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Box
pro sběr
použitých brýlí
LC Praha Hartig nabízí ostatním lionským klubům možnost
zakoupení kartonového boxu pro sběr použitých brýlí.
Z vlastní zkušenosti víme, že vzhled a provedení sběrného
boxu je často rozhodující v momentě, kdy se ve vytipovaném
sběrném místě (optika, ordinace, škola...) rozhoduje
o možnosti umístění sběrného boxu. Zvláště v případě, kdy
majitel sběrného místa nemá žádné nebo jen velmi povrchní
povědomí o lionském hnutí, není snadné jednoduše vysvětlit,
jak je sběr brýlí organizován a že z této činnosti opravdu
nikdo z nás nic nemá.
Dobře vypadající sběrný box může být pádným argumentem,
který nejen že pomůže při sběru brýlí, ale je i nenásilnou
propagací lionského hnutí.
Náš sběrný box je vyroben z pětivrstvé lepenky a má rozměry
260 x 350 x 250 mm. Odnímatelné víko je opatřeno výsekem
pro vhazování brýlí. Text na polepech stručně vysvětluje
smysl a fungování akce „Lions Recycle for Sight“.
Sběrný box je dodáván v rozloženém stavu s již provedenými
polepy a je vždy v sadě s barevným propagačním letákem
a propagační samolepkou. Každý uživatel si sběrný box již
sám slepí nebo sešije pomocí kancelářské sešívačky.
Slovenským lionům se musíme omluvit, ale zatím nemáme
slovenskou verzi textů na sběrném boxu a letáku.

Cena 1 ks sběrného boxu včetně barevného propagačního
letáku a barevné samolepky je 150 Kč.
Boxy je možno objednat
u Ing. Jana Kalaše z LC Praha Hartig
na e-mailové adrese:
j.kalas@xcopy.cz
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Slovo guvernérky
Emilie Štěpánková, guvernérka distriktu
Milé lionky, milí lioni,
dostává se k vám třetí a poslední číslo našeho časopisu, které
vychází v lionském roce 2014–2015. Nastal tedy jakýsi čas
bilancování a ohlédnutí se za tím, co ten uplynulý rok pro nás
všechny znamenal, co přinesl a co nám vzal.
Z našich řad odešlo navždy několik
skvělých lidí a jednotlivé kluby, jejichž
byli členy, se s tím mnohdy těžko vypořádávaly. Věnujme jim všem uctivou
vzpomínku a veliký dík za to, co ve
svém životě i v lionském hnutí dokázali.
Jejich odchod je pro nás další motivací
k tomu, abychom i ve jménu jejich památky v naší činnosti neustali a jejich
myšlenky, stejně jako myšlenky celého
našeho hnutí nesli hrdě dál.
Celkový počet lionek a lionů
v našem distriktu zpočátku tohoto
lionského roku zaznamenal poměrně
podstatný pokles. Bylo to v době, kdy
se vedení klubů ujali noví prezidenti
a začala pracovat nová představenstva. Řada klubů se slušně rozloučila
s těmi, kteří v lionském hnutí neviděli své poslání, někteří ani neplatili
příspěvky a do činnosti klubů se nezapojovali. Na druhé straně pak nastal
postupný nárůst členské základny,
přibyli nám noví lioni a nové lionky, lidé,
kteří se velmi dobře začlenili do stávajících klubů a jsou pro ně přínosem.
Žádný nový lionský klub nebyl v tomto
lionském roce charterován, potěšující však je, že žádný z klubů nezanikl
a všechny v rámci svých možností
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a s ohledem na počet svých členů
fungují a jsou aktivní.
Upřímnou radost pociťuji z toho, že
lionky a lioni celého našeho distriktu se
v tomto roce často vzájemně setkávali, ať už to bylo na klubových akcích
nebo na akcích pořádaných distriktem.
Navštívila jsem v průběhu uplynulého
roku řadu klubových akcí a vždy jsem
se na nich setkala s liony a lionkami
z jiných klubů napříč oběma našimi
republikami.

Národní večer
Velký dojem na mě udělala obrovská
účast našich členů z Čech, Moravy,
Slezska i Slovenska na Národním večeru, který náš distrikt pořádal v rámci
jarního zasedání Rady mezinárodních
ředitelů LCI v Praze. Zúčastnilo se jej
125 našich členů z 24 klubů od Teplic
až po Košice, kteří nejen skvěle reprezentovali náš malý distrikt a své kluby,
ale využili této výjimečné příležitosti
k tomu, aby se kromě setkání s vrcholnými představiteli našeho hnutí, včetně
mezinárodního prezidenta, setkali také
spolu.
Úspěšně jsme navázali na tradici
jumeláží s bavorskými distrikty Bayern
Ost a Bayern Nord. Letošní jumelage
se konala v Praze a jejího programu
se v průběhu druhého květnového
víkendu zúčastnilo kolem stovky lionek
a lionů ze všech tří distriktů. Své
zastoupení jsme měli i na konventu
MD 11 Bayern Nord a na konventech
rakouského a německého multidistriktu, kde jsme byli přátelsky přijati
a těšíme se na další jumelage příští rok
v Bambergu.
Vyvrcholením letošního roku, tak
jako vždy, byl XXIII. konvent našeho
distriktu, který se konal v mé milované

Plzni a jehož programu se zúčastnilo
celkem 175 lionek, lionů a hostů. Byla
jsem velmi potěšena velkou účastí na
konventu, jehož atmosféra byla nejen
dělná, ale veskrze přátelská. Přinesli
jste s sebou do Plzně pohodu, radost,
humor a obrovský energetický náboj,
kterým jste sebe navzájem a nás
všechny dokázali nabít a pozitivně
motivovat do budoucna.

Viribus unitis
Milí moji lionští přátelé, dovolte mi,
abych vám všem poděkovala z celého svého srdce za vaši práci, za
obětavost, s kterou se jí věnujete, za
trpělivost, s kterou mnohdy musíte překonávat i nepříjemné věci. Děkuji vám
za projevenou důvěru, za přátelství,
které jsem intenzívně cítila bez výjimky
všude, kam jsem mezi vás přišla. Bez
vás by nebyly lionské kluby, bez vás by
nebyl Distrikt 122, nebylo by lionského
hnutí v našich zemích a nebyla bych ani
já. Vy jste ten motor, který pohání naše
hnutí kupředu, vy jste zdroj energie pro
každého z guvernérů minulých i budoucích, vy jste základem všeho našeho
konání. Děkuji vám za to, že jste svou
sounáležitostí pomohli naplnit mé
heslo pro uplynulý rok – Viribus unitis –
společnými silami.
Tímto slovem guvernérky se s vámi
z této pozice loučím a těším se, že
se budeme i nadále setkávat tak,
jako tomu bylo doposud. Přeji mému
nástupci, DGE Františku Kočkovi,
mnoho štěstí v nastávajícím lionském
roce a stejný pocit podpory, jakou jsem
od vás cítila já.
Přeji vám všem krásné léto, plné
sluníčka a pohody, do dalšího období
mnoho zdraví vám i vašim blízkým
a také mnoho štěstí.

Zasedání rady mezinárodních ředitelů LCI
v Praze
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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Zasedání rady mezinárodních ředitelů LCI
Radim Dvořák, PDG, předseda organizačního výboru BID
Přípravný výbor ve složení Emílie
Štěpánková, DG, František Kočka,
1. VDG, Petr Humpolík, Anton Gerák,
CS, Jan Haur, ZCh, Ernst Musil, PID,
Vojtěch Trapl, PDG a Radim Dvořák,
PDG, pracoval již od samého počátku
projektu, tedy od podzimu r. 2013, kdy
nás navštívili zástupci LCI ve složení
2. VIP Joe Preston, jeho manželka Joni
manažer kongresového oddělení LCI
v Oak Brooku Gary Serafini a ředitel
smluvní cestovní agentury Liberty
International Tourism Group se sídlem
v SRN, pan Gerdjan de Loew s cílem
vytipovat optimální místo pro jarní
zasedání rady mezinárodních ředitelů
LCI v r. 2015, kdy bude Joe Preston
vykonávat funkci mezinárodního
prezidenta LCI. Ve hře byla rumunská
Bukurešť, dánská Kodaň a Praha.
Koncem roku 2013 padla volba na
Prahu.

Zajištění organizace
Nejprve jsme z toho, že Praha bude
hostit zasedání rady mezinárodních
ředitelů, měli jako členové organizačního výboru obrovskou radost. Skončilo období soutěže. Rychle ale následovaly pocity jiné. Po předložení úkolů
ze strany protokolu LCI, které musí
zajistit hostitelský distrikt, vystřídal
naši euforii z vítězství pocit obrovské

odpovědnosti a velké práce spojené
s obstaráním značné finanční částky
na financování Národního večera.
Níže jsou jen některé úkoly, které
jsme jako hostitelský distrikt byly povinni zajistit:
Na každý příletový terminál umístit
pult s logem LCI.
Na každý příletový terminál zajistit
cca 2–3 jazykově vybavené dobrovolníky, kteří přivítají účastníky,

Zasedání
ředitelů –
vysoké nároky
na organizaci

podají jim informace, případně budou
nápomocni s organizováním přepravy.
Dobrovolníci by měli mít polokošile či
trička s logem LCI.
Na každý příletový terminál zajistit
cca 2 dobrovolníky (mládež), kteří
pomůžou účastníkům zasedání se
zavazadly.
Zajistit účast politické reprezentace
HMP, vlády ČR, případně PS PČR na
slavnostním zahájení zasedání rady
mezinárodních ředitelů LCI (primátor,

některý z členů vlády, některý z poslanců, případně senátorů).
Zajistit drobné dárky pro účastníky,
jejich doprovod, které hotel Marriott
umístí do pokojů.
Organizačně a finančně zajistit
„Národní večer lionů České republiky
a Slovenské republiky“ v kongresovém
sále NH hotelu dne 14. 4. 2014 od 18
do 21 hodin.
Vyrobit informační desku s logem
LCI a tuto desku po dohodě s vedením
hotelu Marriott umístit na dny 13. 4.
až 16. 4. 2015 do lobby hotelu.
Zajistit jazykově vybavené dobrovolníky (z řad členů LC D-122, případně
jejich rodinných příslušníků a příznivců), kteří se po dobu zasedání
budou věnovat některým účastníkům,
případně jejich doprovodu a budou jim
dělat společnost při nákupech, sportu
či toulkách Prahou.
Zajistit lékařskou službu pro členy
Rady a jejich doprovod pro neakutní
zdravotní případy. Garantuje hotel
Marriott.

Náklady zasedání
V průběhu příprav na zasedání od
okamžiku rozhodnutí koncem r. 2013,
že D-122 Česká republika a Slovenská
republika je hostitelským distriktem
jarního zasedání rady mezinárodních

Mezinárodní prezident
Joseph Preston předává
Ernstu Musilovi, PID,
vyznamenání, které mu
udělil na návrh guvernérky
D-122 za dlouhodobou
obětavou pomoc našemu
distriktu
6
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vané položky rozpočtu D-122. Takže
lze říci, že realizace zasedání rady mezinárodních ředitelů stál náš distrikt
pouze 43 tis. Kč. Je to vzhledem k rozsahu a mezinárodnímu významu této
akce částka velmi nízká. Tento nízký
schodek je způsoben velkým nasazením naší vlastní práce, sponzoringu
některých lionů a klubů, dále velkým
úsilím dobrovolníků, kteří se nezištně zúčastnili všech akcí, o které byli
požádáni organizačním výborem. Jako
příklad a poděkování všem bych rád
uvedl LC Brno Špilberk, který sponzorsky zajistil vystoupení cimbálovky. Do
rozpočtu D-122 tak šla pouze doprava
členů cimbálovky a nástrojů z Brna do
Prahy a zpět.
ředitelů v dubnu 2015, nás navštívili zástupci LCI z Oak Brooku ještě
dvakrát. Jednalo se vždy o kontrolní
návštěvy, které měly ověřit stupeň
připravenosti příprav na zasedání.
Přípravný výbor D-122 plnil povinnosti
podle harmonogramu a inspekční návštěvy se nesly v konstruktivním, přátelském, avšak velmi pragmatickém
a konkrétním duchu. Manažeři z Oak
Brooku na nás byli velmi striktní, na
druhou stranu otevření a ochotni pomoci. Jako příklad této konstruktivní
spolupráce s kongresovým centrem
LCI v Oak Brooku uvádím, že se nám
podařilo převést náklady na realizaci
některých bodů, které jsme jako hostitelský distrikt dostali k zajištění na

centrálu LCI v Oak Brooku výměnou za
zajištění nadstandardních turistických
služeb. Tak se nám podařilo stlačit
náklady na realizaci zasedání rady mezinárodních ředitelů na minimum.

Praha – místo
setkání vedoucích
představitelů
lionského hnutí

Náklady celkem na realizaci zasedání byly cca 317 tis. Kč a schodek
mezi všemi příjmy a výdaji činí 43 tis.
Kč. Tento schodek byl pokryt z pláno-

Přípravný výbor v pohotovosti
Přípravný výbor se v období 2013–
2014 sešel celkem šestkrát, na svých
zasedáních projednával úkoly a organizační zajištění akce. Komunikace s Oak
Brookem byla v té době pravidelná,
cca 2-3x týdně. Od počátku duna 2015
pracoval výbor téměř nepřetržitě, frekvence emailů z kongresového centra
LCI byla každodenní, denně cca 5 -10
emailů s konkrétním zadáním a úkoly.
Manažerským a velice profesionálním
přístupem členů přípravného výboru se
nám podařilo organizačně perfektně
celou akci realizovat.
Pražského zasedání rady mezinárodních ředitelů se zúčastnili všichni
vedoucí představitelé lionského hnutí,
v současné době nejvyššími představiteli asociace LCI jsou:
Mezinárodní prezident (IP) – Joseph
(Joe) Preston, USA;
Předchozí nejbližší mezinárodní prezident (IPP) – Barry J. Palmer, USA;
První mezinárodní vice prezident
(1st IVP) – Dr. Jitsuhiro Yamada, JAP;
Druhý mezinárodní vice prezident
(2nd IVP) – Robert E. Corlew, USA.

Agenda zasedání rady
Na pražském zasedání rady mezinárodních ředitelů se řešila agenda
LCI podobně jako třeba v parlamentu
státu s parlamentní demokracií. Všech
34 členů rady mezinárodních ředitelů
pracují jak v jednotlivých výborech
8
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(výbor pro dlouhodobé plánování, výbor pro stanovy LCI, rozpočtový výbor
LCI, výbor pro rozvoj členské základny,
výbor pro komunikaci a PR, výbor pro
zajištění servisu a podpory klubům,
výbor pro leadership, výbor pro rodinu
a dítě a některé další), tak rovněž se
svým hlasováním podílejí na správě
majetku a činnosti fondů, rozdělování
finančních prostředků do jednotlivých
podpůrných programů (Sight Partnership, Vision Screening, Eyeglass
Recycling a další), monitoringu a vyhodnocování existujících programů,
atd. Kromě práce ve výborech jsou
mezinárodní ředitelé svým hlasováním
zodpovědní také za řízení distriktů,
které podle mezinárodních stanov
mají statut tzv. „dočasný distrikt“.

Přínos pro náš distrikt
A co zasedání rady mezinárodních
ředitelů přineslo? Rozhodně přineslo
obrovské zviditelnění a prudký nárůst
reputace a prestiže D-122 Česká republika a Slovenská republika. Tuto reputaci jsme hned využili a guvernérka
D-122 Emilie Štěpánková okamžitě zahájila s nejvyšším vedením LCI jednání
o možnosti čerpání z prostředků LCIF
dvou grantů. Jedním je finanční podpora 4. etapě projektu „Nemocnice
Keňa“ a druhým grantem je zajištění
financování Oftalmologického edukačního centra „LOEC“ ve vinohradské
nemocnici na další období. Podařilo se
nám navázat velice přátelské kontak10 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

ty a vazby na nejvyšší představitele
lionského hnutí.
Organizační výbor dostává ještě
dnes, měsíc po ukončení zasedání dě-

Gary Serafini:
Pražské zasedání
bylo nejlepší

kovné e-maily z celé planety od velice
spokojených účastníků zasedání. Jako
příklad uvádím prohlášení hlavního
manažera kongresového oddělení LCI
Garyho Serafini, která řekl toto: „Vyko-

návám tuto funkci již 17 let. Za tu dobu
jsem organizoval 16 mezinárodních
konventů a 33 zasedání rady mezinárodních ředitelů na všech kontinentech
a mnoha zemích světa. Pražské zasedání však z nich bylo nejlepší.“
Za svoji osobu předsedy organizačního výboru děkuji všem, kteří mi
neodmítli žádost o pomoc a přiložili
ruku k dílu a rovněž všem, kteří se
Národního večera zúčastnili.

Májový XXIII. konvent LCI Distriktu 122 v Plzni
Věra Krbůšková, 1. viceprezidentka LC Plzeň Bohemia
O víkendových dnech 22. 5.–24. 5. 2015 se v Plzni konal každoroční
konvent LCI Distriktu 122, Česká republika a Slovenská republika.
Účastníci tohoto slavnostního zasedání, které je v průběhu činnosti
klubů na našem území pořádáno v různých městech v Čechách a na
Slovensku, se sjeli již v pátek 22. 5. do západočeské metropole.
Do květnové Plzně pozvala liony
z Čech a že Slovenska Emilie Štěpánková, současná guvernérka Distriktu
122.
Za účasti zahraničního hosta,
guvernéra D 111 Bayern – Ost Jörga
Naumanna, proběhlo i páteční jednání
kabinetu Distriktu 122 a následně
byli lionky a lioni přijati na plzeňské
radnici. Kromě předepsaných jednání
a zasedání v pátek a v sobotu byla po
celé tři dny nabízena pestrá paleta
společenských akcí.
Společenský program byl zahájen
slavnostním gala večerem v hotelu
Courtyard by Marriott Plzeň, kde se
o celém víkendu rokovalo a odehrávala se zde všechna lionská jednání
a schůzky s představiteli sousedních
distriktů. Slavnostního setkání se
zúčastnilo celkem 173 lionek, lionů
a hostů, z nich 103 se účastnilo
jednání konventu a 79 delegátů
konventu zvolilo příštího guvernéra Distriktu 122 Františka Kočku
z LC Košice.
V sobotu byl nabídnut hostům
a těm, kteří delegáty konventu dopro-

vázeli, zajímavý program zaměřený
na prohlídky kulturních památek
a významných podniků Plzeňska.
Mimo jednací sál se uskutečnila
nejprve v sobotu dopoledne návštěva
raně gotického kostela Nejsv. Trojice
a Sv. Šimona a Judy v Dýšině, kde
se návštěvníci mohli pokochat
nejen raně gotickými a barokními
prvky v architektuře kostela a jeho

Plzeň přivítala
účastníky konventu

vyzdobením, ale také krásnou
hudbou a líbezným zpěvem. Koncert,
který návštěvníci vyslechli, měl na
programu romance a písně Antonína
Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského,Georga Friedricha Händela,Camilla
Saint-Saënse a Leonarda Bersteina.
Oba interpreti Irena Výrutová, členka
opery Divadla J. K. Tyla v Plzni a Jan

Karásek, člen Státní opery v Praze,
publikum svým projevem zcela
nadchli a byli odměněni dlouhým
aplausem. Tím byl oceněn i hudební
doprovod Zdeňky Ledvinové, který
dodal koncertu sváteční atmosféru.

Návštěva kláštera
Následující přejezd do města Plasy,
příjemné vychutnání oběda ve stylové
lovecké restauraci Rudolf II. a milé
posezení u kávy předcházelo prohlídce
unikátní Národní kulturní památkykláštera Plasy. Hosté obdivovali první
panovnický cisterciácký klášter v Čechách založený roku 1144 knížetem
Vladislavem II. a na počátku 15. století
vypálený husity. V letech 1661–1785
byl velkolepě barokně přestavován podle plánů J. B. Matheye, J. B. Santiniho
a K. I. Dientzenhoffera. Dne 9. listopadu 1785 klášter zrušil císař Josef
II. a od roku 1826 rezidencí kancléře
Metternicha a jeho rodiny, kteří si
zde zřídili rodinnou hrobku. V roce
1995 prohlásila Vláda ČR zdejší areál
Národní kulturní památkou. Umělecké
i technické hodnoty, které se v areálu
bývalého kláštera za staletí jeho života
nashromáždily, jsou nezanedbatelné.

Plzeň – město piva
Po skončení jednání konventu a po
příjezdu z Plas následovala společná
prohlídka světoznámého pivovaru
Plzeňský Prazdroj a historických
sklepů s ochutnávkou nefiltrovaného
piva. Následný společenský večer
v secesních sálech pivovaru s příjemnou hudbou, kulturním programem
a rautem pak přinesl kýžený oddech
po náročném průběhu dne. Završil tak
pohodou a zábavou pracovní a výletní
program sobotního zasedání konvenČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 11

tu v Plzni. Během zasedání konventu
guvernérka Distriktu 122 ocenila
zásluhy jednotlivých lionských
klubů a jejich vybraných členů za přínosné lionské aktivity. Další ocenění
předala též na obou společenských
večerech.
V neděli pak čekalo všechny ty,
kdo ještě měli možnost setrvat na
konventu až do konce, pomyslné
vyvrcholení konventních dnů: výlet
do Starého Plzence poblíž Plzně.
Návštěva známého výrobce sektů
BOHEMIA SEKT,s.r.o. včetně degustace a možného nákupu dárků
v podniku přinesla všem poučení
i nejednu úsměvnou chvilku. Symbolickou tečkou za zdařilým konventem
byl přípitek všech přítomných se

sklenkou sektu z Plzence na zdar
nového lionského roku s jeho následujícím guvernérem Distriktu 122
nastupujícím do své funkce v červenci
2015.
O úspěšný průběh lionského
víkendu se zasloužil celý tým členek
dámského klubu LC Plzeň Bohemia
v čele se současnou guvernérkou
Emilií Štěpánkovou, hlavní organizátorkou a členkou kabinetu D-122
Jindrou Švarcovou a organizátorkou
doprovodných akcí Janou Tlustou.
Obětavá práce i ostatních dam z LC
Plzeň Bohemia (a nejen ta organizační) byla všude znát a bez ní by průběh
konventu nemohl probíhat v takovém
tempu a přesto příjemně. Za to jim
všem patří lionské ocenění a vřelé

díky. Oba plzeňské LC kluby – dámský
LC Plzeň Bohemia a pánský LC Plzeň
City – měly možnost během jednání
konventu představit pomocí svých
prezidentů (Růženy Hrubé a Jaroslava
Smazala) činnost svých klubů v krátké
prezentaci. Dámský LC Plzeň Bohemia
je činný v mnoha oblastech lionských
aktivit, dobré jméno lionského hnutí
šíří nejvíce prostřednictvím projektu
Lví očko.
Plzeň – Evropské město kultury
2015 se mohlo pyšnit návštěvou lionů
v tomto čase a lioni měli možnost
poznat rozvoj a rozkvět města Plzně
a okolí v tomto pro Plzeň a Plzeňany
tak významném roce. Nashledanou
při dalších lionských akcích v tomto
zajímavém městě.

2.VDG D-122 2015–2016
Bohumír Krátky, 2. VDG
Narodil som sa v roku 1970 v Žiari
nad Hronom. So staršou sestrou naše
hodnoty a výchovu tvorila mama, povolaním učiteľka a otec architekt. Sestra
zostala verná otcovej profesii a ja som
vyštudoval Elektrotechnickú fakultu na
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ktorú som ukončil v roku 1993
s akademickým titulom inžinier.
Po skončení štúdií som päť rokov
pracoval ako programátor a administrátor informačných technológií
v obchodnom a bankovom sektore.
Nasledujúcich trinásť rokov som pracoval na pozícií obchodného zástupcu
pri vyhľadávaní a udržiavaní vzťahov
s klientmi v zabezpečovaní potrieb pre
stredné a veľké organizácie v oblasti
informačných technológií. Súčasne od
roku 1997 až doteraz pracujem vo svojej firme, kde pokračujem v obchodnej
činnosti s informačnými technológiami
a realizujem investičné zámery v realizácií priemysleného parku a oblasti
rekreačných služieb.
Od roku 2000 som ženatý a mám
spolu s manželkou Marianou dvoch
synov, štrnásťročného Andreja a sedemročného Daniela.
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Komunikácia a tvorba vzťahov
v pracovnej oblasti ma doviedli v roku
2003 do situácie, v ktorej som dostal
možnosť podieľať sa na založení lions
klubu Kremnica. Ako sekretár klubu
som sa stal jeho zakladajúcim členom.
Hneď v nasledujúcom roku som sa
stal členom kabinetu a počas štyroch
rokov som zastával pozíciu distriktného
zmocnenca pre webovú prezentáciu
a informačné technológie. Profesijná
deformácia obchodníka “ byť v pohybe
a pozorovať ” mi prišla vhod pri hľadaní
obsahu nášho hnutia doma a vo svete.
Organizovanie klubových akcií, navštevovanie akcií organizovaných klubmi
distriktu mi umožňuje budovať vzťahy
a hlavne mi odkryla možnosť urobiť si
radosť pri pomáhaní a napĺňaní našich
cieľov. Od roku 2013 som vykonával
funkciu distriktného zmocnenca pre
zber nepotrebných okuliarov v programe Lions Recycle for Sight. Ako zónový
chairman som svoje aktivity rozšíril
aj o medzinárodné návštevy a stretnutia a opäť som obohatený o silný
pocit spolupatričnosti v našom hnutí.
Práca v klube, podpora celosvetových
projektov LCI, ktoré nikdy nekončia, sú

zmyslom, ktorý sa stáva mojim osobným uspokojením a ktorý by som rád
doprial aj Vám z mojej novej pozície pri
práci v našom distrikte. Tieto okolnosti
ma priviedli k rozhodnutiu, uchádzať sa
na XXIII. Konvente v Plzni o pozíciu 2.
vice distrikt guvernéra. S vďakou a odhodlaním pomôcť nášmu spoločnému
rastu som prijal výsledok hlasovania
a prejavenú podporu.
Vážení lioni, dovoľte mi poďakovať
sa všetkým, ktorí mi počas môjho jedenásťročného pôsobenia v hnutí pomohli pochopiť a tvoriť hodnoty vyjadrené
našim heslom – We serve !
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Jednání konventu
řídil Vojtěch Trapl,
PDG
Delegáty pozdravil
Jörg Naumann, guvernér
D 111 BO
Za zvolení poděkoval
František Kočka, EDG
Na radnici pozdravil
delegáty 1. náměstek
primátora města Plzeň
Martin Baxa
Zdeňka Kolářová
přednáší zprávu
o hospodaření distriktu
Členky pořadatelského
LC Plzeň Bohemia v čele
s Jindrou Švarcovou
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Každý deň je sezóna zberu
Bohumír Krátky, zmocnenec programu Lions Recycle for Sight
Nikdy nekončiaci charakter zberu nepotrebných okuliarov
v programe Lions Recycle for Sight nám dáva možnosť, každý deň
pracovať na naplnení jeho cieľov a zviditeľňovať sa.
U komerčných projektoch je potrebné,
v stanovenom časovom úseku dosiahnuť cieľ, pri splnení ktorého nastáva
potreba si stanoviť cieľ nový. Pri projektoch „nikdy nekončiacich“ potreba
stanovenia si cieľov odpadá a s ním aj
potreba sa opakovane pýtať, čo treba
robiť a dokedy? Pokiaľ si uvedomíme
množstvo ľudí, ktorí majú nekorigované
refrakčné chyby ( krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus ), nevyhnutne pochopíme, že proces zbierať
nepotrebné okuliare je stály.
Toto je dôvod, prečo sme aj v lionskom roku 2014/15 venovali tomuto
programu pozornosť, energiu a úsilie.
Som rád, že počas XXIII. Konventu v Plzni
som mohol hodnotiť výsledok nášho
spoločného úsilia a mohol som poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že
sme 18. mája odovzdali do zberného
miesta Centro Italiano Lions Per La
Raccolta Degli Occhiali Usati v Taliansku

za náš distrikt 6409 kusov nepotrebných
okuliarov.
Pripomína to slová Helen Keller:
„Sami môžeme urobiť tak málo, spoločne
môžeme urobiť viac.“ Ďakujem a nezabúdajte : „Každý deň je sezóna zberu...“

Jumelage s bavorskými distrikty v Praze
Petr Humpolík, LC Praha Heraldic, zmocněnec pro mezinárodní vztahy D-122
Jumelage našeho distriktu D-122 s bavorskými distrikty BO-111
a BN-111 proběhla ve dnech 8.–10. 5. 2015. Jumelage se zúčastnilo
za bavorskou stranu 30 lionů za českou a slovenskou pak celkem
38 lionů.
V pátek 8. 5. 2015 již od 15,00 hod.
byly před recepcí NH hotelu vítáni hosté
z Bavorska i mimopražští, kteří byli poté
v hotelu také ubytováni. Každý účastník Jumelage dostal jako upomínku na
akci zvlášť pro tuto příležitost vyrobený
odznak. Po vyřízení nutných formalit
jsme se po 18,00 hodině přesunuli
do restaurace Il Giardino v horní části
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hotelu. Díky příznivému počasí jsme
první chvíle našeho setkání trávili na
terase restaurace s nádherným výhledem na Prahu. V 19,15 proběhlo krátké
neformální setkání zástupců kabinetů
všech tří distriktů. Účastníky setkání
přivítala Guvernérka D-122 JUDr. Emilie
Štěpánková a Guvernér BO-111 Jörg
Naumann. Setkání se účastnili za BO-11

také 1.VG Martin Landmesser a 2.VG
Dr. Peter Gröger. Ze setkání kabinetů
vyplynulo, že příští Jumelage, kterou
bude organizovat BN-111, se uskuteční
s největší pravděpodobností v Bambergu. Našeho setkání se bohužel z vážných důvodů nemohl zúčastnit Guvernér
BN-111 Gerhard Distler, kterého na
jednáních zastoupil zmocněnec kabine-

Ať žije jumelage!
Zleva Petr Humpolík, Jörg
Naumann, DG D 111 - BO,
Emilie Štěpánková, DG,
a Radim Dvořák, PDG

tu BN-111 Manfred Teller. Oficiální část
byla zahájena ve 20,00 hod. krátkými
proslovy Guvernérky D-122 JUDr. Emilie
Štěpánkové a Guvernéra BO-111 Jörga
Naumanna. Poté si zástupci distriktů
jako obvykle předali drobné dárky, jako
upomínku na letošní Jumelage. Společný večer pokračoval večeří formou
rautu, tak jako vždy v NH hotelu, na vysoké úrovni. Tímto bych rád poděkoval
vedení NH hotelu a jeho zaměstnancům
za velmi vstřícný přístup při organizaci
a průběhu akce. Všichni hosté byli s večeří i ubytováním na výsost spokojeni.
V sobotu 9. 5. v 10,00 jsme společně autobusem, který jako obvykle
zajišťovala firma Edy Krásy, odjeli
do prostor Strahovského kláštera.
Prohlídka se z organizačních důvodů
odehrála pouze ve zkrácenější verzi.
Poté následoval oběd ve Velké klášterní restauraci. Ve 14.00 hodin opustil
náš autobus prostory kláštera a zamířil
ke hradu Karlštejn. Prohlídka hradu,
která trvala dvě a půl hodiny, včetně
prostor nepřístupných veřejnosti, sklidi-

la u návštěvníků velký úspěch. Skupiny
byly rozděleny dle jazykových verzí
německé a české. Po prohlídce hradu
se účastníci sešli v restauraci U Adama přímo naproti hradu. Děkuji tímto
personálu restaurace za vynikající
přípravu, spolupráci, obsluhu a výbornou večeři. Po večeři následoval odjezd
zpět do Prahy k NH hotelu.
V neděli v 10,00 hod. se mnozí hosté rozloučili a odjeli do svých domovů.
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo
vyjednat na Strahově ještě jednu,
tentokrát naprosto kompletní, prohlídku, odjela skupina čítající 9 osob ještě
jednou na Strahov. Tentokrát prohlídka
proběhla nejen ve slíbeném velkém
rozsahu, ale byla doplněna o další
dosud neznámá místa. Rád bych tímto
poděkoval panu Gejzovi Šidlovskému
za zvláště zajímavou a poučnou prohlídku, doplněnou vysoce kvalifikovaným výkladem.
První odezvy na akci jsou velmi
pozitivní a doufáme proto, že všichni
účastníci byli spo-

kojeni. Těšíme se na Jumelage 2016,
která naváže na víceletou tradici společných setkání podporujících přátelství a společnou myšlenku hnutí Lions.
Mé osobní poděkování patří také
všech lionům, kteří se na organizaci
podíleli. Jedná se o Ing. Jana Kalaše,
který organizoval prohlídku Karlštejna,
Ing. Milana Horáčka, který organizoval prohlídku Strahova, Mgr. Moniku
Růžičkovou, JUDr. Svatavu Němcovou
a Jindru Švarcovou, které dokonale
zvládli organizaci registrace a plateb
účastníků a v neposlední řadě Honzovi
Haurovi, který se jako vždy postaral
příkladně o práci s webem, pozvánkami a aktualitami.

Hanna Cordes, zmocněnkyně
pro jumelage, mezi
Emilií Štěpánkovou
a Petrem Humpolíkem
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Konvent německých lionů
Petr Humpolík, LC Praha Heraldic, zmocněnec pro mezinárodní vztahy D-122
Vážení lionští přátelé, rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky
a zkušenosti, které jsme získali na Konventu německých lionů
(MDV 2015 – Kongress der deutschen Lions), na který jsme byli
pozváni DG B0-111 Jörgem Naumannem. Konvent se konal ve dnech
15.–16. 5. 2015 v Bambergu a zúčastnili se jej delegáti všech
německých distriktů Lions i Leo.

Na kongres odcestovala delegace
D-122 ve složení: DG Emilie Štěpánková a člen kabinetu Petr Humpolík
(zmocněnec pro mezinárodní vztahy),
kvůli velké vytíženosti před vlastním
konventem až v sobotu 16. května 2015. Ubytování bylo zajištěno
v Hotelu Residenzschloss Bamberg.
Část odpoledne a večer jsme strávili
společně s německými přáteli, z nichž
mnohé jsme znali již z předcházejících
akcí.

Konvent se odehrával v přátelské
atmosféře a byly na něm v hojné míře
prezentovány projekty jednotlivých klubů
a distriktů včetně Leo klubů, založených jednotlivými Lions kluby, dále také
projekty jednotlivých klubů, kterým byl
dán prostor k prezentaci jejich aktivit.
I tentokrát byl zvláštní důraz kladen
na velmi úspěšný, a v Německu žádaný
mezinárodní projekt Lions Quest.
Součástí Kongresu byla, jako vždy,
i zpráva pokladníka Multidistriktu.

V sobotu v 19 hod. jsme se přesunuli
do druhé části Konzert und Kongresshalle Bamberg, kde v 19:30 hod. začal
společenský večer spojený s večeří.
Z celého jednání nám budou zaslány
podkladové materiály, které byly v rámci
Konventu prezentovány, a které jsou
pro nás určitou inspirací do budoucna.
Kongres byl zakončen, již jmenovaným,
společným večer, provázeným hudbou
a kulturním programem.
Pozvání DG Jörgem Naumannem bylo
vyústěním přátelských vztahů navázaných již v minulosti a obnovených v plné
míře na společných akcích jumelage.
Bylo také základem pro další úspěšnou
spolupráci našich distriktů i na společných projektech, případně na vybraných
a odsouhlasených projektech našeho
distriktu. Těšíme se na další společné
akce, na jejichž vzájemných návštěvách
jsme se dohodli.

Členové naší delegace na
zasedání, v popředí Emilie
Štěpánková a Petr Humpolík
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Svetový týždeň glaukómu v Banskej Bystrici
MUDr. Mária Praženicová
Počas Svetového týždňa glaukómu sa z iniciatívy prezidentky
Slovenskej glaukómovej spoločnosti a Jána Miškoviča z Lions
klubu Banská Bystrica v spolupráci s mestom Banská Bystrica,
spoločnosťou Geodis Slovakia, krajským strediskom ÚNSS v Banskej
Bystrici, OC Europa v Banskej Bystrici konal pod záštitou primátora
Banskej Bystrice Jána Nosku 2. ročník nasledovných akcií.
9. 3. 2015 sa v OC Europa uskutočnilo bezplatné meranie očného tlaku,
o ktorom boli obyvatelia už vopred
informavaní z tlače, rozhlasu a televízie.
Túto možnosť sa rozhodlo využiť 171 záujemcov. V rámci merania očného tlaku
boli od zúčastnených odobrané údaje
o možných rizikových faktoroch tohto
ochorenia, rozdané informačné brožúrky
na tému glaukóm a pozvánky na odbornú prednášku o glaukóme – tichom
zlodejovi zraku. Prezentácia optických
pomôcok pre slabozrakých a nevidiacich
bola súčasťou screeningových aktivít.
5 zúčastneným na meraní očného tlaku
bolo doporučené navštíviť očného lekára za účelom vylúčenia alebo potvrdenia
možného glaukómového ochorenia.
12. marec 2015 bol rušný. Z iniciatívy profesorky Lindy Fabovej boli na
Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej
Bystrici 2 prednášky o glaukóme
a ukážka činnosti vodiaceho psa.
Na obed sa vo Veĺkej sieni Mest-

Meranie vnútroočného tlaku
pre verejnosť v obchodnom
cestre EUROPA SC v Banskej
Bystrici

ského úradu uskutočnilo niekoľko
prednášok zameraných na glaukómové
ochorenia určené širokej laickej verejnosti. V úvode akcie bolo odovzdané
čestné uznanie za súťaž „Cesta
svetla“ nevidiacemu fotografovi Jarkovi
Bohovičovi.
Po privítaní zúčastnených
zástupcom primátora Jakubom Gajdo-

Boj
s tichým
zlodejom zraku

šíkom, hlavnou odborníčkou MZ SR
pre oftalmológiu Martou Ondrejkovou,
odozneli prednášky glaukomatológov –
Márie Praženicovej a Zuzany Kmeťovej.
Následne časový priestor vyplnilo zaujímavé rozprávanie pacientky o živote

s glaukómom, ukážka schopností
vodiaceho psa. Gabriela Štítová z ÚNSS
prezentovala možnosti pomoci zrakovo
handicapovaným pacientom a na záver
o pôsobení spoločnosti Geodis Slovakia,
ktorá bezplatne zapožičala tonometer, informovala konateľka Zuzana
Poljovková.
Netradične bola v úvode týždňa
glaukómu 8. 3. 2015 odslúžená aj
svätá omša za pacientov s glaukómom
a ich ošetrujúcich lekárov v kaplnke
Rooseveltovej nemocnice v Banskej
Bystrici.
Informovanosť a pochopenie
podstaty ochorenia, záujem o prevenciu
sú základom aktívneho prístupu zo
strany pacienta a jeho spolupráce
s lekárom. Sme presvedčení, že
energia poriadajúcich nebola vynaložená zbytočne. Preto plánujeme naše
aktivity opakovať a dokonca ich rozšíriť.
Nechcete sa vo svojich regiónoch
nechať inšpirovať?

Vyšetrenie glaukomovej
pacientky Prezidentkou
Slovenskej glaukomovej
komory MUDr. Mariou
Praženicovou
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Jaroslav Dzurik, 1. LC Košice
Kľúčovým organizátorom Galavečera košických spoločenských
klubov PRO DOBRO 2015 boli lioni z 1. LC Košice.
Za jednu z najvýznamnejších benefičných akcií v Košiciach môžeme už
od roku 2007 s určitosťou považovať
i podujatie košických spoločenských
klubov, ktorý má príznačný názov PRO
DOBRO.
V piatok 10. apríla 2015 sa
v priestoroch bývalej tabakovej
továrne, dnes využívanej najmä na
spoločenské účely, už po 9. krát
uskutočnil Galavečer košických
spoločenských klubov PRO DOBRO
2015. Na jednom mieste, v jeden
čas sa tak stretli členovia a priatelia,
ktorí zastupovali 1. LC Košice, Rotary
Club International Košice, Kiwanis
klub Košice, Soroptimist klub Košice
a Patriot – klub východniarov a ľudia
dobrej vôle, s veľkým srdcom a enormnou snahou pomôcť.
V príjemnom, temer rodinnom
prostredí a veľmi prajnej atmosfére
sa zišlo 140 hostí, aby pokračovali
v tradíciách obsiahnutých už v samotnom názve podujatia.
Osobitým hosťom večera bol Juraj
Jakubisko, režisér, filmár, scénarista
a výtvarník, právom považovaný za
jedného z najvýznamnejších filmových
tvorcov povojnovej Európy. Rodák
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z neďalekého Kojšova prežil v Košiciach celú svoju mladosť a vždy sa sem
rád vracia. Už tradične nechýbal ani
primátor Košíc Richard Raši, ktorý
sa opakovane vyjadril o pozitívnom
význame práce všetkých klubov pôsobiacich na území mesta.
Gestorská taktovka PRO DOBRO
2015, ktorá po každom roku rotuje,
pripadla tentokrát 1. LC Košice,

Stretnutie
ľudí
dobrej vôle

v ktorého réžii sa celý večer odohrával. Pútavý umelecký program
vyvrcholil prednesom skladby Pozhasínané v temer úplne zatemnenej sále
v podaní komorného súboru Briliant.
Tento moment pripomenul, aký ťažký,
pre mnohých až nepredstaviteľný je
svet nevidiacich.
Úspešná zbierka v prospech päť
ročnej Karolínky z Košíc, trpiacej
okrem poruchy zraku i ďalšími zdra-

votnými hendikepmi, ktoré si vyžadujú
liečbu aj v zahraničí, bola doplnená
benefičným predajom knihy Juraja
Jakubiska Živé striebro a dražbou
klobúka, neodmysliteľného to doplnku
majstrovho imidžu. Ten sa počas
večera v niekoľkých hĺbavejších ale
i vtipných vstupoch podelil s hosťami
o svoj životný príbeh a hodnoty, ktoré
vyznáva. Atmosféru dokonale „oživil“
zábermi zo svojich úspešných filmov.
A potom už trpezlivo, viac než hodinu,
podpisoval svoje knihy, aby pamiatka
na PRO DOBRO 2015 ostala zapísaná
na dlhé roky v mnohých košických
rodinách.
We Serve.

Vľavo:
Medzi účastníkmi nechýbal
František Kočka, 1. VDG.
Vpravo:
Okolo Juraja Jakubiska bolo
stále živo.

Pavol Werner, sekretar LC Piestany
Stáva sa už tradíciou, že prvou akciou nášho klubu a prvou
spoločenskou akciou v Piešťanoch na začiatku roka je oldies party
nazvaná Lions Halali, ktorá sa svojou úrovňou a atmosférou stala
vyhľadávanou a obľúbenou. Nebolo tomu inak ani tohto roku.
Na úvod podujatia odovzdal prezident
klubu symbolický šek vo výške 1000
eur pánovi Pastorkovi, predsedovi organizácie Charita sociálnej starostlivosti
a služieb pre zrakovo postihnutých
občanov so sídlom v Piešťanoch. Potom už príjemnom prostredí kúpeľného
objektu Kursalónu pokračoval program
pre vyše 100 členov a priateľov LC
v diskotékovom rytme až do skorého
rána.
Počas večera bolo pre prítomných
pripravené spoločenské prekvapenie
vo forme kubánskych tancov, ktoré
bolo ukončené animačným “rýchlokurzom” tanečných kreácii. Už tradičná
výborná nálada a spokojnosť návštevníkov sa odzrkadlila aj v finančnej
zbierke, ktorá poputuje v rámci našich
sociálnych programov tým, ktorí to
najviac potrebujú.

Golfový turnaj Lions Golf Cup
Piešťany
Pre tých, ktorí sa nezúčastnili 1. ročníka golfového turnaja, usporiadaného
našim LC Piešťany prinášame pár
postrehov a myšlienok z tejto, pre náš
klub významnej a úspešnej akcie. Ako
sme už informovali prostredníctvom
distriktného webu, usporiadal náš klub
dňa 16.5.2015 charitatívny golfový turnaj, ktorým sme doplnili náš kalendár
podujatí v tomto roku po prvý krát.
Z myšlienkou usporiadať golfový
turnaj sme sa začali zaoberať už v minulom roku, hneď ako sme zhodnotili
a bilancovali náš už tradičný tenisový
turnaj, ktorý sa konal v lete minulého
roku. Golfoví nadšenci, členovia nášho
klubu sa rozhodli pripraviť a zorganizovať podujatie, ktoré svojim významom
a prínosom sa stane jednou z hlavných
aktivít kalendárneho plánu činnosti do
budúceho obdobia.

Golfový turnaj sa konal v prekrásnom prostredí piešťanského Golf and
Country Clubu na kúpeľnom ostrove
a bol doplnený o sprievodné akcie,
ktoré umocňovali celkový dojem tejto
športovo spoločenskej akcie. Ochutnávka vína, prezentácia nového druhu
kávy, bohatý raut, bufet na golfovom
ihrisku počas celého turnaja.
Pri záverečnom vyhlasovaná výsledkov sa uskutočnila dražba zaujímavých
cien, ktoré venovali popredné športové
osobnosti – tenistka Dominika Cibulková, hokejový reprezentant, brankár
Ján Laco, golfistka Zuzana Kamasová –
bola to povestná čerešnička na torte,
ktorá pre každého zo zúčastnených
a prítomných zanechala nezabudnuteľný dojem.
Krásne počasie, množstvo zaujímavých osobností, kontaktov a v neposlednom rade zozbierané finančné
prostriedky vo výške takmer 700 eur,
ktoré mienime použiť pre sociálne
slabšie rodiny v našom meste, nám
prinášajú dobrý pocit a napĺňajú naše
predsavzatia, pre ktoré sa oplatí byť
členmi lionského hnutia.
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10 let LC Praha Bohemia Ambassador
Jaroslav Novotný, LC Praha Bohemia Ambassador
V tomto lionském roce uplynulo deset let od zahájení činnosti dnes
největšího lionského klubu našeho distriktu LC Praha Bohemia
Ambassador.
Na jaře roku 2004 se skupina deseti
lionů kolem Oldřicha Choděry, členů
LC Praha Orel, kteří nesouhlasili z působením Jaroslava Bartáka jako vůdčí
osobnosti tohoto klubu rozhodla založit
vlastní lionský klub. Cílem bylo navázat
na pozitivní stránky činnosti tohoto
našeho nejstaršího lionského klubu
a oprostit se přitom od metod Jaroslava
Bartáka.
Jako šťastné se ukázalo spojení
„odpadlíků“ z Orla s členy bývalého
LC Praha Oranje. Historie tohoto klubu
začala již v roce 1990 díky letitým
vztahům Tomáše Jadrníčka s přádeli
z Nizozemska. – Piet Mostert, Martin
Derckx Jan H.Lohnstein a další
členové LC Renkum (založen 1971)
dali podnět ke vzniku lionského klubu
v Čechách. K rozvoji přátelských vztahů
nepobybně přispěla i ta skutečnost,
že Ladislav Říha, pozdější charter
prezident LC Praha Oranje, dokonale
ovládá vlámštinu. Dne 21. června 1993
v hotelu Barbora v Praze 5 – Zbraslav
se konala zakládající schůze 21 členů
nového pražského lionského klubu
a 25. září 1993 při charternight převzal

Ladislav Říha jako prezident klubu
od guvernéra distriktu D-122 Zdeno
Somory chartrovací listinu. Za patronace LC Renkum, který zajistil novému
klubu i materiální vybavení (např.
lionský zvon pak používal ještě i náš
klub) se činnost nejprve slibně rozvíjela,
později ale došlo k jejímu utlumení, klub
byl uveden do SQ a zanikl. Nicméně
členové bývalého LC Praha Oranje

10 let
společné
lionské cesty

i nadále udržovali přátelské vztahy
a řada z nich stálo i při zrodu LC Praha
Bohemia (za informace ohledně LC
Praha Oranje děkuji Ladislavu Říhovi).
Mezi zakládajícími členy našeho
klubu však byly i osobnosti, které nikdy
předtím nebyly členy žádného lionského
klubu. Jednalo se o přátele bývalých
členů LC Praha Orel či LC Praha Oranje,

řada z nich však již měla zkušenosti
z činnosti v obdobných organizacích.

Od založení do současnosti
Nový lionský klub s názvem LC Praha
Bohemia byl registrován ministerstvem
vnitra dne 24. 6. 2004. Následující den
se uskutečnil v koncertní síni Atrium
v Praze Žižkově benefiční koncert ,
ve kterém vystoupili členové Deylovy
akademie pro nevidomé a slabozraké,
které byl věnován výtěžek koncertu. Při
této zatím neoficiální schůzce se poprvé
společně setkala většina budoucích
zakládajících členů nového klubu a byly
dojednány i některé zásady činnosti klubu. Na podzim 2004 pak začal lionský
klub svoji pravidelnou činnost. Kmotrovským klubem byl LC Praha Ambassador
a první guvernér distriktu Vojtěch Trapl
jako organizátor Charter Night dne 12.
2. 2005 v sále
kina Perštýn dovršil vznik klubu za účasti guvernéra distriktu Ladislava Boučka,
2. viceguvernéra distriktu Tibora Bučka,
zónového chairmanna Jana Kalaše
a dalších hostů, když první prezident
našeho klubu Oldřich Choděra převzal
od guvernéra distriktu charter listinu.
Lionský klub se pravidelně každý
měsíc scházel, nejprve ve vinárně
U Paukertů, později v rsestauraci Pelikán, v paláci Austria, v hotelu Olšanka
a v poslední době v Kaiserštejnském paláci. Na své schůzky zveme
na besedy zajímavé hosty z oblasti
politického, kulturního a hospodářského života. Z politiků mezi nás
například zavítal i důchodce z Vysočiny
a současný prezident republiky Miloš

Zleva Jan Kalaš, ZCH, Oldřich
Choděra, CHP, Vojtěch Trapl,
1. DG, Ladislav Bouček, DG,
Tibor Buček, 2. VDG
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Charter members
Jindřich Barák *
Pavel Barák *
Jan Betka
Petr Bílek +
Jan Budín *
Josef Čekal
Anton Gerák *
František Chaloupecký *
Oldřich Choděra *
Tomáš Jadrníček *
Ivo Jokl
Pavel Kalášek *
Jiří Klumpar
Jiří Krhounek
Jiří Kubát
Petr Laštovka *
Miroslav Lukáč
Jiří Málek *
Jaroslav Novotný *
Jiří Opichal *
Jiří Pekárek *
Jiří Pipek +
Karel Rada
Blanka Rajnochová-Seifertová *
Jiří Rückl
Ladislav Říha *
Čestmír Sajda
Karel Starý
Karel Stibral *
Richard Švec
René Vlasák *
*dosavadní členové

Zeman, předseda vlády Mirek Topolánek, ministři zahraničních věcí Jiří Dienstbier, Jan Kavan a Karel Schwarzenberg a další. Právě i atraktivní klubovou
činností se našemu lionskému klubu
podařilo získávat další členy, takže
v popsledních letech máme stabilně
přes padesát aktivních členů.

Pomoc potřebným

v roce 2007 sloučili, což vedlo i ke
změně názvu na LC Praha Bohemia
Ambassador. Tímto se členem našeho
klubu stal i první guvernér našeho
distriktu Vojtěch Trapl. Naším členem
se ostatně stal i Ladislav Bouček,
guvernér distriktu v období 2004/2005
a společně s Oldřichem Choděrou, který
tuto funkci zastával v lionském roce
2010/2011 je tedy mezi členy našeho
klubu dokonce trojice bývalých guvernérů distriktu.

Mezinárodní aktivity
Již od roku 2005 jsme se zúčastňovali
jumelage mezi LC Praha Ambassador
a LC Dresden Centrum a po sloučení
v roce 2007 v této jumelage s německými liony pokračuje i LC Praha Bohemia
Ambassador. V rámci jumelage jsme
uspořádali setkání v Poděbradech, Lednici ave Starých Splavech. Naši členové
se účastnmí i jumelage našeho distriktu
s bavoprskými distrikty, mj. jsme byli
přítomni na setkáních v Bambergu, Selbu, Kloster Mariabildhausenu, Řezně,
Dinkelsbühlu a Bad Göggingu.
V průběhu desetileté činnosti se
náš klub snažil naplňovat všechny cíle
vyplývající ze statutu mezinárodního
lionského hnutí. Svou pomocí potřebným naplňujeme základní lionské heslo
„We serve“, současně se však lze říci,
že jsme vytvořili i společenství dobrých
přátel a kamarádů, kteří se stýkají
i mimo lionské akce, rozvíjíme rovněž
kontakty se zahraničními liony. Věříme,

Sestra Konsoláta
M. Frýdecká, představená
Domova sv. Karla
Boromejského, a Oldřich
Choděra, CHP

že naše činnost se bude i nadále
rozvíjet a že toto není první desetiletka,
kterou jsme úspěšně dovršili.

Hostem klubu byl i ministr
zahraničních věcí Jiří
Dienstbier, na snímku
mezi Oldřichem Choděrou,
CHP, a Ladislavem Říhou,
prezidentem klubu

Dvakrát ročně pak pořádáme tzv. dobročinný raut, který je přístupný i rodinným
příslušníkům a přátelům našich členů
a účastní se ho i lioni s jiných klubů.Výtěžek z rautů pak využíváme k naší charitativní činnosti, v průběhu uplynulých
deseti let jsme přispěli na řadu akcí,
m.j. i na výstavbu nemocnice v Keni,
pomáhali jsme obětem přírodních katastrof, např. zemětřesení v Japonsku.
Pravidelně podporujeme dětský pěvecký soubor Rolnička, přispívali jsme však
i na Domov sv. Karla Boromejského, na
Dětský domov v Praze – Dolních Počernicích a na Domov Zvíkovecká kytička.
Při naší činnosti jsme od počátku
úzce spolupracovali s LC Praha Ambassador, se kterým jsme se dokonce
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LC Teplice v 1. čtvrtletí 2015
Roman Dietz, LC Teplice
Na jaře 2015 pokračoval LC Teplice v projektu Lví očko
a spolupořádal tři benefiční koncerty pro UNICEF.
V létě 2014 získal LC Teplice díky
podpoře města Teplice, města Dubí
a výtěžku z lionských vánočních trhů
vlastní moderní přístroj značky PlusoptiX A12, který byl poprvé použit 30.
září 2014. Přístroj je schopen diagnostikovat tupozrakost, dlouhozrakost,
krátkozrakost a další refrakční vady.
Měří obě oči současně, bezkontaktně
ze vzdálenosti 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 speciálně připraveny a výsledkem je písemná zpráva optika, zda
údaje z měření vyhovují nebo nevyhovují normě pro daný věk dítěte.
Během půl roku bylo vyšetřeno
optičkou Kateřinou Novotnou z teplické
KN Optik, která bez nároku na odměnu
realizuje vyšetření, celkem 1 140 dětí
z teplického okresu. Výsledky měření
byly velmi zajímavé, u 221 dětí, tedy
u 19,4 %, byla zjištěna nějaká oční
vada. Na základě prvotního vyšetření
byla rodičům těchto dětí doporučena
návštěva očního optika, ve vážnějších
případech i očního lékaře.
V dubnu 2015 se během jednoho
týdne ve třech městech Ústeckého
kraje, Dubí, Teplicích a Trmicích usku-
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tečnily benefiční koncerty na pomoc
dětem v Sýrii prostřednictvím mezinárodní organizace UNICEF. Všechny
koncerty se uskutečnily pod záštitou
velvyslanectví Syrské arabské republiky, místopředsedkyně Senátu PČR
Mgr. Miluše Horské, senátora za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko MUDr.
Hassana Meziana a děkana Hudební
a taneční fakulty Prof. Vlastimila
Mareše.

Lionské koncerty
mají smysl – jejich
výtěžek pomáhá
dobré věci

První koncert se konal 16. dubna
v kostele Panny Marie v Dubí, další
koncert 19. dubna v kostele sv. Jana
Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích a poslední, třetí koncert, 21.
dubna na zámku v Trmicích. Veškerý
výtěžek ze vstupného, který činil 25
tisíc korun, byl věnován charitativní
organizaci UNICEF, která působí mimo
jiné také v Sýrii a finanční dar použije
na humanitární pomoc pro tamní děti.
Posluchači měli možnost vyslech-

nout skladby Antonína Dvořáka,
Johana Sebastiana Bacha, Viléma
Blodka i dalších autorů v podání
studentů Hudební a taneční fakulty
Akademie múzických umění v Praze
houslisty Milana Al-Ashhaba, varhaníka Jakuba Potočka, hráče na
mandolínu a kytaru Tomáše Kolaříka,
pozounistů Václava Kárníka a Martina
Homolky a Dětského pěveckého sboru
Fontána při ZŠ Maršovská v Teplicích.
Součástí koncertů byla i výstava fotografií památek Sýrie fotografa Reného
Kopeckého.
„Jsem moc ráda, že mám tu
možnost spolupořádat koncerty, které
mají smysl a jejichž výtěžek pomáhá
dobré věci. Zasloužili se o to především hudebníci, kteří vystoupili bez
nároku na honorář a předvedli nezapomenutelný zážitek. Stejně tak ale velký
dík patří městům Dubí a Trmice i katolické církvi v Teplicích, které poskytly
prostory ke konání koncertů zdarma.
Velmi mě těší, že se letos podařila
vybrat tato velká částka, která alespoň
malou měrou pomůže syrským dětem,“
dodává spoluorganizátorka všech tří
koncertů Markéta Dietzová. Všechny
koncerty se setkaly s vysokým počtem
návštěvníků a setkaly se i s velkým
zájmem médií.

Dámsky lions klub Lea Banská Bystrica
Janka Slaná, charter prezidentka LC Banská Bystrica LEA, zónová chairmanka Banského regiónu
Každoročne s príchodom leta pripravuje a organizuje LC Piešťany
množstvo zaujímavých akcii, ktoré z pohľadu propagácie poslania
a cieľov lionského hnutia majú veľký význam.

1

1
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Prijatie u primátora mesta

Primátor mesta Banská Bystrica Ján
Nosko sa dnes stretol so zástupcami
lions klubov z Banskej Bystrice, zónovými
a regionálnym chairmanom a hlavnou
témou spoločného stretnutia bola spolupráca mesta s lionskými klubmi najmä
pri organizovaní rôznych charitatívnych
a verejno-prospešných aktivít. Otvorila sa
i téma znovu zorganizovať Mestský ples,
a to v spolupráci Mesto Banská Bystrica
a lionské kluby.
Na fotografii primátor mesta p. Nosko
a prezidenti LC z Banskej Bystrice.
2

Tešíme sa z tradície

Už po siedmy raz sa nám podarilo
rozvoňať slnkom zaliate Námestie SNP
v Banskej Bystrici neodolateľnou vôňou
a atmosférou. V dvoch stánkoch už po
siedmy raz ponúkali čerstvo pripravované
dobroty členky dámskeho LC Banská
Bystrica LEA. Kupujúci nemohli tušiť, že
ich obsluhujú podnikateľky, inžinierky,
renomovaná právnička, doktorka.... Tieto
dámy majú rôznorodé zamestananie,
no spája ich snaha pomôcť slabším,
núdznym, tým menej šťastným. Svojou

2

kúpou ponúkaných fašiangových dobrôt
ste všetci prispeli k finančnému výťažku
z fašiangovej zabíjačky, ktorý LC Banská
Bystrica LEA venuje deťom do Nemocničnej školy a škôlky v Banskej Bystrici.

Vianočný punč na Námestí
v Banskej Bystrici
3

Vianoce sú časom lásky, porozumenia
a pomáhania si. A práve preto lionka
Alica Mitterová pod záštitou LC LEA
zorganizovala tradičnú Vianočnú
charitatívnu akciu a v Banskej Bystrici
na Námestí sa predával vianočný punč.
Časť výťažku bol venovaný do Detskej
Fakultnej nemocnie do OZ Klub priateľov v Banskej Bystrici na vybudovanie
Ostrova prvej pomoci a časť vo výške
500€ venovali detičkám z viacnásobným
postihom z OZ Nožička na fytoterapiu-jazda na koni v Badíne a na eeg biofeed
back terapiu 8 kanálovým kódovačom
kanadskej firmy Thought Technology.
4 Veľa osudov, veľa smutných
príbehov

V lionskom roku 2014–2015 sa dámsky
LC Lea aktívne zúčastnil na charitatívnom verejnom podujatí s názvom
„Spájanie“ a na slávnostnom ukončení
akcie v priestoroch Cikkerovej siene
historickej radnice mesta Banská
Bystrica. Hlavnými partnermi podujatia
boli Rotary Club Banská Bystrica, Rotary
Club Banská Bystrica Classic, LC DIXON,
LC Kremnica, LC Banská Bystrica LEA
i podnikatelia z mesta. Ako uviedol

4

jeden z organizátorov večera, hlavnou
témou podujatia bolo spájanie síl. Ako
prvý krok, je to skvelý úspech. Podarilo
sa spojiť nielen aktívnych občanov,
podnikateľských subjektov, klubov Lions
a Rotary, ale zapojiť do projektu aj samosprávu na čele s primátorom mesta.
Podujatím sa podarilo naplniť hlavný cieľ
organizátorov, a to vyzbieranie vecných
aj finančných darov pre deti a matky
v núdzi z Domu svätej Alžbety, krízového
strediska pre deti a osamelých rodičov,
n. o. v celkovej sume 768,50 eur. Počas
slávnostného večera bola prítomná
i riaditeľka centra, p. Ľubica Michalíková,
ktorá hosťom opísala fungovanie aj
potreby Krízového centra.
Na fotografii odovzdávanie šeku riaditeľke p. Ľubici Michalíkovej od umelcov
Na vysokej nohe.
5

Mikuláš v OZ Nožička

Sv. Mikuláš je patrónom detí a teda čas
6. december je pre našich najmenších
sviatok, kedy netrpezlivo očakávajú
Mikuláša, anjela a možno i čerta a tešia
sa na sladkosti, ktoré im priniesli lionky
z dámskeho LC BB LEA.

5
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LC Zvolen oslavuje 15 rokov života
Erik Valovič, EP LC Zvolen
Vedeli ste, že LC Zvolen oslávil 15. výročie svojho vzniku? Áno je to
tak. Už 15 rokov LC pomáha zrakovo, sluchovo, telesne a duševne
postihnutým. LC vo Zvolene je medzinárodné združenie, ktoré
pomáha týmto ľuďom.

Lioni zo Zvolena oslávili 17. apríla 2015
svojich krásnych 15 rokov pôsobenia na
zrekonštruovanom zámku „THE GRAND
VÍGĽAŠ“, kde si vychutnali prehliadku
kaplnky, veľkej a malej rytierskej sály
vyzdobenými historickými brneniami,
dekoráciami zbraní a poľovníckymi
trofejami.
Históriu klubu ako aj jeho doterašiu
prácu zhodnotil prvý pass prezident
clubu a zakladajúci člen JUDr. Miroslav
Ábelovský. Toto výročie podporil svojou
účasťou aj významný hosť JUDr. František Kočka – viceguvernér Lions International District 122 – Česká republika
a Slovenská republika, ktorý vyzdvihol
prácu klubu a jeho členov a zaprial do
ďalšieho života clubu veľa úspechov
a ochotu investovať čas členov pre
dobro iných. Podporu svojou účasťou
potvrdili aj predstavitelia a prezidenti
lion klubov z Banskej Bystrice, Banskej
Štiavnice, Brezna a Kremnice.
V závere oficialnej časti prezident
clubu LC Zvolen D. Nuoška vo svojom
vystúpení zhodnotil prácu klubu
v poslednom roku, ktorú prezentoval
piatimi výjazdovými zasadaniami klubu
ako aj piatimi zasadaniami v hoteli
Poľana. Zhodnotil aj pravidelne sa
24 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

opakujúce spoločensko- charitatívne
akcie ako vianočný punč, športové
streľby v Sielnici, novoročná kapustnica
a prvý ročník plánovaného cykloprejazdu. Výťažok z týchto podujatí je
určený na charitatívne účely. V závere
svojho príhovoru slávnostne prijal za
členov klubu pána Mariana Bubelínyho
a Michala Turaya.

Do ďalšieho obdobia
s novými lionskými
myšlienkami

V závere večera D. Nuoška odovzdal
klubový zvon a funkciu novému prezidentovi LC Zvolen E. Valovičovi. Ten vo
svojom prejave vyjadril presvedčenie
o správnom smerovaní clubu a taktiež
predstavil nové myšlienky, ako môže
pomáhať aktivita klubu a jej členovia vo
zvolenskom regióne. Ochota pomáhať
a niečo vrátiť životu od členov clubu
signalizuje správne smerovanie a spoločenský význam LC Zvolen v našom
regióne.

Ivo Rek, prezident LC Praha První
Není snad odlehlejšího jazyka v Evropě,
než je finština, ale ten sobotní večer
byla nám skupina finských přátel z LC
Kerava převelice blízká.
Po třech dnech, kdy běhali nejen po
pražských, ale i karlovarských památkách, jsme se konečně v klidu sesedli
v restauraci Michal. Napřed jsme my
představili aktivity klubů D-122 a pražské zóny a potom s překvapením shledali, jakým směrem se ubírá klubový
život a Lionská pomoc ve Finsku.
Zatímco středem našeho zájmu

jsou všichni ti, kteří nevidí na svět až
tak dobře, finští lioni především chytají
do sítí lidské záchrany mladé lidi bez
budoucnosti.
První klub byl založen v Helsinkách v roce 1950 a dnes je v zemi
933 klubů s 24.707 členy (stav ke
konci března 2015). Naši hosté přijeli
z města Kerava, které patří k helsinské
aglomeraci. Klub byl založen v roce
1961 a v současnosti má 30 členů,
mezi kterými jsou i dva ze zakládajících
lionů.

A po povídání zazněl cimbál a housličky a spolu s červeným z Habánských sklepů bylo čím dál jasnější, že
neexistují jazykové ani jakékoli jiné
bariéry mezi lidmi, kteří jsou druhým ku
pomoci.
Těšíme se na další brzké setkání
s našimi novými přáteli – Lassi,
Gastonem, Kari i všemi dalšími, kteří
budou v srdci Evropy vždy srdečně
vítáni. Příklad z Finska nám může být
jen inspirací, jak lze naše nutí dále
rozvíjet.

LC Karlovy Vary Diana v roce 2015
Jaroslava Bicková, prezidentka LC Karlovy Vary Diana
Poslední březnová sobota patřila na Karlovarsku sportovcům se
zdravotním znevýhodněním. Na startu tradičních závodů tělesně
postižených plavců „Pohárek 2015“ se v sokolovském bazénu sešlo
na sto dvacet startujících z devíti českých a tří zahraničních klubů.
Ve večerních hodinách se zúčastnilo
několik členek našeho lionského klubu
slavnostního večera, kde byly předány
ceny vítězům.
Náš klub již několik sezón podporuje finančně hendikepovanou plavkyni,
Vendulku Duškovou, která opět zvítězila ve své kategorii. Na mezinárodním
mistrovství Německa, které proběhlo
nyní v Berlíně (13.–19. 4. 2015) také
nenechala nic náhodě a ve všech 6
disciplínách, ve kterých startovala
se nominovala na Mistrovství světa
v Glasgow, které proběhne v červenci
2015. Máme z jejího úspěchu velkou
radost a vidíme, že naše peníze pomáhají na správném místě.
Na 18. 6. 2015 máme naplánován
již 8. ročník našeho charitativního
golfového turnaje. Bude se hrát v Sokolově a jako obvykle se očekává velmi
slušná účast, která nasvědčuje tomu,
že opět na pomoc potřebným rozdáme

hezkou částku pohybující se kolem
200 tis. Kč. Tradičně si pro své šeky
přijdou příjemci osobně a zúčastní se
tak závěrečného předávání nejen šeků,
ale i cen hráčům. Pohodová pogolfová
párty je vždy příjemným ukončením

celého dne a všichni se na ni těší. Je
příležitost si zatancovat za doprovodu
živé kapely, popovídat si a na chvíli
spočinout v dnešním uspěchaném
světě a zamyslet se nad tím, co je
v životě opravdu důležité.
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Pomoc pro Klíček
Květa Němec, prezident LC Praha Hartig
Členové LC Praha Hartig při své
klubové vánoční dražbě získali 20
000 Kč a rozhodli se, že tento obnos
předají Nadačnímu fondu Klíček,
konkrétně do hospicu v Malejovicích
u Uhlířských Janovic, s přáním všeho
dobrého do nového roku 2015.
Motto tohoto nadačního fondu
je: „Nemůžeme přidat ani den ke
svému životu, co ale můžeme, je
přidat každému dni radost, přátelství
a lásku.“

V Malejovicích opravuje fond
zchátralou venkovskou školu, která
od své kolaudace v roce 2004 slouží
jako první dům dětského hospice.

Radost pro děti
Do hospice už více než 10 let
přijíždějí rodiče se svými vážně
(většinou onkologicky) nemocnými
dětmi, aby si společně v rodinném
kruhu popovídali o svých starostech,
radostech i nadějích, aby našli pro

sebe a své děti místo, kde se cítí
dobře a mohou své pocity společně
sdílet a vzájemně si v těžkém životní
situaci pomáhat.
Pracovníci hospice se snaží provozovat aktivity a činnosti běžného
života, které jim zdravotní stav dětí
umožňuje, tak, aby citově nestrádaly
a prožívaly běžné dětské radosti.

Malé jarní bilancování v LC Plzeň Bohemia
Jindra Švarcová, LC Plzeň Bohemia
Před letními prázdninami bychom se rády tak trochu pochlubily, co
se nám povedlo. Za prvé jsme dokončily jarní cyklus naší stěžejní
klubové aktivity Lví očko – zdravé oči našich dětí.
S týmem Lvího očka, který čítá 11 lionek, jsme v měsících březnu a dubnu
2015 ve 30 mateřských školkách
v rámci celého Plzeňského kraje změřily 1401 dětí, z toho u 191 dětí byla
zjištěna odchylka od stanovené normy.
Náš tým Lvího očka se v rámci
mezinárodních projektů Sight First
chystá ještě na jednu samostatnou
akci, kterou je Den dětí, konaný
30. 5. 2015 v plzeňské ZOO. Na této
akci spolupracujeme již několik let
s Vyšší odbornou školou zdravotnickou,
managementu a veřejnosprávních
studií.

Sběr brýlí
Druhá akce, kterou po roce bilancujeme, je sběr starých brýlí. Na 11 sběrných místech po celém Plzeňském
kraji bylo ke konci dubna shromážděno
2700 kusů slunečních i dioptrických
brýlí, které byly odeslány do centrálního skladu pro ČR ve Zbuzanech
u Prahy.
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Na poměrně vysokém počtu sesbíraných brýlí má velký podíl náš stálý
mediální partner Deník se svými regionálními mutacemi, který nám umožnil ve svých regionálních pobočkách
umístit sběrné boxy, ale i další podporovatelé z řad našich přátel i plzeňské
veřejnosti.
V obou akcích budeme v dalším
lionském roce pokračovat.

Významná životní jubilea v LC Plzeň Bohemia
Jana Flanderová, PDG, LC Plzeň Bohemia
Členky LC Plzeň Bohemia mají rušno po celý rok. Připravují lionské
akce, udržují kontakt s obdarovanými, s přáteli LCI , sponzory
a plzeňskými humanitárními organizacemi. Čas ovšem si najdou
i na sebe. Zejména krásné chvíle jsou při oslavách významných dní
členek.
V lionském roce 2014/2015 jsme
oslavily tři životní jubilea našich členek.
Všechny tři dámy vždy byly a jsou
i nadále půvabné, vtipné, zkrátka mají
šmrnc.

Emma Součková
Lionkou se stala před 15 lety. Oslavila
20. 10. 2014 neuvěřitelných osmdesát let. Je stále plna energie, její butik
CARINA FASHION s originály světoznámých módních značek se těší velké
oblibě regionu.
Emma je pro všechny členky stále
příkladem. Její pracovitost, noblesa,
ohleduplnost a pomoc, kterou umí včas
nabídnout, je vysokou školou životních
zkušeností.

Marta Bolková
Je známou a vyhledávanou zubní lékařkou v Plzni. Letos 22. 2. 2015 oslavila
šedesátiny. V letech 2007–2010 byla
prezidentkou.
Za její éry se posílilo lionské myšlení
členek, přátelské vztahy, stabilizoval se
okruh sponzorů a také lionských akcí.
Nikdy neztrácí humor a moderní krok
s dobou. Právě pro její přehled a zkušenosti v jednání s lidmi je stálou členkou
představenstva.

Emma Součková
s Mirkem Křížem,
který přišel blahopřát
za LC Plzeň City

Hana Lorencová
Uznávaná zubní lékařka oslavila šedesátiny 3. 4. 2015. Je to velice sympatická dáma, která šíří kolem sebe klid,
úsměv a pohodu.
V minulém roce byla vynikající prezidentkou. S citem a elegancí dovedla
najít vždy pomoc pro řešení nových
složitých situací, je velice u členek oblíbená. Její prezidentský rok byl náročný
a velmi úspěšný, začal se měnit i zajetý
organizační styl.

Přejeme našim jubilantkám pevné
zdraví, úspěchy lionské i osobní.
Přejeme jim, aby rozdávaly nadále
lásku, měly štěstí a šarm a aby
potkávaly dobré přátele na každém
kroku.
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Žena regionu – osobnost vašeho kraje
Jana Flanderová, PDG, LC Plzeň Bohemia
Ráda bych poděkovala všem, kteří podpořili moji nominaci
v celonárodní soutěži Žena regionu. Tato prestižní soutěž se
uskutečnila již šestým rokem, tentokrát opět pod záštitou předsedy
Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha.
slavnostním galavečeru v Hotelu
Ambassador.
Za náš klub se zúčastnila Hana
Lorencová a členka týmu Zdenka
Kolářová. Při všech rozhovorech
byl projevován velký zájem o lionské
hnutí, což mne potěšilo a mohla
jsem podat mnoho důležitých informací.

Žena roku –
ocenění činnosti
našich lionek

Soutěž je určena všem ženám,
které dosahují jedinečných výsledků
nejen ve své profesi, ale aktivně se
podílejí i na veřejném životě, tvoří
hodnoty, pomáhají nemocným, dětem
či zvířatům, přispívají ke zlepšení
a rozvoji svého regionu a při tom
zvládají péči o rodinu. Nominovány
mohou být ženy v kategoriích podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví
a charitativní činnost, umění, kultura
a sport.
Do soutěže jsem byla nominována
za projekt Lví očko, který je v našem
regionu známý a populární, a proto
mne velice potěšilo, že jsem v Plzeňském kraji zvítězila. U projektu Lví
očko jsem byla od jeho zrodu a po
čtyři roky jsem byla jeho garantem
v LC Plzeň Bohemia. Vedla jsem jedenáctičlenný tým, který změřil 8000
dětem zrak v mateřských školách.
Ocenění patří nejen všem
členkám týmu, ale patří také našemu
celému distriktu. Polovina lionských
klubů se na screeningu aktivně
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podílí a dělá tak velice záslužnou
činnost.

Slavnostní ocenění
Ocenění Žena regionu byla předávána na Plzeňském kraji 24. března
2015, v Senátu Parlamentu ČR
dne 9. dubna 2015 a týž den na

O Lví očko se detailně zajímali nejen zastupitelé, ale i přítomní ministři
a senátoři, kteří jednají právě v současné době o prevenci zdraví dětí.
Přítomni byli také zástupci všech
médií. Záznam z plzeňského měření
zraku dětí uvedla i v hlavních zprávách TV Nova.

Vyšlo několik podrobných článků
nejen o projektu Lví očko, ale i o lionském hnutí, jehož členové – lioni
a lionky D-122 pomáhají svým spoluobčanům slabozrakým, nevidomým,
ale i jinak handicapovaným.
Vážení přátelé, činnost všech
lionů je velmi dobře zapsána

u našich spoluobčanů. Všem Vám
blahopřeji a věřím, že bude nadále
úspěšně rozvíjena v duchu lionského
kodexu.
Nezapomeňte do 7. ročníku
v listopadu 2015 nominovat ve všech
krajích naše lionky, které si tento titul
zaslouží.

18. benefiční koncert „Vlídný tmavomodrý svět“
Růžena Hrubá, prezidentka LC Plzeň Bohemia
Plzeňské lionky z LC Plzeň Bohemia uspořádaly 22. dubna 2015 již
18. benefiční koncert cyklu „Vlídný tmavomodrý svět“, tentokrát
v sále Západočeského muzea v Plzni.
Téma letošního jarního benefičního
koncertu bylo: „Pomoz mi a já pomohu
tobě“. Pod vedením profesorky plzeňské konzervatoře Aleny Tiché účinkovali žáci Základní umělecké školy, Plzeň,
Chválenická ul. a studenti Konzervatoře Plzeň.
Představili se při hře na klavír, cembalo, flétnu a housle. V jejich podání zazněla díla B. Martinů, S. Rachmaninova, F.Chopina, R. Gliera, W. A. Mozarta,
D. Scarlattiho, J. S. Bacha, F. Kulhaua
a dalších skladatelů.
Sál Západočeského muzea v Plzni
byl zaplněn do posledního místa,
vystoupení studentů a žáků bylo
perfektní, okouzlující až dojemné,
plný sál ocenil jejich výkon bouřlivým
potleskem.

Výtěžek z koncertu ve výši 11 500
korun na závěr předala prezidentka
LC Plzeň Bohemia Růžena Hrubá ředitelce Základní a Mateřské škole pro
zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní ul. v Plzni Ivě Šmrhové.

Účinkující žáci a studenti,
s šekem ředitelka
Iva Šmrhová, s kyticí
prof. Alena Tichá
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Přespolní běh zdravotně postižených
Hana Morkos, sekretářka LC Praha San Giorgio
Letos to bylo již po třetí, co náš lionský klub Praha Strahov San
Giorgio věnoval hlavní cenu za první místo v závodech pro zdravotně
postižené sportovce. Cenu osobně předávala naše sekretářka
H. Morkos a vítězem v kategorii vozíčkářů se stal slepý student školy
A. Klara, David Šmelhaus.

Jak se stalo již tradicí, tak i letos se
konal XI. ročník přespolního běhu zdravotně postižených sportovců, Střední
a mateřské školy Aloise Klara, uspořádaný pod záštitou radní hl. m. Prahy
pro oblast školství a sociálních věcí,
paní Ing. Mgr. Ireny Ropkové. Přizváni
k účasti byli také studenti ze Základní
logopedické a praktické školy z Prahy 8
a Základní a střední školy pro zdravotně postižené z Brna.
Slavnostní zahájení provedla
ředitelka školy PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D. Váženým hostem této akce
byl O. Svojanovský – předseda klubu
českých olympioniků, bratři Svojanovští byli reprezentanti ve veslování na
mistrovství světa. Paní Mgr. B. Bydžovská, učitelka matematiky a tělesné
výchovy složila slib za čestné rozhodování rozhodčích a K. Špičan, žák školy
v oboru masér sportovní a rekordní,
složil slib za sportovce.

Hlavní kategorie závodu byly: vozíčkáři, handicapovaní sportovci, muži,
ženy, junioři, juniorky a nevidomí.
Počasí nám přálo, byl krásný slunný
den s mírným větříkem a tak se všem
sportovcům dobře běželo i jelo. Hlasité
povzbuzování jejich spolužáků i všech
přihlížející pak pomáhalo sportovcům k dosažení maximálních výkonů
a nálada na závodišti byla velmi uvolněná a přátelská. Občerstvení
s množstvím vhodných tekutin bylo po
ruce, a tak se sportovci i diváci mohli
občerstvit a podpořit své hlasivky
k volání.
Celý areál školy byl výborně připraven pro tuto akci a ve volných okamžicích, mezi jednotlivými závody, bylo
možné shlédnout keramické výrobky
žáků, rozmístěné na mnoha místech
venkovního areálu školy, pro potěchu
oka i estetického cítění. Byl to krásný
zážitek pro všechny přítomné.

Hana Morkos předává ceny
pro nejlepší
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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.

