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Zapojte sa do Centennial Service Challenge  
a urobte rozdiel!

  PDG Radim Dvořák a 1.VDG Bohumír Krátky, District Centennial Coordinators

Oslavujeme 100 rokov našej služby tým, že slúžime viac ako 100 
miliónom ľudí!

Pre lionské kluby je 100. výročie v roku 2017 príložitosť urobiť toho ešte  
viac. V roku 2014 na medzinárodnom konvente v Toronte, predstavili  
lioni svetu cieľ slúžiť 100 milliónom ľudí v období od 1. júla 2014  
do 30. júna 2018. 

Váš klub môže urobiť rozdiel vo vašej komunite účasťou v štyroch  
Centennial Service Challenge oblastiach. Členovia klubov rozhodnú, kedy 
budú slúžiť a ktoré projekty sú vhodné pre ich komunitu. Zamerajte činnosť  
na 4 oblasti: 

  Angažujte našu mládež, zakladaním Leo klubov, zúčastňovaním sa na 
mládežníckych kempov, výmenných programoch a organizovaním lokálnych 
súťaží o mierový plagát. 

  Chráňte naše životné prostredie, projektami recyklácie odpadu, budovanie 
studní a sociálnych zariadení v komunitách v núdzi a kampaňou na ich 
čistenie.

  Zdieľajte vízie, ktoré obsahujú programy zamerané na zrak, poskytovanie 
kníh pre lokálne knižnice v Braillovom písme a športové podujatí pre 
nevidiacich a slabozrakých. 

  Zmiernite hlad, poskytnutím stravy seniorom a zdravotne postihnutým, 
realizujte projekty zhromažďovania jedla pre potravinové banky a podpore 
komunitné pestovatelské projekty.
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Slovo guvernérky
  Lea Janků, guvernérka distriktu

Vážené lionky, vážení lioni, milí přátelé,
Vstupujeme do nového lionského roku 2016–2017, který bude velmi 
významný tím, že oslavíme 100. výročí založení lionského hnutí. 
Mnohé kluby v České i Slovenské republice a rovněž i náš distrikt 
budou oslavovat významná výročí 20 i 25 let svojí existence.

Na konventu v Bánské Bystrici jsem 
byla zvolena guvernérkou Distriktu 
122. Vám všem chci poděkovat za 
projevenou důvěru. Moje první cesta 
vedla na mezinárodní konvent do 
Japonska, který se konal ve městě 
Fukuoka od 21.června do 28. června 
2016. Byla to pro mne nezapome-
nutelná událost. Celý program byl 
věnován uplynulým 100 rokům od 
počátku založení lionského hnutí 
a vizím pro další století. Tato témata 
byla hlavním informačním motivem 
plenárních zasedání. Samozřejmostí 
byly odborné semináře, které byly 
zaměřeny převážně na růst členské 
základny, fungování a organizaci lion-
ského hnutí, řešení konfliktů a nedo-
rozumění v klubech, podporu a využití 
možností sociálních sítí jako je Face-
book, Twitter, Google+ aj. v propagaci 
lionismu i v komunikaci lionů navzájem 
a mnoho dalších zajímavých témat. 
Těchto seminářů a plenárních zasedání 
se účastnilo 3000 delegátů z celého 
světa. Tady jsem si uvědomila sílu celo-
světového hnutí. Novým mezinárodním 
prezidentem LCI byl zvolen Bob Corlew 
z Tenessee a poprvé ve stoleté historii 
hnutí byla jedním z viceprezidentů 
zvolena žena, Gudrun Bjort Yngvado-
ttir z Islandu. Celý konvent probíhal 
v přátelské atmosféře a ukončen byl 
generálním průvodem, kterého se 
účastnilo přes 30 000 lidí. Náš distrikt 
reprezentovala početná skupina lionů 
z České i Slovenské republiky. Všech 
32 lionů mělo velmi vkusné vybavení – 
bílé kloboučky, nádherné šály a kromě 
vlajek i banner, který představoval 
naše země. Za to zaslouží velké díky 
náš přítel lion Petr Ministr spolu se 
svou paní,kteří zajistili pro naší skupinu 
i výborného průvodce. Současně touto 

cestou děkuji vám všem, kteří jste jeli 
do Japonska reprezentovat náš distrikt.

V novém století nás čeká i nový 
program lionského hnutí rozdělený do 
čtyř oblastí: 

1. Péče o životní prostředí (výsadba 
stromů, úprava a zřizování parků, lion-
ské lavičky apod.)

2. Pomoc chudým
3. Péče o mládež – zaměřeno na 

prevenci negativních jevů
4. Výstavba a vybavování nemocnic 

a zdravotnických zařízení

Takto byly určeny hlavní cíle rozvoje 
lionského hnutí pro další století. 
Neznamená to však, že nebudeme 
pokračovat v pomoci nevidomým 
a slabozrakým. Budeme i nadále 
rozvíjet spolupráci se Sjednocenou 
organizací nevidomých a slabozrakých 

(SONS ) a Úniou nevidomých a slabo-
zrakých (ÚNSS) dle schváleného 
Memoranda o spolupráci. Děkuji všem, 
kteří se zapojili do akce Bílá pastelka, 
i za poskytnutí finančních prostředků 
na její podporu. Budeme dále pracovat 
na distriktních projektech jako je Lví 
očko, sběr brýlí, nemocnice v Keni, 
LOEC, mírový plakát, výměna mládeže 
a podle možností distriktu podporovat 
mnohé další klubové aktivity. V letoš-
ním lionském roce plným oslav je nutné 
představit aktivity jednotlivých klubů, 
při kterých členové klubů nezištně 
pomáhají potřebným v souladu s naším 
heslem,,We serve“. Je radostí konsta-
tovat, že lionské hnutí v našich zemích 
udělalo velký kus práce. Právě teď 
je vhodná doba ukázat, že lioni jsou 
slušní, přátelští lidé a že nejsou uzavře-
nou společností. Je třeba zpřístupnit 
cestu novým členům do našich klubů 
a získat takový počet členů, aby se 
náš distrikt namísto provizorního stal 
řádným distriktem. Toto je úkol pro 
všechny naše členy. 

Lionské hnutí je celosvětové hnutí 
a je proto vhodné rozvíjet a udržovat 
přátelské kontakty i s kluby v okol-
ních zemích. Za Distrikt 122 bylo 2. 
10. 2015 podepsáno Memorandum 
o vzájemné spolupráci s lionské kluby 
z Maďarska,Polska, České a Slovenské 
republiky, pod neoficiálním názvem V4. 
Navázanou spolupráci je třeba naplňo-
vat konkrétními aktivitami. 

Čeká nás mnoho práce, která je 
náročná, ale krásná svým posláním 
a významem. Chtěla bych vám všem 
poděkovat za to, co pro lionské hnutí 
děláte, a popřát vám hlavně hodně 
zdraví, pohody a pozitivní energie, 
a také dobré nápady a sílu je realizo-
vat.  

Čeká nás práce, 
která je náročná, 
ale krásná svým 

posláním
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Mezinárodní konvent LCI 
ve Fukuoce
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Fukuoka 2016
  Lea Janků, guvernérka Distriktu 122

Koncem června jsem se jako nově zvo-
lená guvernérka distriktu Česká repub-
lika a Slovenská republika zúčastnila 
mezinárodního konventu v japonském 
městě Fukuoka. Absolvovala jsem 
seminář pro nově zvolené guvernéry. 
Účast na semináři i na konventu mi 
přinesla mnoho zajímavých poznatků 
i přátelských kontaktů. Byla jsem moc 
ráda, že celosvětového průvodu se spo-
lu se mnou a mým manželem účastnila 
i delegace 31 lionů z Čech i Slovenska. 
V tomto počtu jsme důstojně zastupo-
vali náš Distrikt 122. Velké poděkování 
patří lionu Petru Ministrovi a jeho paní, 
za velmi pěkné a vkusné vybavení 
všech účastníků průvodu a za nádher-
ný banner, který představoval obě naše 
republiky.  

Nový prezident LCI Robert E. Corlew s manželkou Dianne (uprostřed), 
guvernérka distriktu 122 Lea Janků s manželem Radimem (zcela vlevo)

Medzinárodný konvent LCI vo Fukuoke
  BohuMír Krátky, 1.VDG

Za hlavnú udalosť medzinárodného konventu sa považuje sprievod 
„International Parade of Nations“. Je to samozrejmé a samozrejme 
tá „naj“ mäsovejšia, okatejšia a parádnejšia udalosť na stretnutia 
a zážitky. Toto je miesto, kde každý lion má možnosť precítiť čoho je 
súčasťou a čo tvorí.

Rád by som dal do pozornosti skutoč-
nosť, že toto nie je všetko! 99th Lions 
Clubs International Convention 2016 
vo Fukuoke sa začal v piatok 24 júna 
2016 otvorením „Exhibit Hall Open“ vo 
Fukuoka Marine Messe. Každý účast-
ník konventu absolvuje registračnú 
procedúru, ktorá ho oprávňuje zúčast-
ňovať sa podujatí podľa programu. 
Lionov jedného distriktu je potrebné 
zaregistrovať aj do sprievodu. Túto 
povinnosť zabezpečila vo Fukuoke PDG 
Ema Štěpánková (LC Plzeň Bohemia), 
preto sme sa zúčastnili v časti sprie-
vodu medzi zaradenými distriktmi 
a boli sme riadne uvedení a označení. 

V prvý deň konventu sa uskutočnili 
panelové diskusie „Lions Drug Preven-
tion Panel“, USB Training a semináre 
pre Zone and Region Chairpersons. 
Druhý deň, v sobotu od 10:00 do 
14:00, sa uskutočnil pochod „Inter-
national Parade of Nations“ približne 
31tisíc lionov z celého sveta. Posledná 
míľa končí pred tribúnou medzinárod-
ného prezidenta a riaditeľov. Počas 
tohto dňa stále prebieha registrácia 
účastníkov a certifikácia volebných 
delegátov. Večer sa väčšina účastníkov 
sprievodu stretla vo Fukuoka Yahu-
oku! Dome na „International Show“. 
Kultúrny program, v ktorom je možnosť 

vidieť to najlepšie z krajiny, ktorá orga-
nizuje medzinárodný konvent. Skupina 
Drum Tao a legendárny japonský 
spevák a skladateľ Shinji Tanimura 
s Kyushu Symphony Orchestrom. 

Plenárne zasadnutie
Tretí deň, v nedeľu od 10:00 do 
13:00, sa uskutočnil „Opening Plenary 
Session“. Toto stretnutie odštartovalo 
vystúpenie Japanese taiko drum, po 
ktorom nasledovalo vystúpenie IP Dr. 
Jitsuhiro Yamada. Hlavný prejav nosi-
teľa Nobelovej ceny za mier Kailash 
Satyarthi bol o boji proti útlaku detí 
a mládeže a za presadzovanie práva na 
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1.VG Bohumír Krátky 
a novozvolená 

2.VP Gudrun Bjort 
Yngvadottir s rodinou 
tri minúty po prejave

Hlavný prejav nositeľa 
Nobelovej ceny za mier 

Kailashe Satyarthiho 
počas Opening Plenary 

Session
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vzdelanie pre všetky deti. Je považo-
vaný za udržiavateľa Gándiho tradície 
v Indii. Založil organizáciu Bachpan 
Bachao Andolan v Indii a sám seba 
považuje za rádového člena hnutia 
proti detskej práci, obchodovaniu 
s deťmi a detského nevoľníctva. Boli 
odovzdané hlavné ceny laureátom 
Essay Contest 2015–2016 Joel Greek 
z Južnej Afriky a Peace Poster 2015– 
–2016 Yumo Zhu z Číny. Prítomných 
pozdravila aj jej cisárska výsosť prin-
cezná Tomohito of Mikasa a starosta 
Fukuoky Soichiro Takashima. 

Zážitok, ktorý si netreba nechať 
ujsť, je „the Flag Ceremony“. Je to 
územná projekcia polohy všetkých 
krajín a geografických lokalít sveta, 
v ktorých pôsobia lioni a počas ktorej 
prichádzajú vlajkonosiči na pódium 
postupne s 210 zástavami a prechá-
dzajú pomedzi účastníkov stretnutia. 
Oblohu nad miestom konania stretnu-
tia využil aj demonštračný akrobatický 
tím Japonských vzdušných obranných 
síl (JASDF) Blue Impulse. 

Po skončení otváracieho zasadnu-
tia sa konali pracovné stretnutia Lions 
Convention Smart USB Training Class, 
Leo Social, Lions Quest, Transform 
your Social Media with Strategies that 
Work, Peace Poster, Melvin Jones 
Fellowship Pinning Ceremony, Cele-
brate Lions Centennial atď. 

Lioni Milan Taškár (LC Nitra), 
Štěpán Klokočka (LC Praha První) 
a Bohumír Krátky (LC Heart of Slova-
kia) sa zúčastnili viacerých stretnutí 
a za najdôležitejšie označili využitie 
príležitosti, ktoré poskytujú sociálne 
média, ktoré sú zadarmo a efektívne. 

Štvrtý deň, v pondelok od 10:00 do 
12:30, sa uskutočnil „Second Plenary 

Session“. Zasadnutie sa nieslo v duchu 
nominácie pre pozíciu medzinárodných 
viceprezidentov a medzinárodných 
riaditeľov, všetko v duchu „predvoleb-
ného dňa“. Večer sa konal slávnostný 
banket pre minulých medzinárodných 
prezidentov, riaditeľov a distriktných 
guvernérov. 

Posledný piaty deň, v utorok, sa 
od 7:30 do 10:30 uskutočnili voľby, 
na ktorých certifikovaní delegáti volili 
medzinárodných zástupcov, riaditeľov 
a zmeny medzinárodných stanov. 
Volieb vo Fukuoke sa zúčastnili dvaja 
delegáti za Distrikt 122, Milan Taškár 
( sekretár LC Nitra) a Bohumír Krátky 
(1.VDG z LC Heart of Slovakia). Po 
skončení volieb v čase od 10:00 do 
13:30 sa uskutočnilo „Final Plenary 
Session“. Na záverečnom zasadnutí 
sme boli svedkami odovzdania našej 
humanitárnej ceny pre Lekárov bez 
hraníc a uvedenia nášho medzinárod-
ného prezidenta 2016–2017 Roberta 
„Boba“ E. Corlewa a district governors 
2016–2017.  

Na the Flag 
Ceremony sa 

predstavili aj obe 
naše republiky
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Liony našeho distriktu 
v průvodu pozdravil 
i prezident LCI 
2015/2016 Jitsuhiro 
Yamada s manželkou 
Toshiko

Lionský průvod se stal 
místem setkání lionů 

z celého světa
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  Emilie Štěpánková, PDG, LC Plzeň Bohemia

Je slunné páteční odpoledne 17. června 2016 a na pražské Letiště 
Václava Havla se sjíždí z různých koutů Čech i Slovenska skupina 
cestujících. Od ostatních podobných seskupení ji odlišují odznáčky 
s písmenem „L“. Lioni z našeho distriktu se chystají k odletu na 
99. mezinárodní konvent LCI, který se v tomto roce koná v japonské 
Fukuoce. 

Někteří již mají s podobnými akcemi 
zkušenosti, jiní budou tuto událost 
absolvovat poprvé. Všichni jsou však 
plni očekávání zážitků, které jim přinese 
čtrnáctidenní pobyt v Zemi vycházejícího 
slunce. 

Je to čtvrtý mezinárodní konvent, 
kterého se zúčastním. Těším se na 
přátele, s kterými se potkám a na zemi, 
o které jsem zatím jen četla nebo ji 
viděla v dokumentárních filmech. Již 
setkání na letišti je příjemné – známé 
tváře, přátelská objetí. Z Prahy do Tokia 
nás cestuje třináct a poměrně dlouhý let 
s mezipřistáním v Intanbulu zvládneme 
statečně. S ohledem na časový posun 
se v sobotu ocitáme již ve večerním 
Tokiu a cestou z letiště teprve plně 
vnímám velikost japonské metropole, 
nekonečné množství světel, budov, aut, 
lidí…. Ubytováni jsme v Center Hotel 
Tokyo, kde se k nám připojuje dalších 
šest členů naší výpravy. Tentýž den 
přilétají i lioni ze Zvolena, kteří jsou 
ubytováni jinde, ale všichni se scházíme 
k první japonské večeři, kterou si dáme 
společně. Plánujeme při ní program 

na další dny. Zjišťuji s potěšením, že 
japonská kuchyně je výtečná, což se mi 
v následujících dnech jen potvrdí. Díky 
obrovské rozmanitosti si vybere každý, 
co lahodí jeho chuťovým buňkám, a po 
večeři se všichni ujistíme i v tom, že 
japonské pivo je chutné a dokáže zahnat 
žízeň v horkém a vlhkém podnebí. 

Tokio
V hlavním městě Japonska Tokiu jsme 
společně strávili čtyři dny, navštívili jsme 
známý Yoyogi Park, který hodně připomí-
nal Central Park v New Yorku, viděli jsme 
císařský palác, denní i noční Ginzu, která 
je výkladní skříní japonské metropole, 
vyjeli jsme na Tokyo Tower a měli před 
sebou celé noční Tokio jako na dlani. 
Nelenili jsme vstát ve dvě hodiny ráno, 
abychom zažili největší dražbu tuňáků 
na světě, prošli obrovskou tokijskou 
tržnici a ochutnali sushi a sushimi tak, 
jak je tvoří japonští mistři kuchaři z čers-
tvých ryb přímo v hospůdkách na tržnici. 

Zažili jsme spoustu humorných situ-
ací, když jsme se pokoušeli s menšími 
či většími úspěchy kupovat jízdenky na 

metro a na příměstské vlaky. I cestová-
ní hromadnou dopravou byl nezapome-
nutelný zážitek, který vyvrcholil jízdou 
shinkansenem z Tokia do Ósaky, která 
byla druhým cílem naší cesty. Tam jsme 
se z Tokia přesunuli na další čtyři dny 
a ubytovali se v hotelu Kansai. Stejně 
jako v tokijském hotelu jsme obývali 
malé hotelové pokojíčky, kde jsme ob-
čas měli problém se otočit, ale s našimi 
evropskými tělesnými rozměry nebylo 
divu, Japonci jsou, zdá se, poloviční.  

Ósaka
Tak jako Tokio, i Ósaka je obrovské 
město, v němž se nad zemí i pod zemí 
přelévá nekonečný dav lidí. Navštívili 
jsme Nambu, která je obdobou tokijské 
Ginzy, někteří si prohlíželi Ósaku z obrov-
ského ruského kola, jiní dali přednost 
bavorské pivnici, kde se dalo ochutnat 
i české pivo. Velkým zážitkem byla 
i návštěva tradiční japonské restaurace 
s celovečerní ochutnávkou rozmanitých 
japonských pokrmů i nápojů. Podnikli 
jsme výlet do Kjota a Nary, kde nás 
uchvátily nádherné chrámy, mezi nimiž 
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se v Naře procházely stovky srnek. 
V těchto městech se výjimečně snoubí 
tisíciletá historie s moderní současností. 

Fukuoka
Po osmi dnech poznávání a výletů nás 
čekal v pátek 24. 6. 2016 opět přesun 
shinkansenem do Fukuoky, dějiště 99. 
mezinárodního konventu Lions Clubs 
International. Protože jsme zvolili rychlý 
shinkansen Nozomi, přesuny z jednoho 
japonského ostrova na druhý netr-
valy dlouho a bylo zajímavé sledovat 
z pohodlí tohoto exkluzivního vlaku 
nejen města, ale také japonskou krajinu 
a venkov, ukázala se nám i Fuji s bílou 
čepičkou na vrcholu. Ve Fukuoce jsme 
bydleli již všichni společně v hotelu 
Canal City Fukuoka Washington, jednom 
z hotelů, kde byli ubytováni lioni z celého 
světa, kteří se konventu účastnili. 
Konečně jsme se také setkali s naší 
novou guvernérkou Leou Janků, která 
měla jako každý nový guvernér spoustu 
pracovních povinností. 

Druhý den po našem příjezdu, 
v sobotu 25. 6. 2016, vyvrcholil každo-

roční největší lionský svátek velkou 
International Parade. Celkem Fuku-
oka přivítala v letošním roce kolem 
třiceti tisíc registrovaných účastníků 
konventu, naše třicetičlenná skupina 
však rozhodně nezapadla. Večer pak 
následovala International Show, letos 
ve znamení japonské kultury, která byla 
také nádherným kulturním zážitkem. 

Konvent LCI
Někteří z nás se pak účastnili semi-
nářů v rámci programu mezinárodního 
konventu, na plenárním zasedání 
jsme měli kromě guvernérky další dva 
delegáty, Bohumíra Krátkeho a Milana 
Taškára, kteří také volili novou druhou 
mezinárodní viceprezidentku. Jiní se 
zúčastnili banketů pořádaných v rámci 
mezinárodního konventu. Přesto ještě 
zbyl čas i na poznávání – výlet do 
Nagasaki, koupání v Japonském moři, 
procházky po japonských zahradách 
skvělé kulinářské zážitky i nákup 
suvenýrů.

Čtrnáct dnů v Japonsku uteklo jako 
voda – ve společnosti přátel čas vždycky 

rychleji utíká. Na tomto místě je třeba 
poděkovat všem, kteří se mezinárod-
ního konventu zúčastnili, obětovali svůj 
volný čas i peníze a vzali si s sebou 
dobrou náladu. Především však je třeba 
poděkovat těm, bez nichž by naše cesta 
neproběhla tak hladce a úspěšně. 
Děkuji tímto za sebe i za všechny zúčast-
něné lionům z Pardubic, zejména Petru 
Ministrovi a jeho ženě Lidce, kteří zajistili 
nádherný banner do průvodu a pro 
všechny stejné šály a kloboučky. Díky 
nim jsme se také seznámili s člověkem, 
který byl duší celé naší výpravy, Tomá-
šem Reisingerem. Jen díky jemu jsme 
poznali z míst, které jsme navštívili, to 
nejlepší, neztratili jsme se v metru ani 
v rušných ulicích japonských velkoměst, 
trefili jsme do správných vlaků, všude 
jsme byli včas, ochutnali jsme to nejlepší 
z japonské kuchyně a dostali jsme se 
bez problémů z Ósaky přes Frankfurt 
nad Mohanem zpátky domů. Jeho 
trpělivost a smysl pro humor, s kterým 
zvládal všechny drobnější i větší trable, 
byly nekonečné. 

Tak za rok na shledanou v Chicagu!  
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Biela pastelka 2016 alias  
„Chodím za tých, ktorí to potrebujú“

  Bohumír Krátky, 1.VDG    Foto Ján „Mišiak“ Miškovič, zmocnenec ÚNSS

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá podporuje ľudí s ťažkým 
zrakovým postihnutím, ktorú už 15 rokov organizuje Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Cieľom tejto verejnej zbierky je získanie 
finančných prostriedkov na podporu 
aktivít pomáhajúcich nevidiacim 
a slabozrakým ľuďom začleniť sa do 
normálneho života. Finančné pros-
triedky sú použité na poskytovanie 
kvalitných služieb pre ľudí so zrakovým 
postihnutím, akými sú výučba samo-
statnej chôdze s bielou palicou, čítanie 
a písanie Braillovho písma, počítačové 
zručnosti a podobne. Cieľom je tiež 
získať prostriedky na projekty nevidia-
cich a slabozrakých ľudí, ako sú krúžky 
šikovných rúk, kurzy varenia, tanečný 
krúžok, rehabilitačné pobyty a iné.

Verejná zbierka sa tohto roku 
začala 23. septembra a potrvá do 
31. decembra. Počas septembrových 
hlavných zbierkových dní, 23. a 24., 
zaplnilo ulice 300 miest a obcí celého 
Slovenska takmer 3500 dobrovoľní-
kov v bielych tričkách s logom Bielej 
pastelky a nápisom v Braillovom písme 
s pokladničkami s identifikačnými 
znakmi zbierky v rukách. Darcom 
boli ponúknuté biele spinky ako 
symbolické poďakovanie za dobro-

voľný príspevok. Do 31. decembra je 
možné prispieť vkladom na účet (číslo 
SK11 3100 0000 0040 3001 6204) 
verejnej zbierky, zaslaním SMS správy 
v hodnote 2 eur na číslo 820 vo všet-
kých sieťach alebo online cez novú 
stránku www.bielapastelka.sk.

Kampaň verejnej zbierky Biela 
pastelka 2016 sa nesie v duchu prepo-
jenia chôdze ako športovej disciplíny 

a chôdze nevidiacich s bielou palicou. 
Ambasádorom tohto ročníka sa totiž 
stal Matej Tóth, zlatý olympijský víťaz 
v chôdzi na 50 km Rio 2016, majster 
sveta v chôdzi a reprezentant SR 
v ľahkej atletike. Záštitu nad aktuálnym 
ročníkom Bielej pastelky prevzal prezi-
dent Slovenskej republiky Andrej Kiska. 

Tohtoročnou novinkou sa stal zápis 
do Slovenskej knihy rekordov. V piatok 
23. septembra sa zapojilo 3593 ľudí do 
chôdze s bielou palicou na trati dlhej 

Spoločné foto nitrianských 
lionov s ambasádorom Bielej 
pastelky Matom Tothom 
zlatým olympionikom 
v chôtzi na 50 km Rio 2016 
a Jozefom Pribilincom zlatým 
olympionikom v chôdzi na 
20 km zo Soulu

V rámci Bielej pastelky 
prebiehalo aj meranie zraku 

Plusoptixom
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rovných 15 metrov. Presne toľko rokov 
totiž oslavuje jubilujúca Biela pastelka. 
Túto skúšku svojej odvahy mohli ľudia 
absolvovať počas hlavného dňa zbierky 
v 12 informačných stánkoch Bielej 
pastelky 2016. Výsledky jednotlivých 
miest sú nasledovné: Trenčín 186, 
Martin 193, Žilina 209, Bratislava 211, 
Košice 263, Banská Bystrica 302, 
Svidník 313, Nitra 323, Trnava 328, 
Topoľčany 344, Prešov 444 a výťazný 
Poprad 477. 1.viceguvernér BohuMír 
„Bobo“ Krátky odovzdal pohár veno-
vaný LCI Distriktom 122 Česká repub-
lika a Slovenská republika zástupkyni 
ÚNSS Petre Magdi Ajdariovej.

Vyhlásenie rekordu sa uskutočnilo 
v Nitre o 18,00 hod. za účasti amba-
sádora Mateja Tótha, Jozefa Pribilinca 
zlatým olympionikom v chôdzi na 
20 km zo Soulu a rekordológom Igorom 
Svítkom. 

ÚNSS v spolupráci s portálom 
LudiLudom.sk pripravili dražbu 
predmetov, ktoré organizácií venovali 
slovenskí športovci a ktoré sa viažu na 
ich najväčšie úspechy. Získať je možné 
dres alebo tenisky s orginálnym podpi-
som Mateja Tótha, rukavice Martiny 
Hrašnovej, Veslo Jany Dukátovej, ale aj 
mnohé ďalšie trofeje. Dražba potrvá do 
14. októbra 2016 a jej výťažok popu-
tuje na konto Bielej pastelky.

Výzva pre všetkých lionov
Biela pastelka je symbolom sveta 
nevidiacich, symbolom neviditeľných 
línií. Pomáha hľadať riešenia v často 
ťažkých životných situáciách, kreslí bie-
lu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka 
znamená svetlo, keď okolo je tma. 

Guvernérka Distriktu 122 
Lea Janků v súvislosti s pokračova-
ním spolupráce s ÚNSS vyzvala kluby 

a ich členov na zapojenie sa do Bielej 
pastelky 2016. Lioni na septembrových 
klubových stretnutiach odsúhlasujú 
čiastky, ktoré zasielajú na distriktný 
účet z ktorého bude tohtoročná zbierka 
opakovane podporená. Veľmi si vážime 
pomoc každého člena a klubu nášho 
distriktu, podporou kampane prispie-
vame k celkovému úspechu zbierky 
a k vytvoreniu podmienok na cestu 
k samostatnému a nezávislému životu 
nevidiacich na Slovensku.  

Prezident LC Nitra Igor 
Tarabčák spolu zo zlatým 
olympionikom Matejom 
Tothom

Velkej pozornosti detí sa 
tešil aj vodiaci pes Kristián.

Chôdzu s bielou palicou si 
vyskúšal aj nitriansky lion 

Pavel Varga.
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Medzinárodný kemp mládeže Harmony 2016
   Miroslava Jaššová, prezidentka LC Bratislava Pressburg a riaditeľka Medzinárodného kempu mládeže 

Harmony 2016 

V dňoch 30. 7. až 12. 8. sa mesto Modra stala hostiteľkou 
Medzinárodného kempu mládeže Harmony 2016, ktorý organizoval 
LC Bratislava Pressburg v mene Distriktu 122 Česká republika 
a Slovenská republika v spolupráci s partnermi. 

Na mládežnícky kemp prišlo 36 mladých 
ľudí vo veku od 18 do 24 rokov 
z 19 krajín sveta. Najviac účastníkov 
bolo z Talianska, Turecka, Fínska a Izra-
ela. Medzi účastníkmi boli mladí ľudia 
i z ďalekej Číny – Hon Kongu, Indie, 
Mexika, Taiwanu a Brazílie. Účastníci 
boli ubytovaní v penzióne Harmónia, 
kde organizátori pripravili počas dvoch 
týždňov bohatý program. Takto približne 
zneli slová v Modranských zvestiach 
č.8 august 2016. Rovnako v predchá-
dzajúcom čísle Modranských zvestí 
sme upozornili na náš príchod a naše 
poďakovanie za prijatie a pomoc mesta 
Modra. Hlavná príprava na kemp pre 
klub LC BA Pressburg začala už rok 
vopred. Mesiac pred začatím príprava 
vrcholila opätovnou návštevou všet-
kých sponzorov a zariadení, konečným 
dohadovaním sponzorskej pomoci, 
jedálneho lístka v kempe aj mimo 
neho, nákupom športových, kresliacich, 
pomôcok, pitného režimu, návrhom 
kempových tričiek a zadanie ich potlače 
profesionálom. Riaditeľka kempu pripra-
vovala zoznamy ľudí podľa tímov, ktoré 

vytvorila, na ubytovanie, na kempový 
poplatok, na odchody účastníkov, ktoré 
sa menili aj počas kempu. 

Najnáročnejšia úloha bola dať do 
konečnej verzie informačný, poznávací 
a aj reklamný bulletin. Bulletin obsahuje 
pravidlá kempu, fotografie mládežní-
kov, kemp lídrov a členov nášho klubu 

s menami, krajinou odkiaľ pochádza 
účastník a vlajky daných krajín. Obsa-
hom je aj program na celé dva týždne 
v časovom slede a posledná strana 
patrí sponzorom kempu. Bulletin sa 
vydal v dvoch verziách: Slovenskej 
a Anglickej. Bol určený pre každého 
účastníka kempu na poznávanie sa 
navzájom, na dennú potrebu, sledo-
vania programu a na záver kempu si 

doň účastníci v slzách písali venovania, 
želania a pozdravy. Ďalej bol pripravený 
na propagáciu sponzorov, ako darček 
pre hostí. 

Vrátime sa na začiatok, keď 
30. 7. 2016 o 12:30 hod sme prvých 
sedem účastníkov kempu vyzdvihovali 
na vlakovej Hlavnej stanici v Bratislave 
aj s prívesom. Ani do troch aut sa neve-
deli zmestiť. Rovnako do Harmónie už 
od 13h postupne prichádzali účastníci 
kempu v sprievode ich hosťujúcich 
rodín, čo bolo veľmi milé. Celý náš klub 
sa zmobilizoval a vítal hostí. Kemp 
lídri si umiestňovali do izieb svojich 
pridelených mládežníkov, pomáhali im 
vypisovať formuláre na návštevu Gabčí-
kova a aj deklarácie konania na vlastnú 
zodpovednosť.

Zahájenie kempu začalo podľa všet-
kých lionských pravidiel hymnami. Pred-
stavila sa riaditeľka kempu Harmony 
2016 Miroslava Jaššová, privítala pani 
guvernérku Leu Jankú, pána viceguver-
néra Bohuša Krátkeho. Všetkým prítom-
ným predstavila členov klubu, kemp 
lídrov a popriala všetkým 31 mládež-

Mladí ľudia celého 
sveta spoznali 

viaceré slovenské
mestá
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níkom príjemný pobyt, veľa zábavy 
a príjemných zážitkov. Po večeri mali 
mládežníci zadané úlohy na spoznáva-
nie sa a tímovú prácu. Na druhý deň 
sa mali prezentovať ako tím vo vyzdo-
bených tričkách, s vlastným názvom, 
pokrikom a predstaviť sa navzájom. 
V nedeľu dopoludnia sa prezentovali 
jednotlivé tímy, a popoludní sme si siahli 
na dno svojich síl výstupom na niekoľko 
kilometrov vzdialenú drevenú rozhľadňu 
na najvyššom mieste Piesku – Zochovej 
chaty. 

Mladí ľudia spoznali viaceré sloven-
ské mestá ako Gabčíkovo, Rišňovce 
kde nás privítali primátori a starosto-
via, no najmä Bratislavu. Prijali nás 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v Bratislave, prezreli sme si Bratislavský 
hrad, Dóm Sv. Martina, Michalskú vežu, 
Mestské múzeum a ďalšie atrakcie 
hlavného mesta. Počas návštevy 
Devínu si niektorí vyskúšali lukostreľbu, 
pozreli sme si rytierske súboje na koni. 
V Modre sme si prezreli SNM Múzeum 
Ľudovíta Štúra, ručnú výrobu majoliky, 
výrobu vína v Elesku, kde sme mali aj 
ochutnávku vín a ďalšie atrakcie. Počas 
výletu sme si prezreli i vodnú elektrá-
reň v Gabčíkove, dokonca Záchranný 
systém Slovakia, Danubianu – najroz-
siahlejšiu výstava moderného umenia 
a Divokú vodu, športové zariadenia 
v Senci, kde sme oddychovali a kúpali 
sa v Slnečných jazerách. Zaujímavá bola 
i prehliadka SNM hrad Červený Kameň. 
V Jakubove sme navštívili Chovnú 
stanicu s pôrodnicou pre vodiacich 
a asistenčných psov, ktorá je pilotným 
projektom LC Bratislava Pressburg. 

Zásluhu na úspešnom priebehu 
kempu má i penzión Harmónia, kde sa 
nám podarilo vytvoriť vynikajúce podm-

ienky pre vzdelávanie, šport a zábavu 
mladých ľudí z viacerých kontinentov 
sveta. Unikátnym bol Medzinárodný 
gastro deň, počas ktorého sa v kuchyni 
predbiehali a aj vzájomne si pomá-
hali všetci účastníci. Horšie už potom 
vyzerala kuchyňa... Pán kuchár nám 
sponzorsky pripravil prasiatko v sklene-
nom grile a podával v špeciálnej čiernej 
uniforme a v bielych rukavičkách, ktoré 
je žiadané predovšetkým na svadobné 
stoly. Všetci účastníci boli spokojní 
i so slovenskou kuchyňou. Mládež-
níci boli stále hladní a mali dokonca 
naštudované naše špeciality, ktoré 
sme im museli dať ochutnať. Na druhej 
grilovačke, ktorú náš klub pripravil, už 
pomáhali aj niektorí účastníci prípra-
vou ich domácich jedál na grilovanie. 
Večerné karaoke spevy, alebo diskotéka 
boli najobľúbenejšie...

Karnevalový večer
Občas si pre účastníkov riaditeľka kem-
pu pripravila aj nečakané prekvapenie, 
napríklad v podobe večerného karne-

valu, ktoré geniálne zvládli. Fantázii sa 
medze nekládli, požičali si navzájom ob-
lečenie pričom sa v kostýmoch nápadne 
podobali svojej úlohe aj správaním. 
Neoholená čierna vdova zvádzala tvrdo 
sa tváriaceho pištoľníka s dievčenskými 
črtami a namaľovanými fúzami. Fúzatá 
cigánka s chlpatými nohami v malých 
ihličkách sa po čase musela vyzuť 
aby dokončila svoje tanečné kreácie. 
Pýchou každého účastníka bola jeho 
večerná prezentácia svojej krajiny. Zo 
začiatku prezentácie trvali pár minút, no 
deň, čo deň sa predlžovali a boli krajšie 
a oduševnenejšie. Priam sa predvádzali 
aby ukázali viac zo svojej krajiny a kraj-

Prijatie v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca

v Bratislave

Na kempe sme privítali aj 
guvernérku nášho dištriktu 

Leu Janků
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šie miesta, alebo svetových športových 
víťazov či nezvyčajné jedlá. 

Počas kempu nás prišli navštíviť 
aj pastguvernéri Emilie Štěpánková 
a Tibor Buček a priatelia z iných 
Slovenských klubov.

13. 08. 2016 už od 5:50 odchád-
zala prvá skupinka účastníkov. Poniek-
torí ani nešli spať, len aby sa mohli 
rozlúčiť zo všetkými. Slzy tiekli prúdom 
u všetkých a členovia nášho klubu 
nezištne odvážali autami účastníkov 
na Bratislavské letisko, na autobus, 
na vlak a niektorí sa otočili aj niekoľko 
krát. Každý mládežník z kempu dostal 
aj balíček s jedlom na cestu.

Priateľstvá medzi všetkými  
kontinentami
V roku stého výročia založenia lionské-
ho hnutia sme cez náš Medzinárodný 
kemp mládeže Harmony 2016 na 
100 % rozšírili myšlienku priateľstva, 
porozumenia a spoznávania krajín, ľudí 
celého sveta a pomohli založiť nové pri-
ateľstvá medzi všetkými kontinentami 

sveta. Mladí ľudia získali na Slovensku 
nezabudnuteľné zážitky dôkazom čoho 
je aj následné stretnutie sedemnástich 
účastníkov kempu v Prahe v čase 
21.–25. 9. 2016 ktorého sa zúčastnili 
nie len mladí ľudia z okolitých štátov, 
ale aj účastníci z Izraela.

Malebný tichý areál Penzionu 
Harmónia starostlivo udržiavaný 
a precízne vyzdobený predovšetkým 
pre semináre a skupiny jogínov, alebo 
školenia masérov, či alternatívnej 
medicíny a svadobné obrady, narode-
ninové oslavy, stretávky po skončení 
škôl, rodinné stretnutia z celej Európy 
sa príchodom nášho Medzinárodného 
kempu zmenil ako čarovným prútikom 

na útočisko mladých ľudí s rozličným 
temperamentom, farbou pleti. Mali 
sme čo robiť pri krotení skôr príliš 
hlučnejšej zábavy vo večerných hodi-
nách. Každému, kto si chce oddýchnuť, 
či stráviť čas posedávaním na terase 
a počúvaním šumenia vetra opierajú-
ceho sa o vysoké stromy vrelo odpor-
účame navštíviť tento areál a stráviť 
v ňom oddychovú dovolenku. Na 
športové vyžitie je veľmi veľa možností 
vo vnútri aj vonku. 

Ako riaditeľka kempu a jeden 
z organizátorov musím uznať, že vďaka 
tamojšej prírode a prostrediu sa mi 
sily rýchlejšie regenerovali a pomáhali 
zvládnuť celých 15 dní. O Medzinárod-
nom kempe sa písalo v Modranských 
zvestiach pred začatím v č. 7/júl 2016 
na strane 10 a po skončení č. 8/august 
2016 na strane 20. Obšírny článok 
o nás vyšiel ja v internetovom  
www.nazorobcana.sk zo dňa 
10. 8. 2016 a v www.hlavnespravy.sk 
z domova 11. 8. 2016. Boli sme požia-
daní o napísanie článku s fotografiami 
jednotlivých jedál do časopisu Gastro. 

Na záver v mene LC Bratislava 
Pressburg ďakujem, majiteľom 
Penziónu Harmónia, cateringovej 
spoločnosti Gastrio, majiteľovi firmy 
Jojo-bus, starostovi Rišňoviec, primá-
torovi mesta Modra, Magistrátu mesta 
Bratislavy, majiteľovi galérie Nedbalka, 
spoločnosti Elesko Wine Park, modran-
ska, Reštaurácii Trófea, Reštaurácii 
U zlatého vodníka, všetkým spriate-
leným lionským klubom v Bratislave 
a Pezinku, kemp lídrom za obrovskú 
pomoc.  

Homola – náročný výstup

Harmónia – útočisko 
mladých ľudí 

s rozličným
temperamentom 

a farbou pleti
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Lionský kemp v Portugalsku
  Jakub Brejcha, LC Praha Strahov San Giorgo

Letos jsem se opět zúčastnil mezinárodního kempu pod záštitou 
LC Praha Strahov San Giorgo. Tentokrát jsem se vydal do země 
fotbalu, Portugalska.

Destinaci jako je Portugalsko jsem 
vždycky toužil navštívit. Kdo mě dovedl 
k tomuhle snu. Nebyl to nikdo jiný než 
právě lionský klub, který mě vyslal jako 
reprezentanta do této nádherné země.

Během mého pobytu na Pyrenej-
ském poloostrově měl přijet k nám do 
Prahy host z Turecka, Baran. I přes to, 
že jsem se nemohl o něj starat, ujala 
se ho moje báječná rodina. Zároveň 
jsem kontaktoval pár svých přátel, zda 
by mohli Baranovi zpříjemnit jeho pobyt 
v Čechách. Společně mu ukázali krásy 
našeho hlavního města a další kulturní, 
historické a přírodní památky České 
republiky. Program měl vskutku nabitý. 
Z Prahy si odvezl spoustu nových zážitků.

Já jsem se na kemp vydal 
9.července. Přiletěl jsem v ranních 
hodinách do hlavního města, Lisabonu. 
Na letišti na mě čekal můj hostující bratr, 
Pedro, u kterého jsem se ještě toho 
dne ubytoval, a chlapec z Běloruska, 
Eugen, se kterým jsem měl sdílet jeden 
pokoj, jelikož jsme byli ubytováni u stejné 
rodiny. Nejdříve jsme si prohlédli část 
hlavního města a po krátké prohlídce 
jsme jeli do městečka Quimbra, kde jsme 
se ubytovali. Zbytek dne jsme strávili 
v tomto malebném městě.

Týden v rodině
Celý týden jsme si v rodině užili. Koupali 
jsme se, jezdili na výlety do Porta či 
Lisabonu. Navíc jsme se zúčastnili pár 
setkání několika lionských klubů, jelikož 
Pedro byl prezidentem Leo. Rodině jsem 
přivezl z Prahy karlovarské oplatky a ho-
řické trubičky na ochutnání a upomínko-
vé předměty z Čech.

Týden v rodině byl u konce a já, 
společně s Eugenem, jsem vyrazil 
vlakem do města Faro, které se nachází 
na jihu Portugalska v oblasti Algarve. 
V tomto kraji jsme měli pobýt dva týdny 
s ostatními účastníky, kteří se také 

postupně sjížděli. Celkem nás bylo 
20 účastníků od 17 do 20 let. Bydleli 
jsme ve škole. Kluci a dívky měli pro sebe 
vyhrazenou jednu třídu s postelemi.

Se všemi jsem se po příjezdu 
seznámil a všichni jsme se začali rychle 
poznávat. Poprvé, co jsem byl na kempu, 
jsem si musel sám po sobě pečlivě 
uklízet a umývat nádobí, což beru jako 
velmi cennou zkušenost... Nikomu se do 
toho zprvu vůbec nechtělo, ale nakonec 
to byla zábava.Jídlo nám zajišťovali každý 
den vedoucí. Snídaně a večeře jsme 
měli obvykle ve škole. Každé ráno jsme 
vyráželi vlastním autobusem na výlety, 
a proto jsme vždy obědvali tam, kde jsme 
se zrovna nacházeli.

Lionský kemp
Dopoledne jsme se obvykle seznamovali 
s místními pamětihodnostmi, kterých 
je v Algarve opravdu hodně. Historické 
Faro, Sotavento, Silves, Sagres, Tavi-
ra nebo návštěva university a muzeí. 
Odpolední plán byl odpočinkový. Pláže, 
akvaparky a bazény. Někdy jsme měli 
soutěžní program. Motokáry, paintball 
a další hry, ve kterých jsme proti sobě 
přátelsky soupeřili.

V rámci projektů a prezentačního 
večera jsem seznámil ostatní účastníky 
kempu s Českou Republikou a živo-
tem v naší zemi a od ostatních jsem 
se dozvěděl mnoho nových informací 
o jejich rodné zemi a kulturách, ve 
kterých žijí.

 Jsem velice rád, že jsem se tohoto 
kempu mohl zúčastnit, poznat kulturu 
a způsob života lidí v Portugalsku  
i práci místního klubu. Tím, že jsme mezi 
sebou hovořili pouze v angličtině, mě 
opět posunulo na vyšší úroveň v tomto 
jazyce. 

Zažili jsme spolu spoustu legrace 
a myslím, že nikdo na naše společné 
zážitky z Portugalska nezapomene! 
Dodnes zůstávám s většinou těchto lidí 
v kontaktu.

Jsem pyšný, že jsem mohl v Portugal-
sku reprezentovat Českou republiku!  
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Kabinet distriktu v lionském roce 2016–2017

Lea Janků Guvernérka distriktu LC Brno Špilberk

Bohumír Krátky 1. Viceguvernér distriktu,  
zmocněnec pro projekt nemocnice v Keni

LC Heart of Slovakia

Jan Kalaš 2. Viceguvernér distriktu LC Praha Hartig

František Kočka Poslední minulý guvernér distriktu LC Košice

Anton Gerák Sekretář kabinetu LC Praha Bohemia Ambassador

Zdeňka Kolářová Pokladník kabinetu LC Plzeň Bohemia

Jan Štěrba Člen kabinetu LC Teplice

Milan Vašanič Zmocněnec pro mezinárodní konvent v Chicagu v SR LC Žilina

Pavol Skovajsa Člen kabinetu LC Pezinok Bozin

Pavol Mora Zmocněnec pro dokumentaci LC Banská Bystrica

Petr Humpolík Zmocněněc pro mezinárodní vztahy LC Prague Heraldic

Ivan Galan Zmocněnec pro fotodokumentaci LC Praha Hartig

Radim Dvořák Zmocněnec pro přípravu oslav 100. výročí lionského hnutí, 
GMT koordinátor

LC Rychnov nad Kněžnou

Vojtěch Trapl Zmocněnec pro konstituci a stanovy, GLT koordinátor LC Praha Bohemia Ambassador

Emilie Štěpánková Zmocněnec pro konstituci a stanovy LC Plzeň Bohemia

Jaroslav Novotný Šéfredaktor bulletinu LC Praha Bohemia Ambassador

Štěpán Klokočka Zónový chairman ČR – Praha LC Praha První

Jaroslava Vancurova Zónový chairman ČR – Západočeské lázně LC Karlovy Vary Diana

Milan Nemrava Zmocněnec pro členskou základnu v severních Čechách LC Teplice

Jana Kovářová Zónový chairman ČR – Západní Čechy,  
zmocněnec pro Mírový plakát

LC Plzeň Bohemia

Petr Ministr Zónový chairman ČR – Východní Čechy,  
zmocněnec pro mezinárodní konvent v Chicagu

LC Pardubice

Jan Bouma Zónový chairman ČR – Jižní Čechy LC Tábor

Václav Baslík Zónový chairman ČR – Jižní Morava LC Brno Špilberk

Olga Kahánková Zónový chairman ČR – Severní Morava a Slezsko LC Opava

Juraj Koreň Zónový chairman SR – Bratislava LC Bratislava Istropolis

Ivan Smolka Zónový chairman SR – Banská zóna I LC Banská Štiavnica

Jozef Stehlík Zónový chairman SR – Banská zóna II LC Žilina

Andrej Belaj Zónový chairman SR – Nitranská zóna LC Nitra

Jaroslav Dzurik Zónový chairman SR – Východní Slovensko LC Košice

Martin Rafaj Koordinátor výměny mládeže LC Bratislava Bona Fide

Martina Kahánková Zmocněnec pro mezinárodní výměnu mládeže LC Opava

Milan Taškár Zmocněnec pro Leo kluby LC Nitra

Svatava Němcová Zmocněnec pro projekt LOEC LC Praha Hartig

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

Jindra Švarcová Zmocněnec pro sběr brýlí LC Plzeň Bohemia

Marek Knesl Zmocněnec projektu Lions Quest LC Prague Heraldic

Hedvika Gabrielova Zmocněnec pro přípravu 25. konventu D-122 LC Karlovy Vary Diana

Věra Krbůšková Zmocněnec pro německy hovořící kluby LC Plzeň Bohemia

Martin Dlouhý Zmocněnec pro spolupráci se SONS LC Teplice

Ján Miškovič Zmocněnec pro spolupráci s ÚNSS,  
zmocněnec pro fotodokumentaci

LC Banská Bystrica

Jan Haur Informatika a webová prezentace LC Praha Bohemia Ambassador
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Sběr nových i použitých brýlí v Distriktu 122
  Jindra Švarcová, LC Plzeň Bohemia, zmocněnec pro sběr brýlí D-122

V minulém lionském roce 2015–16 bylo 
do recyklačního centra v Itálii (nedaleko 
Turína) vyexpedováno celkem 8118 kusů 
použitých slunečních i dioptrických brýlí. 

V současné době je ve sběrném 
místě v Nitře složeno už 11 500 ks 
nepoužitých brýlí, které nám byly 
darovány optickou firmou ze Slovenska. 
Další zásilka darovaných brýlí (tentokrát 
11 200 ks) od stejné firmy je už složena 
v Hliníku nad Hronom, protože skladovací 
prostory v Nitře už byly plné. Ráda bych 
všechny tyto brýle postupně přesu-
nula do sběrného místa ve Zbuzanech 
u Prahy, kde je dostatek místa na jejich 
uskladnění. Zde se pak celá zásilka 
zabalí, zkompletuje a na jaře roku 2017 
odveze do recyklačního centra v Itálii. 

Touto cestou prosím všechny liony, 
kteří by nám mohli pomoci s postup-
ným přesunem brýlí ze Slovenska buď 
do Brna (zde přislíbil LC Brno Špilberk 

pomoc s dočasným uskladněním, 
odtud by už vše odvezla doprava z firmy 
p. M. Procházkové), popř. přímo do 
skladu ve Zbuzanech u Prahy. 

Také bych ráda oslovila případné 

nové sponzory převozu sesbíraných brýlí 
do recyklačního centra Centro Italiano 
Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati 
v Itálii. Budu se těšit na vaše podněty, 
dotazy i pomoc.  
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Chovná stanica s pôrodnicou v Jakubove 
  Miroslava Jaššová, prezidentka LC Bratislava Pressburg

Každoročné zvyky treba dodržovať a náš klub má jeden opakujúci 
sa zo železnou pravidelnosťou. Pri ukončení roka sa pravidelne 
stretávame na gril párty.

V tomto roku sa naše pravidelné stret-
nutie konalo o to radostnejšie, lebo sme 
mali možnosť zavolať aj členov iných 
bratislavských klubov a predovšetkým 
zástupkyňu pani Viragovej pri odovzdá-
vaní šeku. Odovzdávanie šeku v sume 
5000 eur chovnej stanici s pôrodnicou 
v Jakubove postavenej LC Bratislava 
Pressburg sa uskutočnilo počas malej 
záhradnej slávnosti dňa 3. 6. 2016.

Na XXIV. konvente v Banskej Bystrici 
som pri preberaní diplomov pre našich 
významných členov zistila, že väčšina 
predstaviteľov klubov z nášho Distriktu 
122 by sa radi dozvedeli viac o našom 
pilotnom projekte. Zakladajúci členovia 
nášho klubu si splnili svoj cieľ – vybu-
dovať Chovnú stanicu s pôrodnicou pre 
vodiace a asistenčné psy v Jakubove. 
Dňa 21. apríla 2008 sme odovzdali do 
prevádzky dve budovy (budovu pôrod-
nice a budovu kotercov) na pozemku 
pani Viragovej riaditeľky Výcvikovej školy 
pre vodiace a asistenčné psy v hodnote 
1,485 mil. Sk (49 293 eur). Psy z tejto 
chovnej stanice sú odovzdávané Výcvi-
kovej škole pre vodiace a asistenčné 
psy, ktorá bola v minulosti súčasťou 
Únie nevidiacich a slabozrakých. 

Sme radi, že môžeme pravidelne 
prispievať z našich aktivít na časť 
prevádzky nášho projektu, no keď sa 
podarí niektorému z členov získať od 

jedného darcu príspevok na dostavbu 
troch samostatných pôrodníc a asis-
tenčnej miestnosti rekonštrukciou 
kotercov v sume 5000 eur – to je dôvod 
na oslavu. 

Teší nás, že sa približujeme 
k možnosti začať dostavbu. Ešte dvaja 
takýto darcovia a môžeme realizovať 
dostavbu. Budeme radi ak sa nájdu aj 
darcovia so symbolickými príspevkami. 
Sme trpezliví. 

Pani Viragová nám pomohla tvoriť 
našu stránku článkom v časti Pilotný 
projekt, Chovná stanica s pôrodnicou, 
preto keď sa chcete dozvedieť odpo-
vede na Vaše otázky napríklad: „Načo 
pôrodnica pre psy a prečo sa šteniatka 
nemôžu narodiť v obývačke?“ alebo 
„Prečo sa nepoužívajú ,živí‘ labradorskí 
otcovia z bežných chovných staníc?“; 
„Prečo je účelový chov potrebný?“ 

Nech sa páči link, tu sú odpovede na 
otázky: www.lcpressburg.sk/chovna_
stanica_s_porodnicou.php  

Lionský cieľ – 
vybudovať Chovnú 

stanicu s pôrodnicou 
pre vodiace 

a asistenčné psy

Odovzdávanie príspevku 
5000 eur a záverečné 

pohostenie
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Jumelage na Labi
  Aleš Haur, LC Praha Bohemia Ambasador

Jumelage LC Praha Bohemia Ambasador s LC Dresden Centrum 
spojená s oslavou 25. výročí klubu se konala 3.–5. 6. 2016 na 
zámku Pillnitz u Drážďan.

Čeští účastníci byli ubytováni v hotelu 
Schlosshotel rodinyZeppových, který 
je součástí královského zámku Pillnitz, 
který se nachází na pravém břehu 
Labe asi 15 km od Drážďan proti 
proudu řeky. Zámek byl historicky 
využíván jako letní sídlo panovníků, 
kteří tam přijížděli i s movitostmi, 
takže samotné interiéry zámku jsou 
v důsledku toho prakticky bez mobili-
áře. První, tj. páteční večer se konalo 
přátelské posezení v Schlosshotelu 
s hostiteli z drážďanského LC spojené 
s bohatým bufetovým pohoště-
ním a přátelskými a neformálními 
rozhovory. 

V sobotu dopoledne pak hosti-
telé uspořádali pro české účastníky 
prohlídku zámeckých zahrad zámku 
Pillnitz a přilehlého parku s mnoha 
botanickými zajímavostmi. Zámecké 
zahrady ač nikoliv zvlášť rozsáhlé, jsou 
velmi pěkně udržované a pěstěné. Při 
procházce kolem parku po břehu Labe 
jistě zaujme pohled na značky úrovně 
vody při povodních, kdy zejména 
povodeň z roku 2002 patřila k těm 
historicky největším, ne nadarmo 
byla označována za tisíciletou vodu. 
V odpoledních hodinách pro nás 
hostitelé uspořádali návštěvu vinného 
sklepu Weingut Klaus Zimmer-

ling manželů Klause Zimmerlinga 
a Małgorzaty Chodakowské, spojenou 
s ochutnávkou mnoha odrůd velmi 
kvalitního bílého vína z místních vinic. 
Manželka vinaře je umělkyní tvořící 
skulptury a obrazy. Malou galerii 
přilehlou k vinnému sklepu jsme měli 
možnost si též prohlédnout. 

Večer v Popelčině zámku
Sobotní večer byl věnován slavnostní-
mu setkání s členy LC Dresden-Cen-
trum, spojnému s oslavou 25. výročí 
založení tohoto klubu. Setkání se 
konalo na známém zámku Moritzburg. 
Kromě členů lionského klubu se se-
tkání zúčastnili také členové spřáte-

leného golfového klubu. Po projevech 
představitelů klubů a hostů se na 
zámku konala velmi bohatá slavnostní 
večeře. Nabízená strava byla velmi 
bohatá a chutná. Také podávaná vína 
byly velmi kvalitní. Zejména je však 
třeba vyzdvihnout velmi přátelskou 
a milou atmosféru, kterou němečtí 
přátelé vytvořili. Celé setkání s dráž-
ďanským klubem je proto možno hod-
notit velmi pozitivně, lze jen litovat, že 
česká účast nebyla příliš hojná.  

Dobrá voda  
a zlá voda
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25. výročie LC Bratislava
  Tomáš Zajac, prezident LC Bratislava 2015–2016

Pripadla mi ťažká úloha a to zhrnúť 
činnosť 25 rokov činnosti klubu do pár 
viet. 25 rokov činnosti, je viac ako 500 
klubových stretnutí, množstvo stretnutí 
na akciách, tisíce odrobených lionských 
hodín, ale čo je najdôležitejšie, veľký po-
čet vzniknutých priateľstiev a ešte väčší 
počet ľudí, ktorým sme vďaka našej 
činnosti pomohli a podporili ich.

1. LC Bratislava je členom „The in-
ternational Association of Lions Clubs“. 
Ako dobre všetci vieme, sme najväčšia 
a najaktívnejšia dobročinná organizácia 
na svete, združujúca okolo 1,8 milióna 
členov v 42 tisíc kluboch nachádzaj-
úcich sa skoro v 200 krajinách sveta. 
Vznikla v USA v roku 1917, teda na 
budúci rok oslávime 100ročnicu. Naším 
heslom je „We Serve – pomáhame“. 
Toto heslo spája našich členov s rôz-
norodou profesionálnou orientáciou, 
avšak rovnakými hodnotami, ktorými sú 
ochota pomôcť tým, ktorí si vlastnými 
silami nedokážu alebo nemôžu svoje 
postavenie zlepšiť.

Počas našej činnosti sme sa po-
dieľali na rôznych charitatívnych aktivi-
tách a projektoch, zahŕňajúcich pomoc 
pri budovaní detských domovov v Ber-

nolákove, Levoči, Handlovej, Čakanoch, 
ako aj pomoc pri projektovaní, nákupe 
a zabudovaní lekárskych zariadení do 
pojazdnej pôrodnice, vybavení oftalmo-
logického centra laserovým nožom, atď.

V poslednom desaťročí sme zak-
úpili a darovali do užívania automobil 
Mercedes s nakladacou plošinou pre 
vozíčkarov, ktorý slúži ako sociálny 
taxík v meste Prievidza, dva elektrické 
invalidné vozíky, z ktorých jeden bol 

darovaný Marekovi Prostinákovi, ťažko 
zranenému pracovníkovi pri výbuchu vo 
VOP Nováky v marci 2007, začali sme 
budovať Lions International Bus.

S cieľom naplniť naše heslo sme od 
našej charter night (12. 4. 1991) zorga-
nizovali rozličné akcie, na ktorých našou 
prácou získavame prostriedky, ktoré po-
tom vo vhodnej forme poskytujeme na 

starostlivo naplánované projekty väčšej 
či menšej sociálnej hodnoty, ktoré pre 
podporených prinášajú lepšie životné 
podmienky.

Okrem tradičnej akcie „Vianočný 
punč“, na ktorej sa bez rozdielu podieľali 
a podieľajú všetci členovia klubu sme 
hľadali možnosti, ako vyplniť aj ostatné 
ročné obdobia. Počas našich nekoneč-
ných debát s Jozefom Škultétym a ostat-
nými členmi sme vymysleli rôzne veci. 

Akcia, ktorá si získala pevné miesto 
medzi akciami a verím, že je zapísaná 
aj vo Vašich mysliach je Lions súťaž 
vo varení gulášu, ktorá sa koná počas 
krajských osláv SNP na Jankovom Vŕšku 
v tomto roku s poradovým číslom 7. 
Chceli sme a myslím, že sa nám to aj 
podarilo, vymyslieť akciu, ktorá nebude 
slúžiť primárne na získanie finančných 
prostriedkov, ale akciu, ktorá bude slúžiť 
na nadväzovanie a upevňovanie našich 
priateľstiev, vzplanutia súťažného 
ducha a radosť z dobre vykonanej práce 
a zo zjedenia, občas aj pripáleného gu-
láša. Teší ma fakt, že sa nám z každého 
ročníka podarilo vyzbierať niekoľko 
stoviek eur, ktorými sme podporili Úniu 
nevidiacich a slabozrakých v Nitre, ktorá 
sa nám na oplátku vďaka country skupi-
ne Domovina postarala o dobrú náladu 
počas varenia. Taktiež naša vďaka patrí 
dlhoročnému podporovateľovi – spoloč-
nosti Pivovary Topvar.

V roku 2012 sme sa pustili do 
Charitatívno-spoločenského golfového 
turnaja. Nie všetci sme vedeli, do čoho 
sa púšťame, čo nás čaká. No vďaka 
našim členom, podporovateľom a profe-
sionálnej firme Best Shot sme tento rok 

Dňa 30. 4. 2016 sa v hoteli Holiday Inn Bratislava konala 
slávnostná udalosť – oslava 25. výročia charter night LC Bratislava, 
najstaršieho LC v Slovenskej republike.

František Kočka (IPDG) 
s dlhoročným prezidentom 
1.LC Bratislava Jozefom 
Škultétym

25 rokov činnosti, 
je viac ako 500 

klubových stretnutí 
a tisíce odrobených 

lionských hodín
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uskutočnili už 5. ročník turnaja, s čoraz 
väčším záujmom a aj výťažkom.

Pridali sme sa aj k medzinárodnej 
aktivite Sight first a pomocou aktivity 
Levie očko vykonávame skríningové 
vyšetrenia zraku detí v predškolskom 
a ranom školskom veku. Je to veľmi 
dôležitá aktivita, nakoľko čím skôr sa 
u detí odhalí zraková vada, o to efektív-
nejšie sa dá riešiť prirodzenými forma-
mi. Tieto skríningové vyšetrenia robíme 
zväčša počas veľkých akcií, ako sú dni 
detí v Auparku, deň otvorených dverí 
v Bratislave – Bratislava pre všetkých – 
pre zoo Bratislava, na konci školského 
roka na Hviezdoslavovom námestí, ale 
aj v škôlkach a na školách. 

V exteriéroch nám veľmi pomáha už 
spomenutý projekt Lions International 
Bus, vďaka ktorému sme kdekoľvek 
absolútne sebestační – bez potreby pri-
pojenia elektrickej energie, či budovania 
zatemneného prístrešku. Túto aktivitu 
sme vďaka partnerovi Essilor Slovakia 
rozšírili aj na dospelých, kde školení 
optometristi vedia špecializovaných 
prístrojom zmerať zrak a zistiť očné vady 
dospelých na profesionálnej úrovni. Ich 
služby sme využili počas akcie Lionské 
dni na hradbách, či počas Svetového 

dňa zraku a akcie Únie nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska – Biela Pastelka. 
Doposiaľ sa nám podarilo vyšetriť už 
niekoľko stoviek tisícov ľudí.

Náš klub žije!
Už som dnes spomínal, že financie na 
pomoc tým, ktorí to potrebujú získa-
vame z usporiadaných akcií. A práve 
vďaka zosumarizovaným akciám sme 
mohli pomôcť:

 Príspevkom na nákup vodiaceho psa 
pre nevidiacu Ivetu Zbrankovú.

 Zakúpili a darovali sme magistrátu hl. 
mesta SR – Bratislave – automatický 
elektrický defibrilátor.

 Zrekonštruovali sme chátrajúcu triedu 
v špeciálnej ZŠ pre deti s autizmom 
na Hálkovej ulici na modernú učebňu 
výtvarnej výchovy.

 Podporili sme Združenie sclerosis 
multiplex – Nádej – ľudí postihnutých 
ochorením sklerózou multiplex.

 Dofinancovali sme projekt Lions Inter-
national Bus.

 Podporujeme choré dievča, Simon-
ku Peterovú, ktorá potrebuje nemalé 
finančné prostriedky na rehabilitačné 
procedúry.

Spoločne s Jánom Furákom, Pe-

trom Lipom, Lacom Feckom, Robom 
Kováčikom, vinárstvom Lahofer a ostat-
nými sme zorganizovali za ani nie dva 
týždne akciu „Večer pre Rebeku“. Bola 
to ochutnávka vína spojená s dražbou 
vín, ktorých fľaše podpísali osobnosti 
športového, kultúrneho a spoločenské-
ho života, ako pani Kuzminová, Cibul-
ková, Moravcová, páni Lasica, Lipa, 
ďalší speváci, herci, športovci... Radosť 
sme mali všetci, niektorí z vydražených 
cenných kúskov, všetci z príjemne 
stráveného večera, ale najmä z toho, že 
sme mohli pomôcť Rebeke, talentovanej 
hráčke na husle, ktorá potrebovala zre-
pasovať invalidný vozík a doplniť ho na 
bicykel a zabezpečiť funkčné husličky. 
A podarilo sa!

Zúčastňujeme sa a podporujeme 
aj aktivity ostatných lionských klubov 
v Bratislave, ale aj v zahraničí. Dalo 
by sa napísať ešte oveľa viac o tom, 

Medzi gratulantmi bola aj 
prezidentka LC Bratislava 

Bona Fide Jaroslava 
Thomasová, ktorá odovzdala 

dar prezidentovi 1.LC 
Bratislava Tomášovi Zajacovi
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čo sme zažili, aké akcie sme spravili 
a komu všetkému sme pomohli. No ako 
som spomínal na začiatku, chcel som 
to zhrnúť v pár vetách. Už teraz môžem 
konštatovať, že som tento cieľ nenapl-
nil. A teším sa tomu, lebo to znamená, 
že náš klub žije! Žije aj napriek gene-
račnej obmene, kedy nás pred piatimi 
rokmi nás hromadne opustilo viacero 

členov, no musím povedať, že väčšina 
z nich nás naďalej podporuje.

Na záver tohto príspevku by som 
sa chcel poďakovať... Za seba by som 
chcel poďakovať Jozefovi Škultétymu, 
ktorý ma pred skoro 9 rokmi do klubu 
priviedol a bez neho by som nikdy neza-
žil toľko pekných akcií a nespoznal toľko 
vzácnych ľudí, vás! Ďakujem!

Za členov by som chcel poďakovať 
všetkým manželkám, partnerkám, pri-
ateľkám, rodinným príslušníkom, ktorí 
majú trpezlivosť a pochopenie pre naše 
stretávanie sa, neskoršie pondelňajšie 
príchody, keď máme stretnutie klubu, 
prípadne v iné dni, keď máme akciu. 
Ďakujeme Vám aj za to, že nám pomá-
hate, podporujete nás a zdieľate lionské 
myšlienky a žijete nimi. 

Za klub a za ľudí, ktorým sme 
nejakým spôsobom pomohli by som 
rád poďakoval všetkým Vám ostatným, 
ktorí nám vytvárate podmienky pre 
naše fungovanie, akcie a aktivity, našim 
sponzorom, pomocníkom, zástupcom 
samosprávy, spolupracovníkom a spo-
ločnostiam zabezpečujúcim odborné 
časti našich aktivít.

Ďakujeme aj všetkým účastníkom 
našej oslavy za príjemnú atmosféru, 
pekné dary a ocenenia, veľmi si vážime, 
že ste boli v túto, pre LC Bratislava, 
významnú chvíľu s nami.  

  

  Tomáš Zajac, sekretár LC Bratislava 2016–2017

Na Jankovom Vŕšku sa počas tohtoročnej Lions súťaže vo varení 
gulášu 2016 odovzdávalo aj viacero ocenení. 

Ocenenie pri príležitosti 100. výročia 
vzniku LCI – Silver Centennial Lion 
Award získali lioni Vladimír Ondrovič, 
Tomáš Zajac a Jozef Škultéty.

Posledný menovaný, Jozef 
Škultéty, získal za svoju aktivitu pri 
rozširovaní lionskej rodiny a šírení 
lionských myšlienok aj jedno 
významné ocenenie udelené medzi-
národným prezidentom Dr. Jitsuhiro 
Yamada – Membership Key Awards – 
Senior Master Key. Ocenenie bolo 
odovzdané pani guvernérkou nášho 
distriktu Leou Janků. Vďaka tomuto 
oceneniu bol LC Bratislava, ale aj 
D-122 zviditeľnený aj na webe LCI.

Milý Jozef, veríme, že toto ocene-
nie zoberieš ako výzvu! Tešíme sa na 

ďalšie rozširovanie našej lionskej 
rodiny. K oceneniu gratulujeme 
a želáme Ti veľa zdravia.  

Vyznamenanie odovzdala 
Jozefovi Škultétymu guvernérka 

Dištriktu 122 Lea Janků
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  Martin Dlouhý, LC Teplice 

V červnu tohoto roku se v našem teplickém klubu velmi vydařila 
návštěva italských lionů z města Ascoli Piceno.

Jak jsem již psal v dřívějším vydání 
našeho časopisu, podařilo se mi v zimě 
navštívit lyžařské závody, které pořá-
dají každoročně italské lionské kluby 
a při této příležitosti jsem se seznámil 
s mnohými liony z těchto klubů. Při 
slavnostní galavečeři v Bormiu jsme se 
seznámili s členy klubu z města Ascoli 
Piceno, které se nachází při pobřeží 
moře cca 120 km od hlavního města 
Říma. Po našem návratu do ČR jsme 
začali komunikovat s tímto zajímavým 
klubem a jejich zájem o Českou repub-
liku a Teplice se přerodil až v jejich 
několikadenní návštěvu.

V pondělí 6. 6. 2016 v odpoledních 
hodinách jsme vyzvedli osm lionů na 
letišti v Praze a po vřelém přivítání 
jsme vyrazili společně do našeho 
lázeňského města Teplice. Už během 
cesty se jim velmi líbila krajina kolem 
Českého středohoří a velmi je zaujala 
rozkvetlost a zeleň v krajině, kterou oni 
v letních měsících nezažívají. Po ubyto-
vání v centru města jsme přichystali 
slavnostní večeři v krásné restauraci 
Beethoven v srdci našich lázní. Zde 
poprvé ochutnali českou kuchyni, na 
kterou se velmi těšili a bylo to pro ně 

novým poznáním. Pouze dva z nich 
totiž byli před 20 lety v Praze a zbytek 
výpravy byl v ČR úplně poprvé. 

Program v Teplicích
Druhý den jsme měli připraven bohatý 
prgram, kdy jsme byli společně s ital-
skými kolegy přijati na radnici primáto-
rem města Teplice panem Jaroslavem 

Kuberou a oběma jeho náměstky. Při 
této příležitosti došlo k předání oficiál-
ních publikací o našich městech a dal-
ších milých upomínkových předmětů. 
Vedením města bylo nastíněno, že 
velmi uvažují o další spolupráci s tímto 
italským městem, které je počtem 
obyvatel zhruba stejně velké jako naše 
Teplice. 

Další program zahrnoval návštěvu 
divadla to i jeho zákulisí, návštěvu 
zkoušky orchestru Severočeské filhar-
monie a koncertního sálu Domu kultury 
a v odpoledních hodinách si šli Italové 
zaplavat do termální vody v lázních, 
spojené s prohlídkou lázeňského 
provozu. Vzhledem k tomu, že v úterý 
večer bylo plánované pravidelné 
měsíční setkání našeho klubu, byli ital-
ští lioni přizváni a program byl upraven 
slavnostnímu významu celé akce. Při 
této příležitosti došlo k představení 

Italské liony přijal primátor 
města, senátor Jaroslav 
Kubera (uprostřed)
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a seznámení s našimi členy klubu 
a předání oficiálních lionských vlaječek 
a dalších symbolů českého a ital-
ského lionského hnutí. Večer se velmi 
vydařil a při této příležitosti jsme byli 
velmi překvapeni dárkem, který jsme 
obdrželi. Vzhledem k tomu, že jeden 
z italských lionů vlastní velké vinařství, 
obdrželi jsme jako klub 25 lahví vynika-
jícího vína té nejvyšší kvality.

Druhý den v Teplicích jsme ital-
ským přátelům ukázali provoz továrny 
Českého porcelánu, kde se vyrábí 
slavný „cibulák“, a zde obdrželi malé 
dárky od generálního ředitele společ-
nosti a našeho člena pana Feixe. 
Nezbytnou součástí byla i návštěva 
fotbalového stadionu FK Teplice 
a dalších zajímavých památek v blíz-

kém okolí. Další den se na jejich přání 
přesunuli do Prahy, kde jsme je opět 
provedli našimi nejzajímavějšími místy 
a v sobotu se vraceli zpět domů. 

Napřesrok do Itálie!
Musím zkonstatovat, že se mezi námi 
velmi upevnilo přátelství a dodnes 
jsme neustále v kontaktu. Při odjezdu 
nám velmi děkovali za perfektní pro-
gram a chválili krásu a čistotu našeho 
města, což nás velmi potěšilo. Navíc 
mne osobně těší, že na náš popud a na 
základě návštěvy radnice, projevila 
zájem o spolupráci i radnice v italském 
městě Ascoli Piceno a v minulém 
týdnu došlo po vzájemné komunikaci 
k schválení vzájemného partnerství 
obou měst. Nyní nás tedy čeká druhý 

krok, kdy musíme zareagovat na jejich 
pozvání a příští rok se určitě vypraví-
me s našimi členy klubu i se zástupci 
vedení města do jižní Itálie za novými 
milými přáteli a dobrý vínem.

Když jsem byl v roce 2013 do 
teplického lionského klubu přijímán, 
vůbec mne nenapadlo, že i toto je 
součástí lionské myšlenky – budovat 
a vytvářet přátelství a to i přes hranice 
naší země. Načerpali jsme mnoho 
pozitivního myšlení od italských kolegů 
a předali jsme mnoho poznatků i jim. 
Jen vícero takových setkání. Na závěr 
bych velmi rád poděkoval všem mým 
kolegům z klubu, kteří se jakouko-
liv měrou přičinili při návštěvě Italů 
v Teplicích a pomohli nám tím navodit 
přátelskou atmosféru.  

V krásném sále Měšťanské besedy 
v Plzni se 7. října 2016 za účasti guver-
nérky distriktu paní Ley Janků sešlo na 
400 příznivců klubu, z nichž řada absol-
vovala všechny předchozí koncerty.

Klub se spolupráci s Plzeňskou 
filharmonií připravil večer plný muziká-
lových a filmových melodií, které dobře 
známe a posluchači je milují.

Hosty koncertu byli dirigent 
Stanislav Vavřínek, sopranistka Edita 
Adlerová, Anton Masnica – akordeon 
a Milan Arner – klarinet. V úchvatném 
aranžmá hudby Tomáše Illeho sál 
aplaudoval ve stoje Gershwinovým 
a Ježkovým melodiím, připomenutí 
tvorby Karla Svobody bylo odměněno 
trvalým potleskem.

V rámci večera, jak je již tradicí, 
byla předána dotace na podporu studia 
absolventu ZČU Michalu Duškovi, 
který v rámci stipendia studuje obor 
tlumočnictví pod patronací Goethe 
Institutu. Částka 10 000 Kč. pomůže 
zajistit asistenční služby, které potře-

buje v rámci vícečetného hendikepu. 
Dojemné vystoupení Michalovy 
maminky umocnilo pocit důležitosti 
pomáhat druhým.

Večerem vtipně provázel Vladimír 
Šťovíček, překrásný večer zakončilo 
vystoupení cimbálové muziky Milana 
Broučka a jeho čardáše znovu vzbudily 

nadšení. Příslib pokračování koncertů 
diváci odměnili potleskem.

Lioni z mnohých klubů ČR a SR 
na společném posezení po koncertu 
ocenili organizaci večera a znovu 
popřáli dámskému klubu, který právě 
slaví 20. et existence úspěch do 
dalších let.  

11. koncert ke Světovému dni zraku
  Ivana Horáková, prezidentka LC Plzeň Bohemia

Dobré tradice se mají dodržovat a dámský LC Plzeň Bohemia 
nakročil do druhé desítky koncertů ke Světovému dni zraku.
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LC Plzeň Bohemia oslavil dvacáté narozeniny
  Emilie Štěpánková, PDG, LC Plzeň Bohemia

Tento lionský rok je významný pro celé lionské hnutí, které oslaví 
sto let od svého vzniku. Neméně významný je však také pro náš 
dámský LC Plzeň Bohemia, který byl přijat do mezinárodní asociace 
20. 8. 1996 a od té doby uplynulo již dvacet let. 

Za své založení vděčíme našemu spon-
zorskému pánskému LC Plzeň City, 
naším Guiding Lionem byl původně 
Werner Herold, po jeho úmrtí se této 
úlohy ujal PDG Jaroslav Slípka, který 
nás dovedl až k charter night a byl na-
ším pomocníkem, rádcem a patronem 
až do své nedávné smrti.

V současné době má LC Plzeň 
Bohemia 31 aktivních členek, které 
rozhodně nezahálejí. Od svého zalo-
žení pořádáme každoročně počátkem 
června Garden party, od roku 2002 
komornější jarní koncerty pod názvem 
„Vlídný tmavomodrý svět“, od roku 
2006 koncerty k Světovému dni zraku 

ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií, 
před vánoci pak adventní koncerty 
ve spolupráci se souborem Musica 
ad Gaudium. V létě prodáváme kávu, 
domácích koláče a jiné laskominy na 
plzeňském náměstí v rámci historic-
kého víkendu, v zimě slané pečivo, 
perníčky a vánoční ozdoby na plzeň-
ských vánočních trzích. Od roku 2010 
se také aktivně podílíme na distrikt-
ním projektu „Lví očko“, naše dámy 
osobně a zdarma měří zrak dětem 
v mateřských školách v Plzni i v jiných 
místech Plzeňského kraje, a to vlastní 
kamerou, kterou jsme pořídily za 
prostředky poskytnuté Plzeňským 

krajem. Celkem jsme už změřily zrak 
více než 14 000 dětí.

Za dobu své existence jsme 
z výtěžků našich aktivit darovaly či 
zprostředkovaly darování více než 
3,2 milionu korun, přispěly jsme 
na výstavbu Nemocnice v Keni, na 
pomoc obětem tsunami a zemětře-
sení v Japonsku, na pomoc obětem 
povodní na Slovensku, v posledních 

Prezidentka LC Plzeň 
Bohemia společně 

s guvernérkou distriktu 
Leou Janků
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dvou letech se podílíme na finanční 
sbírce Bílá pastelka pořádané SONS. 
Dlouhodobě také sbíráme použité 
brýle. Pomohly jsme LC Plzeň City při 
přípravě konventu Distriktu 122 v Plzni 
v roce 2005, samy jsme pak uspořá-
daly distriktní konventy v roce 2009 
a v roce 2015. Zástupkyně klubu se 
zúčastnily mezinárodních lionských 
konventů v Bangkoku, Hamburku, 
Torontu, Honolulu a Fukuoce, zúčast-
ňujeme se také jumeláží s bavorskými 
distrikty, navštěvujeme akce jiných 
lionských klubů v Čechách, na Moravě 
i na Slovensku. Máme své zástupkyně 
dlouhodobě v kabinetu distriktu a dvě 
naše dámy dosáhly v rámci distriktu 
na pozici nejvyšší – guvernérkou 
Distriktu 122 byla v roce 2008/2009 
Jana Flanderová a v roce 2014/2015 
Emilie Štěpánková.

Aby to nevypadalo, že jen pracu-
jeme – na našich schůzkách se 
uskutečnily zajímavé přednášky, uspo-
řádaly jsme řadu společných výletů 
do Německa, Rakouska, Slovinska 
a Itálie, ale také po zemích českých, 
krásné byly zejména výlety do 
Českého Krumlova spojené s návště-
vou divadelních představení na otáči-
vém jevišti. Uspořádaly jsme i módní 
přehlídky a na jedné z nich jsme 
dokonce byly v roli modelek. Finančně 
jsme se podílely na zhotovení zvonů 
pro Chrám svatého Bartoloměje v Plzni 
a zúčastnily se pak jejich slavnostního 
vyzdvižení na věž chrámu, navštívily 
jsme společně Loosovy interiéry 
v Plzni, aktivně jsme se účastnily zahá-
jení i průběhu Evropského hlavního 
města kultury Plzeň 2015, pravidelně 

navštěvujeme slavnostní koncerty 
pořádané SONS ve Španělském sále 
Pražského hradu, chodíme společně 
vernisáže a výstavy atd.

Protože je za námi spousta dobré 
a krásné práce, rozhodly jsme se, 
že to naše výročí důstojně oslavíme. 
Všechno začalo výstavou v mázhausu 
plzeňské radnice. Vernisáž proběhla 
v pondělí 29. 8. 2016 a panely, na 
nichž byla popsána celá naše historie 
i historie a poslání lionského hnutí, 
mohli všichni, kdo prošli plzeňskou 
radnicí, zhlédnout až do 16. 9. 2016. 
O tom, že se výstava Plzeňanům 
i návštěvníkům Plzně líbila, svědčí 
krásné zápisy v návštěvní knize.

Vlastní oslavy našeho výročí pak 
začaly v pátek 9. 9. 2016 společným 
posezením našich lionek s členy 
kabinetu a liony z ostatních klubů 
v restauraci U Malické brány. Byly 
jsme příjemně překvapené velkou 
účastí, dokonce to vypadalo, že 
se do restaurace ani všichni neve-
jdeme. Strávili jsme společně velmi 
příjemný večer, pobavili jsme se, 
zasmáli, zazpívali, setkali se s přáteli 
z Čech, Moravy i Slovenska. V sobotu 
10. 9. 2016 probíhalo jednání kabi-
netu v plzeňském hotelu Continental 
a všichni ostatní účastníci našich 

oslav absolvovali prohlídku Plzně. Při 
ní se dozvěděli spoustu zajímavostí, 
které v turistických průvodcích nena-
jdou. Role průvodkyně se ujala osobně 
prezidentka našeho klubu Ivanka 
Horáková. 

V podvečer jsme se pak sešli 
v prostorách Secese v plzeňském 
pivovaru. Nabitý sál doslova praskal ve 
švech, kromě dam z našeho klubu se 
slavnostního večera zúčastnili lionky 
a lioni z osmnácti lionských klubů 
z celého našeho distriktu od Teplic 
až po Košice. Svou přítomností nás 
poctila guvernérka distriktu Lea Janků, 
přijeli oba viceguvernéři Bohumír 
Krátky a Jan Kalaš, IPDG František 
Kočka, pastguvernéři Vojtěch Trapl, 
Radim Dvořák a Jan Štěrba. Pozdravit 
nás přišel také první náměstek primá-
tora města Plzně Martin Baxa. Večer 
začal příchodem guvernérky za zvuku 
lionských fanfár, pěvecký sbor Mariela 
nám zazpíval českou i slovenskou 
státní hymnu a několik krásných písní, 
zatančily nám děti ze Step & Step 
Studia, velký úspěch měly nádherné 
tanečnice ze souboru Vivas ze Žiliny. 
K tanci a poslechu překrásně hrálo 
trio Impala. Hostům večera se před-
stavily na projekčním plátně i osobně 
členky našeho klubu a každá obdržela 
od prezidentky klubu pamětní list jako 
vzpomínku na tento krásný slavnostní 
večer. 

Je za námi spousta 
dobré

a krásné práce

Vlevo: Výstava v mázhauzu 
Plzeňské radnice.

Vpravo: Mezi gratulanty byli 
i zástupci LC Žilina.
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Poté už následovala řada gratu-
lantů a prezidentka klubu převzala 
od hostů mnoho krásných a milých 
dárků. Jako první nám poděkovala za 
naši aktivitu a popřála do budoucna 
mnoho úspěchů guvernérka distriktu 
Lea Janků, která současně předala 
mezinárodní ocenění několika našim 
členkám. Pozdravil nás také první 
náměstek primátora města Plzně 
Martin Baxa. Dále si tímto dovolujeme 
poděkovat PDG Vojtěchu Traplovi 
a lionům z Mariánských Lázních za 
dva sudy lahodného plzeňského piva, 
které se v průběhu večera vypily, 
LC Praha Bohemia Ambassador za 

velkorysý finanční dar, našemu spon-
zorskému LC Plzeň City za nápadité 
skleničky s vyrytou vzpomínkou na 
naše výročí i za krásný a chutný dort, 
za totéž pak děkujeme LC Praha 
Strahov San Giorgio. Oba dorty vzaly 
za své tentýž večer a mohli je ochutnat 
všichni přítomní. Velké díky za ostatní 
dárky, jejichž seznam by zabral celou 
stránku, patří našim milým přátelům 
ze Žiliny, Košic, Banské Bystrice, 
z LC Praha Hartig, z Českých Budějo-
vic, Pardubic, z LC Karlovy Vary Diana, 
LC Brno Špilberk i osobně prvnímu 
viceguvernérovi Bohumíru Krátkemu. 
Speciální a upřímné poděkování patří 

Jožkovi Dúbravkovi z LC Žilina za jeho 
procítěný a překrásný pěvecký dárek.

Plzeňský pivovar pro nás připravil 
skvělé prostředí, výborné pivo a velmi 
chutný raut, a to vše přispělo nema-
lou měrou k tomu, že jsme si všichni 
společně užili překrásný večer plný 
pohody a přátelské atmosféry. Zatan-
čili jsme si, zazpívali, povídali s přáteli 
a čas do půlnoci utekl jako voda. Pro 
naše dámy a věřím, že i pro všechny 
naše hosty byl tento večer nádherným 
zážitkem, povzbuzením a motivací do 
dalšího lionského života. 

Pomáháme a budeme pomáhat – 
hlavou, rukama i srdcem.  

V stredu 15. 6. 2016 na parkovisku 
pod pamatníkom SNP bol pre účastni-
kov pristavený autobus. Pred nastúpe-
ním odovzdal prezident LC Banská 
Bystrica Pavol Mora šek na 1000 euro 
predsedníčke ZO UNSS Alenke Pále-
šovej. Potom už nasledoval presun 
do Levoče. Cestou sme vo Valaskej 
a Brezne naložili dalších členov, počas 
cesty sme si zaspievali a bolo veselo.
Po príchode do Levoče naše kroky 
viedli do Slovenskej knižnice pre nevi-
diacich Mateja Hrebendu (SKN) kde 
nás už čakala šefredaktorka redakcie 
SKN Gabika Rerková. Postupne nás 
previedla jednotlivými pracoviskami 
ako nahrávacími štúdiami kde sa 
nahrávajú zvukové knihy a časopisy, 
tlačiarňou pre brailovú (hlbkovú) tlač 
korektúru textov až po finálny produkt. 
Po výdatnom obede nasledoval 
poobedňajší program a to návšteva 
izby Mateja Hrebendu. 

Návšteva kostola sv. Jakuba patrí 
medzi nezabudnutelné zažitky rovnako 
to zanechalo hlboký dojem aj pre 
členov ZO UNSS. Kostol sv. Jakuba 

je živý chrám a veriacim slúži denne 
na bohoslužby už vyše 700 rokov ako 
farský chrám bývalého královskeho 
mesta Levoča. Kostol je zasvatený sv. 
Jakubovi staršiemu, Apoštolovi, ochran-
covi bojovníkov, pútnikov a robotníkov, 
ktorého si uctievala celá stredná 
Europa. Klenotom sú diela Majstra 
Pavla z Levoče a diela barokového zlat-
níka Jána Szilassyho. Hlavný oltár sa 
svojimi rozmermi radí medzi najvačšie 
oltáre na svete. Má výšku 18,62 m celý 

je z lipového dreva a vznikol v rokoch 
1507–1517 v dielni už spomínaneho 
Majstra Pavla z Levoče. V septembri 
2015 bol kostol povýšený na baziliku. 

V závere dňa v kostole Navštívenia 
Panny Márie (bazilka minor) na Marián-
skej Hore sa spoločne pomodlili a poko-
chali výhladom na starobylú Levoču. 
Potom nás už čakala cesta domov 
a lúčenie v ktorom všetci spoločne 
poďakovali Banskobystrickým lionom 
za úžasný zažitok.  

Výlet pre členov ZO UNSS do Levoče
  Ján Miškovič, PP LC Banská Bystrica

Už pravidelne organizujú Banskobystrický lioni v mesiaci jún výlet 
pre členov ZO UNSS z Banskej Bystrici a okolia. Toho roku po 
dohode s výborom ZO bolo vybrate malebné mesto Levoča.
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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 LC v letných mesiacoch tohto roku.

▲ V rámci Banskobystrického maratonu 
sa uskutočnil 3. 9. detský minimaraton, 
na ktorom súťažili deti rôznych vekových 
kategorií. Už druhý rok sa beží aj katego-
ria hendikepovaných detí. Aj tento krát 
sa spolu s deťmi z OZ Nožička zúčastnili 
Banskobystrický lioni a pozvanie medzi 
nás prijal aj zlatý olympijský medailista 
z Ria v chôdzi na 50 km Matko Toth, člen 
Vojenského športového centra Dukla 
Banská Bystrica. 

▲ Záver lionského roka 2015/2016 
oslávili banskobystrický lioni  
v Záhrade-centre nezávislej kultúry  
27. 6. Pochutnali si na skvelom guláši-
ku. ktorý s láskou navaril lion Luboslav 
Šesták. Spoločne sme si zaspomínali 
na uplynulý lionský rok, ktorý bol velmi 
náročný. 

► Symbolický šek na 500 eur odovzdali predsedníčke OZ No-
žička Janke Vigašovej prezident LC Banská Bystrica Pavol Mora 
a Pass prezident LC BB Slavomír Vigaš pri príležitosti oslavy 
Medzinárodneho dňa detí, ktoré sa uskutočnili 3. 6. v priesto-
roch komunitného centra na Tatranskej ulici v Banskej Bystrici.

▲ Spoločné foto banskobystrických lionov na zahájení nového 
lionského roka 2016/17.

▼ Mládežnik Pavol Praženica prezentuje 
svoj pobyt v Holandsku.

▼ Aj členovia nášho klubu sa zapojili do podpisovania vlajky, 
ktorá nás bude reprezentovať na oslavách 100. ročnice lioniz-
mu v Chicagu. 
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▲ Pri príležitosti životného jubilea náš člen lion Ján Miškovič 
„Mišiak“ pripravil v priestoroch múzea SNP výstavu fotografií 
„Šport môj každodenný“. Vernisáž sa uskutočnila 6. 10. 2016 
za účasti pozvaných hostí. Za svoju tvorbu bol ocenený „Zlatou 
medailou Zvazu slovenských fotografov“, ktorú mu odovzdal 
predseda ZSF Lubomír Smida. 

► Spoločné 
foto Mária  
a Vanes Dob-
ríkové, ktoré 
hostili Cathy 
s Hongkongu. 

◄ Posledná júlová sobota bola v zname-
ní športu pre členov ZO UNSS v Banskej 
Bystrici. V športovom areály skokanských 
mostíkov sa stretli „zrakáči“ ako aj ich 
rodinný príslušnici a lioni s LC BB, aby si 
v tomto príjemnom prostredí spoločne 
zašportovali. V závere predviedla nevidia-
ca Majka Debnárová svoje „oči“ vodiace-
ho psíka „Lady“. 

▲ Spoločné foto účastnikov športového 
dňa ZO UNSS v Banskej Bystrici.

► Narodeninový oslávenci nášho klubu s plaketami 
a gratulanti s velenia LC. Zlava pokladník LC Peter Sunega, 
2. viceprezident Peter Šesták, Slavomír Vigaš (65),Milan 
Vigaš (65),Peter Zúbek (65) a Bard LC BB František Lorenc. 

▼ Krajské stredisko Unie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska v Banskej Bys-
trici zorganizovalo za finančnej podpory 
LC BB tábor pre zrakovo postihnuté deti 
v dňoch 18.–22. 7. 2016. Počas piatych 
dní zažili množstvo zábavy, kúpania, 
jazdy na koňoch ale aj zrakových hier 
a cvičení. 

► 15. roč. Športovej olympiády seniorov a 1. roč. Memoriálu 
Jozefa Pikulu (člena LC BB) sa 11. 10. za upršaného a veter-
ného počasia zúčastnilo 175 športovcov z banskobystrických 
klubov dôchodcov. Súťažilo sa v kategoriách do 70 rokov a nad 
70 rokov ženy a muži. Súťažilo sa v behu jednotlivcov, štafeto-
vom behu, hode loptou do koša, petengu, hode šípkou a flor-
bale. Víťazom memoriálu Jozefa Pikulu sa stal klub dôchodcov 
Rozmarín, ktorý prevzali pohár s rúk Márie Pikulovej (manželky 
Jozefa Pikulu) a prezidenta LC Banská Bystrica Pavla Moru. 
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Svätojánsky večer 2016 LC Bratislava Danubius
  Ľudmila Baluchová, LC Bratislava Danubius

Ani tohtoročný lionský Svätojánsky večer 24. 6. nedopadol zle! Veď 
to bol jeho 18. ročník, v skutočnosti devätnáste veľké podujatie 
(raz sa volalo Lions day) a máme už nejaké organizačné skúsenosti! 

V tomto roku nás premohla horúčava, 
ktorá zabránila niektorým „skalným“ 
návštevníkom prísť. Miestom konania 
boli priestory Restaurantu Club (miesto 
našich pravidelných pracovných schôd-
zí), presnejšie jeho záhrada, ktorú sme 
náležite vyzdobili v klubových farbách.

Sme veľmi radi, že aj tohto 
roku nám umeleckú časť programu 
zabezpečila ZUŠ Ľudovíta Rajtera. 
Pani riaditeľka Mgr. Erika Fáberová 
predstavila školu aj účinkujúcich. 
Vystúpilo famózne saxofónové kvinteto 
a mladučká speváčka z USA s gitaro-
vým sprievodom.

Pastguvernér Juraj Schwarz 
moderoval celé podujatie a predstavil 
ďalej zástupcov organizácií a zdru-
žení, ktorým sa snažíme priebežne 
pomáhať.

Andreas je autistické centrum 
(o. z.), ktoré už roky pomáha rodičom 
a hlavne klientom s týmto postihom. 
Denný stacionár má obmedzenú 
činnosť, ale včasná diagnostika, ako 
povedala jeho riaditeľka Ing. Katarína 
Nakládalová, je čím ďalej tým viac 
potrebná. Štatistiky sú, žiaľ, neúprosné 
a počty autistov majú rastúcu tenden-
ciu. Náš LC Bratislava Danubius 
pomôže a zabezpečí diagnostické 
zariadenie v hodnote 1000 eur.

Slnečnica Slovensko (na čele 
s Mgr. Erikou Cákovou) je tiež občian-
ske združenie, ktoré ako jediné 
v Bratislavskom samosprávnom kraji 
poskytuje mobilné opatrovacie, ošet-
rovacie a hospicové služby (príde za 
pacientom a klientom domov). Aj naši 
členovia potrebovali jeho služby pre 
svojich rodinných príslušníkov, preto 
sa rozhodli pomôcť kúpou zdravotníc-
keho zariadenia (odsávačka hlienov) 
v hodnote 800 eur.

O. z. Klokan pri Detskom domove 
Bratislava v Podunajských Biskupici-
ach sa stará o opustené deti v pilot-
nom zariadení rodinného typu.  
V simulovaných rodinách sa deti 
učia, ale aj pripravujú na bežný život 
(hospodária, nakupujú, robia domáce 
práce...), a tiež chodia na rôzne 
krúžky. Práve jeden taký – výtvarný 
s art-terapeutom – sme prisľúbili 
naďalej podporovať. Náš príspevok 

popri pomoci od iných sponzorov je 
500 eur.

Náš zakladajúci LC Menton z Fran-
cúzska každoročne organizuje v Sophii 
Antipolis Letnú lionskú univerzitu 
s medzinárodnou účasťou – UDEL. 
Zo Slovenska posielame tradične 
2 študentov a hradíme im dopravu, 
zvyšok Francúzi. Tohto roku môže ísť 
aj tretí študent, presnejšie všetko to 
sú študentky z Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Tej tretej pokrý-
vame okrem dopravy aj ďalšie náklady 
v sume 500 eur. Veríme, že reportáž 
z krásneho prostredia Francúzskej 
riviéry od týchto reprezentantiek 
Slovenska bude ďalším príspevkom do 
nášho časopisu. 

Svätojánsky večer organizujeme 
na konci júna, keď sa končí jedno 
funkčne obdobie a o pár dní začne 
nové. Naša prezidentka Elena Arnau-
dová poďakovala všetkým členom 
klubu a ocenila svoju „ekipu“ krásnymi 
LC brošňami (dámy) a ihlicami na 
kravatu (páni), aby mal každý na ňu 

Vystúpenie saxofonového 
kvinteta a poďakovanie 

prezidentky LC Bratislava 
Danubius Eleny Arnaudovej

Naše dobré skutky 
nachádzajú 

adresátov
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pamiatku. Od nastupujúcej prezi-
dentky Daniely Vojtušovej dostala celý 
kvetináč plný štvorlístkov pre šťastie.

Po všetkých oficialitách a druhej 
časti koncertu, keď sme nasýtili 
ducha, bolo treba nasýtiť aj telo. 
Drobné slané a sladké pečivo piekli 
naše členky – dobrovoľníčky. Ostatné 
umelecké výtvory z dielne reštaurácie 

Club potešili aj oko, ale boli aj veľmi 
jedlé...

Pomaly sa začalo stmievať, 
namiesto ohňov a vatier nám na 
stoloch zablikali vonné sviečky 
a v noci zázrakov každý dostal od 
našej budúcej prezidentky vrecúško 
so zázračnými bylinkami. V noci, keď 
sa podľa starých povestí otvárajú 

skaly s pokladmi, sme my otvorili naše 
srdcia a klubovú pokladnicu. Aby naše 
„dobré skutky“ našli svojich adre-
sátov a pomohli tým, ktorí to veľmi 
potrebujú. 

Aby sme naplnili heslo We Serve.
Verím, že o rok dovidenia!  

Letná lionská univerzita vo Francúzsku 
   Benedikta Biroščáková, Anna Hlbocká a Monika Škojcová, študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici

Náš sponzorský, krstný LC Menton na juhu Francúzska nás hneď po 
našom vzniku v r. 1990 intenzívne podporoval a umožnil našim mladým 
slovenským študentom zažiť predovšetkým pracovnú a študijnú 
atmosféru Letnej lionskej univerzity vo vedeckom centre pri Nice. 

Dnes sú to už desiatky študentov 
z rôznych, prevažne ekonomických 
univerzít na Slovensku, ktorí ju absolvo-
vali a pomohla im v ich štarte do života. 
Francúzi nám vykrývali náklady na 
ubytovanie a služby a my sme „deckám“ 
hradili dopravu. Slováci v medzinárod-
nom kolektíve patrili vždy k najlepším 
a dôstojne reprezentovali našu vlasť. 
Tohtoročné družstvo tvoril trojlístok 
študentiek z Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, ktoré nám napísali: 

„Vďaka LC Bratislava Danubius sme 
mali možnosť zúčastniť sa na letnej 
univerzite UDEL (Université D’Eté Lions 
en Economie) na juhu Francúzska, 
ktorá sa konala od 11.–30. 7. 2016. 
Cieľom UDEL je sústrediť francúzskych 
a frankofónnych študentov z celého 
sveta a pomôcť im priviesť ich všeo-
becné a odborné znalosti do praxe. Za-
ujímavosťou letnej univerzity je práve 
to, že sa spája so stážou.

Na juh Francúzska, konkrétne do 
vedeckého mestečka Sophia Antipolis 
pri Antibes, sme prišli plné očakávaní, 
a tie sa nám aj naplnili. Pracovné 
konferencie viedli ľudia, ktorí boli nielen 
profesionáli vo svojej oblasti, ale bolo na 
nich vidieť, že to, čo robia, ich baví. Či to 
už boli riaditelia firiem alebo psycholó-
govia, konzultanti, finanční analytici... 

UDEL trval 20 dní. Neboli to prázd-
niny plné oddychu na pláži, ako sa môže 
niekto domnievať. Táto príležitosť, ktorá 
sa nám naskytla, bola o tvrdej práci, 
veľkej zodpovednosti, o upevňovaní 
kolektívu, ktorého sme boli súčasťou, 
o každodennej účasti na zaujímavých 
konferenciách, ale aj o praxi v podni-
koch, do ktorých sme boli pridelení. 
Naskytla sa nám možnosť nielen 
pozorovať prácu vo vybraných firmách, 
ale podieľať sa na jednotlivých úlohách, 
ktoré nám boli určené.

Stáže sa konali v regióne Les Alpes 
Maritimes, a to najmä v mestách: 
Sophia-Antipolis, Cannes, Le Cannet, 

Valbonne, Antibes a Nice. Praxovali sme 
na rozličných miestach akými sú banky, 
radnice, cestovné kancelárie, realitné 
kancelárie, lodný prístav, či ekonomické 
spoločnosti. 

Konferencie boli venované prevažne 
ekonómií, ľudským zdrojom, novej 
ekonomike v rámci Stredomoria 
a témam ako sústredenie pokroko-
vých trendov v 21. storočí, udržiavanie 
ekonomického rozvoja, ekonomika 
energií. Každá konferencia priniesla 
živú debatu. Vzhľadom k tomu, že my 
študenti sme boli z rozličných krajín 
a svetadielov, mal možnosť každý jeden 
z nás porovnať ekonomickú situáciu 
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zo svojho pohľadu, ako aj z pohľadu 
krajiny, v ktorej žije. 

V rámci konferencie zameranej na 
ľudské zdroje sme sa snažili hľadať 
zmysel nášho budúceho profesionál-
neho života. Ako uspieť vo svojom 
zamestnaní a ako vložiť prínos do celej 
skupiny, v ktorej pracujeme. Rozoberali 
sme aj riadenie a vedenie projektov. 
Napokon sme mali možnosť hrať rôzne 
zamestnanecké roly a každý z nás 
absolvoval pod vedením obchodného 
poradcu aj psychologické testy. Mali 
sme možnosť zúčastniť sa aj simulo-
vaného pohovoru, kde nás psychológ 
upozornil na chyby, ktorých sa ľudia 
často dopúšťajú a tým majú menšiu 
šancu uspieť.

Taktiež sme mali možnosť v rámci 
jednej z konferencií navštíviť medzi-
národnú spoločnosť Mane, ktorej 
doménou je výroba parfumov a aróm. 
Sledovali sme tak proces tvorby a videli, 
ako je každý jeden človek v organizácií 
dôležitý a podstatný.

Počas letnej univerzity sme často 
tvorili aj veľmi zaujímavé projekty, avšak 
hlavnou úlohou každého z nás bolo 
vytvoriť správu zo stáže, ktorú sme 
na konci pobytu samostatne odpre-
zentovali. Správa zo stáže obsahovala 
informácie o podniku, v ktorom sme 
pracovali, (opis podniku, stručný popis 
práce, ktorú sme v danej firme vykoná-
vali, porovnanie francúzskeho systému 
vykonávania práce so slovenským) 
ďalej náš osobný prínos, a na záver, ako 
nás daná práca obohatila. Na základe 
tejto našej správy a aktívnej účasti na 
konferenciách sme napokon dostali aj 
diplom. Po slávnostnom odovzdávaní 

diplomov sme mali pripravené aj záve-
rečné vystúpenie, kde každý študent 
predstavil svoju krajinu či už spevom, 
tancom alebo typickými kulinárskymi 
špecialitami. V pestrom programe sa 
tu predstavili Kuba, Alžírsko, Tunis, 
Senegal, Slovensko, Rusko, Arménsko, 
Kazachstan a Rumunsko. 

V rámci UDEL nám hostitelia počas 
víkendov organizovali aj výlety, aby sme 
spoločne objavovali krásy francúzskych 
miest. Juh Francúzska nás nadchol 
nielen azúrovo čistým morom, historic-
kými miestami, fantastickým jedlom, 
čarom preslávených miest (Nice, 
Monaco, Cannes), ale aj ľuďmi, ktorí 
nám boli ochotní stále pomáhať. 

Prvý týždeň sme mali možnosť 
navštíviť Cannes, kde sa konal náš 
spoločný poobedňajší piknik a neskôr 
v nočných hodinách prekrásny ohňo-
stroj, sprevádzaný hudbou, na počesť 
výročia dobytia Bastily 14. júla. Po 
ohňostroji sme išli autobusom späť 
na náš internát. Počas cesty sa tvorilo 
množstvo kolón, avšak nepripisovali 
sme tomu veľkú pozornosť. Vzápätí nám 
však vodič autobusu oznámil, že len 
niekoľko kilometrov od nás, v Nice, sa 
odohral atentát (keď šialenec v náklad-
nom aute vrazil do davu a nakoniec 
vyhaslo 85 životov). V tom momente 

sme ostali všetci v šoku. Nikto z nás 
nevedel, čo sa bude diať, kládli sme 
si rôzne otázky, nevedeli sme, čo ešte 
môžeme očakávať v tú noc a ani to, čo 
príde zajtra. Nikto z nás nemohol poria-
dne ani len zažmúriť oko. 

Ráno sme prišli na vyučovanie 
a prvá hodina bola venovaná našim 
pocitom. Viedli sme diskusiu o tom, ako 
to každý z nás vníma. Jedna zo spolu-
žiačok pochádzala z Tuniska, z miesta 
pôvodu atentátnika, a tú to zasiahlo 
najviac. Nechcela totiž, aby si ľudia 
spájali jej krajinu už len s tým najhor-
ším. V UDEL boli ľudia z rôznych krajín, 
kultúr, vyznávali odlišné náboženstvá. 
UDEL bol dôkaz toho, že to, čo sa deje 
vo svete, nemôžeme pripisovať ľuďom 
z istých krajín, či s inými vierovyzna-
niami. Spoznali sme tam množstvo ľudí, 
úžasných, inteligentných ľudí, ktorí boli 
veľmi rozdielni, no každý jeden z nich 
reprezentoval svoju krajinu len v tom 
najlepšom. 

V rámci výletov sme navštívili aj 
historické mestečko Grasse, kde je 
známa manufaktúra a múzeum parfu-
mov Fragonard. V rámci skúmania histó-
rie a umenia bol ďalší výlet venovaný aj 
jednému z najznámejších turistických 
miest, Saint-Paul de Vence, ktoré si 
svojimi takmer neporušenými hradbami 
zachovalo charakter feudálneho mesta. 
Je to zároveň aj mesto umelcov. Zhliadli 
sme tu množstvo maliarov, ktorí predá-
vali svoje výtvory v rozličných galériách.

Ale ani šport nás neobišiel, hoci 
patril k odbornej časti pobytu. Vyskúšali 
sme si, na základe športových aktivít 
pod vedením odborníka, ako zotrvať 
v skupine, vedieť veriť svojim kolegom, 
aká dôležitá je opora členov v skupine, 
ale aj ako prekonať strach. 

Na záver môžeme povedať, že 
to bola jedna z najzaujímavejších 
príležitosti, ktorú nám ponúkol život. 
Okrem toho, že sme si obohatili naše 
ekonomické znalosti, posilnili jazykové 
schopnosti, spoznali sme zároveň zaují-
mavých ľudí rozličných krajín a kultúr. 
Získali sme tak ten najväčší dar a tým 
sú priateľstvá na celý život. Vďaka UDEL 
sme objavili nové možnosti a zistili, že 
nič nie je nemožné. Že pri tvrdej drine 
a snahe sa dajú zrealizovať všetky naše 
sny.“  

Nič nie je nemožné – 
vďaka UDEL sme 

objavili nové 
možnosti



Lions Clubs International

Lions Clubs International (LCI) je jednou 
z největších mezinárodních humanitár-
ních 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 nevi-
domých 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 orga-
nizace 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 vyjad-
řuje 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 postkomunistic-
kých zemích. Už v roce 1989 vznikl první 
Lions Club v Maďarsku, dále  
v Estonsku a Polsku. V bývalém Česko- 
slovensku vznikl první Lions klub 
11. května 1990 v Praze pod názvem 
„LC Praha-Orel“ za podpory vídeň-
ského „LC Johann Strauss“. Koncem 
roku 1991 už bylo na našem území 
dvanáct klubů a v lednu 1992 mezi-
národní 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 repub-
lika 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 porozu-

mění mezi národy celého světa.
 Podporovat zásady dobrého vlád-

ního 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 finanč-
ního 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 sebe-
úcty 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 spra-
vedlivosti 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 neoče-
kává, 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.




