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Zveme vás na XXIII. distriktní konvent
Vážení přátelé, lioni a lionky!
Rády bychom Vás přivítaly ve dnech
22.–24. 5. 2015 v Plzni u příležitosti
konání XXIII. Konventu Lions Clubs
International, Distrikt 122 – ČR a SR,
který pro Vás organizují lionky
z LC Plzeň Bohemia.
Plzeň je v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury a díky tomu v ní
bude po celý rok probíhat řada zajímavých kulturních, společenských
i sportovních akcí program. Je čtvrtým
největším městem České republiky, má
překrásné historické jádro a je velmi
přívětivá k návštěvníkům.
Ubytování pro delegáty konventu je
zajištěno v luxusním hotelu Marriott, který se nachází přímo v historickém centru města, nedaleko náměstí
Republiky a veškerého kulturního
i gastronomického dění v Plzni. V jeho
prostorách se uskuteční také náš XXIII.
konvent.

Kromě tradiční slavnostní a pracovní
části konventu v sobotu 23. 5. 2015
je pro delegáty i ostatní lionky a liony,
včetně jejich doprovodu, připraven
i kulturní program. Páteční večer 22. 5.
2013 vyplní Lionský galavečer v hotelu
Marriott s hudbou a občerstvením.
V sobotu 23. 5. 2015 po jednání
konventu jste srdečně zváni na
návštěvu pivovaru Plzeňský Prazdroj
spojenou s prohlídkou pivovaru
a ochutnávkou nepasterizovaného
piva. Po ní bude následovat společné
posezení v areálu pivovaru s hudbou,
kulturním programem a rautem.
Pro ty, kterým se bude v Plzni líbit
a zdrží se do neděle 24. 5. 2015, je
připravena návštěva významného
výrobce šumivých vín Bohemia Sekt
v nedalekém Starém Plzenci s prohlídkou a ochutnávkou sektu.

Zatímco delegáti konventu budou
pracovat, pro jejich doprovod nabízíme rovněž zajímavý program. V den
jednání konventu v sobotu 22. 5.
2015 začíná dopoledním koncertem v nedaleké obci Dýšina v místním krásném kostelíku. Poté se přesunou do městečka Plasy, kde poobědvají ve vyhlášeném restaurantu Rudolf
II a následovat bude prohlídka kláštera
v Plasích, který je pravým architektonickým skvostem našeho kraje.
Město Plzeň však nabízí mnoho zajímavostí, historických pamětihodností
i atrakcí, v rámci individuálního využití
volného času můžete navštívit velkou
či malou synagogu, Plzeňské podzemí,
Pivovarské muzeum, Muzeum loutek,
Západočeské muzeum, Západočeskou galerii, Galerii Jiřího Trnky, Chrám
svatého Bartoloměje či historickou
radnici, Techmanii a 3D Planetárium,
Zoologickou a botanickou zahradu,
Dinopark, Pivní lázně v pivovaru Purkmistr v Černicích a řadu dalších, většinou umístěných přímo ve středu města
nebo v jeho blízkosti. Těšíme se na vaši
návštěvu ve dnech 22.–24. 5. 2015
v Plzni.
Veškeré informace, podrobnosti
a přihláška jsou k dispozici na distriktním webu.
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Slovo guvernérky
Emilie Štěpánková, guvernérka distriktu
Milé lionky, milí lioni,
dovolte mi především, abych vás všechny co nejsrdečněji pozdravila
v novém kalendářním roce 2015, poděkovala vám za vaši práci
a obětavost a popřála vám osobně, všem vašim blízkým a přátelům
v tomto roce v prvé řadě pevné zdraví, pohodu, spokojenost a mnoho
úspěchů v osobním, pracovním i lionském životě.
Druhé číslo našeho distriktního časopisu v lionském roce 2014–2015
se dostane do vašich rukou v době,
kdy budou probíhat v klubech nominační schůze, kdy budete navrhovat
a poté volit vrcholné nositele klubových úřadů, především prezidenty
a viceprezidenty. Jistě při tomto důležitém rozhodování nezapomenete na
základní poslání a cíle našeho hnutí,
které by měli vaši příští prezidenti ctít
a v jejich duchu své kluby vést.
Celé mezinárodní lionské hnutí,
tím spíše pak jednotlivé kluby,
spojují lidi různých profesí, mnohdy
různých pohledů na svět a jeho uspořádání, různých povah a zájmů. Tito
lidé však spolu dokáží spolkově žít,
pracovat, vzájemně se respektovat
a také se bavit. V rámci svých aktivit
pak dokážou přinést kulturní, sportovní a společenské zážitky a zábavu
i ostatním.
Mnohé kluby v našem distriktu
se v současné době musí vypořádat
s problémy, týkajícími se členské
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základny. Téměř polovina klubů nedosahuje počtu dvaceti členů, osm klubů
nemá ani patnáct členů, z toho tři jsou
dokonce pod hranicí deseti.
Ať už jsou příčiny tohoto stavu
jakékoli, mělo by být naší prioritou
posílit členskou základnu a doplnit
počty lionů v klubech alespoň na
základní počet dvaceti, který je
nutný pro charterování klubu. Jakým
způsobem se ale prosadit, jak to
udělat, abychom získali do svých řad
kvalitní, slušné lidi, kteří budou rádi
v naší společnosti a současně budou
ochotni podílet se na lionských aktivitách a pomáhat druhým?
Neexistuje žádný manuál, je to
zkrátka na nás, na vás, na každém
jednotlivci. Musíme se snažit my
sami a musíme si do svého čela
v každém klubu zvolit takové osobnosti, které budou schopny zvednout
základní témata našeho hnutí, lidi,
kteří budou dostatečně odvážní a své
nelehké práci se budou po celý rok
věnovat s chutí a mít na ni dostatek

času. Budou tmelícím prvkem
v klubech a budou ochotni komunikovat s vedením distriktu a přenášet
do svých klubů veškeré informace,
kterých se jim dostane na setkáních
prezidentů i prostřednictvím elektronické komunikace.
Lidi, kteří mají přirozenou autoritu
a vážnost, avšak budou pamatovat
na to, že slouží svému klubu a lionského hnutí jako celku a nikoli
naopak. Kteří budou pamětlivi toho,
že nejsou důležité hvězdičky na
rameni, které po roce zmizí, ale hvězdičky v srdci, které zůstanou. Pod
jejich vedením budou lioni spokojeni
a budou pociťovat naplnění, které je
pak motivací k další práci a společnému setkávání. Do spokojených lubů
pak jistě získáme mnohem snáze
i nové lionky a liony.
Přeji vám všem, abyste měli při
výběru svých nových prezidentů
šťastnou ruku.
S lionským pozdravem
„We serve“!

Zasedání rady mezinárodních ředitelů Lions Clubs
International v Praze 12.–17. dubna 2015
Radim Dvořák, PDG, předseda Organizačního výboru pro zajištění zasedání rady mezinárodních ředitelů
LCI v Praze
Rada mezinárodních ředitelů LCI – Board of International
Directors – je nejvyšším kolektivním orgánem mezinárodní asociace
Lions Clubs International (LCI), která v průběhu svého mandátu
vykonává významné rozhodovací, legislativní a výkonné funkce.
Board of International Directors (BID) se
skládá se z 34 mezinárodních ředitelů,
která v rámci asociace LCI:
Dohlíží a kontroluje všechny vedoucí
představitele asociace, všechny výbory
a celou asociaci.
Hospodaří s majetkem a fondy
asociace.
Připravuje a schvaluje fiskální
rozpočet asociace na běžný lionský rok.
Radu tvoří ředitelé zvolení u příležitostí mezinárodního konventu v aktuálním lionském roce tzv. First Year
Directors, kterých je dohromady 17
a dalších 17 jsou Second Year Directors zvolení na konventu v předchozím
lionském roce. Rada se schází pravidelně na dvou setkáních během lionského roku – jarním a podzimním. Ze
svého středu vybírá kandidáty na mezinárodní ředitele. Kandidát na mezinárodního ředitele LCI musí být člověkem,
který má mezinárodní věhlas, je dlouholetým členem LCI, reprezentantem
oblastí, kterou zastupuje a kvalifikovaným představitelem – lionem, který již
uplatnil své schopnosti v rámci mateřského klubu v lionských funkcích počínaje prezidentem klubu, zónovým a regionálním chairmanem, guvernérem
a také ve funkcích, radách a výborech
na mezinárodní úrovni. Kandidáty na
funkci mezinárodních ředitelů navrhují příslušné oblasti dle geografického rozdělení „lionského světa“. Jsou
voleni na dva roky a jejich volba probíhá

na mezinárodním konventu (nahrazuje
se polovina ředitelů sloužících druhým
rokem). Pro každou geografickou
oblast asociace LCI je velkou ctí mít
svého reprezentanta v BID a lioni usilující o zvolení se osobně angažují svou
účastí na volebních schůzkách v jednotlivých distriktech příslušné oblasti. BID
rovněž navrhuje nejvyšší představitele

První zasedání
mezinárodních
ředitelů v zemích
bývalého
východního bloku

LCI na funkce druhého mezinárodního
vice prezidenta LCI (2nd IVP) stejně jako
prvního mezinárodního vice prezidenta
(1st IVP) pro běžný lionský rok. Mezinárodní prezident je zvolen na zasedání BID při jednání u příležitosti konání
mezinárodního konventu. V současné

době nejvyššími představiteli asociace
LCI jsou:
Mezinárodní prezident (IP) – Joseph
Preston,
Předchozí nejbližší mezinárodní prezident (IPP) – Barry J. Palmer,
První mezinárodní vice prezident
(1st IVP) – Dr. Jitsuhiro Yamada a
Druhý mezinárodní vice prezident
(2nd IVP) – Robert E. Corlew.
Konání zasedání rady v každém
distriktu, který byl pro takovou
významnou akci vybrán, je považováno za prestižní záležitost. A lze si
jenom přát, aby i schůzka v našem
distriktu byla pro účastníky zasedání
nezapomenutelnou záležitostí. Bude to
první schůzka mezinárodních ředitelů
ve střední Evropě, potažmo v zemích
takzvaného východního bloku, a to
v Praze, která dostala přednost před
evropskými metropolemi Dánska Kodaní a Rumunska - Bukureští.
Od doby, kdy padlo rozhodnutí uspořádat zasedání rady mezinárodních ředi-

Mezinárodní ředitel LCI Joe
Preston s manželkou Joni
na inspekční návštěvě Prahy
v květnu 2013
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telů LCI v Praze (červen 2013), došlo již
k dalším dvěma inspekčním návštěvám
zástupců LCI z Oak Brooku za osobní
účasti ID pana Joe Prestona v Praze, při
kterých byly velice podrobně kontrolovány všechna místa, kde se bude zasedání odehrávat, stupeň připravenosti
všech povinností hostitelského distriktu,
jakož i další organizační a bezpečnostní
otázky. V současné době je již sestaven
minutový harmonogram zasedání vše
je organizačně zajištěno na nejvyšší
úrovni.

Národní večer D-122 v NH hotelu
Praha v úterý dne 14. dubna
2015 v 18:00 hodin:
V rámci Zasedání rady mezinárodních ředitelů Lions Clubs Interantional
v Praze ve dnech 12.–17. dubna 2015
má distrikt D-122 tu čest a zároveň
milou povinnost jako hostitelský distrikt
uspořádat slavnostní večer, kam pozve
všechny účastníky zasedání včetně
jejich doprovodů, stálých zaměstnance
LCI a další hostů. Organizační výbor pro
zajištění zasedání rady mezinárodních
ředitelů řešil dilema jakým způsobem
uspořádat tento slavnostní večer. Za
téměř stoleté období existence LCI jsou
používány v zásadě dva modely organizace slavnostního večera. První je velmi
komorní a je určen výhradně účastníkům zasedání a jejich doprovodu.
Druhý je otevřený pro další pozvané
hosty a především pro liony z hostitelského distriktu. Když jsme se dozvěděli
počátkem roku 2014 tuto informaci,
bylo rozhodnuto.
Organizační výbor pro zajištění zasedání rady mezinárodních ředitelů D-122
se tedy již počátkem r. 2014 rozhodl
uspořádat Národní večer D-122 Česká
republika a Slovenská republika v NH
hotelu Praha, který bude otevřený pro
všechny liony z D-122 a na kterém
budeme moci prezentovat mezinárodnímu prezidentovi LCI, dvěma viceprezidentům LCI, past prezidentům LCI
a všem mezinárodním ředitelům LCI
naše úspěchy, kterých jsme v D-122 za
více než dvacetiletou historii dosáhli.
A že se máme čím chlubit.
V současné době probíhá registrace
zájemců o účast na Národním večeru
D-122 Česká republika a Slovenská
6
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republika na webovém portále D-122
na adresách www.lionsclubs.cz
a www.lionslubs.sk. Organizační výbor
pro zajištění zasedání rady mezinárodních ředitelů D-122, jakož i vedení
D-122 bude velmi potěšen, když se slavnostního večera zúčastní z každého
LC klubu v D-122 alespoň 2-3 členové.
Velmi důležitá je rovněž prezentace
aktivit jednotlivých klubů našeho
distriktu. Za tímto účelem budou v předsálí kongresového sálu NH Hotelu Praha

Národní
večer – možnost
prezentace našich
klubů mezinárodnímu
prezidentu LCI

připraveny panely a roll-upy, na kterých
se mohou jednotlivé LC kluby prezentovat. Veškeré informace ohledně zajištění prezentace najdete na výše zmíněných webových stránkách D-122.

Program Národního večera
Slavnostní zahájení Národního večera
D-122
Vyznamenání liona Ernsta Musila za
celoživotní přínos lionismu
Vystoupení mezinárodního prezidenta
Joe Prestona
Vystoupení guvernérky D-122 Emy
Štěpánkové
Otevření rautu s občerstvením
v pořadí podle stolů
Blok hudby souboru taneční hudby
k poslechu i tanci

Mezinárodní prezident LCI
Joe Preston (druhý zprava),
Gary Serafini, šéf výboru
pro zajišťování zasedání
LCI s členy organizačního
výboru D-122 a ředitelem
cestovní agentury, zajišťující
dopravu a pobyt Gerdjan de
Leeuw (druhý zleva) v Praze
v květnu 2013

Vystoupení nevidomého klavírního
virtuoza Jana Jareše
Blok folklorní cimbálové kapely
k tanci, zpěvu i poslechu
Vystoupení absoloventky Hudební
akademie Jana Deyla Evy Blažkové
Blok hudby podle ohlasu prvního
vystoupení, buď taneční hudba nebo
cimbálovka
Závěr
Těšíme se na setkání s liony D-122
u příležitosti zasedání rady mezinárodních ředitelů Lions Clubs Interantional
v Praze a akce Národní večer D-122
Česká republika a Slovenská republika v NH hotelu Praha, který se koná
v úterý dne 14. dubna 2015 v 18:00
v NH Hotelu Praha, Mozartova 261/5,
150 00 Praha 5.
Rezervace vstupenek, ubytování,
prezentace klubů, další informace:
www.lionsclubs.cz nebo
www.lionslubs.sk,
tel. +420 602 240 735,
e-mail: dvorak@snaha.cz

Vyhodnocení soutěže o Mírový plakát
Jana Kovářová, zmocněnec projektu „Mírový plakát“
Jako každoročně byla i v roce 2014 vyhlášena LCI mezinárodní
výtvarná soutěž jedenácti až třináctiletých dětí o Mírový plakát,
tentokrát na téma: „Mír, láska a porozumění“.
nad zadaným tématem zamýšlely.
Dovolte, abych jejich myšlenky,
kterými své obrázky okomentovaly,
uvedla:

Do soutěže se přihlásily dvě školy – ZŠ
Zborovská, Tábor a ZŠ pro zrakově
postižené, Plzeň. Garanty soutěže byly
místní kluby – Lions Club Tábor a Lions
Club Plzeň Bohemia. Tam proběhla
první kola vyhodnocení nejlepších
výkresů. Ty pak postoupily do distriktního kola a na listopadovém jednání
kabinetu Distriktu 122 v Pardubicích
byly vyhodnoceny tři nejlepší výkresy.
Přesvědčivě zvítězily výkresy žákyň
ZŠ v Táboře, vytvořené pod odborným vedením paní učitelky Mgr. Věry
Bečvářové.
Třetí místo obsadila třináctiletá Alžběta Pernická, druhé místo
třináctiletá Jolana Jelínková a zvítězila práce jedenáctileté Anny Čermákové. Tato práce bude reprezentovat náš distrikt v mezinárodním finále

ve Spojených státech amerických,
kde bude vyhodnoceno 10 nejlepších prací 11–13letých žáků z celého
světa. Blahopřejeme Anně Čermákové
za výbornou reprezentaci školy, města,
klubu i Distriktu 122. Držíme jí palce,
aby její práce v USA mezi ostatními více
než dvěma sty finalisty uspěla.
Výsledky celosvětové soutěže
„Mírový plakát“ budou vyhlášeny
v březnu 2015 v sídle OSN v New
Yorku u příležitosti Dne lionů. Poděkování za účast a blahopřání posíláme
také žákům ZŠ pro zrakově postižené
v Plzni, kteří zaslali do soutěže velmi
pěkné výkresy. Dík patří samozřejmě
i jejich učitelům za odborné vedení.
Pohled na vítězné výtvarné práce
svědčí nejen o nadání soutěžících, ale
také o jejich hloubce cítění, když se

1. místo: Anna Čermáková,
11 let, ZŠ Zborovská 2629,
Tábor, třída 6.C

2. místo: Jolana Jelínková,
13 let, ZŠ Zborovská 2629,
Tábor, třída 7.B

3. místo: Alžběta Pernická,
13 let, ZŠ Zborovská 2629,
Tábor, třída 7.C

Lepší je držet za ruku
milovaného člověka než ve
válce podávat ruku smrti

Moje velké přání je, aby
země byla plná barev, vůní
a lásky.

Mír – to je pro mne vůně
květin, láska a radost
z dětského smíchu.

Lepší je držet za ruku milovaného
člověka, než ve válce podávat ruku
smrti.
Moje velké přání je, aby země byla
plná barev, vůní a lásky.
Mír – to je pro mne vůně květin,
láska a radost z dětského smíchu.
Krásné, hluboké a upřímné
myšlenky našich dětí!
Věřím, že výsledky soutěže budou
výzvou pro ostatní kluby a školy
v místech jejich působení, protože
mezinárodní soutěž o Mírový plakát
bude probíhat i v roce 2015.
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Vítězství v Mírovém plakátu opět putuje do Tábora
Bohumír Fučík, LC Tábor
Náš Lions Club Tábor se již třináctým rokem zapojil do mezinárodní
výtvarné soutěže Mírový plakát.
Žáci Základní školy ze Zborovské ulice
v Táboře vytvořili práce na letošní
mírové téma: „Mír, láska a porozumění“.
Soutěže se účastnilo 90 žáků této školy.
Do regionálního kola postoupilo třináct
nejlepších prací. Výběr do distriktního
kola byl velice těžký, ale nakonec porota
vybrala tři práce, které nejvíce vypodobnily letošní téma.
S nedočkavostí jsme očekávali, jak
dopadne listopadové vyhodnocení na
D-122. Když nám náš prezident klubu
a člen kabinetu Ing. Jan Bouma hned
výsledky zatelefonoval, radost byla
veliká. Byla to odměna nejen za práce
žáků školy, ale též za systematickou
práci našeho klubu s mládeží. Aby
soutěžící dál žili v napětí, oznámili jsme
jim výsledky až dnes na vernisáži.
Více se dozvíte v rozhovoru
s vítězkou distriktního kola Aničkou
Čermákovou ze jmenované školy.
O jejím velkém úspěchu, ale i dalších
věcech jsem si s ní povídal po vernisáži výstavy Mírový plakát 2014, která
proběhla u příležitosti Dobročinného
koncertu LC Tábor dne 16. ledna 2015
v táborském divadle.
Aničko, vyhrála jsi. Blahopřeji ti!
Vidím, že jsi více než šťastná.
Ano. Vůbec jsem to nečekala. Vždyť já
jsem o rok či dva mladší než ostatní
soutěžící. Je mi teprve 11 roků. A ono mi
to takto bezvadně vyšlo. Jsem překvapena, kolik bylo přítomných na vernisáži,
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kolik přijelo hostů, kolik tady bylo rodičů
a kamarádů. Jsem z toho celá pryč. Je
to pro mne dosud největší vítězství,
kterého jsem dosáhla. Takovou radost
jsem ještě neměla.
Aničko, čím to je, že jsi vytvořila
takovou zajímavou kresbu?
Kreslím už od malička. Už jako prvňáček
jsem začala chodit do Základní
umělecké školy v Jindřichově Hradci na
výtvarku. Vždy mě přeřazovali k starším
žákům, protože jsem prý byla šikovná.
Po přestěhování do Tábora jsem byla
ráda, že jsem mohla v kreslení pokračovat. Maluji, kreslím vše. Všechno, co
s tím souvisí, miluji. Co já už pokreslila
papírů, bloků. Je to můj koníček, velká
záliba, stále kreslím a hlavně ráda.
Vyhlašování pořadí jsem záměrně
dělal od třináctého místa, abych vás
ještě více napínal.
Povedlo se vám to. Když bylo oznámeno čtvrté místo, tak jsem si řekla:
„Bezvadné, já budu třetí, a nakonec
jsem vyhrála.“ S radostí jsem při vyhlašování zamávala mamce, která byla
přítomna vernisáži. Také měla radost.
Začínala jsi v Jindřichově Hradci…
Měla jsem strach, abych přechodem na
jinou školu s malováním neskončila.
I tady jsem měla štěstí, že jsem na
výtvarku dostala paní učitelku Mgr.
Věru Bečvářovou. To je tak šikovná paní

učitelka. Při hodinách, ale i v kroužku
jsem začala lépe kreslit, ale hlavně
jsem do kresby promítla její jedinečné
rady. Její hodiny výtvarky nepovažuji za
normální školní hodiny. Já se tam odreaguji a jen maluji. Přenesu se do jiného
světa, do světa fantazie. Právě proto
jsem dobře pochopila letošní mírové
téma a snažila jsem se jej promítnout
do kresby. Snad se mi to povedlo.
Když jsi koncem října odevzdávala
svoji práci, myslela jsi na nějaký
úspěch?
Upřímně, ne. Vždyť jsem byla nejmladší.
Ale musím přiznat, že jsem si přála,
abych byla vybrána ve školním kole
a postoupila do regionálního kola.
Povedlo se to a pak jsem čekala
a čekala. A nakonec takové překvapení.
Já vyhrála!
Proč si myslíš, že jsi vyhrála?
Asi proto, že jsem toho musela v kresbě
hodně spojit. Vypodobnit téma, barevnost, ale hlavně jsem chtěla kresbou
říci, že my děti, chceme právě takovýto
strom, jehož koruna připomíná slunce,
a který má hluboké kořeny.
A když se budeme mít všichni rádi,
strom vykvete a bude pevně stát.
Musela jsem tam nakreslit i srdíčko.
Podařilo se to?
Asi ano, ale i ostatní práce mých kamarádek byly pěkné.

Výherkyně distriktního kola
(zleva) Anna Čermáková,
Jolana Jelínková a Alžběta
Pernická. Zcela vpravo Věra
Bečvářová, učitelka výtvarné
výchovy ZŠ Zborovská Tábor

Máš pravdu, jak kresba Jolany Jelínkové, tak Alžběty Pernické obsadily
druhé a třetí místo v distriktním kole.
To je dobře. Moc se mi jejich práce líbí.
Ale i všechny práce tady na výstavě jsou
hezké.
Vyhodnocení a vernisáže se účastnila
i guvernérka D-122 paní JUDr. Emilie
Štěpánková, která zhodnotila Vaše
práce.
Poděkovala mi a řekla, že jsem šikulka.
Snad má pravdu. Musím jí ještě
jednou poděkovat za obálku s finanční
odměnou, kterou nám distrikt věnoval.
Koupím si za to věci na výtvarku. A navíc
mi řekla, že mi dále drží palečky.
Ano, vždyť tvoje práce je nyní i v mezinárodním kole, kam přišly stovky
prací dětí z celého světa. Vyhodnocení
probíhá právě v těchto dnech a vyhlášení vítězných prací bude 7. 3. 2015,
u příležitosti Dne lionů přímo v OSN
v New Yorku. Takže i my držíme palce.
Jsem rád, že jste všichni soutěžící
poděkovali i paní zmocněnkyni Mírového plakátu v D-122 paní Mgr. Janě
Kovářové za starost o tuto soutěž.
O tom jsme mluvili s paní učitelkou,
která nám řekla, že i právě její zásluhou
má soutěž takovou úroveň ale i to, že
jsme před třemi roky dostali od D-122
interaktivní tabuli do naší školy. Velice
nám slouží při výuce. Měla z toho

radost, že o tom víme.
Aničko, děkuji ti za tvoje slova
a věřím, že tak šikovná dívenka se ve
výtvarném světě neztratí. Ať máš stále
zelenou.
Nesmíme však zapomenout na paní
učitelku Mgr. Věru Bečvářovou. Děkujeme, že tak odborně a systematicky
připravujete žáky pro takové soutěže.
Bez vás bychom takového úspěchu
nedosáhli.
Děkuji. Děti se této soutěže rády zúčastňují, i když to dá hodně práce. Výkres
se tvoří delší dobu, než má konečnou
podobu. Ale děti to baví. Proto mám i já
radost, že je něčemu takovému naučím,
a že dosahují takových úspěchů, jako
letos. Ale děkuji i vám, že jste před více
jak deseti léty přišli k nám do školy
a umožnili nám se účastnit této mezinárodní soutěže. Je příkladné, jak Vy

a pan Ing. Václav Hofreiter se o tuto
soutěž staráte (zajištění akce, fotografování, odměny, vernisáž, atd.). Právě
to všechno na děti, ale i jejich rodiče
působí a pak doopravdy chtějí malovat.
Víte, ono pro 11–13leté děti je velmi
těžké se tohoto úkolu dobře zhostit.
Proto jsem ráda, že jim všichni pomůžeme a vznikne z toho taková pěkná
výstava, jakou jsme právě tady otevřeli.
Děkujeme i za finanční dary od D-122,
ale i vašeho klubu.
Paní učitelko, děkujeme.
Každá výtvarná práce je doprovázena
textem, který vychází z daného ročního
téma. Chtěl bych vás seznámit alespoň
se třemi texty z těchto letošních výtvarných prací 11–13 letých dětí. Kdyby
to tak šlo, aby se mocní tohoto světa
nad hlubokými myšlenkami těchto
dětí, které z Tábora vysíláme, alespoň
zamysleli.
Míru nedosáhneme násilím, ale
láskou a porozuměním. Chtěla bych
poslat každému květinu, jako symbol
lásky.
Až láska a porozumění zvítězí, budou
děti na celém světě šťastné.
Všichni žijeme na jedné planetě,
musíme ji chránit!

Výstavu slavnostně zahájila
guvernérka distriktu Emilie
Štěpánková
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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XV. jubilejní koncert LC Tábor
Václav Hofreiter, sekretář LC Tábor
XV. jubilejní dobročinný koncert pořádaný táborskými liony se konal
16. ledna 2015 v Divadle Oskara Nedbala v Táboře.
Hlavním účinkujícím večera byla Hudba
Hradní stráže a Policie České republiky pod vedením plk. Václava Blahunka.
Tento 50členný orchestr se svými vynikajícími sólisty doprovázeli zpěváci
Ivana Brožová, Gabriela Urbánková
a Tomáš Savka. V koncertu zazněly
náročné skladby autorů Leoše Janáčka,
Bedřicha Smetany, Andrew Lloyd
Webbera, Jaroslava Ježka a dalších.
Celý koncert uváděl moderátor Českého
rozhlasu Petr Čimpera.
Hudba Hradní stráže a Policie České
republiky je velký dechový orchestr,
který již více než 65 let vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební
kulturu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Svým vznikem v roce 1945 navázal
na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první
československé republiky. Šlo totiž
o hudební tělesa, která byla vždy neoddělitelnou součástí naší hudební kultury
a zároveň ukázkou hudební vyspělosti
národa. Hudba Hradní stráže a Policie
České republiky dosud hostovala v šestnácti státech Evropy, Mongolsku,

Zleva moderátor Petr
Čimpera, nprap. Marie
Pačesová (sólo trubka),
šéfdirigent plk. Václav
Blahunek
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Japonsku a USA, kde v roce 2002
provedla samostatný koncert ve slavné
Carnegie Hall.
Koncert se konal pod záštitou
starosty města Tábora Ing. Jiřího
Fišera. Přítomni byli i další vážení hosté
jako Mgr. Pavel Eybert, senátor Parlamentu České republiky a JUDr. Emilie
Štěpánková, guvernérka lionského
Distriktu 122.
Cílem koncertu bylo zaprvé zvýšit
prestiž Lions klubu v Táboře, a tím dát
podnět k získání nových členů. Zorganizováním tohoto koncertu jsme dali
najevo, že jsme dobrá parta, která jako
celek dokáže hodně pozitivního.
Zadruhé jsme se snažili nabídnout
takový program koncertu, který bude
na úrovni, který diváky potěší, a bude
vlastně darem lionů svému městu.
Podařilo se nám prakticky naplnit
velký sál divadla, celkem 430 míst.
Z toho jsme věnovali 50 vstupenek
váženým hostům. Organizace, které
pečují o postižené osoby, a které
táborští lioni podporují, obdržely na
koncertu při předávací ceremonii od
prezidenta klubu Ing. Jana Boumy
částku 55 000 Kč.
Do organizace koncertu jsme zapojili i členy táborského LEO klubu. V rámci
koncertu byla též veřejnosti prezentována naše klubová aktivita týkající se
soutěže o nejlepší Mírový plakát.

Koncert nabídl
divákům nevšední
umělecký zážitek
a zvýšil prestiž
lionského klubu

Na jevišti byl též předán
diplom Anně Čermákové
za 1. místo v distriktním
kole soutěže o nejlepší
Mírový plakát (nalevo, vedle
konferenciéra)

Vianoce s Bona Fide
Svetlana Kuzmits, LC Bratislava Bona Fide
Každoročne bratislavskí lioni ponúkajú svoj typický LIONSKÝ PUNČ
a iné dobroty na Františkánskom námestí v Bratislave.
Ani rok 2014 nebol iný a predaj vianočného punču pre náš klub LC BA Bona
Fide pripadol na 6. 12. – 10. 12. 2014.
Aj tento rok sme punč varili podľa osvedčeného receptu a počas predvianočných
dní zohrieval telo i dušu každého, kto sa
pri stánku pristavil.
Členovia klubu sa rozhodli, že
výťažok bude použitý na zakúpenie defibrilátora pre širokú verejnosť, o umiestnení ktorého sa ešte bude s mestom
rokovať a inteligentnej vodiacej palice
i-cane systém.
Každá ľudská bytosť, zrakovo postihnutá, alebo nie, má potrebu nezávislosti
a mobility. V Európskej únii je odhadovaný počet nevidiacich a slabozrakých
ľudí 13 miliónov, zatiaľ čo celosvetový
výskyt nevidiacich presahuje 39 a slabozrakých 246 miliónov.
Pomocou I-Cane systému je umožnené týmto ľuďom chodiť a precestovať
známe a neznáme cesty bezpečným

spôsobom. I-Cane je všetko v jednom
systéme v podobe bielej palice. Užívateľ
je stále strážený navigačným systémom
pri použití najnovších technológií.

Novinkou v roku 2014 v čase nášho
predaja bolo možné odovzdať aj nepotrebné okuliare v rámci Medzinárodného
projektu LIONS RECYCLE FOR SIGHT.

Jenny Nováková Poláková, LC Olomouc
Milí kamarádi, sponzorovali jsme
opět Gulášení. Přijedete do Domova,
v zahradě je vše perfektně připravené a označené. U některých stolků
již sedí týmy a kontrolují, zda mají dost
cibule, zda funguje plyn, zda nezapomněly tajné ingredience doma. Když je
vyhlášen START, nastane šum (tentokrát u devíti stolů) a šíří se úžasná
vůně. Každý si chrání svůj hrnec, aby
druzí „neopisovali“… Talířek se vzorkem
se odnáší porotě s přiděleným číslem.
V tu chvíli začne ochutnávací kolečko:
Každý ochotně a hrdě dává na talířek
druhým trochu svého skvělého gulášku.

A tu je příležitost si popovídat s těmi
i oněmi, se starými i novými gulášovými známými. Když se porota blíží
k mikrofonu, nastane napjaté ticho.
Třetí místo: Domov Alfreda
Skeneho, Pavlovice u Přerova.
Druhé místo: Domov důchodců,
Hrubá Voda. První místo: Domov
pro seniory, Tovačov. Té radosti!
(i zklamání: Penzion pro důchodce,
Loštice, Domov pro seniory, Javorník,
Centrum sociálních služeb, Prostějov,
Domov důchodců, Červenka, Domov
důchodců, Prostějov) Nevadí! Sluší se
pogratulovat. Rozloučit se podáním

ruky i objetím a polibkem. Jedno je
ale slyšet hodně silně: Nechť je nám
sponzor přízniv i příští rok, abychom se
opět mohli setkat a utkat.
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Na bavorském konventu
Petr Humpolík, LC Prague Heraldic
Vážení lionští přátelé, chtěli bychom se s vámi podělit o zážitky
a zkušenosti, které jsme získali na konventu bavorského distriktu
BN-111, na který jsme byli pozváni DG BN-111 Gerhardem
Distlerem. Konvent se konal dne 18. 10. 2014 v německém
Zirndorfu u Norimberku.
Na konvent odcestovala delegace
D-122 ve složení: DG Emilie Štěpánková a členové kabinetu Svatava
Němcová (zmocněnec pro LOEC) a Petr
Humpolík (zmocněnec pro mezinárodní vztahy), již v pátek 17.10.2014.
Ubytování jsme si rezervovali za garantovanou lionskou cenu v nádherných
apartmánech hotelu Reubel v Zirndorfu. Odpoledne a večer jsme strávili společně s německými přáteli
z BN -111, z nichž mnoho jsme znali
již z Jumelage, která se konala na jaře
v Bad Göggingu.
V sobotu v 9:00 hod. jsme se
přesunuli z hotelu do Paul-Metz-Halle,
kde v 9:30 hod. začínal konvent

Vlevo delegace našeho
distriktu Petr Humpolík,
Emilie Štěpánková a Svatava
Němcová.
Vpravo zdraví guvernérka
Emilie Štěpánková účastníky
zasedání.
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BN-111. Před halou byly prezentovány projekty distriktu i jednotlivých
klubů BN-111, každý si mohl například
vyzkoušet chůzi s bílou holí ve tmě a se
zavázanýma očima apod. Konvent byl
zahájen s německou přesností v 9:30
hod. pozdravem guvernéra Gerharda

Další rozvoj
přátelských vtahů
našich a bavorských
distriktů

Distlera a jeho zprávou o stavu
distriktu, následně pak zazněla na naši
počest česká národní hymna a následovala národní hymna německá. Svým
krátkým projevem pozdravila delegáty
konventu a poděkovala jim za pozvání
DG Emilie Štěpánková.
Konvent se odehrával ve velmi
přátelské atmosféře a byly na něm
v hojné míře prezentovány projekty

BN-111, Leo Clubů, založených
jednotlivými kluby a koordinovaných
distriktem BN-111 a také projekty
jednotlivých klubů, kterým byl dán
prostor k prezentaci jejich aktivit.
Zvláštní důraz byl kladen na velmi
úspěšný a v Německu žádaný mezinárodní projekt Lions Quest. Součástí
konventu byla, jako vždy, i zpráva
pokladníka distriktu BN-111. U té
nás zvláště překvapilo, že německé
distrikty hospodaří prakticky s minimálním zůstatkem, kdy valná většina
vybraných prostředků (příspěvky do
distriktu jsou cca 100 eur na člena) je
rovnou odváděna ve prospěch vybraných podporovaných projektů. Z celého
jednání nám budou zaslány podkladové materiály, které byly v rámci
konventu prezentovány a které jsou
pro nás určitou inspirací do budoucna.
Konvent byl zakončen v 15:00 hod.
společným obědem.
Pozvání DG Gerharda Distlera bylo
vyústěním přátelských vztahů navázaných již v dávné minulosti a obnove-

ných v plné míře na Jumelage v Bad
Göggingu. Bylo také základem pro další
úspěšnou spolupráci našich distriktů
i na společných projektech, případně
na vybraných a odsouhlasených
projektech našeho distriktu. Německé
liony z BN-111 a samozřejmě také
z BO-111, jejichž konvent se konal ve
stejný den, jsme pozvali na Jumelage,
která se bude konat na jaře příštího
roku v Praze, stejně tak se jim dostalo
pozvání na Národní večer, připravovaný
při příležitosti zasedání mezinárodních ředitelů LCI v Praze v dubnu 2015,
a samozřejmě také na náš distriktní
konvent v Plzni, který se bude konat
pod záštitou DG Emilie Štěpánkové.
Děkujeme tímto nejen za pozvání,
příjemné setkání s přáteli, ale také za
fotografie, které nám z akce poskytla
2.VDG BN-111 Jutta Künast. Doufáme,

že příštích společných akcí s oběma
spřátelenými distrikty se zúčastní více
českých a slovenských lionů.

Emilie Štěpánková
s Gerhardem Distlerem,
guvernérem BO-111

Dámský LC Karlovy Vary Diana
Jarka Bicková, prezidentka LC Karlovy Vary Diana
Náš klub vznikl v říjnu 2012 a je čistě
dámský. Vznikl za účelem charitativní činnosti, pomáhat ekonomicky
slabším a především handicapovaným
osobám a působí v Karlovarském
kraji. V současnosti máme 21 členek.
Finanční prostředky získáváme formou
organizování sportovních, kulturních
či společenských akcí. Největší objem
finančních prostředků generujeme
především z golfových turnajů, kterých
bylo uskutečněno již sedm. Dále každý
rok prodáváme vánoční víno a punč,
pořádáme společenské akce (zvěřinové
hody), koncerty a jiné.
Za získané finanční prostředky
podporujeme především konkrétní
osoby, ale také dětské domovy v Karlových Varech a Aši, občanské sdružení
Bb kontakt, Dobrou rodinu apod. Mimo
region jsme odeslali finanční podporu
do zahraničí obětem katastrofy po
úderu vlny tsunami v jihovýchodní Asii
a podpořili nemocnici v Keni.
Je to neuvěřitelné, ale za 12 let existence jsme umístili více než 1,6 mil. Kč.

Nutno dodat, že pomáhat a organizovat akce nás baví, fungujeme
společně efektivně a rády se vídáme. To
dokládá i 100% účast na našem pravidelném vánočním setkání 2. 12. 2014,
kdy jsme si prožili krásné chvíle u slavnostní večeře.
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Neokrúhle výročie alebo zo zápisnice
LC Bratislava Danubius
Ľudmila Baluchová, LC Bratislava Danubius
Dátum 5. 10. 1990 bol ako dátum nášho vzniku zaprotokolovaný na
Ministerstve vnútra ako prvý zo Slovenska. O pár dní skôr než mal
1. Bratislavský. Tak sa to u nás v klube traduje a sme na to hrdí.
Aj tohto roku sme si pripomenuli tento
dátum a neokrúhle 24. výročie vzniku
sme aj patrične slávili na pracovnej
schôdzi 7. 10. 2014.
Zakladateľka a charter členka Evka
Šellejová pripomenula euforické, ale
aj ťažké začiatky. Náš zoznam dobrých
skutkov a pomoci pre tých, čo to veľmi
potrebujú, by bol odvtedy dlhý. Aj na poli
funkcionárskom sme zanechali svoju
brázdu. Okrem chairmenov na rôznych
postoch z nášho klubu vzišli až dvaja
guvernéri distriktu D-122: Daniela Vojtušová a Juraj Schwarz.
Práve posledne spomenutý zavŕšil
najdôležitejšiu časť našej schôdze, keď
po splnení všetkých krokov slávnostného ceremoniálu pripäl na sako lionský
odznak novému členovi. Medzi nás sme
prijali čakateľa Ing. Michala Kovácsa za
riadneho člena.
Slávnosť pozdvihlo umelecké
vystúpenie koncertného majstra violončelistu p. Juraja Alexandra
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a následná slávnostná večera
s husacinou.
Aktuálna prezidentka elect Elena
Arnaoudová novému členovi odovzdala
kyticu kvetov v klubových farbách
a s potešením a hrdosťou zrekapitulovala našu činnosť za posledný rok.
Úspešne sme predávali tradičný lionský
punč na vianočných trhoch, kde sme
začínali s našou službou ako prvý team.
Na začiatku jari sme už po tretí krát
sadili v karpatských lesoch stromčeky.
Meranie zraku sa v AuParku počas MDD
a v deň výročia SNP stretlo s veľkým
ohlasom. Naše členky zaznamenali, že
čísla vyšetrených detí sa pohybovali
okolo 400.
Pre autistických klientov strediska
„Andreas“ sme zabezpečili hrnčiarsky
kruh, aj hrnčiarsku hlinu. (Takáto „hrnčiarina“ prispieva k ich terapii.) V dennom
seniorskom stacionári „Domu nádeje“
zas mohli s naším prispením kúpiť
žalúzie. V pilotnom detskom domove

rodinného typu - DD Bratislava – sme
opakovane podporili výtvarný krúžok
a jeho art-terapeutov. Vďaka nášmu
„krstnému“ klubu LC Menton v južnom
Francúzsku sa aj tohto leta mohli
2 vysokoškoláčky zúčastniť lionskej
univerzity UDEL v Sophii Antipolis.
Hradili sme im dopravu.
Okrem účasti na spoločných podujatiach, ako je napr. bowlingový turnaj,
z ktorého si zvykneme odnášať ceny,
organizujeme podujatia aj sami. Jedno
veľmi vydarené bol vlastivedný výlet na
konci augusta: Kopčany – Holíč – Baťov
kanál – Skalica.
Najbližšie nás čaká stretnutie
s družobným viedenským klubom
LC Ostarrichi. Už sa veľmi tešíme.

Vľavo: Na programe Levie
očko sa podielala aj Daniela
Vojtušová, PDG.
Vpravo: Sadenie stromčekov.

Jesenná harmónia mala opäť úspech
Andrej Sarnovský, 1. LC Košice
Dvanásty a aktuálne posledný zo série benefičných koncertov
Jesenná harmónia, organizovaný 1. LC Košice a jeho partnermi, sa
uskutočnil 26. októbra 2014 v Dome umenia.

Stovkám návštevníkov a poslucháčov
priniesol nie každodenné spojenie
rôznych hudobných žánrov. Popri
úchvatnom vystúpení mladého charizmatického operného speváka Filipa
Tůmu, v ktorého podaní odzneli krásne
árie pre barytón z klasických opier,
medzi nimi aj ária Figara z Figarovej
svadby Wolfganga Amadea Mozarta, sa
excelentne predviedol známy spevák
a hudobník Peter Cmorik svojou
vlastnou tvorbou a tiež interpretáciou
svojich aranžmánov známych skladieb
svetových rokových skupín.
Za týmito interprétmi v ničom nezaostal ani sláčikový orchester Musica
Iuvenalis s dirigentom Igorom Dohovičom, v ktorého podaní sme mali
možnosť počuť viacero známych
hudobných diel a ktorý doprevádzal
sóĺistov po celý koncertný večer.
Obecenstvo neskrývalo nadšenie
a ocenilo spontánnym potleskom
i záverečné spoločné vystúpenia
a duetá Filipa Tůmu a Petra Cmorika.
Výnos z koncertu vo výške 4800
eur, ku ktorého prispeli členovia
klubu, sponzori, partneri podujatia,
ale i návštevníci svojím dobrovoľným

vstupným, putoval opäť pre jednotlivcov i subjekty. Obdarované boli
žiačky Základnej školy na Gemerskej
ulici v Košiciach, slabozraká Frederika Klaudia Kačmariková a nevidiaca
Kamila Danková.

Podpora nevidiacim
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v Košiciach získala ďalšiu
finančnú podporu na prevádzku
diagnostického prístroja Plusoptix,
ktorý už pred niekoľkými rokmi zakúpil
práve 1. Lions Club Košice.
Ďalším príjemcami finančného daru
bola Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, slabozraký študent Marek Kacsenyák ale
aj Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Delfín, ktorý bude
môcť pokračovať v športových aktivitách pre svojich členov, ľudí s poruchami zraku.
Na koncerte sa zúčastnilo i viacero
významných hostí na čele s primátorom Košíc Richardom Rašim. Lionské
hnutie reprezentovali guvernérka
distriktu D-122 Ema Štěpánková,
hostia z klubu Elsö Nyíregyházi Lions

Rôzne hudobné
žánre – jeden cieľ

Club 4400 a samozrejme členovia 1.
Lions Clubu Košice. Tí sú po výborných
odozvách verejnosti na práve skončený koncert Jesenná harmónia 2014
už dnes pripravení zhostiť sa jeho organizovania v budúcom roku s rovnakým
entuziazmom a odhodlaním ako tomu
bolo tentokrát.
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Cesta do Indie
Martina a Radana Kahánkovy, LC Opava
Od roku 2005 se naše rodina jako členové Lions Clubu účastní mimo
jiné také programu Lions Exchange. Několik let naši rodiče přijímali
ke svým čtyřem dětem na prázdninový týden i dva studenty z ciziny
a po čase jsme se i my účastnili tohoto výměnného poznávacího
programu. Mnoho vazeb přetrvalo v písemné formě dodnes, ale
jedna se vyvinula ve velkou poznávací cestu do jiné kultury.

Na začátku prosince jsme se já, moje
sestra a náš kamarád, vypravili do
Indie. Nebyla to však obyčejná turistická
cesta, ale cesta na indickou svatbu naší
kamarádky, která se před dvěma lety
zúčastnila Lions Exchange programu.
Její hostitelskou rodinou byli náš strýc
a teta, zatímco my jsme za své bratry
na týden přijali dva indické hochy, Aviho
a Abishka. Společně jsme pak prožili
nezapomenutelný týden plný dozvídání
se o kultuře tak vzdálené té naší.
Už tehdy mě v nás vyprávění o tradicích spojených zejména okolo indické
svatby a manželství vzbudilo obrovskou
zvědavost a zahlcovali jsme všechny tři
naše hosty jedním zvídavým dotazem
za druhým. Kluci vzpomínali na camp
v Plzni, na rodiny, které navštívili a na
krásy Prahy.
Nelze se tedy divit, že když
o dva roky později na mou gratulaci k zásnubám reagovala: „Děkuji,
nechcete se taky přijet podívat?“, má
odpověď byla okamžitě ANO!! Jakmile to
uslyšeli naši host bratři, kteří byli samo16 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

zřejmě taky součástí seznamu svatebčanů, s nadšením začali plánovat, jak
nám z Indie za deset dní, které jsme
si pro tento výlet vyhradili, ukážou co
nejvíce.
2. prosince jsme tedy po půl roce
obrovské nedočkavosti a příprav vyrazili
a po nesčetných peripetiích (ale to už by
byl jiný a hodně dlouhý příběh) šťastně
dorazili do Delhí. Všichni nás nadšeně
přivítali a po celou dobu našeho pobytu
se k nám chovali královsky.

Indická svatba
Svatba se konala v hlavním městě
Indie Delhí a trvala celé tři dny. Byla to
obrovská přehlídka barev, tance, roztodivných rituálů, modliteb, ceremoniálů,
plná štěstí a emocí.
Zbytek pobytu byl v režii našich
Indických bratrů, kteří nás provedli
severem Indie a ukázali nám všechny
tváře krásné země plné kontrastů.
Viděli jsme Delhí, starobylý Jaipur, Agru
a její dominantu – Taj Mahál. Naši
cestu jsme zakončili v Raipuru, rodišti

našich průvodců a setkali jsme se nejen
s jejich rodinami, ale také s vedením
místního Lions Clubu Raipur. Vyprávěli jsme o našich lionských aktivitách.
Byli si vědomi, že práce lionů v Indii je
potřebná, protože jsme na vlastní oči
viděli, kde je třeba pomáhat.
Jsem velmi vděčná Lions Exchange
programu nejen za možnost sama
vycestovat, ale i za to, kolik přátel
z celého světa jsem získala tím, že
jsme studenty do svých rodin přijali.
Mohla jsem tím velmi bezpečnou cestou
poznat, jací jsou ve skutečnosti lidé
i v zemích, kam bych se kvůli všeobecným předsudkům a strachu z neznámého asi bála vypravit. A to je na tomto
programu to nejcennější – poznávat
a učit se o ostatních kulturách na
vlastní kůži, ne poznat mnohdy velmi
poupravenou „pravdu“ pomocí třetí
strany.
Jsme sice mladé členky Lions Clubu
Opava, ale věříme, že budeme pracovat
pro klub v oblastech, které jsou nám
blízké.

Dobročinné aktivity LC Praha Bohemia Ambassador
Antonín Mika, prezident LC Praha Bohemia Ambassador
Dovolte, abychom se s Vámi podělili o některé dobročinné aktivity,
které jsme realizovali v minulém roce a postřehy a informace s tím
související.
Pomáhat je radost... a svým způsobem i závazek do budoucna. Čím
více se setkáváme s lidmi či projekty,
které potřebují naši pomoc, tím více
si uvědomujeme nezbytnost takové
činnosti a také naši odpovědnost
vůči dění okolo sebe. Navíc, čím více
se člověk zabývá podobnými aktivitami, tím větší radost a potěšení mu to
přináší, a sílí samozřejmě i pocit sounáležitosti se svým okolím.

Domov v Dolních Počernicích
Náš klub LC Praha Bohemia Ambassador již několik let podporuje Dětský
Domov v Praze Dolních Počernicích,
který se nachází v budově místního
zámku. Bylo by určitě zajímavé uvést
několik údajů z historie tohoto zařízení, které se datuje již od roku 1923,
kdy zde zahájila činnost vychovatelna
manželů Olivových a byly zde v té době
umístěny pouze dívky. Od roku 1951
jsou zde umísťováni chlapci i děvčata,
průběžně fungovali tři tzv. výchovné
skupiny v počtu až po 15 dětech.
Postupně se Dětský domov
v Dolních Počernicích upravoval, rozši-

řoval a to umožnilo přejít od roku 2001
na systém rodinného typu dětského
domova, kdy vznikly tzv. rodinné
skupiny o počtu cca 10–11 dětí a kdy
poprvé žili chlapci a dívky v jedné
rodinné skupině.
Od roku 2004 má Dětský domov
na zámku v Dolních Počernicích stan-

Pomoc potřebným –
projev odpovědnosti
vůči dění kolem sebe

dardně pět rodinných skupin po 6 až
8 členech podle aktuální potřeby, je
zde hřiště a tělocvična, dva „cvičné“
byty a služební byty. Kromě toho provozuje další čtyři rodinné skupiny v Praze
9 v bytech na Černém Mostě. Celková
kapacita je tedy 65 dětí.
Dětský domov je příspěvková organizace hlavního města Prahy. Pracuje
zde 43 zaměstnanců, z toho 39 pedagogů. Důraz je kladen na samostatnost

rodinných skupin. Na rodinné skupině
žije 6–8 dětí a střídají se u nich čtyři
pedagogičtí pracovníci. Rodinná
skupina si musí sama nakoupit, uvařit,
vyžehlit, uklidit apod. Systém by měl co
nejvíce připomínat systém rodiny.
Dětský domov má tři hlavní úkoly:
snahu vrátit děti zpět do svých rodin,
pomoci jim zažít příjemnější dětství,
připravit je co nejlépe do samostatného života.
Dětský domov má poměrně hodně
různých aktivit a programů. Jedním
z programů v Dětském domově,
který nás oslovil nejvíce, je program
s názvem „Lépe připraven do života“,
který má několik částí a má za úkol
připravit děti ke vstupu do samostatného života. Pro ilustraci – hlavní části
tohoto programu jsou např.:
nauč se říkat NE, se zaměřením
na boj proti drogám;
láska není jenom sex;
psychologická podpora včetně
individuálních terapeutů;
příprava na trh práce: simulace
pracovních pohovorů, vyhotovení vzorových CV. atd.
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V loňském roce jsme tedy, jako
již tradičně, věnovali na podporu
tohoto programu částku 20 000 Kč.
Akce proběhla těsně před Vánoci dne
19. 12. 2014, kdy prezident klubu
Ing. Antonín Mika a sekretář
Ing. František Novotný předali
řediteli Dětského domova panu
Martinu Lněničkovi Darovací
certifikát.
Rádi bychom se s Vámi podělili
o některé fotografie z této milé akce
a věříme, že uvedené zařízení Vás
oslovilo stejně, jako nás.

Domov „Zvíkovecká kytička“
Druhou aktivitou, která vznikla
spontánně během tradičního
slavnostního dobročinného vánočního rautu dne 3. 12. 2014 v Kaiserštejnském paláci na Malostranském
náměstí, bylo uspořádání sbírky
ve prospěch Domova „Zvíkovecká
kytička“.
Podařilo se nám vybrat velmi hezkou
částku 11 300 Kč, kterou jsme spolu
s Darovacím certifikátem následně
předali ředitelce Domova paní
PaedDr. Janě České.

Co říci na závěr? Chtěl bych především poděkovat členům našeho
LC Praha Bohemia Ambassador za
jejich aktivní přístup k našemu klubovému životu a za jejich ochotu dělat
i věci přesahující běžný rámec činnosti
každého z nás.
V neposlední řadě bych chtěl vyjádřit víru a přesvědčení, že budeme
v těchto a podobných aktivitách
pokračovat i v budoucnu a přispějeme
tím, aspoň malým dílem, ke zlepšení
podmínek a vztahů ve společnosti, ve
které žijeme a která nás obklopuje.

Vianočný punč s Peťom Cmorikom
Bohumír Krátky, LC Kremnica
Námestie Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom je každoročne
dejiskom Vianočných trhov tak, ako ich poznáme z viacerých miest
oboch republík nášho Distriktu 122.

Príležitosť využiť stretávanie sa ľudí
počas vianočného obdobia, pozdraviť
známych, stretnúť nové tváre, poskytnúť im službu a informácie má každý,
kto sa rozhodne zúčastniť sa takýchto
verejných akcií.
Členovia Lions Clubu Kremnica
od svojho založenia pravidelne túto
možnosť verejnej služby a propagácie
využívajú, pretože vyhodnocujú aktivitu ako správnu pri zlepšovaní komunitného života vo svojom pôsobisku
a úspešnú pri napĺňaní „lions“ cieľov.
Ako sme v decembri naplnili staré,
dobré všade písané múdre slová
„Globálne mysli, lokálne konaj“?
Musím povedať, že jednoducho
a s kľudom. Zrejme preto, lebo sme
sa nesnažili objaviť ešte neobjavené
a urobiť z muchy slona.
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V prvom rade sme si uvedomili, že
propagovaním a podporením globálnych programov najväčšej svetovej
humanitárno-servisnej organizácie
The International Association of Lions
Clubs naplníme globálny rozmer našej
činnosti.
V druhom rade sme zachovali
tradičné postupy pri výrobe punču,
aby bol ten „náš“ opäť ten najlepší,
natreli sme chlieb masťou, posypali
ho cibuľkou a s úsmevom sme hovorili o meraní zraku detí v predškolskom veku, o recyklácií starých okuliarov, o výmene mládeže, o klubovej
činnosti a o možnostiach humanitárnych služieb bez politickej či náboženskej príslušnosti.
Počas ôsmich dní sme prijímali
hodnotenie od spoluobčanov, ktorí sa

zastavili na náš punč so slovami, že
je opäť ako pred rokom „pravý“, za
pozitívne. Prekvapili sme aj s možnosťou, dať recyklovať nepotrebné okuliare, nakoľko ešte o podobnom
programe nepočuli. Otestovali sme
si, koľko punčov vieme vydať za
hodinu, pokiaľ na pódiu vystúpi Peter
Cmorik so svojími hitmi. Bolo ich
presne 366.
Pri sumarizácii klubovej aktivity
„Vianočný punč 2014“ sme skonštatovali 120 odrobených hodín,
1806 obslúžených návštevníkov
stánku LC Kremnica, viac ako 5000
návštevníkov vianočných trhov.
S úsmevom a s hrdosťou sme vytvárali a podporovali ducha porozumenia
pod zlatým písmenom „L“ a napĺňali
motto: „Slúžime“.

Novoročná kapustnica LC Zvolen
Erik Valovič, LC Zvolen
Členovia Lions Clubu Zvolen privítali nový rok charitatívnou akciou
nazvanou Novoročná kapustnica Lions.
Dňa 5. 1. 2015 sa členovia klubu
zišli pri stánku s punčom Lions Club
a rozdávali okoloidúcim občanom
mesta Zvolen novoročnú kapustnicu.
Okrem toho členovia klubu oboznamovali občanov s aktivitami klubu uskutočnenými v roku 2014, medzi ktoré
patril aj zber starých okuliarov alebo
nultý ročník cyklistického prejazdu
trasy Vígľaš – Kalinka, či charitatívna
činnosť Levie očko, pomocou ktorej sa
vykonávajú lionisti preventívne vyšetrenia zraku detí v predškolskom veku.
Tieto všetky informácie zúčastnený
členovia podávali občanom aj formou
informačných letáčikov.

Členovia tiež aktívne komunikovali s občanmi, ktorí prejavili záujem
o členstvo v klube. Celá akcia sa
niesla v priateľskom a príjemnom
duchu, pričom sa tešila veľkému
úspechu ako zo strany členov Lions
Clubu Zvolen, tak zo strany zúčastnených Zvolenčanov.
Počas trvania akcie sa rozdalo
približne 60 porcií kapustnice,
100 kusov informačných letákov
a 200 kusov vreckových kalendárikov
na rok 2015.
Akcie sa aktívne zúčastnili členovia p. Valovič, p. Ondrejka, p. Finďo,
p. Kosmovský, p. Loy a samozrejme

aj prezident klubu p. Nuoška, ktorý
vyzdvihol aktivitu a pozitívny prístup
zúčastnených členov a sám hodnotí
akciu ako veľmi vydarenú, pričom do
budúcna uvažuje o pravidelnom uskutočňovaní tejto akcie.

LC Praha První tradičně i nově
Ivo Rek, prezident LC Praha První
Každé druhé pondělí v příslušném kalendářním roce dostává klub
dar od Pragokoncertu v podobě zapůjčení divadelního sálu Reduty
na Národní třídě. Rok co rok se zde odehrává spolu se společenským
setkáním benefiční představení členů Dismanova rozhlasového
dětského souboru.
V pondělí 12. ledna 2015 byla tímto
představením adaptace známé „Knoflíkové války“ francouzského spisovatele Louise Pergauda. Početné publikum obdivovalo kromě hereckých
výkonů i úspěšnou snahu vměstnat
celý příběh, úporné šarvátky Loverňáků a Velraňáků i kulisy na malinkaté,
avšak takřka legendární jeviště – vždyť
na něm začínali mj. Jiří Suchý, Ivan
Vyskočil, J. R. Pick i Kaiser s Lábusem. Potěšitelným výsledkem je
celkový výtěžek ze vstupného, tentokrát 13 400 Kč. Tradičně je tato suma
určena na podporu výtvarných a sportovních aktivit studentů škol pro

zrakově postiženou mládež v Praze –
Nových Butovicích. Ředitel Ivan Antov
i letos spolu s několika žáky a pedagogy usedl v prvních řadách Reduty.
Podobný účel má další z tradičních akcí LC Praha První. Je jí dražba
výrobků a výtvarných artefaktů, vytvářených butovickými žáky a studenty.
Letos se dražba poprvé uskuteční
v prostorách Clam-Gallasova paláce
na Starém Městě (Husova 158/20).
Slibujeme si od této změny zatraktivnění akce a rozhodně i početnější
návštěvu – novým partnerem LC Praha
První se totiž v tomto případě stane
„Spolek Praha – Cáchy/Aachen“.

Už nyní si můžete do svých diářů
poznamenat datum a čas koncertu
vokální skupiny „Oktet“, po němž se
dražba uskuteční: 21. dubna v 19
hodin. Všichni jste srdečně zváni!

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 19

Plzeň – Evropské město kultury
Jana Flanderová, PDG, LC Plzeň Bohemia
V sobotu 17. ledna 2015 se stala Plzeň evropským hlavním městem
kultury 2015 a plzeňské lionské kluby byly při tom.

Tento významný den byl očekáván
všemi Plzeňáky, zahájil se jím rok
krásných kulturních akcí, dalších
nových kulturních tradic. Ačkoliv
bylo pochmurno, počasí se nakonec
umoudřilo a hlavní podvečerní program
nebyl ohrožen. Na náměstí Republiky
přišlo ve čtyřech proudech symbolizujících čtyři řeky protékající Plzní 12 tisíc
Plzeňáků a dalších min. 15 tisíc
návštěvníků program pozorovalo ze
sadového okruhu, kde byly instalovány
velkoplošné LED obrazovky. Průvody
vedli velcí andělé, byly v nich komedianti, krásné lodě vytvořené v základních školách, historické vozy.
Lionské kluby LC Plzeň Bohemia
a LC Plzeň-City se spojily, došly
na náměstí se svými transparenty
a ozdobnými šály na krku. Byli jsme
nepřehlédnutelní, žlutomodrá barva
vynikala a bylo nás hodně!
Program zachytil dějiny, které
náměstím procházely. Nebyl nikým
komentován, všichni byli v napětí. Na
velkoplošné obrazovce u katedrály

„Plzeň má letos 5 P,“ oznamuje
Jana Flanderová PDG
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byl uváděn sled historických událostí.
Současně byl na všech historických
budovách náměstí promítán jedi-

Plzeňské lionky
a lioni v evropském
městě kultury

nečný videomapping, dosud největšího rozsahu u nás. Osvícená loutka
obrovitého německého rytíře (6,5 m

vysoká, vážila 1,1 t) vyzdvihla na ruku
plzeňskou pannu a dirigent ze středu
náměstí z výšky 10 metrů dal pokyn
trubačům na věži katedrály, hudebníkům na náměstí ke slavnostní zahajovací fanfáře.
Pozornost byla soustředěna od
počátku na švýcarského provazochodce Davida Dimitriho, který
přecházel po laně 240 m dlouhém
z Františkánského kostela na věž
katedrály sv. Bartoloměje. Při tomto
výstupu překonal výškový rozdíl 60 m.
Středem náměstí vedlo od katedrály k rytíři podium, po němž přechá-

zeli Plzeňané v krásných plzeňských
krojích, měšťané, řemeslníci, řeholníci,
andělé, dudáci, skákali i akrobati na
veletrampolínách.
Vyvrcholením programu bylo
dokončení výstupu pana Dimitriho.
Když překročil ochoz věže a rozezněla
se dlouho očekávaná zvonohra –
SYMFONIE NOVÝCH ZVONŮ, neznalo
nadšení mezí. Těchto pět zvonů o váze
13,1 tuny bylo vysvěceno 17. 11.
2014, zazněly prvně po 70 letech.
Tehdy byly čtyři zvony zrekvírovány
a přetaveny na zbraně, zůstal jediný
Prokop. Při symfonii se proměnila
loutka rytíře v anděla s krásnými křídly,
který je ve znaku města Plzně a bude
přítomen dalším kulturním akcím.
Všichni jsme s napětím sledovali novinky, které se odehrávaly na
všech místech náměstí a byli jsme
u vytržení, jak dokonale se domy
přizpůsobily historickým okamžikům –
výstavba města, výstavba katedrály,
její požár, války, nástup fašistů, osvo-

bození americkou armádou, na obrazovce jsme zahlédli krátce Zápotockého, Svobodu, Jakeše, dále sportovní úspěchy automobilismu a aviatiky. Promluvil k nám Hurvínek s prof.
Skupou a světově proslulí Plzeňáci. Na
závěr výtečně pozdravil písní plzeňský
rodák Jiří Suchý, následoval fantastický koncert Dana Bárty a Davida
Kollera.

Lioni na plzeňských zvonech
Mezi tím se navštěvovali lidé báječné
stánky s občerstvením a hodně jich
popíjelo u 15 m dlouhého nádherného ledového baru. Byl zajištěn
tanec v Měšťanské besedě, Pekle
a ve Slovanu, sportovní vyžití v nově
otevřeném Depu a jinde. V katedrále
přednesl krásný varhanní koncert A.
Viktora.
Všem se nám zahájení Plzeň EHMK
2015 moc líbilo a ještě nás potěšila
noční slova uměleckého ředitele Petra
Formana, že nás liony na náměstí

Republiky viděl. Plzeň chystá mnoho
dalších krásných kulturních akcí –
v únoru svátek světel, v březnu Smetanovské dny a mnoho dalších akcí.
Plzeňští lioni přispěli do sbírky ZE
SRDCE ZVON 50 000 Kč. Na nové
zvony se obyvatelé Plzně, firmy a instituce skládaly ve veřejné sbírce. Během
2 let bylo získáno kolem 10 mil Kč, což
byla pořizovací cena tohoto největšího
zvonového souboru v Čechách od r.
l933. Tato aktivita je v našich novodobých dějinách ojedinělá. Jména dárců
jsou odlitá na zvonech.
Jsme právem hrdi na naše město
Plzeň. Pro liony je v tomto roce, kdy
je Plzeň evropským hlavním městem
kultury, zařazen významný LIONS DAY,
který pořádají opět společně LC Plzeň
Bohemia a LC Plzeň-City, uskuteční
se 21. 9. 2015 na náměstí Republiky pro širokou veřejnost, liony našeho
distriktu a liony přilehlých distriktů.
Budeme Vás včas informovat, jste již
teď srdečně zváni!

Plzeňské lionky bilancovaly lionský půlrok
Růžena Hrubá, LC Plzeň Bohemia
Závěrem roku 2014, dne 11. prosince
2014, se sešly členky LC Plzeň Bohemia na Mikulášském posezení a bilancovaly lionský půlrok. Na akci vystoupili, zazpívali a zahráli žáci Základní
školy pro zrakově postižené v Plzni,
kterým LC Plzeň Bohemia dlouhodobě
přispívá na jejich činnost a usnadňuje
jim tak jejich nelehkou životní situaci.
Z letošní Garden party, kterou klub
pravidelně pořádá, poslaly členky LC
Plzeň Bohemia této škole výtěžek ve
výši 27 000 Kč, šek jim předala prezidentka na jejich vánoční besídce
a částku škola použila na zakoupení
stolní kamerové lupy pro žáky MultiView Optelec-Tieman Group, NLD. Děti
byly za jejich pěkný a soustředěný
výkon odměněny potleskem a sladkostmi. Na posezení přišel i čert, tedy
čertice a zvláště účinkující děti byly
nadšené.

Čestným uznáním prezidentky
klubu byly oceněny členky klubu,
které se na podzim nejvíce angažovaly
v měření očí dětí v mateřských
školách v projektu Lví očko. Klub
navštívil 40 mateřských školek
v plzeňském kraji a členky změřily

2063 dětí s výsledkem 13,8 % pozitivních nálezů.
Dále si členky poslechly autorské
čtení básnické sbírky „Kamínky“ Ivana
Vičara, člena pánského klubu LC PlzeňCity a zasoutěžily si ve znalostech
o České republice.
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Radostný advent
Věra Krbůšková, LC Plzeň Bohemia
Velmi úspěšně navodil plzeňský soubor Musica ad gaudium
3. prosince v 19:00 v obřadní síni
plzeňské radnice předvánoční náladu
provázenou příjemným uměleckým
hudebním zážitkem. Tímto vystoupením zahájil sérii svých adventních
koncertů.
Účinkující umělci Alena Tichá,
Andrea Frídová, Jaromír Tichý,
Dominika Pilecká a Václav Kapusta
přednesli za velké pozornosti přítomného publika staročeské vánoční
zpěvy od Adama Michny a vánoční
hudbu z barokních kancionálů,
dále skladby G. P. Telemanna,
A. Campry, J. Frobergera, M. Uccelliniho a jiné.
První adventní koncert se konal
pod záštitou dámského Lions Clubu

Plzeň Bohemia. Soubor Musica ad
Gaudium – Hudba pro radost, přináší
skutečnou radost z předvánoční atmo-

sféry a barokní hudby i v dalších svých
prosincových vokálních a instrumentálních vystoupeních.

Ivana Horáková, LC Plzeň Bohemia
Sobota 20. prosince byla pro členky
Lions Clubu Plzeň Bohemia trochu
zvláštní. Doma sice čekaly vánoční
přípravy, ale když se klub dozvěděl
o případu malého dvouletého Tomáška,
který bojuje s mnoha závažným zdravotními omezeními, rozhodly se členky
na vánočním trhu prodat drobné
pohoštění a vánoční perníčky a přispět
vybranou částkou na nákup rehabilitačního zařízení. Tomášek trpí Westovým syndromem, zrakovou vadou
a slabostí svalstva a jeho zdravý vývoj
je vážně ohrožen.
Stánek nám ochotně postavili
členové pánského Lions Clubu, kteří
tradičně prodávají svařené víno, a tak
jsme v jejich společenství nabídly
návštěvníkům trhů „sulcotlačenku“,
paštiku s brusinkami, preclíky a hlavně
sáčky vánočních perníčků. Přípravu
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zajistila Jana Tlustá a Ivana Horáková,
ostatní pomáhaly s prodejem.
Akce měla velký úspěch, kolemjdoucí nejen vítali pohoštění, ale hlavně
s ochotou přispěli daleko víc, než jsme
čekaly. Za několik hodin byl náš pult
prázdný a Tomáškovi můžeme nyní
přispět částkou pět tisíc korun.

Dojatá maminka zatím uvažuje
o koupi čističky vzduchu anebo
peníze pomohou získat rehabilitační
postýlku.
V tom chladném dopoledni jsme
měly výbornou náladu a uvědomily si,
že pomáhat patří k ideálům lionů i do
vánoční atmosféry.

Lionisti výťažok opäť venovali únii nevidiacich
a slabozrakých
Milan Ondruš, 1. Viceprezident LC Žilina
Do žilinskej plesovej sezóny už dlho neodmysliteľne patrí i Benefičný
reprezentačný ples LC Žilina.
Začiatkom tohto roka, v sobotu 10.
januára sa v hoteli Holiday Inn uskutočnil už jeho štrnásty ročník. Dobročinný charakter, ako i skutočnosť, že
otvára plesovú sezónu v Žiline, mu
vždy dodávajú výnimočnú atmosféru.
Plesu sa zúčastňujú okrem
členov LC Žilina aj ich priatelia, známi
a obchodní partneri, s cieľom zabaviť
sa v neformálnej plesovej atmosfére
a zároveň prispieť na dobrú vec.
Prezident klubu Jozef Stehlík
osobne privítal každého hosťa
a dámam odovzdal uvítaciu ružu
a sladké prekvapenie. Potom v otváracom príhovore privítal aj vzácnych
hostí – guvernérku Distriktu 122
medzinárodného spoločenstva Lions
Clubs International pani Emiliu Štěpánkovú, viceguvernéra Distriktu Františka
Kočku, past guvernéra Distriktu Juraja
Schwarza a ďalších členov sesterských
klubov Slovenska.
Cieľom LC Žilina je uplatňovať
ideály služby a pomoci. Svojimi aktivitami sa jeho členovia snažia prispieť

na zlepšenie kvality života najmä
zrakovo postihnutých ľudí, a to aj
finančnými a vecnými darmi.
Dôkazom toho je aj šek na dvetisíc
eur, ktorý prezident klubu odovzdal
vedúcej regionálneho strediska Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Erike Kanátovej.

Lionský ideál
služby a pomoci

Tá poďakovala za dar aj za prístroj
na bezdotykové meranie zraku, určený
pre deti v materských školách, ktorý
klub venoval stredisku v minulom roku.
„Je neskutočne veľa vecí, ktoré
bolo možné vďaka LC uskutočniť,“
dodáva Erika Kanátová.
Na plese nič nechýbalo, ani skvelá
večera a švédske stoly od šéfkuchára

hotela Holiday Inn, ani veľa zábavy,
tanečná muzika a cimbalovka, ani
tombola, či tradičná ponuka výborných
vín a miešaných nápojov. V programe
vystúpili aj tanečníci z Tanečnej školy
Petra Ciekera a dievčenská tanečná
skupina VIVAS Dance Group.
Hviezdou večera a moderátorom
bol Marián Čekovský so skupinou.
Svoje diela prezentoval Alex
Mlynárčik, jeden z mála slovenských
výtvarníkov, ktorým sa podarilo zasiahnuť aj do vývoja západoeurópskeho
výtvarného umenia.
Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom: UniCredit Bank, 3T, s.r.o., SPS,
a.s , TOPAS, spol. s r.o., Coris - Bratislava, a.s, ELZA, a.s., Satur Travel a.s.,
PEVAS SK, akc. spol., MOTOR-CAR
Žilina, a. s., Autosklo Stehlík, OK SK Odškodňovacia kancelária Slovensko,
s.r.o., ENSTRA, a. s. , Drevenice
Terchová s.r.o., STREET LIFE, penzión
Martinov Dvor, Mon café Žilina, káva
HABESH a mediálny partner klubu
a tohto plesu Rádio Sever.
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LC Pezinok Bozin v lionskom roku 2013–2014
Ján Bíž, sekretár LC Pezinok Bozin
LC Pezinok Bozin ako občianske združenie zamerané na
poskytovanie dobrovoľníckych služieb a pomoci ľuďom v rámci
mesta Pezinok a malokarpatskej oblasti bol oficiálne založený
8. júna 2002.
Počas celého pôsobenia sa nám podarilo udržať dobré meno klubu a vytvoriť
priaznivé vzťahy s verejnosťou na
teritóriu nášho pôsobenia. Cieľom
klubu je pomáhať miestnej komunite
najmä prostredníctvom materiálnej
podpory získavanej z aktivít zameraných na charitatívne účely, ďalej, zlepšovať kvalitu života tých spoluobčanov, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli
v horšom zdravotnom alebo sociálnom
postavení.
Základným predpokladom úspešného pôsobenia klubu je aktívna
účasť členov na príprave a realizácii každej dobročinnej akcie. Táto
vysoká miera osobnej zaangažovanosti sa spájala aj so snahou rozvíjať
členskú základňu klubu aspoň do takej
miery, aby napriek odchodom niektorých zakladajúcich členov celkový
stav klubu neklesol pod 20 členov.
Žiaľ v súčasnej dobe práve odchodom
niektorých členov buď z dôvodu pasivity alebo iných dôvodov je momentálny stav členov 17. Prezident klubu
Pavol Skovajsa vyzval členov, aby
hľadali a oslovili ďalších perspektívnych ľudí na vstup do klubu za predpokladu, že budú spĺňať požadované
kritéria. V nadväznosti na to klub dňa
20.1.2015 prijal do svojich radov
nového člena Janeza Kečlera.

Vianočné stretnutie
V rámci vnútroklubového života klub
organizoval v závere roka 2013 pravidelné vianočné stretnutie, ktoré je
akýmsi tradičným vyvrcholením dobrovoľníckej práce v predsviatočnom čase
(predaj lionského punču počas pezinských vianočných trhov – výnos ide na
vždy vopred určený a verejnosti oznámený účel). Na toto stretnutie bývajú
prizývaní aj zástupcovia obdarovaných
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škôl a sociálnych zariadení. Takéto
utužovanie vzájomných kontaktov tak
v rámci lionských rodín, ako aj s partnerskými podporovanými organizáciami
vytvára širšie porozumenie a priaznivejšie podmienky pre budúce aktivity
členov klubu.

Základom je
aktívna účasť
členov na príprave
a realizácii každej
dobročinnej akcie

Hlavnou klubovou benefičnou
činnosťou je už spomenutý predaj
vianočného punču počas pezinských
vianočných trhov. Lionský punč sa už
stal neodmysliteľnou súčasťou tohto
mestského predvianočného podujatia; jeho prípravu má každoročne na
starosti člen klubu Ján Krištúfek. Táto
akcia mimoriadne efektívne prispieva
k upevňovaniu dobrého mena lionského hnutia v regióne a zároveň
prináša do charitatívneho fondu klubu

Spoločné stretnutie
s partnerským klubom Tábor
v Mestskej vinotéke Pezinok

nezanedbateľné finančné prostriedky,
ktoré sa rozdeľujú ako medzi konkrétne
vytypovaných jednotlivcov s telesným či
mentálnym handikepom, tak aj medzi
sociálne odkázaných spoluobčanov
a inštitúcie či organizácie, ktoré sa
o nich starajú (Špeciálnu škola Pezinok,
Domov sociálnych služieb Merema
v Modre-Harmónii a pod.).
Vďaka propagácii svojich aktivít
vo verejnosti, ako aj vďaka uvedomelému prístupu členov klubu k poslaniu
lionov sa nám darí každoročne získavať
finančné prostriedky aj z 2% podielu
zaplatenej dane od fyzických osôb
a právnických subjektov.

Benefičný koncert
Pravidelné organizovanie benefičného koncertu v mesiaci máji 2014
je ďalšou významnou charitatívnou
akciou nášho klubu. Na týchto koncertoch sa už vystriedal celý rad celoslo-

vensky i regionálne známych umelcov
a hudobných telies (Ľudová hudba
Petra Kuštára, pezinský spevácky zbor
Ad una corda, pezinská country kapela
Arion, modranský Bukasový masív, Paľo
Drapák s kapelou, Paľo Hamel, Zuzana
Homolová, Ján Ponka Duban a iní).
V mesiaci jún 2014 organizoval
náš klub pri príležitosti medzinárodného dňa detí Letné lionské hry pre
deti a chovancov Špeciálnej školy
Pezinok a Domova sociálnych služieb
MEREMA. Na tejto akcii sa športových súťaží, kreslenia na chodník, ale
aj krátkych „prechádzok“ na jazdeckých koňoch zúčastňuje pravidelne cca
25 – 30 detí a chovancov. Podujatie
sa vždy končí spoločným opekaním
špekáčok a slaniny, rozdávaním
diplomov a ďalších ocenení a odovzdávaním športových a výtvarných potrieb
pre obe zariadenia. Od roku 2007 tieto
letné tzv. lionské hry nesú meno nášho
bývalého sekretára klubu Mirka Máliša,
ktorý stál pri ich zrode, ale ktorý nás
žiaľ po chorobe predčasne opustil.

Družba s LC Tábor
LC Pezinok Bozin pravidelne každý
druhý rok zabezpečuje aj družobnú
návštevu členov z lionského klubu
mesta Tábor v Českej republike a recipročne zas lion klub mesta Tábor
zabezpečuje návštevu nášho klubu
v ich meste a okolí. Výmenou skúseností z dobrovoľníckej práce, ale
aj prehliadkou pamätihodností ich

i nášho kraja sa nám podarilo prehĺbiť
vzájomné priateľské vzťahy. Takto sa
lionský klub z Tábora stal našim neformálnym partnerským klubom.
V rámci prípravy medzinárodnej výmene mládeže náš klub
vyslal do lionského sveta na skusy
doteraz 15 mladých priaznivcov lionského hnutia, ktorí nás reprezentovali tak v západoeurópskych krajinách
(Nemecko, Holandsko, Taliansko, Francúzsko, Švédsko, Švajčiarsko, Anglicko,
Portugalsko), ako aj v juhovýchodnej
Európe (Macedónsko, Turecko), ale
v Izraeli, Japonsku či v Novom Mexiku.

Pomoc mestu i celému regionu
Vo finančnom vyjadrení klub LC
PEZINOK BOZIN počas svojho desaťročného pôsobenia poskytol celkom viac
ako 17 000 eur tak sociálne a zdravotne postihnutým osobám a inštitúciám, ktoré sa o takýchto spoluobčanov starajú, ako aj na výmeny

Ocenenie
„Membership
Satisfaction“ za
službu lionov

mládeže v rámci rozvoja medzinárodných kontaktov lionského hnutia
a propagácie mesta Pezinok i celého
malokarpatského regiónu . Podporné
príspevky od nášho klubu doteraz obdržalo 23 jednotlivcov a 8 inštitúcií.
Vyššie uvedenými aktivitami tak
napĺňame v praxi známe lionské heslo
„Slúžime – We serve“.
V rámci celoročnej lionskej dobrovoľníckej činnosti členovia klubu každoročne odpracujú priemerne 360 hodín.
Nezištná ochota pomáhať tým, ktorí
to najviac potrebujú, snaha dbať na
vysoký etický štandard každého člena
klubu tak v práci pre verejnosť, ako
aj v súkromnom živote, a prispievať

Akcie k MDD – vozenie na
koníkoch

k dobru a porozumeniu celej komunity, ktorej sme v Pezinku i v jeho
širšom regióne súčasťou, sa pre nás
stali už samozrejmou potrebou. Teší
nás, že tento aspekt našej činnosti
okrem iného prispieva aj k dobrému
menu nášho mesta a že vedenie mesta
na čele s primátorom, ktorý bol tiež
jedným z našich členov a zostal naším
úprimným sympatizantom a podporovateľom, si všimlo našu prácu a pri príležitosti desiateho výročia založenia lionského klubu Pezinok Bozin sa rozhodlo
odmeniť jej výsledky udelením mestkého ocenenia „Medaila so stužkou
Za zásluhy o rozvoj mesta“. Zároveň je
to pre nás záväzok nepoľaviť v našich
aktivitách a naďalej rozvíjať všetky
celosvetovo uznávané hodnoty lionského hnutia.
Náš klub za tento lionský rok dostal
významné ocenenie z Oak Brooku
a to „Membership Satisfaction“ za
významnú službu nielen na miestnej,
ale aj globálnej úrovni. Kritéria pre
toto ocenenie náš klub naplnil dňom
30. 6. 2014.

Odovzdávanie cien
a diplomov vtedajším
prezidentom klubu Antonom
Eliášom
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Lioni z LC Praha Strahov San Giorgio a vánoční
radost dětí
Eva Zouzalová, LC Praha Strahov San Giorgio
Lioni klubu LC Praha Strahov San Giorgio spolupracují s Mateřskou
školkou speciální v Praze 8 (pro děti s mentálním postižením,
tělesným postižením, s více vadami, s vadami řeči, s poruchami
autistického spektra).
Jsme rádi, pokud můžeme něčím
konkrétním přispět dětem ve školce,
třeba pobyty v solné jeskyni nebo
o letošních Vánocích malým dárečkem –
vánočními čokoládovými vejci, pro které
paní učitelky ve školce vytvořili krásnou
vánoční hru s anděly na velké zahradě
školky, kde děti k vajíčkům dovedla
světélková cesta a andělská hudba.
Děti měly radost a po společném
zpívání koled vajíčka s nadšením rozbalovali.
Přispíváme také finančními dary na

různé akce, které děti rozvíjejí a pomáhají jim. Děti vytvářejí pro nás zase
dárky – krásné obrazy malované na
plátně, roztomilé keramické plastiky
a některé věci opravdu tak nádherné, že
se nám je ani nechce prodat v dražbách
(s výtěžkem pro děti). Ve školce obdivujeme každodenní náročnou činnost paní
ředitelky a speciálních pedagožek, jejich
lásku a trpělivost k dětem.
Radost a prospívání dětí, které
neměly to štěstí narodit se úplně zdravé,
je nám všem velkou odměnou.

Martinská husa
Milan Horáček, prezident LC Praha Strahov San Giorgio
Již druhý ročník oslavy mezinárodního dne nevidomých spojenou
s ochutnávkou svatomartinského vína a nezbytnou husou uspořádal
LC Praha Strahov San Giorgio 13. listopadu 2014.
Celý program zahájil koncert studentů
a absolventů Konzervatoře Jana
Deyla, v jehož slavnostním sále mohli
všichni přítomní ocenit brilantní výkony
mladých umělců. Zvláště fascinující bylo
vystoupení Miroslava Ambroše, právě
přijatého člena strahovského lionského
klubu. Dále obecenstvo s napětím
sledovalo losování vstupenek, kde
kromě jakostních vín a hlavní ceny –
voňavé kachničky i s keramickým
pekáčem, bylo možné vyhrát i láhev
okurek vlastnoručně naložených provozovatelem galerie a rovněž členem strahovského klubu Tomášem Urbanem.
Po oficiální části následovalo pokračování v útulné sklepní galerii, kde
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čekaly do zlatova vypečené křupavé
husičky a výborná moravská vína.
Společné hodování navodilo
nádhernou atmosféru plnou veselých písniček za vynikajícího doprovodu harmoniky a houslí v rukou virtuózních konzervatoristů. Celý večer byl
příjemným zastavením v hektickém
období před finišem roku a navíc
výtěžek bude věnován k profinancování
cesty vybraného studenta konzervatoře
na rybolov do Norska.
Všichni zúčastnění byli náramně
spokojeni a vy, kteří jste se nemohli
dostavit, můžete uvažovat o příštím
ročníku Martinské husy, na který jste
srdečně zváni.

Rybolov „naslepo“
Milan Horáček, prezident LC Praha Strahov San Giorgio
Myslíte, že pro úspěšné rybaření potřebujete dokonalý zrak? Jestli
ano, tak se hluboce mýlíte. O pravém opaku nás již sedmým rokem
přesvědčuje Tomáš Urban, provozovatel Galerie Ecceterra v podzemí
Konzervatoře Jana Deyla a člen LC Praha Strahov San Giorgio.
Ten od roku 2008 pravidelně vyráží se
skupinou deseti až dvanácti studentů
a nezbytného doprovodu u zrakově
postižených na 10 dní na norský ostrov
Föroykavlen poblíž města Floro, kde
v pronajatých dvou chatkách prožívají
své prázdninové dobrodružství nevidomí
studenti konzervatoře se svými vidoucími spolužáky nebo rodiči u norského
moře.
Jak probíhá pobyt na ostrově,
který lze bez velkého úsilí obejít za
slabou půlhodinku chůze? Po snídani
se v zapůjčené lodi vyráží na rybolov.
Loví se treskovité ryby, makrely, platýzi,
vzácně se octne v naběráku i halibut.
I bez rybářské latiny se vytahují tresky
o metrové délce a váze 10 kg. Sám
Radim Vojtek, jeden z posledních účastníků, chytil mníka (norsky „brosme“)
90 cm dlouhého o váze 11 kg.
Ptáte se, jak může nevidomý rybář
lovit takové obry? Nezapomínejte, že
lépe vyvinutý hmat a sluch má větší
šanci na zaseknutí úlovku, než dokonalý zrak. Samozřejmě u podběráku už
musí asistovat vidoucí kamarád, ale
o radost z úlovku se podělí oba. Přičtěte
k tomu ještě pověstně čisté norské
ovzduší a moře a máte nezapomenutelné zážitky na celý život.
Letošní počasí bylo na místní

Houslista Miroslav Ambroš, člen LC
Praha Strahov San Giorgio, vítěz
mnoha mezinárodních soutěží, který
koncertoval na prestižních pódiích na
třech světových kontinentech, by rád
nabídnul všem lionům možnost jeho
uměleckého vystoupení na kulturních
akcích, jako jsou koncerty, výstavy,
vernisáže a další. Spolupráce s Miroslavem Ambrošem, posledním žákem
a spoluhráčem houslisty Mistra Josefa

poměry vcelku neobvyklé, vždyť teplota
ve stínu 32 stupňů by spíše slušela
středomořskému Řecku, a proto se
makrely vyhnuly svým obvyklým tahům
a nasměrovaly se na Skotsko. Přesto
filety z nalovených mořských ryb vystačí
určitě až do vánoc!

Překonat své postižení
K polednímu se mořští vlci vracejí do
tábora, aby zhodnotili, co zatím kuchař
na pevnině uklohnil. A letos byly na
jídelníčku i mořské slávky. Odpoledne
následuje druhá etapa lovu pro ty, co
se nemohou moře dostatečně nabažit,
zkušení rybáři však nepohrdnou
šlofíkem, ale to jen pro to, aby nabyli
dostatečných sil pro večerní posezení
u ohně s harmonikou a zpěvy do pozdních hodin. Lze také pozorovat volavky,
kormorány nebo věčně uřvané racky. Tu
a tam se objeví i sviňuchy nebo tuleň.
Kdo nevidí, může poslouchat.
Tak probíhá jeden den za druhým,
občas moře pohrozí, zvednou se vlny
a může se dostavit i mořská nemoc.
Ale ve veselé partě opravdových kamarádů lze překonat všechno. Platí, že na
lodi jsou si všichni rovni. Filetování však
může provádět už jen vidoucí, a i to bývá
občas masakr.
Líbila by se i vám taková dovolená?

Tomáš Urban vás rád zahrne do příští
výpravy na přes rok, kdy se skupina
rozroste až na dvacet účastníků.
A pokud se zatím nezúčastníte, nevadí,
můžete tuto bohulibou aktivitu finančně
podpořit, tak jak to činí LC Praha
Strahov San Giorgio. Sponzoři jsou vždy
vítáni. Odměnou vám budou nadšená
vyprávění nevidomých studentů – opravdových rybářů, kterým se splnil jejich
životní sen, a překonali své postižení.
I to je jedna z podob našeho lionského
kréda „We serve“.

Suka, by byla zajímavá také kvůli jeho
snaze propojit umění s dobrou věcí,
a tak by velká část z jeho případného
honoráře byla poskytnuta vybraným
charitativním organizacím.
Bližší informace na telefonním čísle
603 870 333 či
e-mailu miroslav.ambros@sendme.cz.
Vše o Miroslavu Ambrošovi na
www.miroslavambros.com
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Narodil se Kristus Pán v Libři
Jaroslav Novotný, LC Praha Bohemia Ambassador
Dětský pěvecký soubor Rolnička jsme Vám představili již článkem
v č. 1/2001 našeho časopisu u příležitosti jeho pravidelného
předvánočního koncertu v pražském Rudolfinu.

Spolupráce LC Praha Ambassador
(nyní LC Praha Bohemia Ambassador)
se souborem je spjata hlavně s pravidelným pořádáním adventního koncertu
v kostele svatého Jiljí v Libři u Prahy.
V letech 2010 a 2011 však byl tento
kostel v havarijním stavu, což koncert
v jeho prostorách znemožnilo. Od roku
2012 se však již vrátil na své původní
místo a tři adventní koncerty v letech
2012–2014 přispěly k vytvoření
příjemné vánoční atmosféry. Koncerty
se uskutečňují za spolupráce LC Praha
Bohemia Ambassador s obcí Libeř a je
navštěvován jak liony zejména pražských klubů, tak místními občany.

Nejinak tomu bylo i v letošním, roce, kdy
mezi diváky zcela zaplněného kostela
mohl hlavní organizátor Vojtěch Trapl
(PDG) uvítat i sekretáře Distriktu 122
Antona Geráka, prezidenta LC Praha
Bohemia Ambassador Antonína Miku

Z života čistého
z rodu královského
již, nám narodil se

a místostarostu obce Libeř Jaroslava
Tůmu. Letos, stejně jako i v minulých
letech se koncertu zúčastnili i představitelé družebního LC Dresden Centrum
z Německa.

Svatý Jiljí Libeřský
Jak již bylo zmíněno, kostel v Libři je
v nevalném stavebním stavu, který vyžaduje zásadní opravu, což však vyžaduje nemalé náklady. Kostel musel byt
proto po určitou dobu uzavřen. Ranně
gotická stavba Filiálního kostela sv.
Jiljí v Libři se připomíná již v 14. století.
V dalším průběhu staletí přitom nedoznala žádných výraznějších přestaveb.
Jeho architektonickou zvláštností je
umístění podklenuté věže mezi presby28 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

tářem a lodí. Vnitřní vybavení kostela je
však barokní, z druhé poloviny 17. století
pochází jak dřevená kazatelna, tak
i hlavní oltář.

Rolnička stále svěží
Rolnička nestárne - dětští členové
souboru pochopitelně dospívají a odcházejí, nahrazují je však neustálé nové
a nové talentované děti, výběr má
přitom soubor velký. A s nimi jakoby
nestárl i sbormistr souboru a jeho
zakladatel Karel Virgler. Přehlédnout
však nelze ani podíl jeho manželky
Hany Virglerové, manažerky souboru
a Tomáše Votavy, který soubor tradičně
doprovází na klávesové nástroje.
Letošní koncert zahájily dvě písně
skladatele Petra Ebena. Prostřednictvím
dvou pastorálních písní Jana Jakuba
Ryby jsme se poté přenesli do kraje
podbrdského, do prostředí kostela ne
o mnoho většího ve Starém Rožmitále,
kde mistr žil a působil.
Další část programu byla věnována
ukázkám vánočních písní z různých
koutů světa, nechyběly přitom ani slavné
německé koledy O Tannenbaum, či
Stille Nacht! Heilige Nacht! Následovalo
pásmo českých převážně lidových koled,
mezi kterými zazněly i vánoční písně
zlidovělé autorů Jana Maláta a Adama
Václava Michny z Otradovic.

Koncert byl již tradičně zakončen
směsí koled, které si zazpívali
s Rolničkou pod taktovkou Karla Virglera
všichni přítomní. A jako vždy se lioni
setkali se členy Rolničky v hostinci

naproti kostelu, kde nám ještě zazpívala a kde jsme jí přidali příspěvek LC
Praha Bohemia Ambassador (za přispění
LC Dresden Centrum) na další činnost.
Všichni jsme se pak pustili do výtečných

řízků hostinské paní Novákové.
Z Libře jsme odcházeli s krásným
pocitem na duši – a to není málo. To
štěstí nám přinesla Rolnička! Příště zase
na shledanou.

Lions Club Teplice
Roman Dietz, LC Teplice
2. prosince 2014 se konalo v Zahradním domě v Teplicích Slavnostní
výroční zasedání Lions Clubu Teplice, na kterém se hodnotila
činnost klubu v roce 2014.
Kromě členů klubu se setkání zúčastnila i guvernérka distriktu JUDr. Emilie
Štěpánková, past guvernér distriktu Dr.
Radim Dvořák a další významní hosté
z řad představitelů města Teplice i osobností, které klub během roku finančně
podpořil. Činnost klubu byla během
uplynulého roku opět velmi bohatá. Díky
podpoře města Teplice, města Dubí
a výtěžku z lionských vánočních trhů
v roce 2013 se podařilo zakoupit vlastní
moderní přístroj značky Plusoptix A12,
který byl poprvé použit 30. září 2014.
Umožnil nahradit dosud zapůjčený
přístroj a rozšířit tak další aktivity klubu
v programu Lví očko, během něhož bylo
vyšetřeno v předškolních zařízeních
teplického okresu již několik tisíc dětí.
Filozofií podpory LC Teplice je
zásada, že jakékoliv darované finanční
prostředky jsou směřovány výhradně
konkrétním osobám, popřípadě organizacím na podporu předem daného

konkrétního účelu. V roce 2014 byl
podpořen nevidomý plavec Miroslav
Smrčka částkou 25 000 Kč na pokrytí
nákladů spojených s přípravou na nominační závody v roce 2015 pro paralympijské hry v Rio de Janeiru 2016,
nebo lukostřelec Václav Košťál částkou
10 000 Kč na pokrytí nákladů s účastí
na European Para Archery Championsship WAE. Kromě podpory sportu
poskytl LC Teplice dar pro manžele
Viktorinovy ve výši 20 000 Kč na nákup
moderního naslouchacího přístroje pro
jejich dceru, či příspěvek na činnost
pěveckého oddělení Konzervatoře Jana
Deyla v Praze pro zrakově postižené
v celkové částce 20 000 Kč.

Vánoční aktivity
Teplický lions club však pořádal během
roku i řadu dalších aktivit. Zajímavé bylo
jistě tradiční pečení vánoček ve společnosti Pecud nebo malování porcelánu ve

společnosti Český porcelán Dubí, ale
i řada kulturních či sportovních akcí pro
děti z dětských domovů nebo spolupořádání dvou charitativních koncertů
v Praze a Teplicích na podporu postižených hurikánem na Filipínách. Vyvrcholením činnosti bylo již tradiční pořádání
Vánočních trhů na Zámeckém náměstí
ve dnech 13. a 14. prosince 2014, kde
se kromě stylového stánkového prodeje
konala i řada doprovodných akcí včetně
výstavy, vystoupení dětských pěveckých
sborů, divadelních souborů i koncertů.
Trhy pořádá LC Teplice již od roku 2009
a zájem z řad prodejců, umělců a hlavně
návštěvníků každým rokem vzrůstá.
Každoročně je výtěžek poukazován
na konkrétní podporu. Výtěžek z pořádání posledního vánočního trhu ve výši
84 448 Kč byl převeden na účet humanita a bude použit k podpoře projektu
Lví očko a k podpoře nevidomých sportovců a umělců.
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Milan Hořínek a jeho LC
Jenny Poláková, LC Olomouc
V prosinci roku 2000 se
myšlenka lionů (Svoboda,
Porozumění, Bezpečí našich
vlastí) usadila i v Olomouci.
Lojzík Daněk poslal do Oak
Brooku první vlaštovku se
seznamem zájemců o budoucí
členství.
Lions Club Olomouc založil v roce 2001
spolu s osmnácti dalšími budoucími
členy Milan Hořínek. Tehdejší iniciativa
vyšla od profesora Friedricha Nathera,
prezidenta Lions Clubu v Mnichově,
a tak se stal mnichovský klub kmotrovským klubem olomouckého klubu.
Deset let byl Milan Hořínek prezidentem LC Olomouc, protože kolem
sebe soustředil lidi, kteří byli skutečně
připraveni následovat ideu lionského
hnutí. Čtrnáct ze zakládajících členů
jsou dodnes členy olomouckého klubu.
Skupina těchto dobrých lidí pomáhá
především konkrétním osobám, které
pomoc skutečně potřebují. Podílí se ale
i na mezinárodních projektech, z nichž
nejvýznamnější je výstavba nemocnice
v Keni, dále pak na distriktním projektu
Lví očko.
Vzpomeňte, prosím, s námi na
dlouholetého prezidenta LC Olomouc
(2001–2010), který nás v prosinci 2014
nechal na této zemi smutné a opuštěné.
Byli jsme možná hlavně fanklubem
pana Milana Hořínka, učitele, středoškolského profesora, vysokoškolského
pedagoga, signatáře Charty 77, zastupitele města, primátora Olomouce, ale
také dělníka na pile, nočního hlídače
i dělníka Československých drah.
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Děkujeme Ti,
milý příteli,
za všechno.

Lions Clubs International
Lions Clubs International (LCI) je jednou
z největších mezinárodních humanitárních 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.
Lionismus se začal velmi rychle
šířit po celé USA a v roce 1920 už
byly lionské kluby ve všech státech
USA a začínaly dokonce pronikat i do
sousední Kanady. Pro celý rozvoj
a cílové zaměření měl zásadní význam
vznik Americké nadace pro slepce, která
byla ustavena na základě aktivit dvou
vzácných žen – Helen Keller a Anne
Sullivan. Obě reagovaly založením této
nadace na velmi špatnou situaci nevidomých v Americe dvacátých let, kdy
se navíc vraceli z Evropy často zmrzačení vojáci z 1. světové války. Slepci byli
tehdy odkázáni většinou jen na péči
rodiny, těžce sháněli i jen podřadná
zaměstnání a byly jim téměř nedostupné
knihy v Brailově písmu, které byly někdy
i dvacetkrát dražší než obyčejné.
Během hrozné druhé světové války
se šíření lionismu zabrzdilo, ale hned
po válce se v roce 1945 lioni velmi
aktivně zapojili do příprav světové
konference národů v San Francisku,
jejímž cílem bylo založení Organizace
spojených národů. Od roku 1947, kdy
lionské ústředí obdrželo od OSN status
poradce v Hospodářské a sociální
radě, jsou lioni jedinou nevládní organizací na světě účastnou na pravidelné
činnosti OSN. V průběhu let začaly také
kluby po celém světě úzce spolupracovat se speciálními agenturami a složkami, jako jsou FAO, UNICEF aj. Od roku
1978 je pak každoročně pořádán Den
lionů se Spojenými národy, na němž se
scházejí představitelé lionů na řádné
konferenci s představiteli OSN zároveň

s účastí další světově významné organizace WHO – Světové zdravotnické organizace.
Po válce se začíná lionismus šířit
I do Evropy. První evropský klub vznikl
v roce 1948 ve Švédsku a v témže
roce ve Švýcarsku a ve Francii – pak
už následovala Norsko, Velká Británie
atd. Na 37. konventu v New Yorku v roce
1954 vzniklo dnešní heslo lionského
hnutí „We serve“, které krásně vyjadřuje humanistické cíle lionismu. Během
padesátých let se zapojilo do hnutí
20 evropských zemí. Dokonce v roce
politického oteplování v naší zemi, byl
v roce 1968 učiněn pokus založit Lions
club v Brně, ale další „normalizační“
vývoj tento pokus zabrzdil o vice než
20 let.
Teprve pád totalitních režimů
dovolil vznik klubů i v postkomunistických zemích. Už v roce 1989 vznikl první
Lions Club v Maďarsku, dále
v Estonsku a Polsku. V bývalém Československu vznikl první Lions klub
11. května 1990 v Praze pod názvem
„LC Praha-Orel“ za podpory vídeňského „LC Johann Strauss“. Koncem
roku 1991 už bylo na našem území
dvanáct klubů a v lednu 1992 mezinárodní prezident LCI Donald E. Baker
oznámil při své návštěvě v Praze zřízení
provizorního Distriktu 122 a odevzdal
jmenování prvnímu našemu guvernérovi JUDr. Vojtěchu Traplovi. Při rozdělení Československa nedošlo k rozdělení
distriktu a tak Distrikt 122 Česká republika a Slovenská republika je společným
distriktem lionů obou států.
Na dalším rozvoji lionismu u nás měli
bezesporu velkou zásluhu lioni okolních
států, zvláště Rakouska a Německa.
Stálou pozornost a spolupráci upevňuje
a rozvíjí jmenovitě náš známý rakouský
přítel a Guiding Lion Dr. Ernst A. Musil.
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:
Svou víru v důstojnost svého povolání
PROKAZOVAT činorodou snahou, abych
zasloužil uznání za to, co jsem vykonal.
HLEDAT úspěch a žádat přiměřenou
odměnu či užitek jako něco, co mi
právem náleží, avšak neusilovat o žádný
užitek nebo úspěch za cenu ztráty sebeúcty hledáním výhod, jež mi nenáleží.
MÍT NA MYSLI, že pro vybudování
vlastní existence není nutné zničit existenci někoho druhého, být loajální
k ostatním a pravdivý sám k sobě.
PŘI VZNIKU pochyb o čistotě a spravedlivosti svého postoje či jednání vůči
svým bližním, hledat důvod pochyb
především u sebe.
V přátelství VIDĚT cíl a ne účel světící
prostředek. Chápat, že právě přátelství
není měřeno službou jednoho druhému,
že opravdové přátelství nic neočekává, službu však přijímá v tom duchu,
v jakém byla prokázána.
Být si VŽDY VĚDOM svých povinností
občana vůči svému národu, své zemi
a své obci. Jim svým postojem, slovem
i skutky projevovat neotřesitelnou
věrnost a velkoryse jim věnovat své
schopnosti a možnosti.
Svým bližním POMÁHAT, nešťastným
útěchou, slabým podporou a potřebným
svým jměním.
BÝT OBEZŘETNÝ s kritikou a ŠTĚDRÝ
s chválou.
BUDOVAT, NE NIČIT.

