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98. mezinárodní konvent LCI, Honolulu, 2015
Nový prezident LCI Jitsuhiro Yamada s manželkou Toshiko,
nad nimi guvernér Distriktu 122 František Kočka s partnerkou Michaelou
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Slovo guvernéra
František Kočka, guvernér dištriktu
Milé lionky, milí lioni,
prihováram sa Vám touto formou v novom lionskom roku
2015–2016. Je to obdobie, keď sa celá lionská obec pripravuje
na oslavu významného 100 výročia založenia a mnohé naše kluby
a distrikt na 25 rokov svojej existencie.
Na základe Vášho rozhodnutia prijatého
na konvente v Plzni, v máji 2015, som sa
stal guvernérom Distriktu 122 na obdobie
lionského roku 2015–2016. Ďakujem
aj touto cestou za prejavenú dôveru. Na
začiatku svojho mandátu som sa zúčastnil
ako DGE Medzinárodného konventu
v Honolulu spolu s niektorými lionmi
z D-122. Nebolo nás veľa, ale tí, ktorí sme
tam boli si uvedomili silu nášho celosvetového hnutia. Bolo to zvýraznené najmä pri
príprave a priebehu generálnej parády –
sprievodu, ktorého sa zúčastnilo skoro
20 000 lionov. Mal som z toho naozaj
veľmi dobrý pocit a keď sa z obecenstva,
ktoré sprievod sledovalo, ozvalo na našu
adresu „sme na Vás hrdí“, nalialo to do
mňa kopu energie. Uvedomil som si, že
„HONOUR BE LION“.
Chcel by som predovšetkým poďakovať Emílii Štěpánkovej, predchádzajúcej guvernérke distriktu, ktorá s plným
nasadením cestovala po kluboch celého
distriktu, motivovala členov pre ich krásnu
prácu. Vytvorila pozitívnu energiu v našom
hnutí, ktorú by som ja chcel rozvíjať a prispieť k nej aj novými aktivitami.
Rád by som predstavil niekoľko svojich
myšlienok súvisiacich s lionským hnutím
v D-122 Česká republika a Slovenská
republika.
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Za krátke obdobie čo som vo svojej
funkcii, som navštívil viacero našich
klubov, stretol sa s mnohými členmi
a všetci ma presvedčili, že sú správnymi
členmi, že napĺňajú myšlienky lionského
hnutia vo svojej každodennej práci. Niektoré kluby však majú problémy s členskou
základňou, klesá počet členov prirodzeným úbytkom a nevedia získať mladých
nových členov. Získavanie a prijímanie
nových členov však v žiadnom prípade
nie je možné robiť bez rešpektovania
charakteru našej organizácie a správania
sa kandidáta na liona podľa etického
kódexu liona.
Bol by som veľmi rád, keby sme sa
viac ukázali aj na verejnosti, že sme
skutočne „rytieri slepých“, aby spoločnosť
o našich aktivitách vedela. V tejto súvislosti za jedinečné považujem nadviazanie
spolupráce z úrovne distriktu s organizáciami, ktoré majú spoločný základný cieľ
s našim cieľom. Nadviazali sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska (ÚNSS) a so Sjednocenou
organizaci nevidomých a slabozrakých
(SONS). Môžeme povedať, že sme sa ocitli
na spoločnej ceste. Prvým krokom spolupráce s týmito organizáciami je podpora
verejnej zbierky „Biela pastelka“ / „Bílá
pastelka“. V súčasnosti už môžem konštatovať, že Biela pastelka bola úspešná. Svoj
záväzok darovať dohodnuté sumy ÚNSS
a SONS splníme. Za nemenej dôležité
považujem aj to, že kluby využili možnosť,
a to nielen v miestach v ktorých pôsobia,
sa prezentovať a ukázať širokej verejnosti
čomu sa venujeme, akí sme a čo podporujeme. V najbližšom čase uzatvoríme
Memorandá o dlhodobej spolupráci
s týmito organizáciami.
Lionské hnutie je celosvetovým hnutím
a je teda úplne prirodzené, že máme
medzinárodné kontakty, či už z úrovne

distriktu, alebo z úrovne jednotlivých
klubov s distriktmi a klubmi, ktoré sú nám
teritoriálne najbližšie. Pre rozvoj týchto
medzinárodných vzťahov považujem za
dôležité to, že došlo k uzatvoreniu Memoranda o porozumení uzatvoreného medzi
Lions Club asociáciami Maďarska, Poľska,
Českej republiky a Slovenskej republiky
s názvom „Medzinárodná Vyšehrádska
spolupráca Lions“. Stalo sa tak 2. 10.
2015 na historickom Vyšehrade. Je tým
vytvorený formálny základ pre napĺňanie myšlienok lionského hnutia medzi
lionmi V4. Bude len na nás napĺňať tento
formálny základ konkrétnymi aktivitami.
Cieľom lionského hnutia je aj spájať
členov putom priateľstva, dobrého
kamarátstva a vzájomného porozumenia.
Musím povedať, že zo stretnutí s klubmi,
prezidentmi klubov, členmi kabinetu mi
vyplynulo, že sme kamaráti, že si vzájomne
rozumieme, že sme jedna partia. Potešili
ma akcie, ktoré kluby organizovali a iste
organizovať budú, kde sa stretnú lioni
a ich priatelia. Z fotografií z týchto akcií je
zrejmé, že mali radosť zo spoločne strávených chvíľ. V záujme toho, aby sme sa
bližšie spoznali, bol by som rád, keby sme
dali o sebe navzájom vedieť aj v rámci
projektu WHO IS WHO. Som presvedčený,
že je to správny projekt a utvrdilo ma v tom
aj to, že z úrovne LCI bol knižne spracovaný súbor informácií o všetkých členoch,
funkcionároch a zamestnancoch LCI
a guvernéroch jednotlivých distriktov.
Čaká nás opäť veľa práce, práce, ktorá
je náročná, krásna a všetci vieme, že má
svoj význam.
Záverom by som Vám všetkým chcel
poďakovať za to, čo ste pre lionské hnutie,
pre svoj klub urobili a popriať Vám predovšetkým veľa zdravia, pohody a pozitívnej
energie.
S lionským pozdravom We serve!

Bílá pastelka
Biela pastelka

Chôdzu s bielou palicou
si vyskúšal aj ambasádor
„Bielej pastelky“ hokejista
Michal Handzuš
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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Ivana Potočňáková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje verejnú
zbierku Biela pastelka 2015 s cieľom podporiť ľudí s ťažkým
zrakovým postihnutím v ich úsilí o samostatný život.
Hlavnými zbierkovými dňami v tomto
roku boli 25. a 26. september.
Verejnosť sa v uliciach takmer 300
slovenských miest a obcí stretla
s dobrovoľníkmi zbierajúcimi príspevky do zapečatených pokladničiek.
Prispievateľov odmenili spinkou
s vyobrazením bielej pastelky. Celkový
výnos hlavných zbierkových dní ešte
v čase uzávierky časopisu nebol
známy, avšak už v tejto chvíli vieme,
komu sa za účinnú pomoc, podporu
a doslova za záchranné koleso máme
poďakovať.
V čase vrcholiacich príprav na
spustenie kampane celoslovenskej
verejnej zbierky sme s prosbou
o pomoc oslovili guvernéra LCI,
Distrikt 122, JUDr. Františka Kočku
i niekoľko lionských klubov. Okamžitá
reakcia, ústretovosť i konštruktívny
prístup nenechali na seba dlho čakať.
Po prezentácii očakávaní z oboch
strán sa LCI, Distrikt 122 stal oficiálny
partnerom Bielej pastelky 2015.
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V hokejovom duchu
Ambasádorom tohtoročnej verejnej
zbierky bol slovenský hokejový reprezentant Michal Handzuš. „Ľudia si
majú pomáhať. My, ktorí sme dostali
možno trochu viac, máme vrátiť tým,
ktorí dostali menej. Zrak je veľmi
dôležitý, o tom niet pochybností. Ten,
kto vidí, si ani len nevie predstaviť,

Lionska podpora
kampane prispieva
k celkovému úspechu
zbierky

aké je to žiť v tme,“ tvrdí skúsený
hokejista a majster sveta z roku 2002.
Michal Handzuš dal celej zbierke
hokejový nádych. V spolupráci s ním
pripravila ÚNSS aj dražbu originálnych
hokejových predmetov od známych
slovenských hokejistov: Mariána

Hossu, Zdena Cháru či Tomáša Tatara.
Výťažok dražby vo výške 1334 €
putuje na konto Bielej pastelky 2015.
Ďalšou hokejovou možnosťou podporiť zbierku je kúpa hokejového puku
s podpisom M. Handzuša za 9 € ľudí
z limitovanej edície Bielej pastelky.

Sprievodné akcie
Hlavné podujatie Bielej pastelky
2015 sa uskutočnilo 25. septembra
pri OC Eurovea v Bratislave. Nechýbali ukážky z výcviku vodiacich psov,
hovoriaci stánok či možnosť napísať
si ľubovoľný text v Braillovom písme.
Deväť registrovaných tímov si zmeralo
sily v mini hokejovom turnaji – pre
nepriazeň počasia sa zápolenie odoh-

Banskobystrický lioni
Pavol Mora a Jozef Valky
s nevidiacim Štefanom
Belíkom a jeho vodiacim
psom Charliem

Medzi hosťami Bielej
pastelky v Bratislave bol
i známy slovenský herec Ady
Hajdu (vpravo). Na snímke
hovorí s predstaviteľom
ÚNSS Stanislavom Sokolom.

ralo nad stolovými hokejmi. Komentoval ho Emil Šatan – otec bývalého
slovenského reprezentanta Miroslava
Šatana – a osobnou účasťou ho
podporil aj majster sveta z roku 2002
Richard Lintner . Bohatý program
uzatvorila Koncertom potme skupina
Polemic, ktorá časť koncertu odohrala
s tmavými šatkami na očiach. Príležitosť vychutnať si vystúpenie bez zraku
dostali aj diváci.

Handzuš v Banskej Bystrici
Informačné stánky nechýbali ani
v regiónoch – návštevníci sa v nich
dozvedeli o činnosti ÚNSS, kompenzačných pomôckach pre nevidiacich
a slabozrakých a mohli zároveň darovať nepoužívané okuliare do zbierky,
ktorú s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi
realizuje Lions Clubs International.
Infostánky záujemcovia navštívili
v Trnave, Nitre, Rimavskej Sobote,
Žiline, Martine, Poprade, Prešove
a Košiciach.
V Banskej Bystrici návštevníkom
infostánku pomáhaj lúštiť krížovku
s tajničkou na zrakovú tému ambasádor kampane Michal Handzuš.
V hlavnom meste mali návštevníci
navyše možnosť absolvovať bezplatné
skríningové vyšetrenie zraku spočívajúce v 12 testoch rozdelených pre
pravé a ľavé oko, s výsledkom zistenia

refrakčného stavu očí, zorného poľa,
kontrastnej citlivosti a farbocitu.

Výťažok na služby nevidiacim
Výnos verejnej zbierky Biela pastelka
2015 bude použitý na výučbu Braillovho písma, nácvik chôdze s bielou
palicou, kurzy práce s kompenzačnými
pomôckami, poskytovanie sociálneho
poradenstva a ďalšie služby nevidiacim a slabozrakým. „Ďakujeme všetkým darcom za ich príspevok, ktorý sa
prostredníctvom našej činnosti pretaví
do lepšej kvality života mnohých nevidiacich a slabozrakých ľudí,“ hovorí
Branislav Mamojka, ktorý stojí na čele
ÚNSS už 25 rokov od chvíle, kedy
bola organizácia založená. Aj vďaka
verejnej zbierke Biela pastelka, ktorá
patrí k desiatke najväčších zbierok na

Slovensku, môže ÚNSS poskytovať
svoje služby bezplatne v každom kraji
SR.

Až do konca roka
Hlavné zbierkové dni sú za nami, do
zbierky však možno prispieť až do konca roka zaslaním SMS s ľubovoľným
textom v hodnote 2 € na číslo 820
v sieti všetkých mobilných operátorov alebo vkladom na účet zbierky
4030016204/3100. Ďalšie informácie
o zbierke sú k dispozícii na
www.bielapastelka.sk alebo na Facebooku Bielej pastelky. Veľmi si vážime
pomoc LCI, Distrikt 122 – podporou
kampane prispel k celkovému úspechu
zbierky a k vytvoreniu podmienok na
cestu k samostatnému a nezávislému
životu nevidiacich na Slovensku.

Lion Jozef Pikula prispieva
na Bielu pastelku
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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Martin Dlouhý, LC Teplice, zmocněnec pro Bílou pastelku
Ve středu 14. října se uskutečnila akce Bílá pastelka v celé ČR
a naši lioni byli samozřejmě při tom.
Než se dostaneme k samotné akci,
kterou pořádal SONS v České republice, zmíním se krátce o nápadu, který
se zrodil v hlavě našeho guvernéra
Františka Kočky. Díky jeho nápadu,
se kterým oslovil všechny prezidenty
našich klubů hned v létě po nástupu do
své funkce, se i v české časti našeho
distriktu ujalo organizaci této sbírky
několik členů a postupně se jejich
tým rozrůstal až do vyvrcholení celé
akce na Václavském náměstí, pokud
šlo o Prahu a koncert SONS k Bílé
pastelce.
Tato spolupráce, kterou jsme
započali první schůzkou s představiteli SONS počátkem září musela být
vzhledem k termínům připravena velmi
narychlo a jen díky velkému zapojení
několika členů se jí podařilo dotáhnout
do konce a to myslím si i zdárného.
Tento tzv. nultý ročník je již dnes za
námi a už nyní přemýšlíme, jak se více
zapojit do spolupráce se SONS, který je
velkou organizací v ČR, která sdružuje
9000 členů a pomáhá nevidomým
a slabozrakým. Sdružená organizace

nevidomých a slabozrakých Česká
republika byla založena roku 1996. Je
občanským sdružením hájícím práva
a zájmy nevidomých a zrakově postižených osob v ČR, které zároveň realizuje
řadu dlouhodobých projektů, například Středisko výcviku vodicích psů,
Zora, Navigační centrum, Centrum pro

Představitelé lionského
Distriktu 122 Česká
republika a Slovenská
republika v čele
s guvernérem Františkem
Kočkou před stánkem Bílé
pastelky v Praze

Proč „Bílá pastelka“?
Bílá pastelka je víceznačná metafora
relativizující pojem barevnosti, tím i zraku.
Jejím základem je neviditelná, tedy
bílá linie. Tou lze namalovat neviditelný
obraz. Bílá linie je také jakýmsi výrazem
„rovnosti barev“. Zážitek z bílé může sdílet
i nevidomý. Posuďte sami – pastelka je
bílá a na klasickém bílém papíře tedy
nezanechává žádnou viditelnou stopu.

Koncert Bílé pastelky
v Praze zahájil
místoprezident SONS Rudolf
Volejník (uprostřed) za
asistence PDG Vojtěcha
Trapla (vlevo) a Františka
Kočky, DG
8
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odstraňování bariér a další. Vzhledem k aktivitám, které SONS vyvíjí,
se domníváme, že naše cíle a cesty
jsou velmi podobné a má proto velký
smysl pomáhat těm, kteří již v tom mají
velkou praxi a jsou za nimi hmatatelné
výsledky.

Bílá pastelka v České republice
Teď tedy konkrétně k činnosti české
části distriktu a náš příspěvek celé této
akci. Po již výše zmiňovaném „nastartování“ celé akce se první schůzky
s vedením SONS, zejména s jeho
viceprezidentem panem dr. Volejníkem,
který se stal velkým pomocníkem v komunikace s organizací, zúčastnili PDG
Vojtěch Trapl a Martin Dlouhý, člen LC
Teplice. Naše aktivita byla ze strany
SONS v souvislosti s akcí Bílá pastelka
velmi kladně kvitována. Po slovech
pana Volejníka, že si velmi váží aktivit
lionů, jsme věděli, že tato spolupráce
bude mít smysl a jejich podporu. Poté
proběhlo ještě několik dalších jednání, na kterých byla doladěna forma
podpory našeho distriktu pro letošní
ročník. Vzhledem k tom, že ze strany
SONS byla již akce Bílá pastelka materiálně plně zajištěna, došlo k dohodě,
že Lions přispějí částkou úměrnou na
pořádání akce, která byla vyčíslena
na cca 150 000 Kč. SONS velkoryse
nabídl Distriktu 122 Česká republika
a Slovenská republika postavení Generálního partnera SONS a podporovatele
sbírky Bílá pastelka, stejně jak tomu je
na Slovensku pro sbírku Biela pastelka.
Pevně věříme, že i finanční podpora
klubů v distriktu bude úplná.
V samotný den konání sbírky počasí
bohužel příliš nepřálo, ale i přesto vyrazilo do ulic v celé ČR mnoho dobrovol-

níků a mezi nimi si tuto neobvyklou činnost vyzkoušeli IPDG Ema Štěpánková,
sekretář kabinetu Anton Gerák, ZCH
Praha Ivan Galan a PDG Vojtěch Trapl,
kteří jistě nasbírali zajímavou částku,
byť jen po dobu cca 3 hodin v okolí
Václavského náměstí. Na Václavském
náměstí SONS připravil stan s pódiem,
na kterém se konal koncert ke sbírce.
Velkou měrou se přičinil náš guvernér František Kočka svou vytrvalostí
v připomínání důležitosti této akce.
Naštěstí se odpoledne počasí zlepšilo
a přestalo pršet.

Mezinárodní den bílé hole
15. října
Tento den si nevidomí po celém světě
připomínají jako White Cane Day, příp.
jako White Cane Safety Day, výrazný
symbolický mezník. Inspiraci poskytli
Američané. Tamní National Federation
of Blind (Národní federace nevidomých)
naléhala na guvernéry jednotlivých států
do té míry úspěšně, že americký Kongres
dne 6. října 1964 pověřil prezidenta
Lyndona B. Johnsona, aby vyhlásil 15.
říjen Dnem bílé hole. Nešlo jen o gesto.
Nevidomí v USA získali významné uznání.
Vyhlášení jejího dne znamenalo pro bílou

Koncert Bílé pastelky

hůl triumf, neboť prokázala schopnost

S mnoha dalšími liony jsme se sešli přímo na místě koncertu. Nerad bych na
někoho zapomněl, a proto raději takto
poděkuji všem, kteří tam byli. Distrikt
reprezentoval nejen velký banner
WELCOME LIONS, na stanu uprostřed
Václavského náměstí, okolo kterého
během celého dne prošlo stovky lidí,

dát nevidomým velkou míru nezávislosti
a sehrát komunikační úlohu ve vztahu ke
společnosti. Den bílé hole byl výzvou pro
další emancipaci zrakově postižených osob
nejen v USA, nýbrž po celém světě.

Lioni generálními
partnery Bílé
pastelky v Česku
i Bielej pastelky na
Slovensku

kteří se zajímali „co že se to tu děje“?
A samozřejmě byla možnost stanu
SONS k prezentaci našich materiálů.
Na této akci, kde vystoupil i nevidomý
zpěvák Raven a dodal celé akci vysoký
kulturní rozměr, mohli diváci sledovat
i rozhovor pana dr. Volejníka s našim guvernérem Františkem Kočkou
a past distrikt guvernérem Vojtěchem
Traplem, kdy SONS vyzdvihl, že Lions
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jsou skutečně nezištnou a pravou
dobročinnou organizací a bylo nám
lionům proto velmi mile poděkováno.
Samozřejmě i pan guvernér informoval o našem dalším směřování při
spolupráci se SONS. Šlehačkou na
dortu, jak se říká, bylo to, že na akci
zavítala též ČT1 se svým štábem. Díky
ní se Lions velmi viditelně objevili
ve zpravodajském pořadu Události
komentáře.
Myslím si, a ještě jednou připomínám, že vzhledem k tomu, kolik málo
času na vše bylo, tak se podařilo
velmi pozitivně „posunout“ naše Lions
a celý distrikt směrem k veřejnosti.
Samozřejmě zmínky o spolupráci

LIONS se SONS se objevily i v dalších
mediálních výstupech v regionech
a to jak v tiskovinách tak v rádiu.

Lioni umí pomáhat
A co nás čeká nyní? Dalším bodem
je nyní setkání při vyhlášení sbírky
Bílá pastelka, kam jsou naši zástupci
pozvaní. Vše se odehraje v rezidenci
primátorky Prahy paní Krnáčové, kde
bychom měli oficiálně a samozřjemě
i za přítomnosti médii býti účastní
předávání ocenění nejlepším dobrovolníkům z celé ČR, kteří prodávali
bílé pastelky. Při této významné události dojde i k podpisu memoranda,
můžeme-li to takto nazývati, o vzá-

jemné dlouhodobé spolupráci Distriktu 122 a SONS a to nejen na akci
Bílá pastelka. Proto pevně věřím, že
do tohoto dne (13. 11. 2015) se nám
podaří shromáždit co nejvíce finančních prostředků a oficiálně je předat
na této akci. K dnešnímu dni (to jest
18. 10. 2015) se nám zatím podařilo
nasbírat necelých 70 000 Kč, takže
věříme, že to do listopadu zvládneme
a přiblížíme se k částce 150 000 Kč,
abychom se nezahanbili a dostáli
svým slibům. A hlavně abychom dali
najevo, že LIONS umí pomáhat.
Ještě jednou děkuji všem, kdo
zatím přispěli, a to nejen finančně, ale
i svou pomocí přímo na místě.

SONS a Bílá pastelka
Vojtěch Trapl, PDG
Na otázky časopisu ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION odpovídá Rudolf
Volejník, viceprezident Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky.
Co bylo impulzem k založení vaší
organizace? Proč jste se rozhodli pro
pomoc právě nevidomým a slabozrakým lidem?
Impulsem pro vznik naší organizace
nebyla pomoc nevidomým, ale tradice
svépomoci, kterou sami nevidomí lidé
pěstují a žárlivě střeží již od počátku
20. Století, kdy založili první svépomocný spolek nazvaný Podpůrný spolek
samostatných slepců.
Existují nějaké statistiky, podle kterých by se dalo říct, kolik takových
lidí v České republice žije?
Státní úřady uvádějí, že je v České
republice přibližně 75 000 nevidomých
a slabozrakých. Naše organizace má
kolem devíti tisíc členů. Ke statistickým
údajům je třeba přistupovat obezřetně:
není známo, zda např. zahrnují armádu
seniorů trpících očními vadami v důsledku stárnutí.
Jak jsme na tom v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, co se týče
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zajištění péče pro lidi s tímto postižením?
Péče je přiměřená hospodářské
a společenské úrovni života v naší zemi
se všemi z toho plynoucími příznivými
i nepříznivými důsledky. Za příznivý
důsledek lze např. považovat povětšině dostatečné hmotné zabezpečení
nevidomých lidí, přístup ke speciálním
pomůckám usnadňujícím život a práci,
otevřený přístup ke vzdělání apod. Za
nepříznivý důsledek současného společenského a hospodářského rozvoje
lze naopak považovat nízkou zaměstnanost nevidomých lidí v produktivním
věku, jejíž příčiny jsou poměrně složité
a přesahují rámec tohoto rozhovoru.
Jak konkrétně vaše organizace těmto
lidem pomáhá? Běží nějaké projekty?
Začněme hned u problému zmíněného
v předchozí otázce: SONS je dnes největším zaměstnavatelem nevidomých
a slabozrakých osob v Česku. Kromě
toho realizujeme desítky dlouhodobých
aktivit i krátkodobých projektů. Uveď-

me si několik příkladů z praktického
života:
Náhle – třeba v důsledku nemoci
nebo úrazu – přestanete ve čtyřiceti letech vidět. Nevíte si rady vy ani rodina
– a právě v tu chvíli se dovíte o našich
dceřiných společnostech Tyfloservis
a Rehabilitační a reklvalifikační středisko pro nevidomé Dědina. Buď doma
nebo ve středisku vás naučí žít poslepu: bezpečně chodit s bílou holí, umět
se o sebe postarat jako dřív, číst a psát
bodové písmo, rozumět si s mluvícím
počítačem. A když to všechno úspěšně
zvládnete, vrátite se zase do práce.
Nevidomý člověk nemůže číst
běžné knihy, noviny a časopisy tištěné
na papír. Dnes už to ale není žádný
problém. Naše knihovna digitálních
dokumentů poskytuje čtenářům tisíce
knih a desítky časopisů v elektronické
podobě; takové materiály se čtou na
nejrůznějších typech počítačů a mobilních zařízení prostřednictvím umělého
hlasu nebo monitoru zobrazujícímu text
v bodovém písmu.

Pro veřejnost je zvlášť lákavá podívaná, když vede svého nevidomého pána
vodicí pes. Už téměř dvacet let máme
vlastní Středisko výcviku vodicích
psů, které se nevidomým lidem stará
o přísun věrných zvířecích kamarádů
s očima určenýma k zajištění bezpečného putování světem.
Příkladem krátkodobých projektů je
nedávné celostátní školení nevidomých
o finanční gramotnosti – užitečné zvláště v dnešní době svobodného podnikání
nejrůznějších lumpů a šmejdů.
Každému, kdo chce znát všechny naše
aktivity podrobně, doporučuji naše Výroční zprávy zveřejňované vždy v červnu
na našich internetových stránkách
www.sons.cz.
Veřejnosti nejznámější je vámi realizovaná sbírka Bílá pastelka. Kdy
se letos koná, v jakých městech si mohou lidé pastelku zakoupit a je ještě
možné se přihlásit jako dobrovolník?
Sbírka se letos koná ve středu
14. října v předvečer Mezinárodního
dne bílé hole. Pastelku si můžete zakoupit v každém větším městě; našich dobrovolníků, kteří budou pastelky nabízet,
je přes dva a půl tisíce.
Sbírka se musí připravovat dlouho dopředu, takže armáda dobrovolníků
je dnes již uzavřená. Nejčerstvější aktuality najdou čtenáři na
www.bilapastelka.cz; tam se dovědí, jak
mohou přispívat i celoročně.
Loni se vybralo téměř 1,8 milionu.
Na co byly peníze využity?
Dnes je v módě sbírat na jednotlivé
lidi; i když se nebráníme sbírání na
jednotlivé lidi a jejich příběhy, jsme tak
trochu staromódní a sbíráme spíše na
služby, které pak můžeme poskytnout
všem potřebným. Mezi ně patří: výcvik
vodicích psů, odstraňování dopravních,
orientačních a dalších bariér, se kterými
se nevidomí každodenně potýkají na
ulicích, v dopravních prostředcích
a v budovách, příprava pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh (práce
s počítačem, masérský kurs a další
povolání), volnočasové a sportovní
aktivity, vydávání časopisů pro nevidomé, převod tištěných knih do podoby, ve
které je mohou nevidomí číst za pomoci

Rudolf Volejník před sídlem
SONS v Krakovské ulici
v Praze

počítače; značná část prostředků se použila na služby spojené s návratem lidí
osleplých v dospělosti zpět do běžného
života (nácvik prostorové orientace
a chůze s bílou holí, výuka Braillova
bodového písma a další).
Je ještě nějaká jiná možnost, jak se
může do činnosti organizace zapojit
široká veřejnost?
SONS je otevřeným spolkem a každý,
kdo má chuť přiložit ruku k prospěšnému dílu, je vítán. Jak konkrétně se
příznivec, rodinný příslušník či nevidomý
člen zapojí, se nikomu nepředepisuje.
Předpokládá se, že si každý najde své
místo podle zájmu a podle toho, co mu
je na poslání spolku nejbližší.
Na co jste za dobu svého fungování
nejvíce pyšní?
Všichni lidé bez rozdílu potřebují v životě pomoc a podporu druhých. U nevidomých bývalo zvykem – a někdy to
v povědomí veřejnosti přetrvává dodnes
-, že přijímali pomoc a podporu pasivně.
To se v posledních sto letech radikálně
mění: nevidomí již nepotřebují, aby za
ně někdo lovil ryby a rozdával jim je;
umějí si je čím dál častěji nalovit sami.
A SONS je v České republice předvojem
tohoto snažení.
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František Kočka, guvernér dištriktu
Jedným zo základných cieľov Lions Clubs International je spájať
členov putom priateľstva, dobrého kamarátstva a vzájomného
porozumenia. Tento cieľ je samozrejme cieľom naplňujúcim sa
nielen v rámci jednotlivého distriktu, ale v rámci podporovania
ducha porozumenia medzi národmi, a aj cieľom, ktorý sa má napĺňať
medzi všetkými klubmi LCI a všetkými lionmi. Ciele LCI sú rovnaké
na celom svete.
Osobitnú pozornosť v tejto súvislosti
by sme mali venovať klubom v distriktoch, ktoré sú nám teritoriálne najbližšie. Na stretnutí guvernérov Distriktu
119 – Maďarsko, 121 – Poľsko,
122 – Česká republika a Slovenská
republika z príležitosti DGE v Honolulu v roku 2015, vznikla myšlienka
v nadväznosti na jestvujúcu Vyšehradskú štvorku (V4), ako spoločenstvo
štyroch stredoeurópskych štátov,
rozvíjať, podporovať a posilňovať
spoluprácu medzi klubmi a lionmi
v týchto štátoch.
Názov Vyšehrádskej skupiny
historicky pochádza roku 1335,
kedy sa konalo stretnutie českého,
poľského a uhorského kráľa v meste
Vyšehrad. Dnešná V4 sa datuje od 15.
2. 1991, keď sa hlavy štátu, alebo
vlády Československa (Václav Havel),
Maďarska (József Antall) a Poľska
(Lech Walesa) stretli vo Vyšehrade,

aby obnovili spoluprácu medzi týmito
štyrmi národmi (štátmi).
Dňa 2. 10. 2015 som sa spolu
s guvernérom Maďarska Zsoltom
Istvánom a Poľska Zdizlawom Ryszkowskym stretol na historických

Vyšehrad ako
spoločenstvo lionských
distriktov štyroch
stredoeurópskych
štátov

miestach Vyšehradu a podpísali sme
Memorandum o porozumení uzatvorené medzi distriktmi Maďarska,
Poľska, Českej republiky a Slovenskej
republiky s názvom „Vyšehrádska
spolupráca Lions“. Stretnutia sa
zúčastnil aj konzul Českej republiky,
Poľska a člen vlády Maďarska.

Obsahom tohto Memoranda je
dohoda o podpore a posilňovaní osobných vzťahov medzi všetkými svojimi
členmi v distriktoch, priateľstiev medzi
existujúcimi klubmi, vzťahy lionov
prostredníctvom stretnutí mládeže
k rôznym témam. Dohodli sme sa, že
chceme upriamiť pozornosť na:
Aspoň raz ročne organizovať stretnutie guvernérov v jednom z troch
distriktov.
Koordinovať podobné programy
troch distriktov.
Organizovať LEO spoluprácu
a podporovať Mládežnícky výmenný
program LCI pre mladých ľudí žijúcich
v distriktoch.
Na úrovni distriktu bude zriadená
komisia pre medzinárodnú spoluprácu
v rámci V4. Verím, že toto Memorandum sa bude skutočne napĺňať
konkrétnou činnosťou jednotlivých
klubov.

Zleva guvernéři Zdizlaw
Ryszkowsky, István Zsolt
a František Kočka
12 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 13

10. slavnostní koncert ke Světovému dni zraku
v Plzni byl zakončen ovacemi ve stoje
Věra Krbůšková, prezidentka LC Plzeň Bohemia
V pátek 9. října 2015 žila plzeňská lionská společnost i plzeňská
veřejnost jedinečnou společenskou událostí. V historickém Velkém
sále Měšťanské besedy se konal jubilejní již 10. Slavnostní koncert
u příležitosti Světovému dne zraku, který pořádají pravidelně dámy
z Lions Clubu Plzeň Bohemia.
Ve zcela vyprodaném sále se sešli lioni
a lionky, významní lionští hosté, představitelé kultury města Plzně a Plzeňského
kraje, četní příznivci a sponzoři lionského
hnutí se zrakově handicapovanými nevidomými, pro které byl koncert především
určen. Svou účastí poctila tento koncert
i paní Běla Gran Jensen, nositelka ocenění „Významná česká žena ve světě“
a zakladatelka Hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka, která má k Plzni velmi
vřelý vztah.
Jako každý rok tak i letos zahrála
Plzeňská filharmonie pod vedením
skvělého indického dirigenta Debashishe Chaudhuriho úvodem Ježkův
Tmavomodrý svět. Plzeňská filharmonie
je profesionálním tělesem s úctyhodnou tradicí. Současný název byl poprvé
použit v roce 1934, kořeny orchestru
sahají ale až do roku 1882. Za dobu své
existence si orchestr vytvořil pevnou
tradici a renomé a stal se tělesem

žádaným a vyhledávaným. V současné
době podniká plzeňská filharmonie četná
koncertní turné, vystoupila na prestižních
koncertních pódiích Evropy a USA.
V první části koncertu každoročně
na koncertě účinkují mladí umělci, kteří
navzdory všem obtížím vystupují s úspě-

Plzeňská filharmonie
podesáté podpořila
svým vystoupením
koncert ke
Světovému dni zraku

chem na pódiích divadel a koncertních
síní. Letošní rok to byla posluchačka
4. ročníku Konzervatoře Jana Deyla
a střední školy pro zrakově postižené
v Praze Jana Blažková, která studuje
klasický zpěv a hru na flétnu a je laureátkou několika pěveckých soutěží. Absol-

vovala také úspěšně pěvecký seminář
Maestra Antonia Carangela (Belcanto
Carangelo Academy – Vídeň). Pro své
vystoupení zvolila oblíbené árie z oper
Wolfganga Amadea Mozarta a Giacoma
Pucciniho, které obdivují generace posluchačů. Její krásný soprán a procítěný
přednes árií W. A. Mozarta a G. Pucciniho
publikum potěšil i dojal. Dalším hostem
první části večera byla Jana Chaudhuri, vynikající interpretka, která patří
mezi nastupující generaci klavíristů. Je
laureátkou bezmála třiceti národních
a mezinárodních soutěží. Posluchačům
se představila na četných českých
a evropských koncertních podiích a také
v Asii a Severní Americe. Je první českou
klavíristkou, která koncertovala v Indii.
Na pozvání firmy Petrov vystupovala
společně s klavíristou Igorem Ardaševem ve slavném čínském Poly Theatre
v Pekingu. Nadace českého hudebního
fondu ji zařadila na listinu mladých

Vlevo: Český houslový virtuóz Pavel Šporcl. Uprostřed: Dirigent Debashish Chaudhuri s manželkou Janou (vlevo nad ním)
ve společnosti členek LC Plzeň Bohemia. Vpravo: Běla Gran Jensen, zakladatelka hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka
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Ocenění nevidomé Martiny
Půtové převzala z rukou
prezidentky LC Plzeň
Bohemia Věry Krbůškové
její sestra (vlevo), vpravo
moderátor večera Petr
Čimpera

umělců a opakovaně jí byl udělen titul
Talent Jihočeského kraje. Pro slavnostní
večer zvolila Varšavský klavírní koncert
Richarda Addinsella. Britský skladatel
většinou skládal pro hollywoodská studia
i BBC a i tento koncert složil doprovodnou hudbu k filmu. Melodie se pak stala
jedním z nejpopulárnějších klavírních
koncertů a řadí se právem po bok klavírních děl Čajkovského a Rachmaninova.
I tento večer posluchače zaujala zvláštní
Addinsellova hudba i její nevšední
interpretace.

kávaném vrcholu desátého večera, jímž
bylo vystoupení Pavla Šporcla, houslisty,
který plně využil své nadání a schopnosti
interpretovat hudbu a dosáhl virtuozity, která jej přivedla rychle na světová
pódia. Je stálým hostem hudebních
festivalů, spolupracoval s Královskou

Pavel Šporcl celý
sál svým uměním
strhl, koncert
skončil nekonečným
aplausem

Vyvrcholení koncertu –
vystoupení Pavla Šporcla
Druhá část programu jubilejního koncertu byla zahájena předehrou z romantické
opery německého skladatele Carl Maria
von Webera Oberon. Debashish Chaudhuri, který řídil Plzeňskou filharmonii,
diriguje koncerty ke Světovému dni zraku
od samého počátku – tedy plných deset
let. „Mojí největší vášní je hudba jako
zdroj radosti a povznesení pro orchestr
i publikum,“ říká dirigent, který po studiích v Indii, USA, Singapuru a Anglii přijel
do České Republiky, kde začal jako první
Ind studovat na pražské konzervatoři.
V roce 2004 získal 1. cenu na dirigentské soutěži v Lausanne a v roce 2005 se
jako první Ind v historii probojoval mezi
finalisty na nejprestižnější dirigentské
soutěži v Besançonu ve Francii. Po celých deset let byli posluchači svědky jeho
hlubokého hudebního cítění a strhující
interpretace světových i českých hudebních děl. Stejně tak tomu bylo i při oče-

(Srdce pro děti, Kapka naděje, Naše
dítě, Běh pro paraple, Pomozte dětem
atd.) V jeho podání si plzeňské publikum
vyslechlo skladbu francouzského skladatele Camilla Saint-Säense The Introduction and Rondo capriccioso a úchvatnou
melodii španělského skladatele a vynikajícího houslisty Pabla de Sarrasate
Carmen Fantazie na Bizetovy motivy.
Stejně jako i jinde i v Plzni Pavel Šporcl
celý sál svým uměním strhl a koncert
byl zakončen nekonečným aplausem se
standing ovation. Tato pocta patřila jak
jemu, tak oběma přechozím sólistkám,
ale i Plzeňské filharmonii a jejímu dirigentovi, který v sobě nese cit pro unikátní
spojení indické a evropské kultury. Pavel
Šporcl hraje na modré housle postavené
v roce 2005 Janem Špidlenem. Z Plzně
si však vezl modré housle dvoje: ty své
koncertní a ještě jedny perníkové, které
pro něj upekla garantka hlavní organizátorka koncertu Ivanka Horáková.

Podpora Martině Půtové
liverpoolskou filharmonií, hostuje na
Pražském jaru, je obdivován v Japonsku,
stejně jako ve Spojených státech, účastní
se prestižních hudebních festivalů. Oslovil natolik nekonformním pojetím a image
mladou generaci, že ji doslova vrátil do
hudebních sálů a ke klasické hudbě.
Zároveň dnes prezentuje moderní hudební projekty a zajímavá žánrová spojení
a jeho nabídka posluchačům je vskutku
impozantní. Ve své dosavadní kariéře
spolupracoval s mnoha významnými orchestry (Česká filharmonie, Liverpoolská
královská filharmonie, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, National
Orchestra de France aj.) Prostřednictvím
svých vystoupení podporuje benefiční
projekty nadací a neziskových organizací

Jako každoročně bylo na tomto koncertě
Lions Clubu Plzeň Bohemia udělováno
ocenění a finanční dotace, kterou Lions

Členky LC Plzeň Bohemia na
schodišti Měšťanské besedy
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Club věnuje na podporu vzdělání a začlenění do života společnosti handicapovaným. Tento večer obdržela ocenění
slečna Martina Půtová, mladá žena,
která se s obrovským nasazením postavila nepříznivému osudu, navzdory svým
potřebám začala pomáhat jiným a dnes
je respektovanou osobností v širokém
okolí. Svůj zrakový handicap získala kvůli
úrazu, byla polita koncentrovanou kyselinou sírovou. Kyselina jí poleptala celý
obličej včetně obou očí. Má také zraněné
ruce i nohy. Od té doby má diagnostikovanou úplnou slepotu, nemá zachovaný
světlocit na žádném oku. Lékaři Martině
Půtové sdělili velmi nejisté prognózy, které se týkaly kvality jejího dalšího života.
Rozhodla se ale, že pokusí být postupně
čím dál více samostatná a nezávislá na
pomoci druhých. Jejím cílem je získat
smysluplné pracovní uplatnění. I přes
každodenní náročnou léčbu poleptaných
částí těla, časté hospitalizace v nemocni-

cích a nutné návštěvy specialistů začala
navštěvovat plzeňské Tyflocentrum. Zde
se dozvěděla o různých pomůckách
a speciálních kurzech, které pomáhají osobám se zrakovým postižením
k vysoké míře samostatnosti. Naučila se
ovládat počítač se speciálním softwarem
a ozvučený mobilní telefon. Absolvovala
také kurz prostorové orientace, aby mohla samostatně chodit tam, kam potřebuje bez pomoci ostatních. Kvůli hledání
nového pracovního místa by si chtěla své
dovednosti stále prohlubovat, aby mohla
být pro budoucího zaměstnavatele plnohodnotným členem týmu.
Dotaci předala prezidentka LC Plzeň
Bohemia Věra Krbůšková její zástupkyni z rodiny (Martina Půtová je právě
v nemocničním ošetření na jednom
z dalších lékařských zákroků), Lions Club
Plzeň Bohemia poskytl toto ocenění
jako podporu k naplnění jejích kulturních
i vzdělávacích potřeb.

Výtěžek z tohoto koncertu je vždy
věnován potřebným, především Základní
škole a mateřské škole pro slabozraké
a vady řeči v Plzni a finanční prostředky
rovněž podpoří projekt Lví očko – monitoring očních vad u dětí předškolního věku,
jehož garantem je také plzeňský dámský
Lions Club Plzeň Bohemia.
Na úspěchu večera se podílel svým
příjemným vystupováním také i moderátor Petr Čimpera.
Vydařený jubilejní 10. Slavnostní
koncert ke světovému dni zraku v Plzni
skončil, ale tradice žije dál a bude
v příštím roce pokračovat. Poděkování
patří všem členkám, které sérii deseti
koncertů organizovaly anebo se na ní
podílely a pak všem těm, kteří pravidelně
koncerty navštěvují. Odnesou si s sebou
domů nejen silný umělecký zážitek, ale
podporují svojí účastí aktivní a užitečnou
činnost dámského Lions Clubu Plzeň
Bohemia.

Lionské oftalmologické edukační centrum (LOEC)
v roce 2015
Václav Filip, LC Praha Hartig
V roce 2015 pokračovala činnost LOEC organizací sedm kurzů
s tematikou pokrývající aktuální oblasti oftalmologie, jakými
jsou diabetická retinopatie, katarakta, pediatrická oftalmologie,
neurooftalmologie, makulární degenerace, zánětlivá onemocnění
oka, refrakční vady, strabismus a další.
Z grantu SF 1751/122 se podařilo
ušetřit prostředky na osmý, neplánovaný kurz, který proběhne koncem
listopadu tohoto roku.
Jednotlivých kurzů se účastnilo
25–30 mladých oftalmologů ze střední
a východní Evropy. Přednášejícími
byli bez nároku na honorář významní
profesoři a lékaři z Německa, Izraele,
Švýcarska, Velké Británie, Finska
a Maďarska, jejichž účast zajišťuje
MUDr. Ivo Kocur, původem z oční
kliniky Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady a od roku 2002 odpovědný
za mezinárodní program očního zdraví
Světové zdravotnické organizace
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v Ženevě. Veškerou přípravu na místě
a hospodaření s grantovými prostředky
vzorně obstarává paní Renata Hajná ze
spolku VISION 2020. Na konci každého
kurzu provedou účastníci písemné
hodnocení jeho organizace i přednášejících lektorů. Tyto ohlasy jsou po celou
dobu jednoznačně pozitivní.

Lionský projekt dále pokračuje
Úspěšnost kurzů přispěla k rozhodnutí
výboru LCIF o udělení nového grantu
(SF1862/122) pro Distrikt 122
ve výši 133 000 dolarů na jejich
pokračování v období 2016–2017.
Realizace kurzů bude nadále probí-

hat v součinnosti s WHO a Fakultní
nemocnicí Královské Vinohrady (FNKV),
která hradí běžné provozní náklady
centra. Kontaktní osobou Kabinetu
pro LOEC je lion Svatava Němcová,
administrátorem grantu a vedoucím
projektu nadále zůstávají z pověření
distriktu lioni Ivo Friedjung, respektive
Václav Filip, všichni z LC Praha Hartig,
který výstavbu LOEC na konci 90. let
minulého století z podnětu profesora
Jana Kolína inicioval.
Věříme, že s podporou distriktu
zůstane tento projekt i nadále živý
jako prioritní lionská aktivita LC Praha
Hartig.

Silvia Golemová
S hranicami či bez, krajiny našej planéty sú skvostne nádherné.
Príroda je všade úchvatná, rovnako ako aj ľudia a osudy, ktoré
nonstop píšu príbehy jednotlivcov.
Ten môj sa napísal v priebehu troch
týždňov v krajine, kde žijú najšťastnejší
ľudia na zemeguli – v Dánsku.
Pobyt sa tradične začal týždňom stráveným v hosťovskej rodine,
v mojom prípade veľmi aktívnych cestovateľov a zanietených dobrovoľníkov,
ktorí mi boli príjemnými spoločníkmi
a sprievodcami nielen po pestrofarebnom Legolande, ale i časti západného
pobrežia s ľúbeznou prechádzkou po
pieskových plážach krajiny. Dedinka
Vorbasse, v ktorej táto dánska rodinka
žije, je známa predovšetkým obrovským
trhom, ktorý sa tu usporadúva rok čo
rok. Nebyť dobrovoľníkov, tento veľký
jarmok plný predajných stánkov, zábavy
a iných atrakcií nikdy nevznikne. Časom
som zistila, že pre Dánov je dobrovoľníctvo svätá vec, a tak som spoločne
s nimi pomáhala nezištne pracovať,
naplnená pocitom, aký sa v ľudskej
duši akumuluje pri prostej pomoci pre
dobro veci. Nie nadarmo je základom
budhizmu veľmi známe múdro, ktoré
hovorí: „Nie obdarovaný má byť vďačný,
ale ten, ktorý daroval, pretože obdarovaný mu umožnil dobrý skutok vykonať.“ Osvojujem si ho a stotožňujem sa
s touto úlohou priam dokonale.
Prvý týždeň sa pomaly končí a ja
sa sťahujem do dní, ktoré budú, ako

ešte netuším, mimoriadne radostnými.
Á, ešte jedna vec! Musím vyjadriť
hlboké prekvapenie, ako je celé Dánsko
od ich záhrad, cez ulice či mestá
hrdo posiate štátnymi vlajkami, ktoré
denne dvíhajú do výšok. Zatiaľ čo tu
by vás nazvali nacionalistami, Dáni sú
národovci ako sa patrí, bez ostychu,
s hlavou i vlajkou hore za čo im v stoji
tlieskam.

Priateľstvá
z lionského campu
budú trvať navždy

Nasledovné dva týždne boli naplnené rozhovormi, otázkami, výletmi,
hrami, zážitkami a spoznávaním nielen
iných, ale i seba. Boli sme ponorení
do anomálií iných kultúr, skúmaním či
degustáciou cudzokrajných jedál a zahŕňali sa veľkými porciami pozornosti
a dôvery, ktorú sme v sebe našli. Stráviť
s niekým 24 hodín denne takmer pol
mesiaca bez prestávky s vami urobí
divy. Pocítite k týmto ľuďom lásku.
Takú naozajstnú, nefalšovanú, ktorá
je základom zdravých medziľudských

vzťahov. Presných 33 mladých ľudí
z celého sveta si vybralo túto zelenú
krajinu bicyklov, dobrovoľníctva, miniatúrnych tehlových budov, slamených
striech, nesmrteľných rozprávok Hansa
Ch. Andersena a v neposlednom rade
veľmi zradného počasia. To sme aj pocítili na vlastnej koži po noci strávenej
v improvizovanej dedine z doby železnej, keď v onú júlovú noc bola nameraná teplota 10 °C a my sme veľmi
„rozumne“ spali pod holým nebom.
Okrem toho sme ale absolvovali mnoho
kurzov a kultúrno-spoločenských
podujatí, vďaka ktorým sme zabudli na
bežný svet a stali sa hlavnými hrdinami
novej postandersenovskej rozprávky.
No čas sa s nami nehrá, tlačí nás
do posledného zbohom. To moje ma
úprimne rozplakalo. Neprestávam
ďakovať a tešiť sa z príležitosti, ktorú
mi LC Nitra prostredníctvom LEO Clubu
Nitra umožnilo. Vážim si možnosť
okúsiť svet, pretože najdôležitejšie veci
v živote nie sú veci. Ľudia a vzťahy sú
to, na čom skutočne záleží. Dnes som
si istá, že niektoré priateľstvá z campu
budú trvať navždy. Odlietam spokojná,
o skúsenosť bohatšia bytosť. Ešte sa
poslednýkrát všetci objímame, lúčime
a prajeme si do života len to najlepšie!
A hlavne, ďakujeme...
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Banskobystrický minimaraton
Ján Miškovič, LC Banská Bystrica
V sobotu 6. 9. 2015 sa na námestí SNP v Banskej Bystrici uskutočnil
(den pred Banskobystrickým maratonom) Banskobystrický
minimaraton, v rámci ktorého súťažili deti v rôznych vekových
kategoriach od 300 do 800 m.

Náš LC Banská Bystrica zorganizoval
po prvý krát beh detí s OZ Nožička,
čo sú deti s viacnásobným postihom.
Kedže štart pretekov je pred sídlom
nášho LC bežalo sa na 300 metrovej
trati až pred budovu historickej radnice.
Podla postihu sa pretekalo na tom čo
ktorému dieťatu vyhovovalo kolobežky,
špecialne trojkolky, kočíky ale aj po

vlastnej osi. Naši členovia sprevádzali
detičky na celom úseku trate. Radosť
v ciely nemala konca kraja ked dostávali
skutočné medaile. Množstvo divákov
pozdlž trate povzbudzovalo a chválilo
našich malých bojovníkov. Podujatie
podporili svojou účasťou vrcholový
športovci členovia VŠC Dukla Banská
Bystrica ako aj hokejisty HC. Už teraz sa

tešia na budúci 5. ročník tohoto stále
populárnejšieho podujatia. Spoločné
foto detí s OZ Nožička a členov LC
Banská Bystrica. Slabozraké dievčatá
Danielka a Emmka si zapozovali s Olympijskou víťazkou Anastaziou Kuzminou
a čertvým Majstrom sveta s Pekingu
atlétom Maťom Tothom členmi VŠC
Dukla Banská Bystrica.

Domácí koláče členek LC Plzeň Bohemia
na Historickém víkendu 2015 v Plzni
Růžena Hrubá, LC Plzeň Bohemia
V sobotu 13. června 2015 členky
dámského LC Plzeň Bohemia již
popáté prodávaly vlastnoručně
upečené buchty, koláče a zákusky
na velké akci „Historický víkend
aneb Strašidla a mumraje Plzeňské“ konané na nám. Republiky
v Plzni. Je to víkend plný strašidel,
historických kostýmů a šermířů
v historickém centru města.
Členky propagovaly cíle lionského
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hnutí, akce pořádané klubem
LC Plzeň Bohemia a projekt
Lví očko. Výtěžek akce ve
výši 7000 Kč byl věnován
na Lví očko.

Jana Flanderová, PDG

Foto Khalil Baalbaki

Zdena a Václav Fleglovi jsou dlouholetými členy lionského klubu
LC Praha První. Naše veřejnost je zná především jako umělecké
vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru, který v září
oslavil 80 let.
Manželé Fleglovi stáli v čele tohoto
výjimečného dramatického souboru
plných 25 let a sklízeli za svoji
obětavou práci vždy velký obdiv
české kulturní společnosti. Dovedli
s úspěchem a lehkostí skloubit zájmy
šedesáti dětí, provázeli je nejen
různorodým uměleckým repertoárem,
ale i v jejich volném čase. Souborem
prošlo mnoho našich významných
umělců a také mnoho našich lionů –
všichni na toto své životní období rádi
vzpomínají, neboť měli dobrý start do
života.

Skromná lionská práce
Manželům Fleglovým osud dopřál
vždy vystupovat pospolu, vzájemně
se výborně doplňují, jsou skromní,
moderní, mají cit a lásku k lidem,
a proto jejich partnerství životní
i profesní je jedinečným pozitivním
příkladem všem.
Do lionského prostředí je přivedl
bývalý prezident klubu a později
guvernér distriktu Ladislav Bouček.
„Od samého začátku nám nesmírně
vyhovovalo, že jsme se ocitli v klubu
početně malém, tehdy i snadno
přehlédnutelném,“ vzpomíná Václav
Flegl. „Vždy jsme se dokázali sesednout k jednomu stolu, kolem něhož
padaly rozumné a uskutečnitelné
nápady. Vždyť i další manželské páry
byly respektovanými osobnostmi.
Naše vzájemná spolupráce např.
s Květou a Josefem Vejvodovými,
s manželi Hedrlínovými a s Danilenou a Zdeňkem Medovými přinášela
skutečnou radost a vždy něco nového,
co všechny obohatilo .“
Fleglovi působili v Českém
rozhlase, podpořili každoroční natá-

čení a vysílání lionských benefičních
pořadů, v nichž mj. účinkovali Hana
Hegerová, Zuzana Navarová, Radůza,
Jana Koubková, Vejvoda Trio, Javory,
Petr Skoumal, Irena Budweiserová.
Z výtěžků ze vstupného a sponzorských darů bylo financováno studium

Spolupráce s členy
lionského klubu
přinášela skutečnou
radost a vždy něco
nového

zrakově postižených středoškoláků
v Bavorsku za spolupráce a podpory
tamních lionských klubů.
Ve svém guvernérském roce
a později jsem se pravidelně zúčastňovala dnes už tradičních lionských
akcí LC Praha První, do nichž Fleglovi
dokázali zapojit nejen „dismančata“,
ale i jejich rodiče. Každoročně v lednu

je zaplněn divadelní sál pražské
Reduty při benefičním vystoupení
souboru a vždy týden po velikonocích
se koná velká dražba obrazů, soch
aj. artefaktů vzniklých ve výtvarném
ateliéru butovických škol pro zrakově
postiženou mládež. Obě akce mají
jedinečnou atmosféru a srdíčko lionů
v nich splývá s nadšenými tvůrci
a návštěvníky.

25 let u DRDS
V letošním roce dovršili Fleglovi
nejen pětadvacet sezon v čele Dismanova dětského rozhlasového souboru,
provedli ho oslavami 80. výročí
založení a předali žezlo důstojné
nástupkyni Janě Frankové, ale připomněli si také krásných čtyřicet let
manželských.
Co dodat? Určitě poděkování lionů
za vše dosavadní, pevné zdraví a také
přání, aby byli i nadále stálou oporou
všem. Mají plno uměleckých plánů, ať
se jim daří!
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LC Plzeň-City v roce 2015
František Lošan, LC Plzeň-City
LC Plzeň-City měl velmi bohatý program akcí od jara do podzimu
2015.
Hudební matiné
Dne 25. dubna 2015 bylo uspořádané
ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň již
8. Hudební matiné, určené pro nevidomé a slabozraké, o které pečují pracovníci Tyfloservisu Plzeň. Na toto matiné
se sjíždějí zrakově postižení s doprovodem, často i s vodícími cvičenými psy
z nejširšího okolí Plzně, ale i ze vzdálených míst Plzeňského, Jihočeského
a také Severočeského kraje. Tito vděční
posluchači navazují přátelské kontakty
s podobně postiženými, se kterými
by se jinak jen velmi těžko seznámili.
Pro účastníky matiné bylo na náklady
LC Plzeň-City připraveno občerstvení
před vystoupením mladých posluchačů
konzervatoře. Po koncertu byl připraven
raut s obsluhou. Mnozí účinkující pokračují v úspěšné solové karieře studiem
na prestižních hudebních ústavech
v zahraničí.

Mezinárodní kemp mládeže
Ve dnech 27. 6. – 11. 7.2015 jsme
hostili v Plzni 30 účastníků v kempu
mládeže ze 17 zemí. Zahájení kempu
proběhlo za přítomnosti prezidenta
pořádajícího Lions Club Plzeň City
MUDr. Lukáše Bolka, PhD. V průběhu
kempu přijel na dva dny i chairman
výměny pro D-122 Martin Rafaj. Během
dvou týdnů účastníci poznali Plzeň,
kde navštívili např. synagogu, výstavu
Techmania a další pamětihodnosti. Ani
letos nechybělo přijetí na radnici tentokrát místoprimátorem, na které navázalo téma Plzeň 2015 – Evropské hlavní
město kultury a projekt Depo. Dále
účastníci navštívili Český Krumlov a absolvovali prohlídku místního unikátního
barokního divadla. Výlet do Karlových
Varů byl zpestřen návštěvou zámku
v Bečově nad Teplou, s prohlídkou
Relikviáře svatého Maura. Poslední dny
strávili mladí účastníci kempu v Praze, odkud také odlétali domů, nebo
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pokračovali do rodin. Studentka Jana
Krocová, vítězka soutěže o titul „Kandidát slušného občana“, měla hrazený
pobyt na kempu. Největší zásluhu na
tomto kempu měli již tradičně Jaromír
Kašpar, ing. Vladimír Folk a PhDr. František Slováček. Naše poděkování zasíláme do K. Varů a do Prahy – ing. Janu
Kalašovi – zajištění pobytu mládežníků
v K. Varech a v Praze.

Výlety na Šumavu
Ani období dovolených a prázdnin není
bez lionských aktivit. Pokračují pravidelné schůze, které jsou ještě zpestřeny
tradičními akcemi – posezení pod třešní
u Kašparů, kde je příjemné letní posezení a setkání s dalším přáteli našeho
klubu. Letos jsme obohatili letní aktivity
o návštěvu Šumavy u našeho člena
dr. Miroslava Rymeše. Cestou jsme se
zastavili u sochy sv. Jana Nepomuckého na mostě přes řeku Otavu v Čepicích u Sušice. Je to největší skleněná
plastika tohoto světce na světě, kterou
vytvořila sklářská výtvarnice Vladimíra
Tesařová,žijící v Dobré Vodě u Hartmanic. V září jsme po krátké několikaleté
přestávce byli pozváni na houby ke
Kodetům. Bylo na co vzpomínat, neboť

za života našeho významného člena
Jaroslava Kodeta to bylo nejméně 15
houbařských ročníků, při kterých jsme
pod dohledem zesnulého, zakládajícího
člena, významného mykologa doc. Pyška, připravili houbovou smaženici v rekordním houbařském roce ze 45 druhů
hub. V letošním roce jsme jen vzpomínali na uplynulé bohaté houbařské žně.
Obě setkání byla zpestřena hudebním
duem Jaroslav Špelina – klávesy a Jan
Ježek – housle, kteří nás věrně doprovázejí na našich významných klubových
setkáních.
Mnozí naši členové nevynechali ani
letošní tradiční pochod Klenčí – Furth
im Wald, který organizuje náš člen
ing. Jürgen Kögler z Furt im Wald,který
pokračuje v tradici, kterou po roce
l989 obnovil jeho otec Oskar Kögler –
nadšený propagátor česko-německých
vztahů. Na malebné, 18 km turistické
trase, na pomezí české a bavorské
strany Šumavy se scházejí Češi i Němci
a mnohdy i zahraniční turisté ze vzdálených oblastí Bavorska a Česka i ze
zámoří, kteří z nejrůznějších důvodů

Lioni bez čepic v Čepicích

Odpočinek v polovině trasy
Klenčí – Furth im Wald

emigrovali a navštěvují svoje příbuzné.
V polovině trasy je připraveno občerstvení za doprovodu dudácké muziky. Je
to významná akce posilující vzájemné
německo-české vztahy, zakončená ve
večerních hodinách bohoslužbou ve
Furtu a pohoštěním při muzice a tanci
pro ty, kteří nevyčerpali svoje síly a elán
při téměř celodenním putování

Mezinárodní aktivity
Součástí mezinárodní aktivity byla
odborná archeologická přednáškou
docenta dr. Hanse Loserta. Tuto akci
pro náš LC klub připravili lioni ze
Schwandorfu jako dárek našemu klubu
a současně také městu Plzni v rámci
Evropského hlavní města kultury 2015.
Přednáška byla pro veřejnost na téma
Raně středověké slovanské osídlení
v bavorském Oberpfalzu – Iffelsdorf,
konané v překrásné novorenesanční
budově Západočeského muzea v Plzni
dne 10. 9. 2015. Přednáška vycházela
z archeologického výzkumu kolektivu
doc. Hanse Loserta, který zmapoval dosud nepublikované důkazy osídlení této
lokality slovanskými kmeny, datované
do 8. století. Opět jsme si uvědomili
společnou historii a vzájemné prolínání
obou kultur sousedících národů. Vstup
byl volný, přesto se vybralo 10 000 Kč,
které budou předány Tyfloservisu.

monie Aue), který dirigoval japonský
dirigent Naoshi Takahashi. Koncert byl
v Měšťanské besedě v Plzni, postavené
v novorenesančním slohu, se secesní
uměleckou výzdobou. Organizátory
koncertu byly LC Aue/Schwarzenberg,
LC Plzeň – City, Konzervatoř Plzeň, pod
záštitou primátora města Plzně Martina
Zrzaveckého u příležitosti oslav Plzeň
– Evropské hlaví město kultury 2015
s podporou mnohých sponzorů. Tento
koncert je rovněž připisován městu
Plzni jako dar lionských klubů. Filharmonici z Aue pro nás připravili ukázky ze
skladeb Bedřicha Smetany a Antonína
Dvořáka. Na koncertu zazněl i 2. klavírní koncert f-moll F.Chopina v přednesu
klavíristky Ely Kalčevy, absolventky
konzervatoře v Plzni. Nyní studuje na
Hochschule für Musik Carl Maria von
Weber v Drážďanech, kde získala sti-

pendium Brücke/Most-Stiftung a DAAD
Bonn. Vystoupení na koncertě jí nabídl
japonský dirigent Naoshi Takahashi
po účinkování na Hudebním matiné,
pořádané každoročně LC Plzeň – City.
Lionský klub Plzeň – City se zasloužil
o setkání dirigenta s nadějnou klavíristkou. Klavírní koncert, komponovaný ve
stylu concerto brillante, umožnil klavíristce prezentovat technickou vyspělost
a zároveň lyrické podání Chopinovy
skladby. Po přestávce jsme vyslechli
skladby saského skladatele Petera Gasta – předehra ke komické opeře Lev
z Benátek a skladbu bavorského skladatele Maxe Regera: Variace a fuga na
téma L.van Beethovena, op. 86. Těmito
skladbami nás filharmonici seznámili
s tvorbou významných německých
skladatelů z přelomu 19. a 20. století.
Pro přítomné to byly nádherné umělecké zážitky. Našimi aktivitami, zejména
pak spoluprací s německými LC kluby,
podporujeme na úrovni občanských
iniciativ upevňování mezinárodních
vztahů s nejbližšími sousedy. Vytvářením pevných svazků v rámci Evropy
chráníme naši vyspělou kulturu před
pronikáním neevropské, nesnášenlivé
a mnohdy militantní kultury.

Klavíristka Eli Kalčeva
a Erzgebirgische
Philharmonie Aue

Benefiční koncert
Vyvrcholením naší klubové aktivity byl
Benefiční koncert Krušnohorské filharmonie z Aue – (Erzgebirgische PhilharČESKÝ A SLOVENSKÝ LION 21

Aktivity v srdci Slovenska
Bohumír Krátky, 2.VDG
Leto, pre niekoho obdobie dovoleniek, prázdnin, či uhorková sezóna.
Pre členov klubu Heart of Slovakia je to obdobie letných aktivít,
ktoré opakovane navštevujú lioni z celého distriktu a zviditeľňujú
nás v regióne.
Krátko po prevzatí úradu prezident
klubu Ján Líška odštartoval 9. ročník
splavu Levov zo srdca Slovenska. Ráno
4. júla spolu 50 vodákov vyštartovalo
na celodennú plavbu po rieke Hron,
na ktorej počas prestávky nechýbal
ani výstup na zrúcaninu Šašovského
Hradu. Na jar, pri plánovaní tejto
aktivity sme vedeli, že termín nie vždy
vyhovuje všetkým a tak sme ďalší
10. ročník splavu Levov zo srdca
Slovenska usporiadali 18. júla. Týmto
sme umožnili 38 vodákom pôžitok
z celodennej plavby a výstup na hradby
Revištského zámku.
„Dva ročníky jedno leto, koľko
ročníkov bude o rok?,“ takto sa
členovia klubu pýtali pri hodnotení
oboch aktivít a spomínali na „začiatky“, kedy hľadali odpoveď na otázku,
či môže byť tento spôsob atraktívny
pre lionov a ich priateľov.
Takto naštartovaný lionský rok
sme v auguste doplnili o novú činnosť,
usporiadali sme Detský Letný Lions
Tábor 2015 pre deti z Detského
domova Bratislava. V Chate nad
Králikami sme počas druhého augustového týždňa umožnili pobyt deťom,
ktoré v najhorúcejšom letnom období
trávili všetok voľný deň na lesných
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cestách pod stromami. Členovia klubu
sa pripojili k turistickej vychádzke

Podpora detských
aktivít – dôležitá
úloha lionského
hnutia

na Skalku a nevynechali ani večernú
diskotéku. Najväčším prekvapením
pre členov klubu bolo vidieť deti bez

mobilov, iPadov a iných elektronických
„zázrakov“. Výsledkom tohto pobytu
je rozhodnutie zorganizovať tábor pre
deti lionov nášho distriktu v lete 2016.

Pomoc žiakom školy v Kremnici
Každoročne začiatkom školského roka
navštívime žiakov internátnej školy
Viliama Gaňu v Kremnici, zaželáme
im veľa síl a energie a prinesieme im
drobnosti – farbičky a perá. Tento rok
sme sa rozhodli dopriať im zážitok, ktorý je pre nich málo či vôbec dostupný.
16. septembra členovia klubu prišli do
areálu internátu na štvorkolkách, aby
previezli každého žiaka. Fotografie,
vietor vo vlasoch, krik a radosť boli
výsledkom, ktorý umožnil zabudnúť
na fakt, že škola sa začala. Atmosféra tohto popoludnia nás ubezpečila
v tom, že je potrebné a správne hľadať
a skúšať nové formy, ktorými slúžime
komunite.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa
všetkým účastníkom našich podujatí,
ktorí tvoria atmosféru našich akcií
a spoluvytvárajú možnosť následnej
službe, ktorou Lions Club Heart of
Slovakia napĺňa motto We serve!

Téměř 1500 brýlí pro projekt Lions recycle for sight
Eva Zouzalová, LC Praha Strahov San Giorgio
LC Praha Strahov San Giorgio shromáždil letos obrovské množství
brýlí na pomoc slabozrakým dětem i dospělým v rozvojových zemích.
Světová zdravotnická organizace (WHO)
odhaduje, že zrak téměř 25 % světové
populace se může zlepšit používáním
korekčních čoček. To znamená téměř
500 milionů lidí. Recyklování jednoho
páru brýlí stojí pouze 8 amerických
centů, avšak cena za korekci slabého
zraku je pro obyvatele rozvojových států
astronomická. Neléčený slabý zrak
pak může vést ke ztrátě zaměstnání,
u žáků může vyvolat potíže se studiem
a v konečném důsledku způsobit až
slepotu. Recyklace starých brýlí a jejich
následné darování lidem v rozvojových zemích je proto důležité a lionský
projekt „Lions Recycle for Sight“ velmi
prospěšný.
V České republice není recyklace
brýlí ještě zcela běžná, vzniká ale stále
více akcí na podporu podobných charitativních projektů. Jedna z takových akcí je
i červnový Evropský týden udržitelného
rozvoje, kde jde o celoevropskou inicia-

tivu propagující myšlenku udržitelného
rozvoje a iniciativy, které se udržitelnému
rozvoji věnují. Do letošního ročníku byl
přihlášen i lionský projekt sběru starých
brýlí, díky iniciativě ředitelky pražské
CSR agentury Flagship Communications,
Sandry Zouzalové, která nabídla svoji
pomoc při propagaci sběru starých brýlí
LC klubu Praha Strahov San Giorgio
a umístila sběrnou krabici do své
kanceláře.
V rámci propagace akce se agentura
Flagship spojila s Komerční bankou,
které se akce natolik zalíbila, že se ji
rozhodla uspořádat ve svých pobočkách
a centrále. Během jednoho měsíce se
tak vybralo 1465 brýlí. Iniciativa pod
názvem „I staré brýle mohou pomáhat“
byla zaměřena na zaměstnance banky
a to na dobu jednoho měsíce.
Vše proběhlo v termínu od 1. do 30.
července 2015 a zapojilo se celkem 42
poboček Komerční banky v rámci celé

České republiky. Z těch nejaktivnějších
s největším výběrem brýlí byly pražské
pobočky a moravskoslezské pobočky.
Celkem se podařilo nasbírat 1465 kusů
brýlí, z nichž většina byla dioptrických.
Brýle byly předány presidentu LC
klubu Praha Strahov San Giorgio ing.
Milanu Horáčkovi a poputují do regionálních Lions Eyeglass Recycling Centers
(LERCs). LERC dobrovolníci a optici brýle
vyčistí, seřadí podle optické mohutnosti
a zabalí je. Poté budou distribuovány
lidem v rozvojových krajinách.

Viditeľné výsledky na konkrétnych adresách
Bohdana Machajová, prezidentka LC Bratislava Dovina
Dámy v modrých zásterách – takú majú prezývku členky
charitatívneho dámskeho Lions Club Dovina. Je ich dvadsať a vedia
sa naozaj oddane zapáliť pre dobro veci.
V mesiaci júni bilancovali dámy
pracovný rok 2014/2015. Na Vianočných trhoch, Dobrých trhoch, Medzinárodnej výstave Flóra ich môžete vidieť aj
na iných akciách v uliciach mesta. Vždy
predávajú vlastnoručne pečené koláče ,
kávu či tradičný punč. Finančný výťažok
zo všetkých akcií sa venuje výlučne
charite presne v súlade s medzinárodnými pravidlami lionského hnutia. Generálnou líniou záujmu lionsov sú slabo-

zrakí ľudia, ale stanovy Lion´s hnutia
v zmysle hesla WE SERVE – my slúžime,
pripúšťajú možnosť podpory aj inak
hendikepovaným ľuďom.
Lions Club Dovina už 13 rokov
podporuje Seniorcentrum na Podjavorinskej ulici. Členky začiatkom tohto
kalendárneho roku venovali rámy na
okuliare seniorom. Celkové finančné
tohtoročné rozdávanie prostriedkov bolo
veľkorysé. Príspevok 1500 € prevzal

riaditeľ Seniorcentra PhDr. Matej Alex
na Podjavorinskej ulici v bratislavskom
Starom Meste. Za darované prostriedky
plánuje vedenie Seniorcentra zakúpiť
mobilné vážiace kreslo pre váženie
chorých a zdravotne postihnuté osoby.
Časť príspevku pôjde na zakúpenie
ventilátorov do kúpeľní v Seniorcentre a na zaobstaranie germicídneho
žiariča na ničenie mikroorganizmov vo
vzduchu.
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Po 700 € venovali členky štyrom
vážne chorým ľuďom, ktorých situácia
je ťažko zvládnuteľná zo zdravotného
i sociálneho hľadiska.
Dámy z Lions Club Dovina taktiež
odhlasovali finančný príspevok 1 000 €
pre deti zo Základnej školy na Jeleniej
ulici. Vedenie školy zastúpené PhDr.
Nadeždou Točenou s radou rodičov
rozhodli, že prostriedky investujú do
interaktívnej tabule pre vybavenie
špeciálnej multimediálnej učebne, ktorá
bude spĺňať technické požiadavky na
kvalitnú výučbu.
Posledný príspevok 400 € členky
Lions Club Dovina študentovi, ktorý
získal štipendium na dvojtýždenný
akademický program na univerzite
v Yale v USA, avšak jeho rodičia mu
nevedia poskytnúť peniaze na letenku.
Ak teda stretnete niekde dámy
v modrých zásterách s logom lionského
hnutia – levom na prsiach, ktoré Vám
budú ponúkať za pár drobných skvelé
koláče, vedzte, že je to celkom iste na
dobrú vec.
Leto sme zavŕšili v Bratislave veľmi

peknou prezentačnou akciou a to
17., 18. a 19. júla, kde na Bratislavských hradbách mali možnosť predstaviť svoje aktivity všetky bratislavské
kluby. Vďaka námestníčke primátora
Bratislavy pani MUDr. Ivete Plšekovej
a starostovi Starého Mesta Bratislava
p. Radoslavovi Števčíkovi sme mali
možnosť tri dni prezentovať naše hnutie
verejne. Prijali sme ponuku, aby sme tak

mohli zvýšiť povedomie našej značky
a chceli sme umožniť verejnosti lepšie
nás poznať a predstaviť jej čo vlastne
hnutie Lion´s robí. Okrem kultúrneho
programu ste tam mohli stretnúť členov
všetkých šiestich bratislavských klubov
a pozrieť si ich prezentácie.
Veríme tak, že sa nám podarilo
vďaka Bratislavskej samospráve novú
tradíciu.

Charitativní golfový turnaj LC Diana Karlovy Vary
Dagmar Benešová, II. sekretář LC Diana Karlovy Vary
Čtvrtek 18. 6. 2015 byl dnem konání
již 8. ročníku charitativního golfového
turnaje, který uspořádal dámský klub
LC Diana Karlovy Vary na golfovém
resortu v Sokolově.
Výtěžek z tohoto turnaje byl úctyhodných 238 tisíc korun, který byl věnován
nevidomým Nikolce Bukociové z Karlových Varů a Natálce Táborské z Chebu,
tělesně postiženým plavkyním Vendulce
Duškové a Nikolce Habermannové
z Karlových Varů a tělesně postiženému
Matěji Židlickému z Ostrova. Klub Diana
již několikátým rokem podpořil i SK
Kontakt, který svou činnost rozvíjí pod
vedením Mgr. Štěpánky Řehořkové. Tato
plavecká akademie ve svých řadách
sdružuje nejen tělesně postižené plavce,
ale je otevřena i plavcům a plavkyním se
zrakovým a mentálním postižením.
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Pod hlavičkou sportovního klubu
SK Kontakt plave a závodí Vendulka
Dušková, která je dámským klubem
Diana již několikátým rokem podporována. Vendulka opět vítězila ve své
plavecké kategorii na Mezinárodním
mistrovství Německa, které proběhlo
v Berlíně letošního roku v dubnu, a tím
se nominovala na Mistrovství světa
v Glasgow, které proběhne zanedlouho
v červenci. Dámský klub má z jejích
úspěchů velkou radost a věří, že
podpora, která je Vendulce věnována,
slouží dobré věci.
Všichni příjemci podpory si pro své
šeky přišli osobně a mohli tak vychutnat
atmosféru krásného dne spolu s těmi,
kteří nejsou ke svému okolí lhostejní
a byli ochotní přispět k radosti všem
obdarovaným.

Menton – oslava narodenín a partnerstva
lionskeho hnutia
Rela Horvátová, LC Bratislava Danubius
V kúzelnom mestečku na Azúrovom pobreží Francúzska, v Mentone,
sme si pripomenuli okrúhle výročia založenia LC Menton
60. a LC Bratislava Danubius 25.
Naši priatelia z LC Menton, ktorí nám
pomohli pred 25 rokmi pri zakladaní
klubu na Slovensku, ako jedného z prvých v ponovembrových premenách
našej spoločnosti.U nich dlhoročná
tradícia charitatívneho hnutia sa u nás
pred 25 rokmi iba rozbiehala. Vďaka
nim a menovite Štefanovi Kopajovi,
prešlo nadšenie cez jeho sestru Evu
Šelejovú, zakladajúcu členku nášho
klubu k nám a tak sa začalo naše
dlhoročné partnerstvo. Od samého
začiatku našej cesty nám pomáhali
a zasvätili nás do pocitu a potreby
verejne pomáhať druhým
JUMELAGES Lions klubov Mentonu
sa konala 10.septembra 2015
v krásnom olivovom háji v spoločnosti
partnerských klubov LC Mentonu a to
LC Bratislava Danubius, LC Ventimiglia
a LC Milano z Talianska a LC Liverpool
z Anglicka. Priateľstvo, tolerancia
a túžba pomáhať pripomína základy
partnerstva a ctí všetkých zúčastnených. BOL TO SVIATOK LIONIZMU.
Účastníkov stretnutia privítal
bývalý prezident klubu LC Menton
Štefan Kopaj, nasledovali príhovory
prezident LC Menton Daniel Mineo,

starosta mesta Menton Jean-Claude
Guibal, zakladajúca členka nášho LC
Bratislava Danubius Eva Šelejová, PDG
Juraj Schwarz a prezidenti ostatných
zúčastnených partnerských klubov.
Na záver sa podpísala listina –
Charte de Jumelage.

25 rokov v rodine lionského
hnutia
Hostitelia pripravili v príjemnom prostredí, ktorému prialo aj počasie matiné s dobrým jedlom, hudbou a hlavne tou „človečinou“ – priateľským
posedením a debatou. Neodmysliteľná
výmena darčekov a symbolík lionského
hnutia, to všetko súzvučilo, úprimné
slová priateľov, bilancovanie a budúcnosť.
Ctíme si 25 rokov spolužitia v tejto
rodine lionského hnutia a ďakujeme
našim priateľom z francúzskeho LC
Menton za ich pozvanie, ktoré je
ďalším impulzom pre udržiavanie
našich vzťahov a priateľstva pre
súčasnú i budúcu generáciu lionistov.
Oslávili sme spoločne narodeniny,
v dobrej spoločnosti - 25 a 60 rokov.
„Au revoir“ na Slovensku.
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Pod kancléřskou kuratelou
Jaroslav Novotný, šéfredaktor, LC Praha Bohemia Ambasador
Metternich-Winneburg-Ochsenhausen Clemens Wenzel Nepomuk
Lothar kníže, vévoda z Portelly, tak zní celé jméno muže, který
v období let 1826-1848 zastával funkci rakouského kancléře. Muže,
který byl nenáviděn snad v celé Evropě.

Metternichové získali Kynžvartské
panství již v roce 1623 jako konfiskát
po bitvě na Bílé hoře a obývali jej až
do roku 1945. Kancléř Metternich
však byl nepochybně nejslavnějším
příslušníkem starobylého rodu, který
zámek v Kynžvartu užíval a který
ho ve dvacátých letech 19. století
nechal přestavět ve stylu vídeňského
klasicismu, tedy do podoby, ve které
ho můžeme vidět i dnes.
Jen stěží bychom mohli najít
jakékoli styčné body mezi mocenským vládním systémem realizovaným právě kancléřem Metternichem
a směřujícím k udržení feudálního
absolutismu proti hnutím za občanská a národní práva a lionským
hnutím, vycházející z humanitních
zásad pomoci bližním. Ale právě na
zámku Kynžvart, kde starý kancléř
žil na sklonku svého života, proběhla
ve dnech 2.–4. 10. 2015 další
jumelage mezi lionskými klubu LC
Dresden-Centrum a LC Praha Bohe-

Slavnostní večeře ve velkém
sále Zámecké restaurace
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mia Ambasador. Zámecký komplex,
ležící stranou od lázeňského centra
v Kynžvartu, zahrnuje kromě zámku

Lionské
jumelage posilují
sounáležitost lionů
k mezinárodnímu
lionskému hnutí

i rozsáhlý soubor hospodářských
stavení, která jsou z části rekonstruována a přeměněna na hotel se

zámeckou restaurací známou svými
zvěřinovými specialitami. Nakonec
nejednalo se o první lionskou akci
na tomto místě -loni se zde pořádal
i golfový turnaj na blízkém golfovém
hřišti.
Setkání se zúčastnilo celkem
19 lionů (10 z Prahy, 9 z Drážďan),
takže i s rodinnými příslušníky nás
bylo celkem 41, takže se jednalo
o největší jumelage těchto lionských
klubů pořádanou v Čechách.
V pátek večer se lioni obou klubů
postupně sjížděli do Kynžvartu na
setkání ve velkém sále Zámecké
restaurace, kde se konal úvodní raut,
při kterém si mohli účastníci setkání
pochutnat na tamních specialitách,
zejména na vynikajícím jelením guláši
a při pivu, které k němu neodmyslitelně patří, se rozproudila živá přátelská debata.

Zámek Kynžvart
Sobotní program otevřela návštěva
zámku Kynžvart. jeho prohlídka
se uskutečnila ve dvou skupinách
s německým a českým výkladem.
Kynžvartský zámek zaujme nejen
elegantním architekonicky vytříbe-

Drážďanští lioni před
Zpívající fontánou
v Mariánských Lázních

ným exteriérem s kašnou na nádvoří,
ale i velmi zajímavým interiérem,
ve kterém jsme navštívili mimo
jiné i pracovnu kancléře Metternicha a obdivovali jsme zámeckou
knihovnu, jednu z největších svého
druhu v České republice. Na závěr
prohlídky se s námi rozloučily i dvě
egyptské mumie staré přes 3000 let.

Mariánské Lázně
Odpoledne využila většina účastníků
jumelage k návštěvě blízkých Mariánských Lázní, kde obdivovali malebné
prostředí lázeňského centra s ústřední kolonádou a mohli případně
ochutnat léčivé prameny nebo známé
lázeňské oplatky. Co však psát
o Mariánských Lázních – citujme,
co o nich napsal člen našeho klubu
spisovatel Vladimír Páral, který zde

žije: „V knize Playgirls jsem si vytvořil
sen, který se mi splnil. Je tam hrdina,
který říká, že chce žít v Mariánských
Lázních, meditovat ve Ferdinandu
a pak přejít k dalšímu pavilonu, tam
zase meditovat a pak jít domů...
A ono to nastalo.“ My jsme byli rádi,
že tento sen, alespoň na malou chvíli
mohli snít i naši lionští přátelé.
Zážitky sobotního programu jumelage umocňovalo nádherné počasí:
Sluníčko na nás svítilo z azurově
modré oblohy, takže jsme zapomínali,
že je vlastně již říjen.

Slavnostní večeře
Večer jsme se opět shromáždili na
slavnostní večeři ve velkém sále Zámecké restaurace. Účastníky jumelage pozdravili prezident LC Praha Bohemia Ambasador Jan Haur a za LC

Dresden Centrum pastprezident Jürgen Eisenkol, dlouholetý pověřenec
klubu pro jumelage s naším lionským
klubem. Oficiální část večera plynule
přešla do neformální zábavy, která se
protáhla do pozdních nočních hodin.
V Kynžvartu jsme prožili příjemný
víkend, většina lionů se takového
setkání neúčastní poprvé a tak může
říci, že jsme se zde setkali se starými
dobrými přáteli. A všichni se již
těšíme na další společnou lionskou
akci.
Na závěr samozřejmě nelze
nepoděkovat hlavnímu organizátoru
celé jumelage, prvnímu guvernéru
našeho distriktu Vojtěchu Traplovi, na
jehož bedrech ležela organizace celé
akce a který se svého úkolu, kterého
se sám dobrovolně ujal, zhostil na
jedničku.
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Príjemne stretnutie s Matejom Tóthom
Erik Valovič, prezident LC Zvolen
Chceli by sme sa s vami podeliť o skvelý zážitok zo stretnutia
s tohtoročným majstrom sveta v chôdzi na 50 km Matejom Tóthom,
ktorý zavítal na naše každomesačné zasadnutie klubu i napriek
tomu, že je po skvelom výkone v Pekingu určite „na roztrhanie“.
Stretnutie bolo veľmi milé, rozprával
veľa zaujímavostí o tréningu, životospráve, dopingu, o pocitoch keď
prešiel v Pekingu cieľom, nevyhli sme
sa ani debate o toalete, na ktorú si
počas pretekov musel ako vedúci
pretekár „odskočiť“. Počas svojej
športovej kariéry „prešiel“ doteraz
86 tisíc kilometrov, čo je viac ako
dvakrát okolo sveta! Spomenul aj
najbližšie plány do budúcnosti, predovšetkým olympijské hry v Brazílii.
Matej je veľmi sympatický,
skromný a pokorný človek o čom
svedčia aj jeho slová: „Ešte pred
mesiacom by som povedal, že
majster sveta je nejaký poloboh, no
teraz, keď som to dosiahol ja, tak
si hovorím, že by to mohol dokázať
hocikto. Ja som stále ten istý Maťo
Tóth, ktorý tu bol pred mesiacom,
pred rokom a taký sa budem snažiť
byť aj ďalej. Atletika mi dala všetko,
som jej vďačný.“
Bolo úžasné stretnúť sa s ním.
Zanechal v nás veľmi príjemné pocity
a dojmy. No nielen to. Daroval Lions
clubu Zvolen svoje víťazné tenisky
z majstrovstiev sveta! Pokúsime
sa ich vydražiť a prostriedky použijeme v našej charitatívnej činnosti.
Matejovi ďakujeme za pekný záži-
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tok z majstrovstiev sveta, za pekný
zážitok zo stretnutia s ním i za skvelý
dar. Prajeme mu veľa zdravia a síl do
ďalšej športovej kariéry i veľa šťastia
a spokojnosti v súkromnom živote.

Majster sveta
v chôdzi na 50 km
má záujem pomáhať
tým, ktorí to
potrebujú

Zlatá medaila sa stala
predmetom záujmu členov
klubu

25. výročí založení LC Teplice
Roman Dietz, tiskový mluvčí LC Teplice
Lions Club Teplice oslaví letos 25. výročí své činnosti. LC Teplice byl
evidován od června 1990 a dne 23. října 1990 byl jako pátý klub
v České a Slovenské republice registrován Ministerstvem vnitra ČR,
čímž se řadí do nejstarší historie v celorepublikovém lionském hnutí.
První zakládací setkání proběhlo
30. března 1991, sponzorským
klubem byl švédský LC Linköping
Valla. Klubové schůze probíhaly
v Lázeňském domě Beethoven, později
v hotelu Prince de Ligne v Teplicích.
Prvním prezidentem klubu byl Jan
Tůma, dalšími prezidenty byli J. Štěrba,
A. Nárovec, J. Wolf, M. Labanič, V.
Kadlus, V. Tichý, L. Koštíř, M. Hašek, V.
Feix, S. Němec, J. Abraham, M. Pichrt
a M. Nemrava.
Práce klubu prošla mnoha zkouškami a nyní se dostává na vysokou
úroveň. Členové klubu pracovali i ve
funkcích Distriktu 122 jako zónoví
chairmeni, pověřenci pro práci
s mládeží, členové distriktu, ve funkcích 1. a 2. viceguvernéra i ve funkci
guvernéra distriktu. Vystupovali na
distriktních shromážděních především
v Německu, Itálii a Švédsku. Čerpali
z práce zahraničních distriktů a zúčastnili se i mezinárodních kongresů v San
Diegu, Hamburku, na Havaji a spolupracovali s vedením LC International
v Oak Brooku v USA. Mimo klubové
akce LC v Teplicích byla využita i aktivita jeho členů při zakládání Oftalmologického centra pro školení lékařů
pro východní Evropu a Asii v Praze na
Vinohradech.
LC Teplice se vždy snažil naplnit své poslání v oblasti veřejného
prospěchu a zejména i dobročinnosti.
Jako příklady lze uvést finanční dary
na zmírnění následků přírodních
katastrof v České republice i ve světě,
ale i na výstavbu nové nemocnice
v Keni. Další prostředky byly v minulém
období poskytnuty Nadaci pro děti
při selhání ledvin, Dětskému domovu
v Krupce, Dětskému domovu Bořislav,
Domovu důchodců v Bystřanech,
Domovu spokojeného stáří v Žalhos-

ticích, Domovu důchodců Na Mlýnici,
Nemocnici v Teplicích, Kojeneckému
ústavu v Teplicích, Konzervatoři Jana
Deyla pro zrakově postižené v Praze
aj. Hodnota finančních prostředků pro
potřeby těchto institucí již převýšila
4 miliony Kč.

Tradiční aktivity klubu
Od roku 2009 pořádá LC Teplice
vánoční trhy a je pořadatelem dalších
společenských a kulturních akcí, např.
benefičních koncertů, koncertů pro
dětské domovy a domovy důchodců aj.
V roce 2013 se LC Teplice zapojil
do akce lionského hnutí Lví očko,
v rámci něhož zabezpečuje na své
náklady preventivní vyšetření očí
dětí předškolního věku v mateřských

školách teplického okresu. V létě 2014
získal Lions club 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.
Ve školním roce 2014–2015
proběhlo pod patronací členů LC
Teplice měření zraku dětí v mateřských
školách v Teplicích, Dubí a Bořislavi.
Díky odborné pomoci paní Kateřiny
Novotné z KN Optik byl zkontrolován
zrak celkem 1 140 dětí. Oční vady jako
je např. hypermetropie, amblyopie,
myopie či astigmatismus byly zjištěny
u 167 dětí, tedy u 16 %.
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Jan Haur, ZCH, LC Praha Bohemia Ambasador
Webový portál našeho distriktu je díky aktivitě všech Lionů
naplňován obsahem, jako jsou aktuality, fotogalerie či články.
Postupně doplňujeme i další možnosti jeho užití, s jednou z nich vás
má seznámit tento příspěvek.
Na podnět nynějšího guvernéra
Františka Kočky jsme začali přemýšlet
o dalších možnostech využití informací
o členech klubů, sdružených v distriktu,
které máme v databázi portálu. Databázi zatím, mimo zobrazování seznamů
Lionů, používáme pro zasílání informací a avíz členům a funkcionářům.
Její možnosti jsou ale širší. Víme, že
vzájemná informovanost o ostatních
Lionech, těch „za dveřmi mého klubu“
je často jen malá. Přitom Lioni jsou
velmi zajímaví po osobní i pracovní
stránce. To je možno jistě a i rychle
změnit – stačí „jen“ informace, které
máme nebo snadno můžeme mít,
uvolnit k použití a průběžně udržovat.
Pak už při návštěvě města kde je klub,
či hledání možností spolupráce, mohou
Lioni snadno najít spolehlivé partnery
a přátele. Cílem je prostě zlepšit Lionskou vzájemnost.
Tím se dostáváme k projektu WHO-is-WHO, který si klade za cíl podporovat právě tuto vzájemnost. Jak?
Jednoduchým nástrojem pro vyhledávání Lionů. Jde to velmi snadno – po
přihlášení do portálu je v levém panelu
zobrazen odkaz WHO-is-WHO v D-122,
kliknutím na něj portál zobrazí jednoduchý formulář, do vstupního pole stačí
zadat dotaz, například advokát a kliknout na tlačítko „Vyhledat“. Program
vyhledá a zobrazí všechny Liony, kteří
mají ve svých datech slovo „advokát“,
například v povolání či oboru činnosti.
Opravdu – dotázat se není složité.
Pokud chcete zadat více kritérií, je to
jistě možné, pokud je výsledků příliš
mnoho, zkuste změnit pořadí slov
(„advokát Praha“ není to samé, co
„Praha advokát“).
Podmínkou smysluplnosti této nové
možnosti portálu je samozřejmě uvolnění údajů Lionů a průběžná aktualizace těchto údajů. Obojí je plně v rukou
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sekretářů a správců webu jednotlivých klubů. Uvolnění údajů znamená
povolení toho, aby ostatní přihlášení
Lioni viděli nejen jméno, ale i povolání,
obor činnosti a kontaktní údaje Lionů
v klubu a mohli podle nich vyhledávat. Uvolnění se provádí v redakci –
podrobný popis je v návodu, který je
v portále k dispozici zde:
www.lci-d122.org/data/editor/
File/PRO_CLENY_MANUALY/sekretari_zakladnimanual-aktualityclenove-ver2.pdf, strana 9. Přístup z hlavní
strany portálu www.lci-d122.org přes
menu „Informace o Lionech“, položka
„Oficiální dokumenty“ – zde na konci
stránky. Průběžné udržování databáze členů pak potřebujeme všichni.

Nemáme elektronickou výměnu dat
s centrálou v Oak Brooku, proto je
nutno aktualizace provádět paralelně.
Přihlašování do portálu je předpokladem pro užití této nové funkce - návod
jak získat přístupové údaje a pak se
přihhlásit je k dispozici zde:
www.lci-d122.org/prihlasovani.
V případě jakýchkoli nejasností se
prosím obracejte na správce webové
prezentace distriktu. Stejně tak
uvítáme zpětnou vazbu – zkušenosti
uživatelů a návrhy na případné zlepšení. Již nyní je jasné, že bude třeba
určité normalizace údajů, jako jsou
povolání, na tomto úkolu již pracujeme.
Spolupráce ze strany sekretářů klubů
bude velmi vítaná a nutná.

Miroslava Jaššová, prezident LC Bratislava Pressburg
Dňa 6. 10. 2015 sa uskutočnilo výjazdové stretnutie LC Bratislava
Pressburg, na ktoré boli pozvaný zástupcovia Dištriktu 122.
Cieľom výjazdového zasadnutia bolo predstavenie priestorov
areálu Penziónu Harmónia v Modre za účelom zorganizovania
medzinárodného kempu mládeže Dištriktu 122 v roku 2016.
Zasadnutia klubu sa zúčastnili okrem
členov klubu nasledovní hostia:
Bohumír Krátky, 2. Viceguvernér
distriktu z LC Heart of Slovakia, Juraj
Koreň, Zónový chairman SR – Bratislava z LC Bratislava Istropolis, Milan
Taškár, Zmocnenec pre medzinárodnú výmenu mládeže D-122 z LC
Nitra, Zlatica Chebeňová a Mária
Kratochvílová z LC Bratislava Dovina,
Robert Irgel z LC Heart of Slovakia
a sympatizanti nášho klubu: Stanislava Čižmáriková a Miroslav Danek,
Miroslav Vizi.
Po prehliadke celého areálu Penziónu Harmónia bol predložený návrh
programu kempu s ktorým prejavili spokojnosť všetci zúčastnení.
Zároveň bol schválený názov kempu
„Harmony 2016“, ktorý sa uskutoční
od 30. 7. do 13. 8.2016.
Ako garant tejto aktivity uvítame
možnosť pomoci a spolupráce
s ktorýmkoľvek klubom Dištriktu 122
pri jednotlivých aktivitách a pri realizácií programu kempu.

