame – tým, že sa zúčastníte 
pomôžete nám, aby sme mohli pomôcť 
tým, ktorí to potrebujú.  

Jednou z akcí našeho jubilejního roku 
byl Lionský den na koupališti Cihelna 
v Pardubicích dne 9. srpna 2014. 

Byl krásný letní den, na koupa-
lišti téměř 2000 návštěvníků a pro 
mnoho z nich díky pomoci našich členů 
a obětavosti provozovatelky koupaliště 
paní Ludmily Ministrové bylo připraveno 
několik zážitkových soutěží. Např. jízda 
na tobogánu na čas, střelba na lase-
rovém trenažéru pro moderní pětiboj, 

možnost projet se na dvojkole v zasle-
pení, pro vzbuzení pocitu nevidomých.

Součástí Lionského dne byla presen-
tace Sdružení pro ranou péči, zabýva-
jící se pomocí rodinám dětí (do 7 let) 
s ohroženým vývojem. Na akci se rovněž 
představilo Tyflo Centrum o.p.s. Pardu-
bice, které poskytuje komplexní soci-
ální služby zrakově postiženým spoluob-
čanům. V průběhu odpoledne převzala 
zástupkyně Tyflo Centra od presidenta 

LC Pardubice pana ing. Ladislava Libého 
šek na 20 000 Kč. Peníze poslouží na 
nákup pomůcek pro nevidomé.

Den se vydařil, mnoho dalších lidí 
se dozvědělo o existenci a činnosti 
LC Pardubice z letáčku, který každý 
návštěvník dostal u vchodu na koupa-
liště. Členům LC Pardubice přinesl 
tento den uspokojení a chuť do podni-
kání dalších podobných akcí. Už nyní se 
těšíme na další.  
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 Prvú júnovú sobotu mesto Piešťany 
v spolupráci so Slovenskými liečebnými 
kúpeľmi usporiada otvorenie letnej 
kúpeľnej sezóny. Zaujímavé spoločen-
ské a kultúrne akcie prilákajú do nášho 
mesta okrem domácich obyvateľov 
a zahraničných návštevníkov tiež veľa 
osobností spoločenského, politického 
a kultúrneho života. 
Medzi množstvom podujatí náš LC 
zorganizoval a zabezpečil v rámci 
projektu Levie očko bezplatné scree-
ningové vyšetrenie detí v predškolskom 
veku. K tomu účelu sme v spolupráci 
s 1.LC Bratislava zabezpečili špeciálny 
autobus vybavený prístrojom Pulsop-
tix, ktorý odhalí očné choroby detí. Ich 
včasná diagnostika zvyšuje pravdepo-
dobnosť úspešného vyliečenia porúch 
zraku. O vyšetrenie bol veľký záujem, 
počas 6 hodín bolo bezplatne vyšetre-
ných 68 detí. Všetky náklady projektu 
hradil LC Piešťany.

 V sobotu 14. júna sa uskutočnil prvý 
ročník súťaže vo varení Piešťanského 
gulášu pred pivárňou Kruhovka. Podu-
jatie sa konalo pod záštitou piešťan-
ského Lions  Clubu na podporu mnoho-
početnej rodiny Pavlíkovcov. 
Varenia gulášu sa zúčastnilo celkove 
sedem trojčlenných družstiev. I keď 
náš klub nezískal popredné umiest-
nenie teší nás, že nami uvarený guláš 
sa zjedol ako prvý, a že sme pomohli 
dobrej veci. 
Pre rodinu Pavlíkovcov sa podarilo 
vyzbierať a darovať 250 eur.  

 Už každoročne v mesiaci jún orga-
nizuje náš klub tenisový turnaj Slova-
kia Lions Cup. Tohto roku sme uspo-
riadali už deviaty ročník. V roku 2011 
sme premenovali tento turnaj na 
turnaj Slovakia Lions Cup Piešťany 
o putovný pohár MUDr. Pavla Veresa. 
Cieľom podujatia okrem športu bolo 
pripomenutie si jedného zo zakladajú-
cich členov nášho klubu a jeho prvého 
prezidenta, ktorý prehral boj so záker-
nou chorobou. Turnaja sa zúčastnilo 
celkove 12 dvojíc. Teší nás, že tohto 
roku sa turnaja zúčastnili aj zástupco-
via iných klubov LC Bona Fide Brati-
slava, LC Žilina a LC Zvolen. Ceny víťa-
zom a putovný pohár odovzdal vicegu-
verner distriktu JUDr. František Kočka, 
ktorý svojou prítomnosťou obohatil 
túto nevšedne vydarenú akciu. Výťa-
žok z turnaja bude použitý na nákup 
kompenzačných a optických pomôcok 
pre zrakovo postihnutých občanov.  

 Ďalšej veľmi príjemnej akcie ktorej 
sa členovia nášho klubu v mesiaci 
júni zúčastnili bola oslava 120. výro-
čia otvorenia Kúpeľnej dvorany v Pieš-
ťanoch. Kursalón slávnostne otvo-
ril zakladateľ piešťanských kúpeľov 
Alexander Winter na jar roku 1894. 
Je to budova, v ktorej sa konalo 
pracovné stretnutie prezidentov nášho 
distriktu v marci tohto roku a ktorú 

využívame na zasadnutia nášho klubu. 
S radosťou sme uvítali na tejto sláv-
nostnej akcii viceguvernéra nášho 
distriktu JUDr. Františka Kočku, ktorý 
v tomto čase využíval liečebné účinky 
piešťanských kúpeľov. 
V priateľskej atmosfére sme mali 
možnosť prerokovať množstvo 
otázok súvisiacich z lionským hnutím 
a príjemne si posedieť.  

  Pavol Werner, sekretár LC Piešťany

Každoročne s príchodom leta pripravuje a organizuje LC Piešťany 
množstvo zaujímavých akcii, ktoré z pohľadu propagácie poslania 
a cieľov lionského hnutia majú veľký význam. 
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neviditeľná večera
  Jaroslav Dzurik, 1. LC Košice

Projekt lví očko v Teplicích
  Roman Dietz, LC Teplice

Tento klub dňa 17. októbra 2014 
v priestoroch City Hotela v Miškolci 
zorganizoval výnimočnú akciu pod 
názvom „NEVIDITEĽNÁ VEČERA (Vak 
vacsora). Podstatou tohto podujatia 
bolo podávanie večere v absolútnej tme. 

Každý z nás zúčastnených mal možnosť 
úplne autenticky na vlastnej koži prežiť 
to, čo prežívajú denne nevidomí. 
Srdečne sme prijali pozvanie a piati 
členovia nášho klubu sme sa zúčastnili 
tejto udalosti. 

Vôbec sme si nevedeli predstaviť, 
ako to vlastne bude prebiehať. Zvažovali 
sme aj oblečenie, ako budeme „vyzerať“ 
po večeri v absolútnej tme. 

Celkový dojem, atmosféra, emócie 
a celkový priebeh stolovania bol neuve-

Celkem bylo vyšetřeno pod nezištným 
dohledem partnerské optometristky 
Kateřiny Novotné z KN Optik Teplice 
více než tisíc dětí. 

Vyšetření se setkalo s velkým 
zájmem jak u rodičů dětí, tak u vedení 
měst Teplice a Dubí. Díky úspě-
chu loňského podzimního měření 
se členové LC Teplice snažili získat 
finanční prostředky na pořízení nové 
měřící kamery, která je schopna vyhle-
dávat a diagnostikovat oční vady dětí 
předškolního věku. Výtěžek z vánoč-
ních lionských trhů ve výši 86 000 Kč, 
dotace od Statutárního města Teplice 
ve výši 125 000 Kč a Města Dubí ve 
výši 40 000 umožnily zakoupení vlast-
ního moderního přístroje značky Plusop-
tiX A12, který byl poprvé použit 30. září 
2014. Přístroj je schopen diagnostiko-
vat tupozrakost, dlouhozrakost, krátko-
zrakost a další refrakční vady. Měří obě 
oči současně, bezkontaktně ze vzdá-
lenosti 1 metru a bez použití očních 
kapek. Měření trvá několik vteřin 
a výsledek je znám okamžitě po měření. 

Vyšetření zraku dětí probíhá přímo ve 
školních třídách, děti nemusí být nijak 
připraveny a výsledkem je písemná 
zpráva optika, zda údaje z měření vyho-
vují normě pro daný věk dítěte. Pokud 
jsou zjištěny odchylky od normy, je 
doporučena návštěva u optika nebo 
u očního lékaře. Všechna vyšetření jsou 
zdarma a přístroj nesmí být používán ke 

komerčním účelům. LC Teplice se tak 
díky vlastnímu přístroji může věnovat 
této činnosti v průběhu celého roku, a to 
opakovaně po dobu několika let.  

Členova 1. LC Košice sa zúčastnili výnimočnej akcie „Neviditeľná 
večera“ v Miškolci 1. LC Košice dlhodobo udržiava veľmi dobré 
vzťahy s 1st MiskolcLionsClub (Hungary). 

LC Teplice se zapojil do lionského projektu Lví očko již v roce 
2013. Díky prozatím vypůjčenému přístroji Plusoptix S09 
proběhlo v měsících říjnu až prosinci 2013 první měření zraku dětí 
v mateřských školách na území města Teplic a Dubí. 

Na měření dohlížel 
i prezident LC Teplice 

Milan Nemrava
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riteľný, nezabudnuteľný. Už samotný 
začiatok, bol pre nás prekvapením. 
Postavili sme sa za seba do radu, chytili 
sa za plecia a ako „kačičky“ sme vošli 
do miestnosti, pravdepodobne to bola 
reštaurácia. V podstate sa ani inak 
nedalo, bola tam absolútna tma. Pove-
dali nám číslo stola, náš bol okrúhly, 
a hmatajúc stenu, nás takto dopravili 
z “kroka na krok“ k uvedenému stolu. 
Každému povedali číslo stoličky, takto 
sme sa obsluhujúcim identifikovali. 
Usadili sme sa akosi sami, poučili nás, 
aby sme rukami nerobili prudké pohyby, 
pretože bolo prestreté. Len opatrne sme 
hmatom zisťovali, čo na stole je. Bolo 
prestreté na dva chody.

Prekvapujúce a zaujímavé bolo pre 
nás uvedomenie si, ako sme sa na zači-
atku všetci pokúšali túto stratu zrako-
vej orientácie nejako kompenzovať. 
U väčšiny z nás sa to prejavilo tak, že 
sme sa snažili hovoriť hlasnejšie než 
inokedy, pretože sme nevedeli, kde sa 
nachádzajú naši susedia. To sa prejavilo 
najmä vtedy, ak susedmi boli dovtedy 
neznámi ľudia. Úprimne povedané, bol 
tam značný hluk, asi každý sa s tým 
takýmto spôsobom vyrovnával.

Obsluhovali nás nevidomí čašníci, tí 

sa pohybovali dotykom od sediaceho č. 
1 a postupne dookola stola ďalej, každý 
z nás povedal, čo si praje.

Keď sme dojedli, prišiel k nám nevi-
domí čašník, chytil za plece. Následne 
sme mu tanier podali a potom samo-
statne príbor. Príbor sme použili len 
„zdvorilostne“, viacej sme jedli rukami. 
Prílohou boli čipsy, zelenina a vyni-
kajúce mäsko, ako je pre maďarskú 
kuchyňu typické.

Nápoje boli podávané takým spôso-
bom, že čašníkovi sme podali prázdny 
pohár a on nám dal plný, nenalievalo 
sa, v podstate v tme by to ani nebolo 
možné.

Ak sa nás opýtali, aké víno si dáme, 
biele, ružové či červené, boli sme 
v rozpakoch, nevedeli sme sa stotožniť 

s tým, že ho pijeme v absolútnej tme. 
Farba v tomto prípade nehrala žiadnu 
rolu... Mali sme z toho veľmi zvláštny 
pocit. Dokázali sme si však štrngnúť 
a pritom aj zahúúúúkať. Potvrdilo sa, že 
nie je čierna, ako čierna, čo vidieť aj na 
fotografii.

výnimočný večer 
Výnimočný večer bol zavŕšený neformál-
nymi rozhovormi v maďarčine, najmä 
Julo Kováč a aktívne aj Fero Kočka. Ani 
Tono Kantor sa nedal zahanbiť. Toto 
všetko prebiehalo v mimoriadne pria-
teľskej atmosfére. Už na mieste sme sa 
dohodli, že v priebehu nasledujúceho 
týždňa nás navštívia oni na nami orga-
nizovanom 12. ročníku benefičného 
koncertu pod názvom Jesenná harmó-
nia.

Mali sme nefalšovaný pocit, že kole-
govia z 1st MiskolcLionsClubu boli pote-
šení našou návštevou. Bola z nich cítiť 
úprimnosť a nefalšované neskrývané 
priateľstvo.

Bolo nám cťou osobne sa zúčast-
niť tejto udalosti. Opätovne sme si 
povedale, že sme šťastní, že sme mali 
v živote viac šťastia, ako tí, čo nás 
obsluhovali.  

Lionky z LC Plzeň Bohemia se již 
počtvrté zúčastnily Dětského dne 
v ZOO Plzeň dne 7. 6. 2014. Akci pořá-
dali hasiči, záchranáři a městská poli-
cie a připravili pro děti ukázky své 
činnosti v praxi a řadu soutěží, kde děti 
odměňovali dárky.

My jsme využily této akce a ve 
vojenském stanu jsme vyšetřily kame-
rou Plusoptix A09 oči dětem předškol-
ního věku. Zájem rodičů byl k naší 
radosti velký, již si zvykli, že nás najdou 
s kamerou na této akci. Změřily jsme 
64 dětí, z toho u 10 dětí jsme obje-
vili zrakovou vadu, určitou odchylku od 
stanovené normy a rodičům doporučily 
návštěvu u lékaře.  

lví očko na dětském dni v Zoo Plzeň
  Růžena Hrubá, prezidentka LC Plzeň Bohemia
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Pýtate se: Čo ďalej? Prečítajte si, akú 
odpoveď prináša Jindra Švarcová, 
garant zberu použitých okuliarov a scre-
eningového vyšetrenia zraku detí pred-
školského veku v LC Plzeň Bohemia:

„Na jaře roku 2014 náš dámský 
klub LC Plzeň Bohemia po delší odmlce, 
ale s radostí obnovil tradiční lionskou 
akci Sběr starých brýlí. Kolektiv se nám 
trochu rozrostl a tak jsme hledaly doplň-
kovou činnost k našim stěžejním projek-
tům Lví očko a pořádání kulturních akcí.

Funkce garanta jsem se ujala já 
jako jeden z nováčků také proto, že 
mám k brýlím díky své profesi očního 
optika velmi blízko a je to právě tato 
akce, která navázala vztahy mezi mojí 
firmou a plzeňským dámským lionským 
klubemLC Plzeň Bohemia. 

Rozjezd celé akce byl časově i logis-
ticky trochu náročnější, ale teď už 
probíhá všechno hladce a svým způso-
bem skoro samo. Do restartu akce 
zapojila velká část členek našeho 
klubu. Nechaly jsme zhotovit nový leták, 
který jsme pak vyvěsily do svých firem 
a zaměstnání, očních a jiných ordinací, 
očních optik, lékáren a základních škol 

v rámci Plzně a okolí. Členky také oslo-
vily a nadále pravidelně oslovují své 
známé a přátele. Díky vynikajícím vzta-
hům s naším dlouhodobým mediál-
ním partnerem Deníkem, který náš 
klub podporuje už řadu let a upozor-
ňuje pravidelně na všechny naše akce, 
vyšel náš leták s výzvou ke sběru 
starých a nepotřebných brýlí v denním 
tisku. Výzva byly už několikrát zopako-
vána. V současné době plánujeme delší 
článek o tom, jak akce pokračuje a zají-
mavostech ohledně sběru.

DENÍK nám vyšel vstříc nejen 
mediálně, ale poskytuje nám také 
sběrná místa ve svých redakcích po 
celém Plzeňském kraji. V současné 
době máme celkem 11 sběrných 
míst, z toho čtyři přímo v Plzni (a to 
na očním oddělení Fakultní nemoc-
nice v Plzni, v redakci Plzeňského 
deníku a dvě v Optik studiu Josefa 

Švarce) a ostatní v regionálních redak-
cích DENÍKU v Karlových Varech, Soko-
lově, Tachově, Klatovech, Rokycanech, 
Chebu a Domažlicích. Na všechna tato 
sběrná místa byly umístěny sběrné boxy 
označené lionským znakem. Já osobně 
jsem v kontaktu s lidmi, kteří nám na 
sběrných místech pomáhají a jednou 
za čas sběrná místa objíždím a boxy 
vyprázdním.

Sběrné boxy jsou opět k vidění i na 
všech našich akcích, kam široká veřej-
nost může nosit staré brýle a nebo 
se jim dostane potřebných informací 
o celé akci a také o momentálním stavu 
naší sbírky.

Teď plánujeme ještě oslovit i mateř-
ské školky, ve kterých provádí náš 
klub screening zraku předškolních dětí 
Lví očko, aby nám vyvěšením našeho 
letáku ve své školce pomohly s propa-
gací celé akce. 

Vpravo Bohumír Krátky, 
LC Kremnica

Jindra Švarcová, LC Plzeň 
Bohemia

Zber použitých okuliarov pokračuje
  Bohumír Krátky, LC Kremnica, zmocnenec zberu okuliarov

Výsledok spoločného úsilia pri zbere okuliarov sme nedávno 
zosumarizovali a vyhodnotili na poslednom XXII. konvente 
v Beladiciach. 
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Organizáciu turnaja spočiatku spre-
vádzali ťažkosti s počasím, keď bolo 
na poslednú chvíľku potrebné zmeniť 
miesto konania turnaja z otvorených 
dvorcov v Rajeckých Tepliciach na 
krytú halu v Kysuckom Novom Meste. 
Ani toto neodradilo organizátorov 
turnaja a členov LC Žilina, ktorí s vyso-
kou profesionalitou zvládli presun 
turnaja na nové miesto. K úspechu 
turnaja prispeli tiež sponzori ELZA 
a.s. Žilina a Aldeasa Audit s.r.o Žilina. 
Na turnaji sa zúčastnilo 14 hrajúcich 
dvojíc, ktorí predviedli vynikajúci tenis 
a samotný finálový set sa pretiahol do 
večerných hodín a skončil sa výsled-
kom 7:5 pre víťaznú dvojicu Boris 
Chmel – Jozef Pavlovič, ktorá porazila 
dvojicu Pavol Kendera – Miroslav Mati-
ašovský. 

Úspešný turnaj znamenal nielen 
účasť lionov z klubu LC Žilina a LC 

Piešťany, ale aj ďalších sympatizan-
tov hnutia Lions, ktorí z roka na rok vo 
väčšom počte a lepšej kvalite prichád-
zajú na tento turnaj. Organizátori 
zvládli tak hernú stránku turnaja ako aj 
spoločenskú stránku na veľmi dobrej 
úrovni. K tomu sa pripojil perfektný 
servis s pripraveným občerstvením 
obsahujúcim nielen grilované špecia-
lity, ale aj typické regionálne syrové, 
oštiepkové a korbáčikové produkty. 

Korunu úspešnému turnaju nasa-
dila účasť guvernérky Emy Štepánko-
vej a past guvernéra Radima Dvořáka 
na záverečnom finálovom stretnutí, 
ktorí spolu s prezidentom klubu Joze-
fom Stehlíkom odovzdali ceny víťazom. 
Ako bolo v závere povedané, víťazmi 
bola nielen víťazná dvojica, ale celé 
hnutie Lions a všetci, ktorí tento turnaj 
spoluorganizovali a sa ho tiež zúčast-
nili.  

  Jozef Stehlík, prezident LC Žilina

V sobotu 13. 9. 2014 sa uskutočnil 3. ročník tenisového turnaja 
s názvom „Memoriál Dušana Palugu“. Usporiadateľom turnaja 
je LC Žilina a usporadúva toto stretnutie na počesť predčasne 
zosnulého past prezidenta klubu Dušana Palugu. 

Už loňského roku jsem byla oslo-
vena Základní školou ve Schwarzově 
ulici v Plzni,která je jedním z našich 
podporovatelů, abych dětem u příle-
žitosti Světového dne zraku a našeho 
Slavnostního koncertu v Měšťan-
ské besedě v Plzni udělala přednášku 
o činnosti našeho klubu. 

Loni se přednáška týkala obecně 
zraku dětí a jeho ochrany, hovořili jsme 
o akci Lví očko. Letošní besedu zamě-
řím na sběr brýlí a mám pro děti připra-
vené ukázky zajímavých brýlí, které 

byly doposud shromážděny. Ke dneš-
nímu dni máme roztříděno a připraveno 
k transportu na sběrné místo v Praze 
cca.1450 kusů dioptrických a sluneč-
ních brýlí.“

V auguste 2014 sme doplnili  
boxy pre zber okuliarov a ku dnešnému 
dňu máme aktuálne vyzbieraných  
vyše 250 dioptrických a slnečných 
okuliarov.

Chcem poďakovať za energiu 
a úsilie, ktoré vkladáte do projektu 
„Lions Recycle for Sight“.  

Ceny víťazom odovzdával 
Radim Dvořák, PDG
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LC Plzeň Bohemia pořádal dne 
30. května 2014 v 18:00 v plzeňském 
Parkhotelu již 18. Garden party. která 
podpořila výuku a vzdělávání dětí se 
zrakovými a řečovými vadami. Hlavní 
kulturní program této po léta úspěšné 
zahradní slavnosti a letos konané opět 
v restauraci Emporio Parkhotelu Plzeň 
připravily děti ze ZŠ a MŠ pro zrakově 
postižené a vady řeči. 

Během večera děti ukázaly všem 
přítomným, jak se přes svůj handicap 
umí radovat ze života. Děti zrakově 
postižené předvedly, že orientaci 
v prostoru zvládají na jedničku, i když 
to není vůbec jednoduché a také, jak 
je baví aktivně sportovat, zpívat, hrát 
na klavír a hrát divadlo. 

výstava pomůcek pro postižené 
Zajímavá byla také výstava kompen-
začních pomůcek pro zrakově posti-
žené, které předvedl a zasvěceně 
popsal odborník ze Spektry Praha 
a které usnadňují handicapovaným 
život. Za pomoci speciálních pedago-
žek z SPC si zájemci mohli vyzkoušet 
chůzi s bílou holí a klapkami, ti odváž-
nější se snažili s klapkami i poveče-
řet. Někteří si nasadili simulační brýle 

a opět pod odborným dohledem si 
vyzkoušeli střelbu biathlonovou lasero-
vou puškou, kde místo zrakem zaměřo-
vali terč sluchem. Vystaveny byly také 
– a to nejen k prohlédnutí – hmatové 
mapy, které usnadňují osvojení mnoha 
znalostí a dovedností z oblasti nejen 
naukových předmětů.

Během večera byly představeny 
dva hlavní projekty pomoci: projet Lví 

očko a projekt Staré brýle. Zvláště 
Projekt Lví očko patří ke chloubě 
dámského klubu. 

V rámci tohoto projektu provádí 
tým Lvího očka zadarmo screeningové 
měření zraku dětí přímo v mateřských 
školách, a to kamerou Plusoptix, která 
byla pořízena s finanční pomocí Plzeň-
ského kraje. Při včasném zjištění 
odchylky od fyziologické normy může 
lékař až v 95 % oční vadu odstra-

nit.Po dobu 4 let byl změřen zrak 
u 8000 dětí, odchylka byla zjištěna 
u 18 % dětí. Tato záslužná činnost 
byla také v rámci lionského distriktu 
náležitě oceněna. 

Podpora školy pro postižené 
děti 
Tento rok večerem provázely přímo 
členky LC Plzeň Bohemia, nechyběl 
tradiční raut, volná zábava a vyhlášení 
tomboly. O hudbu k tanci se prosto-
rách restaurace Emporio postaralo 
tradičně duo Klasik, na zahradě a na 
terase zpřijemnila posezení reproduko-
vaná hudba. 

Finanční výtěžek akce je určen na 
podporu projektů ZŠ a MŠ pro zrakově 
postižené a vady řeči v Plzni v Laza-
retní ulici 25. Tato škola je jediným 
podobně orientovaným zařízením na 
západ od Prahy. 75 pracovníků pečuje 
zhruba o 200 dětí ve věku od 3 let 
do ukončení školní docházky. Do MŠ 
chodí 100 dětí se zrakovým postiže-

Garden party lC Plzeň Bohemia
  Věra Krbůšková, LC Bohemia Plzeň

18. Garden party dámského LC Plzeň Bohemia podpořila výuku 
a činnost slabozrakých dětí.

Na klavír hraje Vilík Včala, 
vlevo jsou výrobky dětí 

z keramické dílny

I děti se zrakovými 
vadami se umí 

radovat ze života
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V sobotu 14. června 2014 se členky 
dámského LC Plzeň Bohemia zúčastnily 
s vlastnoručně upečenými koláči, buch-
tami a zákusky tradiční akce (pořá-
dané již 20 let) Nadace 700 let města 
Plzně „Historický víkend aneb Strašidla 
a mumraje Plzeňské“. 

Je to víkend plný strašidel, historic-
kých kostýmů a šermířů v historickém 
centrum města. 

Propagace lionského hnutí, akcí 
pořádaných klubem LC Plzeň Bohemia 
a projektu Lví očko se zdařila, zájem 
byl velký. Výtěžek akce ve výši 11 tisíc 
Kč byl věnován na Lví očko.  

ním a vadami řeči, v ZŠ je 9 tříd ZŠ 
a dvě třídy ZŠ jsou speciální. Kromě 
toho patří ke škole internát, školní 
jídelna, školní klub, školní družina 
SPC pro vady řeči a zrakově posti-
žené, která poskytuje péči integrova-
ným dětem v Plzeňském a Karlovar-
ském kraji. 

Jako na jiných základních školách 
se děti učí podle Rámcového vzdělá-
vacího programu pro běžné ZŠ, dopl-
něn je pouze o předměty speciálně 
pedagogické péče – hudební výchovu, 
nácvik Braillova písmo, prostorovou 
orientaci, logopedii a hmatovou stimu-
laci. Výuka hmatové stimulace probíhá 
v rámci keramického kroužku. 

nejen zábava a poučení
Výrobky měli možnost všichni, kdo 
Garden party navštívili, ohodnotit 
na připraveném jarmarku, mnozí si 
odnesli domů hezký dárek a přispěli 
tak dětem na nákup dalšího materiálu 

do keramické dílny. Děti ze školy jsou 
šikovné, účastní se různých soutěží – 
sportovních, recitačních, psaní na 
klávesnici, výtvarných aj. dalších 
a ve všech se umísťují na předních 
místech. Studují úspěšně na střed-

ních a vysokých školách a i v dalších 
životních etapách (jak pracovních, tak 
i osobních) se jim daří.

Vydařený večer přinesl nejen 
zábavu a poučení, ale byl také 
i vysoce užitečný a přínosný.  

Stánek lionek 
na plzeňském náměstí

Historický víkend
  Růžena Hrubá, prezidentka LC Plzeň Bohemia

Domácí koláče našich dam z LC Plzeň Bohemia na Historickém 
víkendu v Plzni.
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Základní program jsme si stanovily 
v červnu 2013 při předávání funkcí, 
měly jsme celou řadu nápadů, jak 
udělat naše akce zajímavější a klubový 
život pestřejší, jak se zviditelnit veřej-
nosti a posílit lionskou soudržnost.

Naše lví pomoc navázala na dosa-
vadní dva hlavní projekty, tj.

 Lví očko – screening – měření 
zraku dětí předškolního věku 

 Všestranná pomoc Škole pro 
zrakově postižené a vady řeči v Plzni.

Abychom vytvořily podmínky pro 
jejich naplnění, připravily jsme pečlivě 
akce pro veřejnost s cílem zviditelnit 
lionské hnutí, zaujmout nové přátele, 
získat finanční prostředky a další spon-
zory. Paní prezidentka Hana Loren-
cová měla plnou podporu všech členek 
a představenstva, které pružně reago-
valo na požadavky klubu, a proto se 
věnovala jednak zlepšení organizace při 
akcích, kontaktu s magistrátem a spon-
zory, jednak novým členkám, aby se 
jim v klubu líbilo a dobře se zapojily. 
Svým příkladem, laskavým přístupem 
a příjemným jednáním vyřešila mnohé 
složité situace.

Hlavní novinkou roku, od které 
si slibujeme další zlepšení činnosti 
a plynulou komunikaci, je stanovení 
tříčlenných LVÍCH TROJEK pro každou 
větší akci. Jsou v nich zastoupeni 
současní garanti akce, dále garanti 
z předchozího roku a garanti pro 
budoucí rok. Každá trojka podává před-
stavenstvu zprávu o přípravách a o reali-
zaci akce, spolupracuje s vybranými 
členkami klubu, upozorňuje na možnosti 
lepšího řešení.

akce pro veřejnost
V průběhu roku jsme uskutečnily šest 
akcí pro veřejnost. Některé byly velice 
náročné, ale všechny byly zvládnuty 
výborně:

 16. benefiční koncert Vlídný 
tmavomodrý svět se světově proslulou 
chorvatskou klavíristkou Idou Gamulin 
12. 9. 2013;

 VIII. koncert ke Světovému 
dni zraku s Plzeňskou filharmonií 
11. 10. 2013;

 Zábavný Mikulášský klubový večer 
12. 12.2013;

 17 . benefiční koncert Vlídný 

tmavomodrý svět třídy prof. Aleny Tiché 
a jejími talentovanými studenty hry na 
klavír a cembalo 15. 4. 2014;

 18. garden party 30. 5. 2014;
 Prodej kávy a vlastnoručně připra-

vených zákusků na Velkém historic-
kém víkendu na náměstí Republiky 
14. 6. 2014. 

Výtěžky z těchto akcí byly věnovány 
zejména našim projektům – projekt 
Lví očko obdržel 26 tis. Kč a projektu 
pomoci Škole pro zrakově postižené 
a vady řeči bylo předáno 27 tis. Kč.

Projekt lví očko
Projekt Lví očko – měření zraku dětí 
předškolního věku nás provázelo po 
celý rok. O tuto činnost je na veřejnosti 
velký zájem, provádíme ji stále zcela 
zdarma. Používáme kameru Plusoptix, 
kterou jsme zakoupily s finanční pomocí 
Plzeňského kraje.Odborně vyško-
lený tým Lvího očka má již 11 členek. 
Kvalita měření a dobrá koordinace 
prací v týmu je obdivuhodná. Tým získal 
mnoho pochvalných uznání od rodičů 
i od učitelek mateřských škol a též od 
lékařů, kteří se dětem věnují. Garan-
tem projektu byla Jana Flanderová, 
která zajišťovala kontakt s mateřskými 
školami a organizaci v rámci týmu. 

Měření bylo prováděno v podzim-
ním a jarním cyklu, vždy po dvou měsí-
cích. V tomto roce jsme navštívily 
71 mateřských škol různé velikosti 
od 15 dětí do 200 dětí. Bylo změřeno 
3639 dětí, z toho byl pozitivní nález zjiš-
těn u 18,7 % dětí. Rodičům těchto dětí 
bylo doporučeno navštívit očního speci-

lC Plzeň Bohemia hodnotí lionský rok 2013–2014
  Jana Flanderová, PDG, sekretářka LC Plzeň Bohemia 2012–4

Pro úspěšný start do nového lionského roku 2013 4 jsme vytvořily 
dobré předpoklady, naše členská základna dosáhla dosud nejvyššího 
počtu v historii klubu – máme třicet členek! 

Chorvatská klavíristka 
Ida Gamulin, prezidentka 
LC Plzeň Bohemia 
Hana Lorencová, a Jana 
Flanderová, PDG
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alistu. V případě, že jedno vyšetření je 
stojí 150 Kč, tak jsme ušetřili rodinám 
s dětmi za tento rok 550 000 Kč. 

Za čtyři roky jsme na 154 místech 
změřily již 7993 dětí a zjistily odchylku 
v 18,9 % případů. Rodinným rozpočtům 
jsme ušetřily celkem 1,2 mil. Kč.

Lví očko proniklo do mnoha rodin 
v Plzni i v Plzeňském kraji, rodiče i praro-
diče screening oceňují. Všichni, kteří se 
našich akcí účastní (nejvíce o Historic-
kém víkendu), se k nám radostně hlásí 
a my jsme nadšené, že jsme společně 
vytvořily novou velkou lví rodinu. 

klubový život
Ještě několik slov k našemu klubo-
vému životu. Byl rovněž bohatý, stme-
luje nás a dodává nám energii. Na 
schůzkách jsme vyslechly odborné 
přednášky – Architekt Loos a Plzeň, 
Lev z Rožmitálu na Cestě z Čech až 
na konec světa, Urbanismus a histo-
rie Plzeňska, navštívili jsme věž kated-
rály sv. Bartoloměje, přecházely jsme 
i klenby kostela. Přispěly jsme finančním 
darem na nové Plzeňské zvony, poslaly 
jsme 9 tis. Kč Muzeu Kampa po povod-
ních, pomáhaly jsme zajistit hmatové 
mapy pro nevidomé a zrakově postižené 
společně se SONS, zahájily jsme Sběr 
brýlí pro Afriku, zajistily jsme malování 
mírového plakátu v ZŠ a MŠ pro zrakově 
postižené. 

kontakty s lionskými kluby
Samozřejmě jsme udržovaly také 
kontakt s dalšími lionskými kluby. 
S pánským klubem LC Plzeň City jsme 
pokračovaly v bowlingovém turnaji, pilně 
jsme ochutnávaly jejich výborné svařené 
víno, účastnily jsme se ve značném 
počtu zájezdu na 96. světový konvent 
LCI v Hamburku, zúčastnily jsme se 
distriktní jumeláže, konventu v Beladi-
cích aj. Nezapomenutelné jsou oslavy 
životních jubileí našich členek. A nebylo 
jich málo – Renata Říčařová, Věra 

Krbůšková, Vlasta Formánková, Darja 
Mieglová a Zdenka Kolářová. Při tako-
vých příležitostech si uvědomujeme, 
jaká velká lví rodina jsme. Naše úsilí 
pomáhat potřebným to ještě umocňuje.

vyznamenání klubu
V závěru bych ráda připomněla, že klub 
obdržel vyznamenání mezinárodního 
prezidenta Wayene Maddena – Cenu 
Round Growth 2012–13 za celoroční 
úsilí, přijetí nových členů a schopnosti 
pracovat jako tým. To nás všechny 
nesmírně potěšilo.

Lionský rok 2013–14 byl velice 
úspěšný a potvrdil, že ve větším 
kolektivu lionů se při dobré organi-
zaci a vzájemné úctě členů daří vše 
podstatně lépe. Děkuji jménem všech 
členek paní prezidentce Haně Loren-
cové za úspěšné vedení tak velkého 
kolektivu a členkám za vynikající lion-
ské činy a za vzornou reprezentaci lion-
ského hnutí.

Dne 18. 6. 2014 byly předány funk-
cionářům nastávajícího lionského roku 
2014–2015 slavnostně funkce. Od 
1. 7. 2014 se ujala vlády prezidentka 
Růžena Hrubá. Přejeme jí i nám opět 
úspěšný lionský rok!  

Rok Počet MŠ Počet dětí Pozitivní nález % Úspora v Kč
2010–2011 16  807 140 17
2011–2012 24 1309 224 17,2
2012–2013 43 2238 463 20,7  
2013–2014 71 3639 681 18,7  550 000
Celkem 154 7993 1508 18,9  1 200 000

Žáci hudební třídy 
prof. Tiché, vedoucí 

klavírního oddělení Základní 
umělecké školy v plzeňské 

Chválenické ulici
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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 Slova-
kia, krajským strediskom ÚNSS 
v Banskej Bystrici, OC Europa v Banskej 
Bystrici a občianskym združením Zelený 
zákal pod záštitou hlavnej odbor-

níčky MZ SR pre oftalmológiu MUDr. 
Marty Ondrejkovej, PhD.

Dňa 10. 3. 2014 sa v Cikkero-
vej sieni Mestskej radnice v Banskej 
Bystrici uskutočnili dve bezplatné pred-
nášky zamerané na glaukómové ocho-
renia určené širokej laickej verej-
nosti. Akcie sa zúčastnilo 55 obyva-
teľov mesta Banská Bystrica. Uvítacie 
slová odozneli z úst viceprimátorky Doc. 
Kataríny Čižmárovej, prezidenta Lions 
klubu primára MUDr. Jozefa Valkyho, 
zástupkyne spoločnosti Geodis Slova-
kia Zuzany Poljovkovej, vedúcej kraj-
ského strediska ÚNSS pani Dagmar Fila-
delfiovej. Odborné glaukómové pred-
nášky prezentovali MUDr. Mária Praženi-
cová a MUDr. Zuzana Kmeťová. Okrem 
prednášok odoznelo aj rozprávanie paci-
entky o živote s glaukómom a ukážka 
pomoci vodiaceho psa pre slabozrakého 
pacienta. Súčasťou akcie boli prezentá-
cia optických pomôcok pre slabozrakých 
a nevidiacich ako aj zbierka použitých 
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, 
aktívny prístup k svojmu zdraviu je neod-
mysliteľnou súčasťou poskytovania 
zdravotnej 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

V minulém čísle jsme omylem 
zaměnili text tohoto článku 
za jiný, a proto jej otiskujeme 
znovu a správně. 
Za chybu se omlouváme!

O optické pomôcky, ktoré 
prezentovalo krajské 
stredisko Unie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, 
bol velký záujem



lions Clubs international

Lions Clubs International (LCI) je 
jednou z největších mezinárodních 
humanitárnch organizací, jejíž etika 
a cíle neznají hranic mezi státy, národy, 
rasami, a náboženskými a politickými 
názory. Lionské hnutí vzniklo před 
90 lety v USA, kde sídlí dnes také 
centrála LCI v Oak Brook (Chicago) 
v čele s mezinárodním prezidentem 
(voleným na celosvětovém konventu 
vždy na jeden rok). Organizace LCI 
sdružuje na půldruhého milionu členů 
v téměř 200 zemích celého světa. Za 
muže, který v roce 1917 LCI založil, je 
právem považován Melvin Jones.

V lednu 1992 byl založen samostatný 
československý distrikt, nyní působící 
pod názvem Lions Clubs International, 
Distrikt 122 – Česká republika 
a Slovenská republika. 
 
 

Cílem lionského hnutí je: 

 Vytvářet a pěstovat ducha 
porozumění mezi národy celého světa.

 Podporovat zásady dobrého 
vládního systému a dobrého 
občanského chování.

 Aktivně se zajímat o občanské, 
kulturní, sociální a morální blaho 
společnosti.

 Spojovat členy poutem přátelství, 
dobrého kamarádství a vzájemného 
porozumění.

 Podporovat otevřené diskuse členů 
klubu o veškerých věcech veřejného 
zájmu.

 Účinně povzbuzovat všechny 
ochotné sloužit společnosti bez 
osobního finančního prospěchu. 
Prosazovat vysoké etické normy 
v obchodě, průmyslu, zaměstnání, 
v práci pro veřejnost a v osobním 
životě.

Lioni se vstupem do klubu zavazují 
k dodržování etického kodexu:

 Činorodou snahou prokazovat 
přesvědčení o důstojnosti svého 
poslání, abych si zasloužil uznání za to, 
co jsem vykonal.

 Hledat úspěch a žádat přiměřenou 
odměnu či užitek jako něco, co mi 
právem náleží. Avšak nepřijímat 
žádný úspěch a užitek za cenu ztráty 
sebeúcty.

 Mít na paměti, že pro vybudování 
vlastní existence není nutné ničit 
existenci někoho jiného. Být loajální 
k ostatním a pravdivý sám k sobě.

 Při vzniku pochyb o správnosti 
a etice svého postoje či jednání 
vůči ostatním, hledat důvod pochyb 
především u sebe.

 Přátelství vidět jako cíl a ne jako 
prostředek k dosažení něčeho. 
Uvědomit si, že pravé přátelství není 
měřeno službou jednoho druhému, že 
opravdové přátelství nic neočekává, 
ale přijímá službu v tom duchu, v jakém 
byla prokázána.

 Být si vždy vědom svých povinností 
občana vůči svému národu.

 Svým bližním pomáhat, být soucitný 
k nešťastným, podporovat slabé 
a potřebné.

 Být obezřetný s kritikou a štědrý 
s chválou.

 Budovat, a ne ničit.




