ČESKÝ A SLOVENSKÝ

LION
DISTRIKT 122 – ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

2/2016

Účasť prosím potvrdiť do 1. 7. 2016

08:00
08:10
09:00
11:00
13:00
15:00
15:00
16:00
17:00
20:00

+421 907 855 786,
eva.trickova@lcheart.org,

+421 905 319 382
bohumir.kratky@lcheart.org

P R O G R A M ( Sobota 9 júl 2016 )
odparkovanie áut účastníkov v kempingu na Revištskom Podzámčí
presun šoférov na štart splavu
ŠTART Jalná, breh za krčmou pri moste
výstup na Šašovský Hrad ( zdravotná prestávka, dezinfekcia )
Lodenica Hliník nad Hronom ( zdravotná prestávka, dezinfekcia )
CIEĽ Revištské Podzámčie
vyhodnotenie, výmena zážitkov, guláš, prekvapenie a dezinfekcia
začiatok voľnej zábavy, športové aktivity ( futbal, volejbal, hádzaná )
výstup na zrúcaniny gotického hradu Revište
ofciálne ukončenie ( možnosť prenocovania v stanoch alebo kolibe )
V S T U P N É 35,-€ / osoba staršia ako 15 rokov
( Zahŕňa prepravu a prenájom člnov a raftov, bagetu, minerálku 0,5l, horalku, guláš, fotodokumentáciu,
možnosť prespania vo vlastnom stane, karavane, grilovania k dispozícii je reštaurácia a ubytovanie v Drevenici )
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Slovo guvernéra
František Kočka, guvernér dištriktu
Milé lionky, milí lioni, vážení priatelia,
lionský rok 2015/2016 sa chýli k svojmu záveru. Dňa 21. 5. 2016 sa
konal XXIV. konvent D-122 Česká republika a Slovenská republika
v Banskej Bystrici, na ktorom bola zhodnotená činnosť distriktu za
uplynulé obdobie a boli zvolení noví funkcionári jednotlivých orgánov
distriktu pre lionský rok 2016/2017.
Pri mojej práci som sa bez akýchkoľvek pochybností mohol oprieť
o kabinet. Či už v Bratislave, v Opave,
v Prahe, alebo v Banskej Bystrici, to
neboli len formálne stretnutia. Boli to
stretnutia priateľov, ktorí majú spoločné ciele v rámci lionského hnutia. Ďakujem aj touto cestou všetkým členom
kabinetu za ich aktivitu, názory, za ich
podporu. Osobitne si vážim pomoc
1.VDG Lei Janků, 2.VDG Bohumíra
Krátkeho, sekretára Antona Geráka,
pokladníčky Zděnky Kolářovej.
Ocenenia, ktoré som odovzdal
na poslednom kabinete, si členovia
kabinetu skutočne zaslúžili, rovnako
tak, ako všetci ostatní lioni, ktorí
boli ocenení na slávnostnej časti
konventu. Samozrejme bez práce
v kluboch, bez práce Vás všetkých
lionov, ktorí ste sa aktívne zapojili do
organizovania rôznych akcií a napĺňali ciele lionského hnutia, by sme
nemohli konštatovať, že lionský rok
2015/2016 v D-122 bol úspešný. A on
skutočne úspešný bol.

Úspešný rok
Za rozhodujúcu vec v našom distrikte
v tomto lionskom roku považujem
stabilizáciu členskej základne. K 1. 6.
2015 bolo evidovaných 925 členov
a k 30. 4. 2016 bolo evidovaných 937
členov. V absolútnych číslach došlo
k nie veľkému, ale predsa k nárastu
členskej základne. Tento lionský rok
bol výnimočný aj tým, že v našom
distrikte došlo k vzniku dvoch nových
klubov. Ďakujem aj týmto všetkým
lionom, ktorí k tomu prispeli, najmä
Bohumírovi Krátkemu, Jánovi Liškovi,
Marianne Luptákovej, Andrei Slawiski.
Myslím si, že na ich vznik mala vplyv
4
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aj tá skutočnosť, že naše myšlienky
oslovujú čoraz väčší okruh ľudí. Verím,
že zásluhou aktivít jednotlivých klubov
a aj distriktných projektov, tak bude aj
v budúcnosti.
O stabilite členskej základne
svedčí aj to, že viaceré kluby si
v tomto roku pripomínajú 25. výročie
založenia a niektoré, podľa oficiálnej
registrácie LCI, už 26. výročie založenia. Mal som veľkú radosť, keď som
sa mohol zoznámiť s členmi klubov,
ktorí boli pri ich založení a ktorí sú
nimi aj v súčasnosti. Sú to osobnosti,

Ďakujem Vám, že
ste napĺňali heslo
„HONOUR BE LION“.

Ako „rytieri slepých“ sme sa prejavili aj v ďalších projektoch. V rámci
Zberu použitých okuliarov bolo vyzbieraných 8118 ks okuliarov, ktoré už aj
boli odovzdané do zberného miesta
v Taliansku a počas realizácie projektu
„Levie očko“, keď sme prekročili
hranicu 50 000 meraní, pri ktorých sa
priemerné percento zistených odchýlok pohybuje okolo 12 % predškolskej
populácie. V tomto lionskom roku bolo
vykonaných 3597 meraní. Vďaka patrí
Milanovi Horáčkovi a všetkým, ktorí sa
aktívne podieľali na meraniach zraku.
Úspešne sa realizovali aj aktivity
v rámci ostatných distriktných projektoch. Poďakovať za prácu na nich by
som chcel Petrovi Humpolíkovi, Milanovi Taškárovi, Martine Kahánkovej,
Miroslave Jaššovej, Tiborovi Bučekovi,
Janke Kovářovej.

Podpora Bielej/Bílé pastelky
ktoré si zaslúžia náš rešpekt a uznanie. Ich skúsenosti z práce v lionskom
hnutí sú nenahraditeľné a viem, že
sa vždy s dôverou dá na nich obrátiť.
Verím, že slávnostným spôsobom si
pripomenieme aj 25. výročie vzniku
Distriktu 122 a 100. výročie LCI.

Výsledky distriktných
projektov
O úspešnosti tohto lionského roku
svedčia aj výsledky dosiahnuté pri
distriktných projektoch. Zabezpečenie
financovania lionského oftalmologického edukačného centra LOEC vytvára materiálne podmienky pre pokračovanie v ňom a tým aj v celoeurópskej
propagácii jednej oblasti aktivít lionov
a nášho distriktu. Najviac sa o to pričinili Václav Filip a Svatava Němcová.

Osobitne považujem za potrebné
zvýrazniť našu účasť pri podpore
Bielej/Bílé pastelky. Ďakujem všetkým
za spontánny prístup k nej. Zozbierané finančné prostriedky použité po
dohode s ÚNSS a SONS iste pomohli
týmto organizáciám zrakovo postihnutých a súčasne naša účasť na tejto
aktivite pomohla zviditeľniť naše logo,
našich členov, našu prácu. Podpísanie
„Memoranda o spolupráci“ s ÚNSS
dňa 24. 11. 2015 a dňa 20. 1. 2016
so SONS vytvára podmienky preto,
aby táto spolupráca a vzájomná podpora sa dostala na kvalitatívne vyššiu
úroveň. Zaslúžili sa o to Ján Miškovič,
Martin Dlouhý a Vojtěch Trapl.
Svoju osobitnú úlohu pri propagácii
činnosti jednotlivých klubov a celého
distriktu má jednoznačne aj náš

informačný bulletin. Chcem poďakovať
Jaroslavovi Novotnému za stabilnú
kvalitu tohto bulletinu a všetkým
klubom, ktoré do neho prispeli zaujímavými informáciami o svojej činnosti.
Informačnú úlohu má aj projekt Who
Is Who. Ďakujem Jánovi Haurovi nielen
za prácu na tomto projekte, ale aj
za prácu týkajúcu sa celej webovej
stránky D-122.

Dobré vzťahy medzi lionmi
Jedným z cieľov lionského hnutia je
vytvárať a pestovať ducha porozumenia medzi národmi celého sveta.
V našom distrikte sa okrem Jumelage
s nemeckými klubmi, ktorá má tohto
roku už dvadsať ročnú históriu, začali
rozvíjať spoluprácu aj v rámci krajín
V4. Podpísanie „Memoranda o porozumení“ v rámci krajín Vyšehrádskej
štvorky dňa 2. 10. 2015 na historickom Vyšehrade pri Budapešti je
dobrým predpokladom pre napĺňanie
tohto cieľa lionského hnutia.
Milé lionky a milí lioni, pri prezentovaní svojich cieľov pri voľbách za
guvernéra som hovoril aj o tom, že
ciele lionského hnutia chcem rozmieňať na drobné v našej každodennej
práci. Za veľmi dôležité považujem
vzájomné vzťahy medzi lionmi. Som
presvedčený, že v lionskom roku
2015/2016 sa nám podarilo vytvoriť takú atmosféru medzi lionmi
v distrikte, ktorá je odzrkadlením
priateľstva, dobrého kamarátstva
a vzájomného porozumenia. Toto
sa v celom rozsahu prejavilo aj na
XXIV. konvente v Banskej Bystrici.
Diskusie a nálada medzi členmi,
najmä pri sprievodných akciách, ktoré
vyvrcholili 21. 5. 2016 nezabudnu-

teľným večerom na námestí SNP
v Banskej Bystrici sú toho dôkazom.
Verím, že takto sa ešte mnohokrát
stretneme a možno, že si pri tom
aj zahúúúúkame. K úspešnému
priebehu XXIV. konventu prispela aj
jeho dobrá organizácia, za čo chcem
poďakovať Jánovi Miškovičovi, Pavlovi
Morovi a celému LC Banská Bystrica.
Novozvoleným funkcionárom DG Lee
Janku, 1.VDG Bohumírovi Krátkemu,
2.VDG Jánovi Kalašovi prajem veľa
entuziazmu do ďalšej tvorivej práce.
Milé lionky, milí lioni ďakujem
Vám, že som mohol v lionskom roku
2015/2016 s Vami spolupracovať.
Prajem Vám všetkým nielen v nasledujúcom lionskom roku veľa zdravia,
pohody a radosti aj z práce v lionskom
hnutí. Ďakujem Vám, že ste napĺňali
heslo „Honour Be Lion“.
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XXIV. konvent LCI, Distriktu 122,
Česká republika a Slovenská republika
Emilie Štěpánková, IPDG, LC Plzeň Bohemia
Jako každý rok, sešli se lionky a lioni z našeho distriktu na výročním
konventu, v pořadí již dvacátém čtvrtém. Tato vrcholná událost
distriktu se v letošním roce konala v sobotu 21. 5. 2016 v hotelu
Lux v Banskej Bystrici a jejího pořádání se ujali pánové z LC Banská
Bystrica.
Stalo se milou tradicí, že se delegáti
a hosté konventu začali do centra dění
sjíždět již v pátek před konventem
v očekávání zajímavého programu,
který byl avizován pořadateli. V průběhu pátečního dne si mnozí prohlédli
nejen okolí hotelu, ale také centrum
města Banská Bystrica, které je od
hotelu vzdáleno pouhých pár minut
pěší chůze. Zatímco se členové kabinetu zúčastnili posledního zasedání
kabinetu v tomto lionském roce,
ostatní přítomní se připravovali na
odpolední program. V 16 hodin jsme
se dostavili v hojném počtu na historickou radnici města Banská Bystrica,
kde nás v zasedací síni velmi přívětivě
přijal primátor města pan Ján Nosko
a popřál mnoho zdaru nejen vlastnímu
jednání konventu, ale také naší každodenní lionské práci a našim aktivitám.
Za všechny přítomné liony mu poděkoval guvernér distriktu František Kočka

6
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a poté jsme se odebrali do dalšího sálu
radnice, kde oba slavnostně otevřeli
výstavu prezentující činnost LC Banská
Bystrica.
Zatím už na nás čekaly autobusy,
kterými jsme se přemístili do obce
Hronsek nedaleko Banskej Bystri-

Konvent – setkání
lionů ze všech koutů
našich republik

ce. Ve zcela zaplněných prostorách
dřevěného artikulárního kostela jsme
se stali diváky a posluchači nádherného koncertu slovenských operních
pěvců, bratrů Martina Babjaka a Jána
Babjaka, které doprovázel na klavír
Daniel Buranovský. Odměnou za skvělý

výkon i atmosféru, kterou umělci svým
vystoupením vytvořili, jim byl zasloužený potlesk a pozvání na Lions Party
v hotelu Lux, kterou páteční program
pokračoval. Byla to pro mnohé přítomné vítaná příležitost k setkání s lionskými přáteli ze všech koutů obou našich
republik. Když pak začala hrát a zpívat cimbálová muzika, nezůstalo jen
u povídání, ale společně jsme si pěkně
zazpívali a někteří i zatančili.

Zasedání konventu
V sobotu 21. 5. 2016 v 9 hodin začal
hodinový seminář pro nově zvolené
prezidenty, sekretáře, pokladníky
a správce webu z lionských klubů,
kteří se v červenci s novým lionským
rokem ujmou svých úřadů. V 10 hodin
se pak sešli delegáti a hosté konventu
k jeho slavnostní části. Guvernérské
fanfáry přivítaly současného guvernéra
Distriktu 122 Františka Kočku a spolu
s ním i všechny přítomné předcházející
guvernéry Emilii Štěpánkovou, Danielu
Vojtušovou, Rudolfa Vévodu, Vojtěcha
Trapla, Jana Štěrbu, Radima Dvořáka, Juraje Schwarze, Tibora Bučeka,
Rudolfa Hlavačku a Reného Hudzoviče.
Po státních hymnách obou našich republik pozdravili náš konvent ředitelka
Krajského střediska Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska Mgr. Dagmar
Filadelfiová, prezidentka Slovenskej
glaukómovej komory MUDr. Mária Praženicová, generální ředitel Múzea SNP
Stanislav Mičev, předseda Slovenské
asociace zrakově postižených sportovců Pavol Valent a prezident Rotary
klubu Banská Bystrica MUDr. Juraj
Gemeš. Guvernér distriktu František Kočka poté ocenil lionky a liony

Nově zvolenému 1. VDG
Bohumíru Krátkému
poblahopřál i guvernér
distriktu František Kočka

Setkání guvernérů: Rudolf
Vévoda (1996–97),
Jan Štěrba (1999–2000),
Emilie Štěpánková
(2014–15), František
Kočka (2015–16), Daniela
Vojtušová (2003–04),
Tibor Buček (2006–07)
Ján Hlavačka (2013–14),
Radim Dvořák (2012–13),
Juraj Schwarz (2009–10)
a Vojtěch Trapl (1992–93)

Primátoru Banské Bystrice
Jánu Noskovi předal plaketu
našeho distriktu guvernér
František Kočka, zcela vlevo
sekretář distriktu Anton
Gerák
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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Na konventu byli oceněni
nejaktivnější lioni
uplynulého lionského roku

navržené jednotlivými kluby za jejich
mimořádnou aktivitu a přínos lionskému hnutí v letošním lionském roce.
Slavnostní část konventu uzavřel svým
vystoupením folklorní soubor „Drienok“
ze Slovenské Lupče.
Po společném obědě následovala
pracovní část konventu, kterou moderoval ceremoniář PDG Tibor Buček.
Delegáti konventu vzali na vědomí
zprávu o stavu distriktu a distriktních
projektech, přednesenou guvernérem
Františkem Kočkou. Schválili rovněž
rozpočet na lionský rok 2016–2017
a udělili absolutorium IPDG Emilii Štěpánkové. Novou guvernérkou Distriktu
122 byla zvolena 1. VDG Lea Janků
z LC Brno Špilberk, prvním viceguvernérem byl zvolen dosavadní 2. VDG
Bohumír Krátky z LC Heart of Slovakia
a druhým viceguvernérem delegáti
konventu zvolili Jana Kalaše z LC Praha
Hartig. Všichni tři vedoucí nositelé
úřadů našeho distriktu pro příští lionský rok byly zvoleni jednomyslně hlasy
všech přítomných delegátů.

Přivítala nás Banská Bystrica
a okolí
Zatímco probíhalo jednání konventu,
hosté a ti, kteří delegáty konventu
doprovázeli, navštívili hrad Slovenská
Lupča, národní památku z poloviny
třináctého století. Po skončení konventu jsme se pak již všichni společně
odebrali do Múzea SNP, kde jsme
absolvovali velmi zajímavou prohlídku
s poutavým průvodním slovem. Po ní
8
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jsme se přesunuli na historické Námestie SNP, kde pro nás měli průvodci
připravený výklad o historii města.
Mohli jsme se také pokochat pohledem
na město z „Šikmej veže“ či z balkonu
Beniczkého domu na náměstí.
Prohlídku historického centra Banskej Bystrice jsme pak všichni zakončili
na náměstí v sídle LC Banská Bystrica
v Plzeňské restauraci. Tam nás čekalo
velmi chutné a bohaté pohoštění,
výborné pivo a víno a především skvělá
hudba k poslechu i tanci.
Protože krásné počasí bylo naším
spojencem po celý víkend, zaujali jsme
pozice na náměstí v prostoru rezervovaném pro účastníky konventu. Ten
večer celá Banská Bystrica žila, neboť
probíhala „Noc otvorených múzeí“
a lionky a lioni ze všech koutů Sloven-

ska, Čech a Moravy doslova roztančili
banskobystrické náměstí.
Pro ty, kteří se rozhodli v Banské
Bystrici zůstat až do neděle, byl připraven nádherný výlet do Španej Doliny,
ležící ve výšce 728 m n.m. v Starohorských vrchoch, které obklopují horské
hřebeny Nízkých Tater, Velké Fatry
a Kremnických vrchů.
Ve starobylé hornické obci, jejíž
historie se píše již od doby bronzové,
jsme poseděli v lavicích staré školy, kde jsme si vyslechli informace
o Barborskej cestě, v Muzeu mědi jsme
se seznámili s historií i současností
hornického bratrstva Herrengrund –
Špania Dolina, o kterém nám poutavě
vyprávěl pan Wilhelm von Fuhrherr,
prohlédli jsme si krásný historický kostel, podívali se do Dědičné štoly a po
skvělém obědě v penzionu Klopačka
jsme si ještě poslechli hornické písně
v podání mužského pěveckého souboru ze Starých Hor, připravené pouze
pro nás.
Děkujeme tímto organizátorům
konventu, pánskému LC Banská
Bystrica, za nádherné zážitky, které
jsme si z Banské Bystrice a jejího okolí
odnesli. Těšíme se už dnes na příští,
XXV. konvent našeho distriktu, který se
bude konat v květnu 2017 v Karlových
Varech.

Při Lions Party zahrál i lion
Ján Mak se svou folklorní
skupinou

Lea Janků odevzdává
svůj hlas pod dohledem
Pavola Mory

Sfouknout všechny svíčky dá
zabrat!
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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Jumelage s bavorskými distrikty – 20 let
Jaroslav Novotný, šéfredaktor
Tradiční jumelage našeho distriktu s bavorskými distrikty 111
Bayern Nord a 111-Bayern Ost dospěl ke svému 20tiletému jubileu.
Letošní setkání se uskutečnilo ve dnech 6.–8. května v Bamberku.

Vztahy mezi bavorskými a českými
liony začaly vznikat již na počátku
devadesátých let zvláště v oblasti
západních hranic, kdy německé kluby
často vystupovaly v pozici patrona.
Bylo proto logické, že vznikl základ pro
mezidistriktní jumelage, k čemuž došlo
v roce 1996, kdy na zasedání konventu našeho distriktui v Brně přijeli
zástupci distriktu D 111-FON (Franken,
Oberpfalz a Nieder Bayern). Guvernér
bavorského distriktu Winfried Banner
se s několika členy svého kabinetu
zúčastnil i zasedání zástupců obou
distriktů. Jumelage obou distriktů pak
byl stvrzena i na zasedání zástupců na
zámku Theuern v Německu v následujícím roce. Tak na vzniku jumelage mezi
naším a bavorským distriktem vzpomínal duchovní otec jumelage z naší
strany, tehdejší guvernér distriktu prof.
Jaroslav Slípka (+2013), který po celou
dobu svého působení v lionském hnutí
vztahy s bavorskými liony podporoval.
Ovšem pravidelná setkání lionů obou
distriktů započala až v roce 2005
právě v Bamberku, byť zejména z naší
strany byla účast jen velmi skromná.
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Nicméně tradice byla založena a postupem času se setkání zúčastňovalo
stále více a více lionů z obou stran.
Letos přijelo 40 českých a 33 německých lionů.

Historická perla
Bamberk bývá někdy označován i za
nejkrásnější město celého Německa.
Vděčí za to nejen své více než tisícileté
bohaté historii (první zmínka o městě
je z roku 902) takže v současné době
se v městě nachází 2300 památkově
chráněných objektů různých stylů, ale
i malebné poloze na sedmi pahorcích
nad řekou Regnitz. Bamberk bývá
proto přirovnáván nejen k Římu ale
i k Praze, se kterou ho pojí jak barokní
ráz města, tak nakonec i to, že obě
města jsou spojena s působením stavitelů z rodu Dientzenhoferů.
Setkání lionou všech distriktů mělo
i letost tradiční průběh. Po páteční
společné večeři v pivnici se v sobotu
dopoledne konala prohlkídka historické
části města s průvodci jak v němčině
tak i v češtině. Po procházce ulicemi
starého města mezi řekou Regnitz

Wilhelm Siemen, PGRV,
a Emilie Štěpánková, PDG

a kanálem Mohan-Dunaj jsme se
dostali až k nábřeží řeky Regnitz, kde
se před námi objevilo panoráma Dómového komplexu. Přes můstek jsme se
dostali na ostrov, na kterém byla vybudována stará radnice, původně gotická
stavba byla přestavěna do dnešní
podoby v polovině 18. století. A pak
jsme již kolem pivnice Schlenkerla
stoupali na dómské návrší a na závěr
naší společné prohlídky historické části
Bamberku jsme navštívili varhanní
koncert v Dómu , kde jsme v podání
hudebního ředitele arcidiecéze
v Bamberku prof. Markuse Willingera
vyslechli mj. skladby Johanna Sebastiana Bacha a Césara Francka.
Po obědě v pivnici Ambräusianum
mohli zájemci absolvovat i podrobnou
prohlídku Dómu, ve kterém mohli obdivovat nejen architekturu gotické stavby
s románskými prvky, ale i historicky
zajímavý interiér, především slavnou
sochou tzv. Bamberského jezdce (asi

1230), jehož identita nebyla dosud
odhalena a který se stal i jedním ze
symbolů města. Samozřejmě nebylo
možné přehlédnout ani nádherný
náhrobek císařského páru Jindřicha
II. a Kunigundy z roku 1513 či Mariánskýý oltář světoznámého řezbáře Veita
Stosse.

Bamberk – město piva
Město Bamberk je však světoznámé
i svým pivem. Vždyť jen v samotném
Bamberku se nachází 9 pivovarů,
další desítky pivovarů pak působí
v jeho okolí. Pivovary produkují asi 60
nejrůznějších druhů piv, takže je z čeho
vybírat. Tradice vaření piva má přitom
v Bamberku již tisíciletou historii.
Naše první setkání s pivem
v Bamberku se uskutečnilo ve známé
pivnici Mahrs Biergarten, kam jsme se
odebrali již v pátek večer příjemnou,
asi 1,5 km dlouhou procházkou podél
kanálu Mohan–Dunaj. Výstav piva
pivovaru Mahrs Bräu činí ročně 23
000 hektolitrů. Pivnice s pivovarem
je zde zmiňována již od roku 1602,
od roku 1895 je ve vlastnictví rodiny
Michelových. Celkem je v nabídce
pivovaru devět druhů piv, nejvíce jsme
si pochutnávali na Mahrs Kellerbier
Ungespundet, zvaném jednoduše U.
A právě pivem jsme zapíjeli tradiční
jídla bavorské kuchyně.
Milovníci a znalci piva by si jistě
přišli na své i v mnoha dalších pivnicích, které se v Bamberku nacházejí.
Zvlášť pozoruhodné a výjimečné je

však tzv. Rauchbier (kouřové pivo),
které bylo vynalezeno již ve starověku
a kterému dodává specifickou kouřově-uzenou chuť použití sladu zahřátého
na otevřeném ohni. Toto pivo jsme
mohli ochutnat ve známé restauraci
Schlenkerla v centru města.

Kabinety distriktů společně
Společné zasedání členů kabinetů
všech zúčastněných distriktů se neslo
především ve znamení 20tiletého
jubilea jumelage mezi naším distriktem
a původně společným distriktem D
111 – FON, nyní rozděleným na distrikty 111-BO a 111-BN. Zajímavé byly
vzpomínky prof. Wolfganga Spindera
(BO) který se zmínil spolupráci českých
a německých lékařů v roce 1968, kdy
navázané přátelství přetrvalo a on se
pak podílel jako prezident LC Bamberk
jako patronátního klubu a zakládání
nových lionských klubů v Čechách.
Také Dr. Werner Heim, bývalý guvernér
distriktu vzpomínal na zakládání lionských klubů v západních Čechách na
základě pověření ústředí LCI v Oakbrooku při kterém spolupracoval i s Ernstem Musilem.
Lea Janků, 1.VDG Distriktu 122,
seznámila přítomné s činností našeho
distriktu v lionském roce 2015–2016,
zejména přiblížila projekt Lví očko, dále
sběr brýlí a výměnu mládeže. Zajímavá
byla informace Markuse Kießlinga,
2.VDG BN o spolupráci distriktu s liony
z Bišbeku (Kyrgyzstán) a o přípravě
společné akce v září 2016. Současně

pohovořil i o problematice tzv. uprchlické krize v Německu, seznámil nás
s tím, že distrikt 111-BN poskytl pomoc
ve výši 10 000 eur. Rovněž Martin
Landmesser, guvernér distriktu BN
se nemohl nezmínit o uprchlické krizi
v Německu, ocenil aktivní podíl lionů
při poskytování pomoci uprchlíkům,
zejména lionských klubů působících
v městech poblíž hranic s Rakouskem,
ve kterých je výskyt uprchlíků největší,
zmínil však i to, že postoje některých
klubů k této otázce jsou odlišné. Na
zasedání vystoupil i bývalý guvernér
německého multidistriktu Wilhelm
Siemen, který upozornil na současnou
krizovou situaci v Evropě, vyjádřil však
přesvědčení, že právě lioni představují
naději pro budoucnost Evropy. Byli
jsme seznámeni i s plány distriktu
111-BN na uspořádání další jumelage
v květnu 2017 v Bayreuthu.
Slavnostní recepce účastníků
jumelage v hotelu Europa, při kterém
si zástupci distriktů předali dárky
a ocenili práci lionů, kteří se podíleli
na organizaci setkání v čele s Hannou
Cordes, zakončila program letošní
jumelage.
Na shledanou v Bayreuthu!

Lea Janků dekoruje
guvernéra distriktu 111-BN
Martina Landmessera
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LC Banskobystricko Zvolenský Crystal
Bohumír Krátky, Viceguvernér D-122, Guiding Lion
Spomínam si na jarné stretnutie prezidentov a zónových
chairmenov, ktorý sa konal dňa 22. marca 2014 v Piešťanoch.
Mariana Luptáková, počas svojho vystúpenia v Kursalone, povedala:
„Milí lioni, rozhodla som sa, že založím dámsky klub v meste
Zvolen.“
Prítomní, na takto formulovanú správu, reagovali potleskom. Nasledovalo
obdobie, počas ktorého som sa s Marianou stretával na lionských akciách,
vždy s kludom a rozvahou zopakovala,
že jej vyhlásenie je platné a klub bude
vo Zvolene založený. Každý Charterpresident vie, čo to stojí času, námahy
a kompromisov nájsť ľudí na rovnakej
vlnovej dĺžke a zorganizovať založenie
klubu. Podobné úsilie vynaloží každý
lion, ktorý sa rozhodne doplniť do nízkopočetného klubu ďalších členov.

Vytrvalosť sa vyplatila
Prešiel rok a pol a pri ďalšom stretnutí
s Marianou som sa opýtal, či nepotrebuje pomoc pri zakladaní klubu. Počas
tohoto stretnutia sme pomenovali, čo
urobila pre založenie klubu a čo jej
ešte chýba. Dohodli sme ďalší postup
a stanovili možný termín Charter night.
Toto obdobie bolo pre nás náročné
a zároveň aj poučné. Pri registrovaní
občianskeho združenia sme museli
dva krát dopĺňať vysvetlenie „názvu“
občianskeho združenia tak, aby sme
zosúladili naše prianie s legislatívou.

Zdržanie, ktoré priniesol tento proces,
spôsobil posun termínu Charter night
na marec roku 2016. Pri registrovaní
klubu do Lions Clubs Internatioanl
(ďalej len „LCI“ ) sme využili možnosť
elektronickej registrácie cez MyLCI.
Bola to prvá elektronická registrácia
klubu v našom distrikte a tak sme
sa znovu učili, ako sa hovorí, „zapochodu“. Mariana s Alicou Mitterovou
začali s prípravou Charter night a ja
som finalizoval proces zápisu. Dňa
5. februára 2016 sme dostali potvrdenie z centrály LCI, že klub bol zaregistrovaný a stal sa 43. klubom nášho
Distriktu 122.
Nič nebránilo, aby sa Charter night
nového Banskobystricko Zvolenského Crystal LC uskutočnil v piatok
11. marca 2016 v Hoteli Poľana vo
Zvolene.
Guvernér distriktu František
Kočka, vďaka vytrvalosti a presvedčeniu Charterpresidentky Mariany
Luptákovej, prijal do našej rodiny nové
členky a zaželal im krásne klubové
aktivity a šírenie dobrého mena nášho
hnutia.

Zľava sediaci: Ján Líška,
Bohumír Krátky, Mariana
Luptáková, František Kočka,
Lea Janků, Anton Gerák
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15. výročie LC Bratislava Bona Fide
Yvette Ševčíková, LC Bratislava Bona Fide
Pred 15 rokmi za láskavej pomoci Zdena Somoru (LC Bratislava
Istropolis), nadšenia našej „Charter President“ Evky Dudášovej
a veľkej pomoci jej manžela Janka Dudáša a tiež Petra Líšku
(LC Bratislava Istropolis), sme boli dňa 16. apríla 2001 slávnostne
prijatí do veľkej rodiny lionov.

Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali a slávnosti sa zúčastnili Bohumil
Krátky 2. VG D-122, prezidenti bratislavských klubov, priatelia z LC Heart
of Slovakia a LC Banská Bystrica ako
i naši manželia, priatelia i bývalí členovia klubu. Večer prebiehal v príjemnej, priateľskej atmosfére a okrem
rozhovorov sme sa dobre napapkali
a zatancovali.
Od toho času, kedy sme po prvý
krát ešte nevediac ako a čo robiť, už
uplynulo veľa rokov a my sa môžeme
hrdo pochváliť našimi úspechmi.
Z prvého výťažku z predaja
Vianočného punču sme pre potreby
Mestskej knižnice v Bratislave oddeleniu pre nevidiacich a slabozrakých,
venovali audiokazety na ktorých
herci národného divadla, nahovorili
texty románov. Zo štedrého daru
spoločnosti Diverso a.s. sme nakúpili
zariadenie Mira Opthalmic CRY,
Refraktometer ARK 30 a Štrbinovú

lampu pre včasnú diagnostiku a liečenie retinopatie u nedonosených detí,
ale i starších detí pre 1. Detskú očnú
kliniku DFNSP na Kramároch v Bratislave, zariadenie Refraktometer ARK
30. Neskôr sme sa podieľali rovnou
polovicou nákladov na nákup vodia-

15 rokov
s dobrou
lionskou vierou

ceho psa pre Výcvikovú školu pri Únii
slabozrakých a nevidiacich. Tiež sme
venovali zdravotníckemu zariadeniu
Nutarch v Podunajských Biskupiciach
finančný príspevok na nákup diagnostického prístroja Niox, ktorý slúži na
diagnostiku cystickej fibrózy. Zorganizovali sme 8. ročníkov akcie „Deti

samy sebe“ pre 7 detských domovov
zo Západoslovenského kraja.
Z finančných príspevkov získaných
z predaja vianočného punču a štedrých darov sponzorov ako i z 2%
dane, bola zakúpená čítacia lupa
ClearView + pre knižnicu Únie pre
slabozrakých a nevidiacich, resuscitačné zariadenie AIR-OX pre seniorov Domova dôchodcov Bratislava
Dúbravka a pomohli sme študentom
VŠ so zrakovým postihnutím venovaním zariadení, potrebné k uľahčeniu
štúdia.
Na Veľkom Javorníku (Malé
Karpaty) – za pomoci detí z DD Podunajské Biskupice a ZŠI pre nevidiace
a slabozraké deti sme vlastnoručne
vysadili 2500 ks sadeníc z rôznorodých druhov, prevažne sadenice
buku. Doposiaľ je to už viac ako
18 000 ks. Bratislavská železničná
stanica, ako jedno z najviac frekventovaných častí mesta Bratislavy,
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získala od nášho klubu automatický
externý defibrilátor (AED).
Oslavu 15. výročia vzniku nášho
klubu sme všetci vnímali ešte o to
intenzívnejšie, slávnostnejšie aj
radostnejšie, pretože sa nám podarilo
rozšíriť našu lionskú rodinku o 3 nové
energické členky, ktoré sme v tento
slávnostný deň prijali medzi seba.

To, na čo sme právom hrdí
Operačný prístroj
Mira Ophtalmic Cryo 4000
Náš klub ho za finančnej pomoci
majiteľa spoločnosti Diverso a.s., Ing.
Modrovicha, daroval DFNSP Bratislava – 1. Detskej očnej klinike na
Kramároch. Tento operačný prístroj
umožňuje predchádzať úplnému
oslepnutiu nedonosených detí. Na
Slovensku sa v súčasnosti rodí
54 000 detí, z toho predčasne narodených je okolo 7%. Vzhľadom na to,
že u predčasne narodených detí neustále narastá počet detí s poruchami
sietnice, sú všetci títo novorodenci
sledovaní oftalmológom. Len v uplynulom roku bola retinopatia diagnostikovaná u 110 nedonosených detí.
Ako jediná očná klinika na Slovensku sa výhradne deťom venuje
len Detská očná klinika DFNSP na
Kramároch v Bratislave. Tu je tiež
zriadené centrum na liečbu retinopatie nedonosených detí (ROP). Cryo-prístroj je teda využívaný na liečenie

pre deti z celého Slovenska. Okrem
spomínaného ochorenia umožňuje
Cryo-prístroj aj liečbu ďalších očných
u chorôb detí. Ide napríklad o tzv. retinoblastóm (zhubný nádor sietnice),
ktorý je každoročne diagnostikovaný
v desiatich nových prípadoch, ďalej
umožňuje liečbu vernálneho kataru
spojovky, odlúčenia sietnice a iných
ochorení. Zariadenie Mira OphtalmicCryo je prvým zariadením svojho
druhu na Slovensku, ktoré má špeciálne sondy určené na liečenie detí.

Defibrilátor AED
Je umiestnený vo vestibule Hlavnej
železničnej stanice v Bratislave,
jedno z najviac frekventovaných
častí mesta Bratislavy. ŽSR na jeseň
v roku 2015 odovzdala prezidentka
klubu Jaroslava Thomasová automa-

Svojou činnosťou
pomáhame napĺňať
lionský kódex

tický externý Defibrilátor AED, ktorý
sa používa pri náhlom zlyhaní srdca.
Pre ŽSR išlo o pilotný projekt, kde
v budúcnosti budú ŽSR na základe
nášho podnetu uvažovať o zakúpení
aj do ďalších uzlových železničných
staníc na celom Slovensku.

Čo nás teší....
Deti sami sebe
Prvým a zároveň tradičným podujatím
nášho klubu sa stal projekt s týmto
názvom. Pod vedením našich skvelých
členiek Evky Šefčíkovej a Zuzany
Holományovej, ktoré venovali tomu
projektu celé svoje srdce sa v adventnom období predstavilo Bratislavčanom 120 detí z ôsmich detských
domovov Západoslovenského kraja.
Podujatie sa konalo v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom
pri Magistráte hlavného mesta SR
Bratislavy.
Už názov akcie dáva tušiť, že našou
snahou nebolo pomôcť detským domovom prostredníctvom zbierok šatstva
a hračiek, ale podporiť fantáziu, um
a tvorivosť týchto detí. Cieľom bola
radosť detí z vlastnej práce a možnosť
vyjadriť svoje „ja“ rôznorodou aktivitou. Svoj talent mohli deti prejaviť
spevom, tancom a recitáciou a tak pobaviť návštevníkov Vianočných trhov.
Formou akcie umelecky stvárnených
dielok mali deti príležitosť prilepšiť si
k vreckovému.

Vybavení Pedagogickej
knižnice Univerzity
Komenského v Bratislave
Uľahčením štúdia prostredníctvom
televíznej čítacej lupy ClearView+TFT.B,
vreckovou lupou Looky, tlačiareň
reliéfnych obrázkov ZY-Fuse Heather,
písacím strojom Tatrapoint, digitálnym
hlasovým záznamníkom Olympus DS
50 a tiež Laserovou tlačiareňou HP
1020 Everest, Scaner Canon Scan
Lide 90, ako i Braillovou tlačiareňou
typu Index sme pomohli študentom
študujúcich na všetkých vysokých
školách v Bratislave.

Zakúpení vodiaceho psa
z Shilhoa z Austrálie
Spolu s LC Istropolis sme dočasne
pomohli nevidiacemu učiteľovi
hudby pánovi Bartalošovi nájsť priateľa a spoločníka pri jeho zložitej ceste
životom. Aj keď dnes je už staručký
a už svojmu pánkovi nemôže pomáhať
stále pomáha chorým deťom canisterapiou.
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Bowling
Popri týchto všetkých záslužných činnostiach sa vieme aj zabávať a spríjemniť si chvíle oddychu posedením
s priateľmi. Dôkazom toho sú aj medzi
klubmi veľmi obľúbené jarné a jesenné bowlingove turnaje. Lepšie sa
navzájom spoznať, spriateliť a podporiť v klubových činnostiach je cieľom
takýchto voľno-športových aktivít.

Vianočný punč
Keďže žijeme v dobe, kde štedrých

sponzorov ubúda a pre to, aby sme
mohli aj naďalej pomáhať, zachovávame roky tradíciu predaja kvalitného
Vianočného punču. Podľa vlastnej
receptúry pri varením nášho pravého
a poctivého punču sa na bratislavských Vianočných trhoch snažíme, aby
bol každý rok výťažok čo najlepší.
Stánok, v ktorom sa striedajú bratislavské kluby je obliehaný záujemcami aj preto, že náš punč je pravý,
kvalitný a uvarený od srdca. Tí, čo ho
poznajú prichádzajú k stánku počas

adventu pri každej návšteve
Starého mesta. Aj keď nepatríme
medzi najväčšie kluby čo do počtu
členov, snažíme sa napĺňať naše poslanie v oblasti verejného prospechu
čo najlepšie o čom svedčia doposiaľ
odovzdané dary v celkovej hodnote
118 000 eur.
Pretože všetci máme ochotu
pomáhať veríme, že našu činnosť a jej
spoločenský význam budeme naďalej rozvíjať v duchu etického kódexu
lionov ako najlepšie vieme.

Projekt Zelená planéta
Yvette Ševčíková, LC Bratislava Bona Fide
14. apríla 2012 sa lioni LC BA Bona
Fide rozhodli pripojiť k výzve vtedajšieho medzinárodného prezidenta Wing-Kun Tam „One million trees“.
Preto, že všetci potrebujeme
dýchať, dohodli sme sa, že v priebehu
najbližších 10 rokoch členovia klubu
vysadia čo najväčší počet stromčekov.
Projekt dostal meno „Zelená planéta“.
Za pomoci našich priateľov, lionov
z LC 1. Bratislavského a Istropolis
a detí z Detského domova v Podunajských Biskupiciach a tiež detí zo
Základnej internátnej školy pre slabozraké a nevidiace deti zo Svrčej ulice
v Bratislave sme v prvom roku vysadili
500 z celkového počtu 3575 kusov
sadeníc buku v hodnote 1225 eur.
V tomto prvom roku sme zo
Strednej Európy boli najlepší. Zišlo sa
nás celkom len 45 dospelých vrátane

detí a napriek tak malej skupine sme
dokázali pomôcť. Postupne sa k nám
pridávali a aj finančnými príspevkami
pomohli priatelia z LC Danubius, za čo
im ďakujeme.
Pri hľadaní čo najbližšej dostupnej lokality mi nedá nespomenúť
sympatických pánov lesníkov z firmy
Lesy š.p., ktorí pre deti vždy pripravia
zábavné hry, urobia ohník a tiež nás
poučia o tom ako les žije a ako sa
v ňom správať.
Výsadba prebieha v lokalite
Veľký a Malý Javorník nad miestnou
časťou Bratislava–Rača za úzkej
spolupráce teraz už s našimi blízkymi
priateľmi zo spoločnosti Lesy Slovensko š.p. a hlavne pána Ing. Martina
Knurovského.
Pre celkovú predstavu sme za
prvých 5 rokov vysadili vlastným

Ocenenie z Oakbrooku
za prvých 3575 ks

pričinením 2500 kusov sadeníc drevín
ako, buk, smrek, smrekovec, javor
z celkového počtu 18 215 kusov
v hodnote 5706 eur.
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Lioni a SONS nastartovali výborně
Martin Dlouhý, LC Teplice
Rád bych po osmi měsících od prvního kontaktu se SONS zhodnotil
některé zásadní momenty celé spolupráce, pro kterou jsem byl za
náš distrikt pověřen.
V srpnu loňského roku byla poprvé
kontaktována organizace SONS v čele
s panem Poláškem a panem Volejníkem pro možnost vzájemné spolupráce
s D-122. Tato vize našeho pana guvernéra Františka Kočky měla být dle jeho
představ navázání kontaktů mezi oběma
organizacemi. Po několika telefonických
rozhovorech v letních měsících byla
uskutečněna první osobní schůzka v září
roku 2015, kde bylo dohodnuto, že se
lioni pokusí zapojit do akce Bílá pastelka.
Myslím si, že právě start na Bílé pastelce
byl velmi dobrý tah pro další kooperaci
se SONS, protože tato akce je poměrně
dobře medializována a my jako lioni jsme
také díky zapojení do sbírky pozitivně
ukázali svou značku Lions v celé ČR.
Ve velmi krátkém čase došlo k oslovení klubů v ČR e-mailovou korespondencí se žádostí o zapojení do projektu
s pomocí finančních prostředků na
zmíněnou sbírkovou akci. I přes krátký
čas na informovanost o celé akci se
podařilo zapojit 13 klubů z ČR, které
dohromady sesbírali 78 066,-Kč. Za
to jim patří velký dík. Tato částka se
pak předávala v rezidenci primátora
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hlavního města Prahy při slavnostním
vyhlášení sbírky, kde jsme s kolegou
Vojtou Traplem dostali i čas na podiu
promluvit před obecenstvem této akce
o Lions, naší činnosti, historii i směřování
v dalším období.

Memorandum o spolupráci
Dalším významným krokem bylo pozvání
od SONS na hrad do krásného Španělského sálu, kde pořádali velký koncert
za účasti zástupců ministerstva. I zde se
mnoho z nás akce zúčastnilo a podpořilo
tak vstupným organizaci, která pečuje
o nevidomé spoluobčany. Završením či
spíše začátkem dlouhodobější spolupráce určitě bylo podepsání memoranda
na zasedání našeho kabinetu v Praze.
Zde za přítomnosti prezidenta i viceprezidenta SONS došlo k slavnostnímu aktu,
při kterém se Lions zavázal ke dlouhodobější spolupráci na celostátní úrovni.
V současné době probíhá čilá komunikace mezi SONS, který nás jako liony zve
na své zajímavé kulturní i sportovní akce.
Za prvních 8 měsíců od prvního kontaktu
jsme se jako organizace velmi sblížili
a navíc partnerstvím s nimi jsme získali

i dlouhodobou propagaci značky Lions
na celostátní úrovni.
V současné době již připravujeme
další ročník Bílé pastelky a snažíme
se návštěvami našich klubů po cele
ČR s kolegou Traplem vysvětlovat
a přibližovat sbírkovou akci. V měsíci
dubnu jsme v našem klubu v Teplicích
uspořádali 4 minikoncerty pro Bílou
pastelku, ze kterých se vybralo na
dobrovolném vstupném přes 16 000 Kč.
Jeden z koncertů se uskutečnil i v Plzni,
kde děkuji za hojnou účast místního
dámského klubu.

Naše podpora má význam
Dne 28. 5. 2016 jsme pozváni jako partneři SONS na jejich valné shromáždění,
kde budeme konzultovat další možnosti
budoucí spolupráce. A na závěr co nás
čeká v nejbližší době? Již nyní bych
velmi požádal kluby, aby se rozhodli, zda
a v jaké výši podpoří akci Bílá pastelka,
která se v letošním roce koná 12. 10.
2016. Pevně věřím, že se k tomu opět
jako lioni postavíme čelem a dokážeme
jako hlavní partner akce sesbírat opět
finanční prostředky, které prostřednictvím SONS poslouží na charitativní účely.
Vždyť jen v krátkosti, budeme-li schopni
„investovat“ do sbírkové akce Bílá pastelka alespoň 150 000 Kč, umožníme
tím SONS vybrat uspořádáním sbírky cca
1 700 000 Kč, které budou využity na výcvik vodících psů, kompenzační pomůcky
pro nevidomé, speciální čtecí zařízení,
apod. A to je dle mého dobrá investice.
Na závěr bych velmi rád poděkoval
všem, kteří se spolupráce se SONS
jakkoliv zúčastnili. Jmenovitě určitě Vojtěchu Traplovi, který mne byl vždy velkou
oporou a milým nejen poradním hlasem,
Emílii Štěpánkové, která se velmi přičinila společně s námi na osvětě celé akce
a dalším lionům, kteří tak jako já věří, že
lioni umí pomáhat.

Svetový týždeň glaukómu 2016 v Banskej Bystrici
Mária Praženicová, prezidentka Slovenskej glaukómovej spoločnosti
LC Banská Bystrica, prezidentka Slovenskej glaukómovej
spoločnosti, a o.z. Glaukóm v marci 2016 zorganizovali osvetovú
akciu pri príležitosti Svetového týždňa glaukómu, zákerného očného
ochorenia, ľudovo nazývaného zelený zákal.
Lioni Bohuš „Bobo“ Krátky,
2.VGD, a Ján „Mišiak“
Miškovič po prednáške
na Gymnáziu Andreja
Sládkoviča v Banskej
Bystrici s prezidentkou
Slovenskej glaukomovej
komory MUDr. Máriou
Praženicovou (druhá
sprava), Máriou Debnárovou
s vodiacim psom „Lady“
a Máriou Šmitalovou,
pacientkami trpiacimi týmto
závažným ochorením

7. marca v ESC Banská Bystrica
zamestnanci Očnej kliniky FNsP Roosevelta za technickej podpory Surveye
s.r.o. zmerali vnútroočný tlak 224
záujemcom a poskytli im informácie
týkajúce sa glaukómu, 10 pacientom
na základe výsledku merania odporučili komplexné očné vyšetrenie. Meranie očného tlaku bolo spojené tiež so
zbierkou použitých okuliarov pre krajiny
tretieho sveta už tradične organizovanou lions klubom.
9. marca sa vďaka spolupráci
pedagógov Gymnázia Andreja Sládkoviča a Katolickeho gymnazia Štefana
Moysesa konali prednášky pre študentov, ktorých cieľom bolo vysvetliť
mladej generácií zákernosť tohto
ochorenia, pretože na seba upozorní,
až keď je podstatná časť zorného poľa
nenávratne poškodená.
Okrem očných lekárok medzi 110
študentov zavítali aj pacientky s týmto
ochorením a vodiaci pes. Študenti mali
takto možnosť získať nielen odborné
informácie . Mali tiež možnosť bližšie
spoznať každodenný život pacientov

s chronickým ochorením. V budúcnosti
môžu pomôcť upozorniť blízkych
a svoje okolie na zelený zákal, nazývaný aj tichý zlodej zraku.
Celosvetový týždeň glaukómu sa
v takomto rozmere za podpory mesta
Banská Bystrica konal už tretíkrát,
pričom organizátori zaznamenali
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi

evidentne lepšiu informovanosť obyvateľov o zelenom zákale, pod čo sa
nepochybne podpísali aj organizátori
tejto bezplatnej osvetovej akcie.

Slavomír Vigaš, člen
LC Banská Bystrica, pri
meraní vnútroočného tlaku
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Fotogaléria s činnosti LC Banská Bystrica
Ján Miškovič, PP LC Banská Bystrica
Priatelia lioni, obrazovou galériou vám chceme v skratke predstaviť
aktivity nášho lions clubu za prvých 5 mesiacov v tomto roku.
„Lionom roka 2015“ v LC Banská Bystrica sa stal Peter
Benedik za svoju dlhoročnú činnosť a organizovanie
22.ročníkov Pohára Jozefa Vengloša pod patronátom
LC BB. Cenu mu odovzdal Pavol Mora, prezident LC BB.

Banskobystrický lioni v spolupráci s Krajským
strediskom Unie nevidiacich a slabozrakých v Banskej
Bystrici zorganizovali meranie zraku Plusoptixom
pre deti s viacnásobným postihom v priestoroch
OZ Nožička. Po pomerne náročnom meraní zraku
nám spokojné mamičky zapozovali spolu zo svojimi
ratolesťami.

Spoločne foto zo slávnostneho zasadnutia LC BB
s manželkami 18. 4. 2016 v „Beniczkých“, jednom
z najstarších a najkrajších domov na námestí SNP.

Banskobystrický lioni prezident Pavol Mora a min.
financií Peter Sunega odovzdávajú ďakovný list
primátorovi mesta Banská Bystrica Jánovi Noskovi za
pomoc mesta pri organizovaní Lions vianočného punču.
18 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

Nové vedenie LC Banská Bystrica na lionský rok
2016/2017.

Fotografovanie kampane na „Bielu pastelku 2016“
s ambasádorom Maťejom Tothom komparzom
a autormi.

Banskobystrický lioni podporili venovaním nádherných
pohárov pre víťazov 14. ročníku „Novinárskej 100“
(beh novinárov na 100 m).

Výnos s charitatívneho podujatia „Naučme deti
športovať“ bol poukázany pre deti s viacnásobným
postihom OZ Nožička.
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20. Garden Party dámského LC Plzeň Bohemia
podpořila slabozraké a nevidomé
Věra Krbůšková, prezidentka LC Plzeň Bohemia
LC Plzeň Bohemia pořádal 27. května 2016 v 18:00 v plzeňském
Parkhotelu již 20. Garden party. Hlavní kulturní program této po
léta úspěšné zahradní slavnosti a letos konané opět v restauraci
EMPORIO Parkhotelu Plzeň připravily děti ze ZŠ a MŠ pro zrakově
postižené a vady řeči v Plzni v Lazaretské ulici.

Během večera děti ukázaly všem
přítomným, jak se přes svůj handicap
umí radovat ze života. Děti zrakově
postižené předvedly, že orientaci
v prostoru zvládají na jedničku, i když
to není vůbec jednoduché a také, jak
je baví aktivně sportovat, zpívat, hrát
na klavír a hrát divadlo.
Zajímavá byla také výstava kompenzačních pomůcek pro zrakově
postižené, které usnadňují handicapovaným život. Někteří si nasadili simulační brýle a pod odborným dohledem si vyzkoušeli střelbu biatlonovou
laserovou puškou, kde místo zrakem
zaměřovali terč sluchem. Vystaveny
byly také – a to nejen k prohlédnutí – hmatové mapy, které usnadňují
osvojení mnoha znalostí a dovedností
z oblasti nejen naukových předmětů.

Pomoc dětem
ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady
řeči v Plzni v Lazaretní ulici 25. Tato
škola je jediným podobně orientovaným zařízením na západ od Prahy. 75
pracovníků pečuje zhruba o 200 dětí
ve věku od 3 let do ukončení školní
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docházky. Do MŠ chodí 100 dětí se
zrakovým postižením a vadami řeči,
v ZŠ je 9 tříd ZŠ a dvě třídy ZŠ jsou
speciální. Kromě toho patří ke škole
internát, školní jídelna, školní klub,
školní družina SPC pro vady řeči
a zrakově postižené, která poskytuje
péči integrovaným dětem v Plzeňském a Karlovarském kraji.

20 let Garden
Party – 20 let
LC Plzeň Bohemia

Jako na jiných základních školách
se děti učí podle Rámcového vzdělávacího programu pro běžné ZŠ, doplněn je pouze o předměty speciálně
pedagogické péče – hudební výchovu, nácvik Braillova písmo, prostorovou orientaci, logopedii a hmatovou
stimulaci. Výuka hmatové stimulace
probíhá v rámci keramického kroužku. Výrobky měli možnost všichni,

Ukončení slavnostního
programu GP, odměnění
členek za podporu
partnerské školy

kdo Garden party navštívili, ohodnotit
na připraveném jarmarku, mnozí si
odnesli domů hezký dárek a přispěli
tak dětem na nákup dalšího materiálu do keramické dílny.
Děti ze školy jsou šikovné, účastní
se různých soutěží – sportovních,
recitačních, psaní na klávesnici,
výtvarných aj. dalších a ve všech se
umísťují na předních místech. Studují
úspěšně na středních a vysokých
školách a i v dalších životních etapách (jak pracovních, tak i osobních)
se jim daří.
Ředitelka školy a lionka Iva
Šmrhová, členka našeho klubu, se
spolu s účinkujícími dětmi zasloužila
o příjemné překvapení večera. Členky
klubu byly za svoje přispění k rozvoji
školy odměněny písemným poděkováním, každá originálním keramickým
dárkem a nádhernou růží.

Kulturní program
Tento rok večerem provázely přímo
členky LC Plzeň Bohemia, nechyběl
tradiční raut, volná zábava a vyhlášení tomboly. O hudbu k tanci se v prostorách restaurace postaralo tradičně Duo Klasik. Počasí jako minulý rok
přímo lákalo k posezení na zahradě,
na terase se tančilo a zde jsme se
zaposlouchaly i do velmi zajímavého
hudebního vystoupení plzeňské zpěvačky Vlaďky Bauerové.
Finanční výtěžek akce je určen
na podporu projektů LC Plzeň Bohemia, ve kterých dámy z LC Plzeň
Bohemia již po dvacet let podporují
slabozraké a nevidomé z plzeňského
regionu. 20. Garden party patří také
do série akcí, které členky klubu
připravují v roce 20. výročí založení
klubu. Oslavy vyvrcholí 29. 8. 2016
vernisáží výstavy „20 let LC Plzeň

Bohemia“ v mázhausu plzeňské radnice – výstava potrvá do 6. 9. 2016
a pak 10. 9. 2016 oslavou 20. výročí
LC Plzeň Bohemia ve společenském
centru SECESE v areálu Plzeňského
Prazdroje.
Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem našim podporovatelům
a partnerům za účast, garantce
akce člence LC Plzeň Bohemia Haně
Lorencové a jejímu týmu za obětavou
přípravu a organizaci vydařeného
večera, který přinesl nejen zábavu
a poučení, ale byl také i vysoce
užitečný a přínosný.

Benefiční koncert
Eva Hubatová, LC Plzeň Bohemia
V přednáškovém sále Západočeského
muzea v Plzni se konal 19. benefiční
koncert, jehož výtěžek byl věnován
na „Lví očko“ – preventivní měření
zraku dětí předškolního věku. Pod názvem „Vlídný tmavomodrý svět“ aneb
„Hudba nás spojuje“ ho již tradičně
uspořádal LC Plzeň Bohemia.

V přednáškovém sále program
žáků ZUŠ Chválenická a studentů
Konzervatoře Plzeň uváděla prof. Alena Tichá (na snímku vpravo), která se
pedagogické činnosti věnuje rovných
pětadvacet let a řada jejích žáků
uspěla při domácích i zahraničních
soutěžích.
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Jarná koláčová tour LC Dovina
Bohdana Machajová, LC Bratislava Dovina
Jarná koláčová tour LC Dovina skončila, boli sme na Flóre a aj
na akcii v Starom Meste.
Po úspešnej zime, kedy sme dôstojne
reprezentovali na námestiach
hlavného mesta Bratislavy prišla jar
s novými výzvami.
V dňoch 28. apríla až 1.mája sme
sa pohybovali v priestoroch bratislavského výstavného priestoru Incheba
kde sme participovali svojou účasťou
na medzinárodnej výstave kvetov
Flora 2016.Nebolo jednoduché
pre nás vystavať si útulné miestočko medzi vystavovateľmi kvetov
a záhradnej techniky tak, aby nás
bolo aj vidieť aj počuť.
Technicky náročné riešenie
však stálo za výsledok. Štyri dni
sme elegantné s úsmevom na tvári
ponúkali pestrú ponuku domácich
koláčov. Ľudia sa radi pri nás pristavili a vypočuli si okrem receptov na
pečenie aj rozprávanie o hnutí Lions
a o našich cieľoch.
Náš kútik sme nazvali Cukrárňou
LC Dovina. Zvolávanie typu – „priatelia poďte!! posledneé miesta
v cukrárni LC Dovina, neváhajte
ochutnajte, pomôžete tým ktorí to
potrebujú!!!“ – sa ozývalo po výstavisku. Dvojčlenné hliadky členiek
klubu s táckou plnou koláčov vábili
do našej cukrárne klientov... a oplatilo sa. Predali sme veľa voňavej kávy,
nealkoholických drinkov a koláče do
poslednej omrvinky!

Naša cukráreň LC Dovina

Naša ponuka

Dve tretiny členstva
LC Dovina v pohotovosti

Naše nové kamarátky urobia
pre seniorov program

Levice na Kapitulskej ulici
Najstaršia ulička v starom meste
v Bratislave-Kapitulská má tajomné uzatvorené dvory. Prišiel však
7 . máj a a dvory sa pod kuratelou
staromestskej správy zázračne pre
verejnosť otvorili, napriek tomu, že sú
zväčša súkromnými a cirkevnými majetkami. V ich priestoroch a odohrávali prednášky, koncerty, divadelné
a iné performancy – a boli sme tam
aj my LC Dovina!
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Bol nádherný deň. Nezameniteľné
genius loci tejto lokality, nádherné
počasie a naša fakt hojná účasť
s pestrou ponukou pečených prekvapení slaných aj sladkých pomohli
dotvoriť jeden naozaj krásny deň,
plný pozitívnej energie. Kto prišiel,
neoľutoval...
Mali sme aj my možnosť sa
predstaviť a navyše získať aj mnoho

priateľov a tiež prostriedky pre naše
ciele.

Na potrebné nezabúdame
V mesiaci jún budeme bilancovať
a rozdeľovať. Určite nezabudneme na
ZŠ Jeleniu, Dom Seniorov v Bratislavskom Starom Meste. Nezabudneme
na tých ktorí našu pomoc potrebujú.
Lebo We serve!

8. výročie chovnej stanice s pôrodnicou
v Jakubove postavenej LC Bratislava Pressburg
Miroslava Jaššová, prezidentka LC Bratislava Pressburg
Na klubovom zasadnutí vo februári 2016 sme pani Jarmile Viragovej
riaditeľke Výcvikovej škole pre vodiacich psov pre nevidiacich
opakovane odovzdali príspevok na prevádzku Chovnej stanice
s pôrodnicou v sume 1000 eur.
Na základe našej výzvy nájsť sponzorov pre dostavbu troch samostatných
pôrodníc sa uskutočnilo stretnutie
zástupcov Bratislavských LC a verejnosti dňa 9. 4. 2016 v Jakubove.
Návštevy Chovnej stanice s pôrodnicou pri príležitosti 8. výročia sa
zúčastnili aj členovia Bratislavských
LC. Boli sme veľmi potešení účasťou
víceprimátorky mesta Bratislavy
MUDr. Ivety Plšekovej a režiséra
Laciho Krausa, ktorý pripravuje
scenár filmu o súzvuku vodiacich
psov s ich pánmi, rôznych vekových
kategórii.
Cieľom návštevy bolo predstavenie interiérov a exteriérov pôrodnice
a kotercov, s prosbou o pomoc získania sponzorov na dostavbu pôrodníc
a asistenčnej miestnosti v sume
cca 15 000 eur. Po prehliadke celého
areálu nás pani riaditeľka informovala o problémoch a výsledkoch
chovu, ktoré môžete nájsť na našej
webovej stránke: www.lcpressburg.
sk v PDF súbore „Štatistika Chovnej
stanice s pôrodnicou v Jakubove
k 03/2016“.

Súčasný stav Jakubov

Vodiace psy
pomáhajú slepým
a nevidiacim

Pani Jarmila Virágová so
symbolickým šekom
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Lion roku v srdci Slovenska
Ján Líška, prezident LC Heart of Slovakia
Ako prezident klubu Heart of Slovakia
som sa zúčastnil XXIV. Konventu nášho
Distriktu 122 v Banskej Bystrici. Počas
slávnostnej časti pri udeľovaní vyznamenaní a ocenení za mimoriadne aktivity
a prínos lionskému hnutiu ma veľmi
potešilo oznámenie, že lion Bohumír
Krátky, zakladajúci člen nášho klubu, je
Lev roka 2015–2016.
To ako slúžil lion Bohumír počas
aktuálneho roku je známa vec. Zúčastňoval sa všetkých klubových aktivít,
navštevoval akcie ostatných klubov, ako
druhý viceguvernér distriktu pracoval
v kabinete, spoluparticipoval na distriktných projektoch a prijal dvojnásobnú
výzvu ako Guiding Lion pre založenie nových klubov: Bratislava Golden Triangel
a Banskobystricko Zvolenský Crystal.
Etický kódex lionov hovorí o mnohých
charakteristikách osoby, ale nespomína
altruizmus. Altruizmus je mravný princíp,
spočívajúci na nezištnej službe iným
ľuďom, v ochote obetovať pre ich dobro
osobné záujmy. Či je to čas, energia,
alebo vlastníctvo, bez očakávania akejkoľvek náhrady alebo výhod návratu; ale
jednoducho robiť niečo pre zlepšenie

niekoho iného, pričom neočakáva žiadnu protislužbu. Forma protislužby je tá,
že ich práca je dobrovoľná a že sú v kontakte s ľuďmi. Altruistické správanie znamená obojstranné obohacovanie. Toto je
podľa mňa charakteristické pre tohtoročného Lion Of The Year 2015/2016,
pre nášho Bohumíra Krátkeho, ktorého
väčšina oslovuje Bobo.

Lion Bobo jednoznačne napĺňa motto „We Serve“. Jeho záväzok k lionizmu,
ako aj jeho hodnoty sú obdivuhodné
a preto sa ako zástupca jeho domovského klubu s hrdosťou pripájam ku
gratulácií.
Členovia Heart of Slovakia ti blahoželajú, Bohumír!

MDD balóniky
Alica Mitterová, LC BB-Zvolen Crystal
Každé srdce má „svoj“ vlastný mozog, či sa nám to páči, alebo nie...
V srdci sa totiž nachádza ďalšia
„realita“, ktorá je rovnako dôležitá,
alebo možno aj prvotnejšia než náš
štandardný svet mysle, v ktorom, zdá
sa, všetci „žijeme“. Niekedy je ale
dobré preladiť struny a vypočuť si to
vyladenie.
Moje levice z klubu LC BB-ZV
Crystal opäť potvrdili, že spojenie
srdca a mysle dáva krajší pohľad na
svet všetkým.
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Členky LC BB-ZV Crystal v rámci
osláv MDD predávali na námestí vo
Zvolene balóny. Pri kúpe krásnych

veľkých balónov detičky dostali ešte
jeden jednoduchý balón, kde si mohli
napísať svoje želanie a vypustiť ho do
sveta... A teraz už len čakať či sa im
splní...
Ďakujem vám, dievčatá, boli
ste excelentné a verím, že potešíme detičky z materskej škôlky
Centrum, kde venujeme náš dnešný
výťažok.
We Serve!

LC Zvolen: XV. strelecké preteky 2016
Erik Valovič, LC Zvolen
Členovia LC Zvolen usporiadali 27. mája
2016 už 15. ročník „Streleckých pretekov“. Akcia sa koná každoročne v máji na
strelnici v Sielnici pri Zvolene.
Zúčastnili sa na nej členovia usporiadateľského klubu, členovia klubov
„Banského regiónu“ i hostia z iných
klubov. Strelecké preteky sa medzi
mužskými i ženskými účastníkmi tešia
veľkej obľube, vládne tu vždy priateľská
a súťaživá atmosféra. Napriek tomu,
že boli vyhlásení víťazi pretekov, podľa
záverečných slov prezidenta klubu
sú víťazmi všetci zúčastnení, pretože
si dokázali nájsť čas a peniaze aj pre
niekoho iného. Okrem napínavého priebehu súťaží v kategórii „ženy“ a „muži“
všetci prítomní strávili spolu príjemný čas
v prírode a vylepšili si deň aj vynikajúcim

guľášikom. Ďakujeme za účasť a tešíme
sa na Vás aj v roku 2017.

Vitazmi v kategórii ženy:
1. miesto: Mariana Luptáková
2. miesto: Anna Mary Košínová

Vitazmi v kategórii muži:
1. miesto: Juraj Košina (LC Banská
Bystrica)
2. miesto: Filip Fician ml.
3. miesto: Martin Štiasny ml.

Lions Eye – Levie očko v Pezinku a Svätom Jure
Ján Bíž, sekretár LC Pezinok Bozin
Členovia občianskeho združenia LC
Pezinok Bozin v októbri minulého roka
rozšírili paletu svojich aktivít, ktoré už
vyše desať rokov vyvíjajú na prospech
zrakovo, mentálne i telesne postihnutých
spoluobčanov v Pezinku a jeho okolí,
a pripojili sa k akcii Lions Eye – Levie
očko organizovanej Distriktom 122 lionského hnutia v Čechách a na Slovensku.
Cieľom tejto akcie, ako je všetkým
členom lionského hnutia známe, je
vyšetrenie zraku detí vo veku od 3 do 6
rokov. Na uskutočnenie tohto vyšetrenia
sa náš Lions klub podujal predovšetkým
preto, aby sme prispeli k včasnému
diagnostikovaniu očných vád našich detí.
Je totiž štatisticky potvrdené, že každé
jedenáste dieťa predškolského veku
má očnú vadu, pričom najčastejšie ide
o tupozrakosť, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, či astigmatizmus (rozmazané
videnie). Pokiaľ tieto problémy zostanú

neliečené, dieťa môže znášať následky
po celý život.
V spolupráci s očnou lekárkou MUDr.
Annou Dóczyovou sa LC Pezinok Bozin
rozhodol poskytnúť bezplatne toto krátke
bezbolestné vyšetrenie zraku všetkým
deťom, ktorých rodičia oň prejavili
záujem, prístrojom Plusoptix S09, zapožičaným z Distriktu 122. Vyšetrenie týmto
videokamere podobným prístrojom je
neinvazívne, trvá iba pár sekúnd a výsledok je známy takmer okamžite.
Vyšetrenia sa na základe písomného
súhlasu rodičov konali v intervale dvoch
týždňov (od 12. do 27. októbra 2015)
priamo v 8 materských škôlkach (6
v Pezinku a 2 vo Svätom Jure). Celkovo
sa mu podrobilo 421 detí vo veku 3-6
rokov, pričom u 181 z nich sa zistilo
podozrenie na tupozrakosť, škúlenie
alebo astigmatizmus; v týchto prípadoch
boli rodičia upozornení na potrebu

dôkladného odborného vyšetrenia
dieťaťa u očného lekára.
Sme presvedčení – a nepochybujeme o tom, že tak rodičia detí, ktoré
absolvovali toto vyšetrenie, ako aj široká
pezinská verejnosť bude súhlasiť s tým,
že ak sa nám touto akciou podarilo
odhaliť čo i len u jedného dieťaťa možné
zdravotné problémy a umožniť tak ich
včasné liečenie, mala táto aktivita nášho
LC určite nemalý význam.
Aj preto by sme sa chceli verejne
poďakovať tým, bez ktorých by uvedené
vyšetrenia nebolo možné uskutočniť –
očnej lekárke MUDr. Anne Dóczyovej
z Modry, riaditeľkám a učiteľkám pezinských a svätojurských materských škôl,
ktoré sa do akcie zapojili, a v neposlednom rade aj členovi nášho LC Janezovi
Kečlerovi, ktorý spolu s manželkou
vyšetrenia organizačne zabezpečoval
a aktívne sa podieľal na ich realizácii.
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Lions Classic Day 2016
Bohumír Krátky, Viceguvernér D-122
Prejazd počas slávnostnej
prehliadky; Bohumír Krátky
(Viceguvernér D-122)
a Juraj Schwarz (PDG D-122)
na MG TF 1500

Bratislava Golden Triangel Lions Club
je „čerstvým“ klubom nášho Distriktu
122. Nie je náhoda, že v názve tohto
klubu sa nachádza slovo „Triangel“.
Je to počiatočný zámer Charterpresidenky Andrei Slawiski.
Aktivity tohto klubu majú ambíciu
zbližovať lionské kluby troch distriktov, konkrétne Rakúskeho, Maďar-

Slovenský delegáti na Lions
Classic Day 2016: zľava
Cindy Bahy, Juraj Schwarz,
Anna Dojčanová, Martina
Závodná, Bohumír Krátky
a Andrea Slawiski
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ského a nášho. Prvá aktivita je Lions
Lunch, ktorý klub organizuje v priestoroch svojho miesta stretávania v TV
Tower v Bratislave a druhá je spoluúčasť na Lions Classic Day 2016,
ktorý organizuje Lions Club Hainburg.
Vo štvrtok 26. mája 2016 sa
zástupcovia troch slovenských klubov
(Bratislava Golden Triangel, Brati-

slava Danubius a Heart of Slovakia)
zúčastnili stretnutia spolu s hudobnou skupinou Fanny Fellows z Bratislavy. Návštevníci tohto podujatia
mohli využiť možnosť vyhliadkovej
jazdy na vybranom oldtimery a prispieť tak na činnosť klubu. Ohlas na
túto akciu bol pozitívny a tešíme sa
na ďalší ročník.

Bohumír Krátky
(Viceguvernér D-122),
Adalbert Mraz (Guiding
Lion), Andrea Slawiski
(CharterPresident BA Golden
Triangel LC) a Franz Kubena
(President Hainburg Lions
Club)

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.

