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Charitativní golfový turnaj
Lions club
Karlovy Vary Diana
Hřiště:
Datum:
Startovné:

Golf club Sokolov
08.06.2017
3 000,- / jednotlivec
12 000,-/ firemní flight

Program:








8.00 Registrace, snídaně
9.30 Přivítání a zahájení turnaje
10.00 Cannon Start
10.00 Golfová akademie pro začátečníky
16.00 Raut
17.00 Slavnostní vyhodnocení turnaje, předání šeku
Dále hudba, tanec a zábava

výtěžek golfového turnaje bude použit ve prospěch dětí se zrakovým a
tělesným handicapem
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Slovo guvernérky
Lea Janků, guvernérka distriktu
Milé lionky, milí lioni, vážení přátelé.
Je to už sto let, co vzniklo lionské hnutí. Lvi pomohli více než
130 milionům lidí na celém světě. Rok 2017 bude oslavou
tohoto stoletého výročí. Je to velká čest a odpovědnost, že i náš
LCI distrikt 122 ČR a SR může být součástí těchto oslav.
Mezinárodní prezident Bob Corlew
vyhlásil na začátku letošního roku
strategický plán na příštích pět let,
kdy pomoc má dosáhnout na 200
milionů potřebných do roku 2021.
Lvi budou i nadále pomáhat v péči
o nevidomé a slabozraké, budou
chránit životní prostředí, bojovat
proti hladu a chudobě, budou hledat
nové způsoby, jak pomoci nemocným
s cukrovkou, rakovinou a ostatními
nemocemi. K dosažení tohoto cíle je
potřeba i Vaše účast.
V průběhu prvního pololetí mého
lionského roku jsem se zúčastnila
významných akcí při příležitosti jubilejních oslav založení klubu. Při těchto
oslavách v Plzni, Českých Budějovicích, Karlových Varech a Brně byly
představeny aktivity, které vygenerovaly velký finanční obnos, který byl
věnován na pomoc potřebným. Těchto
jubilejních oslav se účastnili političtí
představitelé měst a lioni ze spřátelených klubů Rakouska a Německa.
Oprávněně se členové klubů pochlubili
výsledky své práce a úspěchy svých
projektů, které zahrnují nejen pomoc
nejrůznějším organizacím, školám,
dětským domovům a domovům pro
seniory, ale i jednotlivcům, kteří naší
pomoc potřebují. V naší činnosti však
nejde jen o aktivity, při kterých získáváme peníze na humanitní projekty,
ale také o to, že se setkáváme s lidmi
se kterými jsme rádi, se kterými se
pobavíme a je nám s nimi dobře.
Děkuji vám, že lionské hnutí představujete ve svých městech a obcích,
například formou prodeje vánočního
punče a vína. Sama jsem navštívila lionské stánky v době adventu
v Bratislavě a Vídni. Atmosféra byla
úžasná a velmi přátelská. Je vidět, že
4
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se těmito akcemi lioni dostávají do
podvědomí širší veřejnosti.
Nádherné byly rovněž plesy
organizované lionskými kluby v Žilině
a Breznu. Těchto plesů se účastnila
i veřejnost. Lidé měli možnost seznámit se s tím, kdo lioni jsou a jaké je
jejich poslání. V rámci charitativní
dražby plesu LC klubu Brezno na
Táloch, byly získány vysoké finanční
prostředky na pomoc rodinám nemoc-

Ochota pomáhat
druhým, věnovat
svůj čas, úsilí
a prostředky cílům
lionského hnutí

ných dětí. Do dražby se zapojil i nový
člen LC Košice Dušan Leng, který
přispěl nemalou finanční částkou
a vydražil dres Matěje Totha za 1000
eur, za což mu patří velký dík.
Rovněž zapojení lionů do sbírky
Bílá pastelka v Česku a Biela pastelka
na Slovensku je velmi významné.
Je tak naplňováno memorandum

s UNSS a SONS uzavřené v roce
2015 na Slovensku a v roce 2016
v Česku. Chci poděkovat za aktivity
všem klubům, které podpořily Bílou
pastelku a jmenovitě Janku Mišiakovi,
Paľo Morovi, Juraji Dzurikovi, Vojtěchu
Traplovi, Martinu Dlouhému a Antonu
Gerákovi, kteří prezentovali na info
stáncích lionské hnutí.
Jsem velmi ráda, že kluby vyvíjí
činnost i při dalších projektech jako
Lví očko, sběr opotřebených brýlí,
Mírový plakát.
V dalším období nás čeká velmi
významná událost a to Jumelage
s bavorskými distrikty 5.–7. května
2017 v Bayreuthu. Přátelé z distriktu
111 – BN a 111 – BO pro naše liony
připravili bohatý kulturní program
a bylo by žádoucí, kdybychom se této
akce ve velkém počtu účastnili.
Ve dnech 19.–21. 5. 2017 nás
čeká již 25. Konvent LCI D-122 ČR
a SR, tentokrát v Karlových Varech.
Dámy z LC Karlovy Vary – Diana pro
účastníky konventu a další hosty
připravují rovněž zajímavý a bohatý
program. Čeká nás ještě mezinárodní
konvent v Chicagu, který bude vyvrcholením 100letých oslav lionského
hnutí. Je to důvod k oslavě pro liony
z celého světa a nebudou chybět lioni
z ČR a SR.
Děkuji vám, všem lionkám
a lionům za činnost, kterou pro
náš distrikt vykonáváte. Věřím, že
mezi nás přivedete nové členy, kteří
budou ochotni posílit naše řady a ctít
dědictví Melvina Jonese – to je ochota
pomáhat druhým, věnovat svůj čas,
úsilí a prostředky cílům lionského
hnutí.
S lionským pozdravem
,,We serve“.

Vyhodnocení soutěže o Mírový plakát
Jana Kovářová, zmocněnec pro Mírový plakát
V letošním roce byl projekt soutěže o Mírový plakát velmi úspěšný.
Do závěrečného hodnocení přivezli výkresy členové klubů LC Plzeň
Bohemia, LC Brno Špilberk , LC Bratislava Danubius a LC Žilina.
Všechny výkresy naplňovaly dané téma „Oslava míru – Oslava
miera“.

1. místo:
Alexandra Žlinčárová
Šťastný den

2. místo:
Patricia Kráľová
Radost

Nebylo lehké vybrat ty nejlepší, protože všechny výkresy byly velmi hezké,
pečlivě vypracované a vyzařovaly
čistou dětskou duši.
Porotou byli členové kabinetu
a vyhodnocení proběhlo na schůzi
kabinetu v Brně.

(11 let), který studuje na Umělecké
škole ve Snině. Tato spolupracuje
s LC Bratislava Danubius. Výkres
byl podle pravidel soutěže opatřen
kitem, a tak putuje do mezinárodní
soutěže v USA.
Blahopřejeme a těšíme se, že se
prosadí i na mezinárodním poli.
Věřím, že letošní soutěž a její
výsledky povzbudí i ostatní kluby, ty
navštíví místní školy, přesvědčí je ke
spolupráci a k zapojení se do soutěže
o Mírový plakát v letošním roce.

Porota rozhodla takto:
1. místo získala Alexandra Žlinčárová
(12 let) za svůj plakát „Šťastný den“
2. místo obsadila Patricia Kráľová (11
let) s plakátem „Radost“
3. místo obsadila Viera Matejčková
(11 let), s plakátem „Znovuzrodenie“

3. místo:
Viera Matejčková
Znovuzrodenie

Ocenění a odměna 25, 15 a 10 eur
putují do Soukromé umělecké školy
v Žilině.
Zvláštní ocenění a čestné místo
získal plakát Patrika Červeňáka
ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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Lions Quest Europe
Andrej Belaj, Zone Chairperson „Nitrianska zóna“ 2016–2017
Pri príležitosti 100 rokov založenia Fínska, 100 rokov založenia LCI
sa v malom mestečku Hyvinkää ( ktoré tiež slávilo 100 rokov svojho
založenia ) 12.–15. 2. konala akcia Lions Quest Europe, na ktorej sa
zúčastnilo 24 európskych krajín a 3 členovia z Japonska.
Účelom stretnutia bolo podeliť sa
o skúsenosti s programom Lions Quest
v jednotlivých krajinách . Na stretnutí boli prítomní i viacerí DG a PDG
jednotlivých krajín i krajiny, v ktorých
zatiaľ program Lions Quest nefunguje.
Na akciu sme boli s Milanom Taškárom
pozvaní na Europafore v Sofii. Mnohí si
kladiete otázku čo je to vlastne Lions
Quest program?
Program bol založený LCI v roku
1968 a jeho úlohou je naučiť deti
a mládež dôležité zručnosti aby vedeli
pracovať spolu, rozvíjať pozitívne návyky
a správne sa rozhodovať. Tieto zručnosti
potom deti používajú nielen v škole ale
i v ich komunitách a rodinách.
Jedná sa o nový prístup k výučbe,
založený na sociálnych a emocionálnych
zážitkoch.
Program sa zameriava na personálny rozvoj, sociálny rozvoj, prevenciu
zdravia a líderstvo a pomoc, na budovanie správnych návykov a vlastností.
Lions Quest učí deti dôležitým návykom
aby mohli spolu pracovať, rozvíjať pozitívne správania a robiť správne rozhod-
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nutia. Viac ako 25 rokov, Lions Quest
prináša pozitívnu zmenu v životoch detí,
ich rodín a komunít.
Lions Quest, je výskumný a evidence
based life skill program vlastnený Lions
Clubs International Foundation. Je to
program, ktorý dáva lionom po celom
svete príležitosť zlepšiť edukáciu detí
v ich komunitách a poskytnúť im tým
konkurenčnú výhodu.

Lions Quest učí deti
dôležitým návykom,
aby mohli robiť
správne rozhodnutia

Lions Quest je aktuálne aktívny
v 90 krajinách.
Bolo zaškolených 550 000 učiteľov.
Programom bolo oslovených
13 000 000 detí
Lions Quest – pretože mladí ľudia po
celom svete potrebujú správne schopnosti a znalosti pre život.

Klub Brno Špilberk oslavil se svými členy, příznivci, sponzory
a lionskými hosty 20. výročí svého vzniku. Klub vznikl už v roce
1996, oficiálně byl ustaven v roce 1997.
Slavnostní setkání ke klubovému
jubileu se konalo 25. listopadu 2016.
Umělecky překrásným vstupem do
slavnostního večera byl benefiční
varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Nádherným
barokním prostorem se rozezněly
jedny z nejúžasnějších varhan v České
republice z dílny současného švýcarského varhanáře Hermanna Mathise, které nahradily původní barokní
nástroj zničený při bombardování Brna
20. 11. 1944. Varhany mají 3483 píšťal a svým zvukem a provedením patří
mezi nejkvalitnější a nejmodernější
varhany v České republice, vysvěceny
byly 29. 6. 2014.
Tento překrásný nástroj rozezněl
v kostele bývalé jezuitské koleje mladý

varhaník Ondřej Horňas skladbami
Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha
Buxtehudeho, Eugéna Gigouta, Josefa
Kličky, Césara Francka a Charles-Marie Widora.

Společenské setkání
Po krásném hudebním zážitku, který
vnímavému posluchači ještě umocňovalo prostředí chrámu, otevírající se
do nebeských výšin iluzívní freskou
barokního malíře Antona Scheflera,
okouzleni symbiózou hudebního a výtvarného umění, odebrali se účastníci
oslavy do Grandhotelu Brno na společenské setkání. Zde klubu poděkovala
za práci guvernérka distriktu 122 paní
Lea Janků, která se sama jako členka
jubilujícího klubu ocitla v rozporuplné

roli, již ovšem s noblesou zvládla. Součástí večera bylo i oficiální poděkování
klubu stálým sponzorům a podporujícím organizacím (Brněnka, Coca-Cola,
Heineken, Karlova pekárna, Czech
Casinos, Grandhotel Brno, Templářské
sklepy Čejkovice, divadelní a výtvarný
soubor D.A.V.A., klinika Logo, ZUŠ
Smetanova, soubor Valášek a další),
bez jejichž pomoci by si klub nemohl
připsat zásluhy za pomoc organizacím
pro slabozraké a nevidomé, za pomoc
lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, za
každoroční jarní a podzimní hudební
sekání brněnských seniorů a za další
humanitární aktivity, jimiž se jeho
členové po celou dobu existence klubu
snaží naplňovat lionské heslo: We
Serve – Sloužíme.

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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Členovia 1. LC Košice na svojom prvom novoročnom klubovom
stretnutí bilancovali svoje pôsobenie v Meste Košice a košickom
regióne v roku 2016.
Hodnoteniu uplynulého roku zodpovedá hlavne úspešné zvládnutie
všetkých s našou účasťou spojených
aktivít prispievajúcich k prevencii
chorôb postihujúcich zrak a zvyšujúcich kvalitu života slabozrakých
a nevidiacich.
V chronológii tradičných akcií
nášho klubu bolo opäť organizovanie
charitatívneho podujatia, galavečera košických spoločenských klubov
„PRODOBRO“. Osobnosťou tohto
večera bola známa slovenská spisovateľka a herečka Milka Zimková. Jej
prirodzený šarm a energia, ktorá z nej
sršala všetkých zaujala a jej vystúpenie
v krásnej východniarčine bolo neopakovateľné. Získať finančné prostriedky
použiteľné pre naplnenie nášho cieľa
pomohla aj tým, že jej príspevkom bola
vlastná kniha s osobným venovaním.

Pomoc potrebným
V uplynulom roku sme opätovne zorganizovali aj Spoločnú dražbu umeleckých diel a vína. Spolupráca nášho
klubu s regionálnymi umelcami je už
dlhoročne vynikajúca, čo sa odzrkadlilo aj na výslednom výťažku z tejto
akcie.
Jeseň kalendárneho roka už
tradične patrí podpore „Bielej pastelky“. Naša spolupráca s krajským
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strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je už dlhoročne viac
ako štandardná. Bielu pastelku sme
podporili priamou účasťou a mnohí
z nás sa zúčastnili aj súťaže prejdenia 7 metrov so zaviazanými očami
a bielou palicou po narysovanej čiare.
Bolo to skutočne náročné a vtedy si
mnohí uvedomili, čo to je byť nevidomým, alebo zrakovo postihnutým. Pri
tejto príležitosti sme podporili priamo
aj krajské stredisko ÚNSS v Košiciach

Výsledok úsilia
sa odzrkadlil aj
v rešpektovaní nášho
klubu medzi občanmi
Košíc

sumou 150 eur a ďalších 150 eur sme
zaslali na centrálny účet naplňujúc tým
Zmluvu o spolupráci medzi ÚNSS a LCI
D-122.
K jeseni v Košiciach už neoddeliteľne patrí kultúrna a spoločenská akcia
„Jesenná Harmónia“ organizovaná
našim klubom. Tohto roku sa už konal
jej 14. ročník. Košičania si už zvykli na
jej vysokú úroveň a pravidelne sa jej
zúčastňuje viac ako 350 ľudí. Výťažok
z tohto známeho a obľúbeného po-

dujatia bol vo výške 2000 eur, v rámci
ktorej bol tento rozdelený pre vybrané subjekty. Podporili sme Spojenú
Internátnu školu v Levoči, ÚNSS a aj
pána, ktorý ako letecký technik pri
vykonávaní motorovej skúšky lietadla
bol zasiahnutý rotujúcou vrtuľou motora. Výsledkom toho bola amputácia
ľavej ruky, poškodenie oka a tváre.
Napriek tomu tento pán nezanevrel na
svoju prácu a preto aby mohol naďalej
zaúčať nových mladých technikov potrebuje priebežne vykonávať korekciu
svojho zraku.

Spolupráca s nemocnicou
V závere roka sme začali rozvíjať
spoluprácu s Nemocnicou Košice-Šaca, a.s. 1. súkromnou nemocnicou, keď v spolupráci s jej očným
oddelením a ÚNSS sme v rámci osláv
Mikuláša vykonali 130 meraní zraku
deťom predškolského veku prístrojom
PlusOptix. Rodičia mali vo väčšine prípadov radosť, že ich dieťa nepotrebuje
ďalšie odborné očné vyšetrenie a deti
mali radosť z odovzdaných cukríkov
a balónov s logom nášho klubu.

Vianočný lionský stánok
Koniec roka je charakterizovaný aj
blížiacimi sa Vianocami a náš klub
už opakovane využíva priestor via-

nočných trhov na propagáciu svojej
existencie, aktivít a získanie peňazí
použiteľných pre naplňovanie cieľov
lionského hnutia. Služieb v stánku
sa zúčastnila väčšina členov klubu
a výborná atmosféra pred stánkom aj
vo vnútri stánku prispela k tomu, že
sme mohli pomôcť pre dvojičky Natálku a Sofinku Mlynárových. Dievčatá
sa narodili predčasne a aj napriek
intenzívnej starostlivosti na Neonatologickom oddelení košickej nemocnice
a rehabilitačnému cvičeniu, ktoré sa
stalo pravidelnou samozrejmosťou od
ich 8. týždňov, v dôsledku zakrvácania
do mozgu, sa obe deti zaradili k deťom postihnutým detskou mozgovou
obrnou. Finančný dar pre podporu študentky Juliany Kicovej. Klientkou Únie
nevidiacich a slabozrakých v Košiciach
je od r. 2016, má 16 rokov, je študentkou Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Michalovciach, do školy
cestuje v doprovode spolužiačok.

šiciach jednou z najdôležitejších aktivít
nášho klubu v regióne. Napĺňame
tým motto „Sight first“. Od roku 2011
ním bolo vykonaných viac ako 8500
meraní. Len v roku 2016 bolo vykona-

ných 2207 meraní. A výsledok? Pokles
zachytených vád zraku detí a tým
odporúčaných intervencií oftalmológa
z 29 % v roku 2011 na 14 % v roku
2016. Týmto preventívnym prístrojom
monitorovaných detí je neutíchajúci
záujem rodičov o tieto preventívne
výkony klubu sa dosiahla významná
prezentácia nielen nášho klubu ale celého medzinárodného združenia Lions
klubov LCI.
Dosiahnutý výsledok pôsobenia
a úsilia všetkých členov 1. LC Košice
v napĺňaní cieľov lionizmu v meste
Košice a košickom regióne sa odzrkadlil aj v rešpektovaní nášho klubu medzi
občanmi Košíc a Mesta Košice.
V roku 2016 sa nám podarilo
prerozdeliť 4250 eur. Podstatným však
nie je suma, ale zrealizovaná pomoc
pre tých, ktorí to potrebujú a pre nás
členov dobrý pocit z tejto pomoci.
1. LC Košice v roku 2017 si pripomenie 20 rokov svojej existencie.
Slávnostné podujatie k tejto príležitosti
plánujeme na 15.–17. 9. 2017, na ktoré
Vás všetkých srdečne pozývame.
Na základe dosahovaných výsledkov môžeme konštatovať, že 1. LC
Košice je pevnou a spoľahlivou súčasťou lionského hnutia v D-122 Česká
republika a Slovenská republika.

Meranie zraku detí
Preventívne meranie zraku detí
prístrojom PlusOptix v našom regióne
je v spolupráci s pobočkou ÚNSS v KoČESKÝ A SLOVENSKÝ LION
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Pozvánka na jumelage distriktů D-122, 111-BN
a 111-BO od 5. do 7. května 2017 v Bayreuthu
 r. Peter Gröger, Distrikt-Governor 2016/2017, Distrikt 111 Bayern-Ost,
D
Hanna Cordes, Kabinettsbeauftragte Internationale Beziehungen, Distrikt 111 Bayern-Ost
Vážené lionky, vážení lioni,
naše Distriktní Jumelage, na
kterou jste srdečně zváni, bude
mít vzhledem k 100. výročí Lions
výjimečný význam.
Ve festivalovém městě Bayreuthu
nás očekává kultura, architektura,
hudební mistrovská díla, mladí
umělci, francké požitky a stovka
pivních specialit z celého světa.
Především Vás ale očekávají Vaši
přátelé, přijeďte slavit s námi.
Těšíme se na Vás.
Program
Pátek 5. května 2017
16:00 Příjezd do H4 Hotelu
Residenzschloss Bayreuth, Erlanger
Str. 37
17:30 Přivítání ve foyer Primátorkou
města Bayreuth, paní Brigitte
Merk-Erbe
18:00 Večeře v Pivovaru Maisel
„Liebesbier“ Alte Abfüllerei,
Andreas-Maisel-Weg 1

Sobota 6. května 2017
9:30 Prohlídka města Bayreuth
11:00 Prohlídka klavírní manufaktury
Steingraeber
12:00 Koncert Constantin a Cosima
Federle, nositelé ocenění spolkové
mládeže
13:30 Oběd v Oskar Wirtshaus am
Markt, Maximilianstr. 33, Bayreuth
Osobní volno
16:30 až 17:30 Společné jednání
kabinetů v Hotelu Residenzschloss
19:00 Přípitek a slavnostní večeře
v Hotelu Residenzschloss

Neděle 7. května 2017
do 11:00 Snídaně a ukončení oficiální
části Jumelage
Rádi Vás doprovodíme k festivalovému
divadlu a ermitáži i historickému parku
před branami města.
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Futbalový sviatok pred sviatkami
Peter Benedik, LC Banská Bystrica
23. ročník medzinárodného futbalového halového turnaja o pohár
Jozefa Vengloša, je povestný nielen svojou úrovňou, účasťou
mnohých kolektívov, ale najmä menom Jozefa Vengloša –
najúspešnejšieho trénera Slovenska, futbalového experta, nositeľa
mnohých štátnych a futbalových ocenení FIFA a UEFA.
Víťazný Slovan dekorovali
prezident LC Banská
Bystrica Pavol Mora
a Jozef Vengloš junior

Z doterajších ročníkov by sa dalo napísať veľa športových príbehov. Vystriedali sa tu stovky futbalových talentov.
Mnohí z nich si neskôr obliekli dres
s dvojkrížom na prsiach mládežníckych
a reprezentačných výberoch Slovenska.
Stretli sa tu osobnosti spoločenského
i osobného života aj vďaka podpore LC
Banská Bystrica a aktivite liona Petra
Benedika, bývalého úspešného mládežníckeho trénera Dukly Banská Bystrica
a reprezentácie Československa.
Na 23. ročníku sa predstavili výbery
mladých futbalistov zo stredoslovenského a východoslovenského futbalového zväzu, Sigmy Olomouc, Dukly
B. Bystrica, Futbalovej školy Mareka
Hamšíka Jupie a nádeje Bratislavského

Slovana. Priviedol a koučoval ich bývalý
reprezentant Slovenska, hráč Slovana
a mnohých zahraničných klubov Szilárd
Németh. Víťaznú trofej, veľký krištáľový
pohár si vybojoval Slovan Bratislava
pred výberom VsFZ a Sigmou Olomouc.
Stalo sa tradíciou, že v závere
turnaja 14ročných nádejí sa uskutočnil
zápas bývalých futbalových hviezd.

Tentoraz urobili organizátori zmenu.
Namiesto bývalých hviezd nastúpili
8ročné „hviezdičky“ futbalovej školy
Mareka Hamšíka Jupie a Dukly Banská
Bystrica, v dresoch v ktorých nastúpili
aj synovia, súčasného reprezentanta
Mareka Hamšíka a Mareka Penksu,
bývalého reprezentanta Slovenska
a majstra Európy do 16 rokov, ešte
v drese Československa.
Zdravica reprezentačného trénera
Slovenska, Jána Kozáka na záver
potvrdila fakt, že na turnaji o pohár
Jozefa Vengloša sa v minulosti zúčastnili mnohí hráči, ktorí sú dnes oporami
svojich klubov a našej reprezentácie
Slovenska (Hamšík, Stoh, Pekárik,
Ďuriš, Greguš, Škriniar, Považanec...).
Zaželal si, aby mali svojich nasledovníkov, ktorí by sa v budúcnosti zaradili
do zoznamu našich najúspešnejších
futbalistov.

Víťaz 23. roč. Pohára Jozefa
Vengloša futbalisti Slovana
Bratislava na spoločnom
foto s banskobystrickými
lionmi
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Cesta svetla 2016
Ján Miškovič, LC Banská Bystrica
Vyhodnotenie 13 ročníka fotografickej súťaže „Cesta svetla“, ktorú
organizuje Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a tento rok
aj v spolupráci s LCI D-122 Česká republika a Slovenská republika
a LC Banská Bystrica s podtitulom „Nevidím ale fotím V4“ sa
uskutočnilo v priestoroch Novej budovy Slovenského národneho
divadla 29. 11. 2016.
Ocenený zrakovo postihnutí
autori „Nevidím ale fotím
V4“. Zprava Alžbeta
Hrončeková, Robert Sliva,
víťaz Gyula Kopcsándi
z Maďarska, Kristián Kesely.
Ďalej sú to lioni BohuMír
„Bobo“ Krátky, Ján Miškovič
„Mišiak“, guvernérka D-122
Lea Janků, guvernér D-119
Simon Zoltán a prezident
poriadajúceho LC Banská
Bystrica Pavol Mora.

Do súťaže sa prihlásilo 29 autorov
spolu so 124 fotografiami približujúci
svet ľudí zo zrakovým postihnutím.
Odborná porota v zložení Miroslav
Zaťko (predseda poroty) Ján Miškovič
„Mišiak“ a Marián Horanič na svojom
stretnutí dňa 26. 10. 2016 rozhodla
o poradí víťazov:

Farebná fotografia:
1. Gyula Kopcsándi – Csorgolabda
olad, Maďarsko

2. Ivana Potočňáková – Anjel ll.
Slovensko

3. Silvia Valachovičová – kolekcia
fotografií, Slovensko

Čestné uznanie: Ján Belák – Bez
názvu
Martina Ivaničová – kolekcia fotografií

Lion Ján Miškovič „Mišiak
s Čestným uznaním, ktoré
mu odovzdal podpredseda
UNSS Jozef Zbranek
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Čiernobiela fotografia:

Nevidím ale fotím V4:

1. Peter Orvoš – kolekcia fotografií,

1. Gyula Kopcsándi – Csorgolabda

Slovensko
2. Robert Ragan – kolekcia fotografií,
Slovensko
3. Blanka Mináriková – kolekcia
fotografií, Slovensko
Čestné uznanie: Peter Hladký –
Obrázok spoza bielej paličky, Slovensko

olad, Maďarsko

2. Kristián Kesely – Belianska jaskyňa,
Slovensko
3. Robert Sliva – Selfie, Slovensko

Čestné uznanie:
Alžbeta Hrončeková – Deň bielej
palice, Slovensko

Slávnostneho vyhodnotenia a vernisáže výstavy sa v novej budove
Slovenského národneho divadla
v Bratislave zúčastnila aj pani
guvernérka D-122 Česká republika
a Slovenská republika Lea Janků ako
1. viceguvernér BohuMír „Bobo“ Krátky. Potešitelná bola účasť delegácie
lionov z D-119 Maďarská republika
vedená guvernérom pánom Simonom
Zoltánom.
Všetci ocenený prebrali hodnotné
ceny ako aj kalendár s fotografiami
zúčastnených autorov.
V rámci slávnostneho aktu
boli ocenený za prípravu a organizáciu tohoto už tradičného podujatia „Čestným uznaním UNSS“
Marián Horanič a lion Ján Miškovič
„Mišiak“ toto ocenenie prebrali
z rúk podpredsedu UNSS Jozefa
Zbraneka.
Vyvrcholením je putovná výstava
vybraných fotografií. Posolstvom
súťaže je ukázať, že zrakové postih-

nutie sa môže dotýkať každého z nás,
zrakovo postihnutí ľudia žijú medzi
nami a sú súčasťou každodenného
života, ktorý nemá význam prehliadať.

Na spoločnej fotografii
Lea Janků a účastnička
fotosúťaže Janka Vigašová
s dcérkou Viktoriou
postihnutou DMO
z Banskej Bystrice

Charitativní prodej svařeného vína
na Vánočních trzích v Karlových Varech
Dáša Benešová, sekretářka LC Karlovy Vary Diana
Dámský klub LC Diana Karlovy Vary ve dnech 16.–20. 12. 2016 již
tradičně jako každým rokem o vánočním čase prodával svařené víno
a vánoční punč.
Vánoční trhy před hotelem Thermal
se staly místem setkávání přátel
LC a dalších lidí dobré vůle, kteří
neváhali přispět svou finanční podporou a zároveň si tak vychutnat
adventní čas. Charitativní akce byla
od samého počátku uspořádána s odhodláním vytěžit co nejvíce peněz.
Proto i letos dámský klub oslovil
společnost Jerus a.s. s prosbou
o sponzorský dar. Majitel společnosti
pan Zdeněk Mudra věnoval všechno
víno zdarma.
Dalším bonusem, který přinesl
úctyhodný výtěžek, byla domácí
příprava vánočního punče jednou

z členek dámského klubu Janou
Vaňkovou. Pavla Andrejkivová pak
dokázala vyjednat propůjčení stánku
zdarma a pak už bylo i na ostatních
členkách klubu rozdělit si služby
a věnovat svůj čas po dobu pěti dnů
pro prodej připravených nápojů.
Výtěžek 47 580 Kč byl věnován
sportovnímu klubu Kontakt, který
ve svým řadách sdružuje handicapované děti a Krajskému dětskému
domovu pro děti do 3 let se sídlem
v Karlových Varech.
Dobrá věc se opět podařila a lionské motto „We serve“ se naší snahou
naplnilo.
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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.

▲ Na svojom zasadnutí 7. 11. 2016 privítali banskobystrický
lioni zástupcov OZ „Pes človeku“a to Štefana Belíka nevidiaceho
prezidenta združenia s vodiacim psíkom Charliem a riaditelku OZ
Zuzanu Kútikovú. Činnosť OZ Pes človeku je zameraná na výcvik
vodiacich a asistenčných psov a práve táto ich činnosť bola predmetom záujmu lionov, ktorý sa v diskusii živo zaujímali o samotný
výcvik až po odovzdanie klientovi. V závere predviedol p. Belík
a Charlie samotné vodenie nevidiaceho v priestore Lions clubu.
◄ V spolupráci s Crazy WoMan Active
Planet sme sa podielali na organizácii
3. Charitatívneho Mikulášskeho behu pod
heslom „Len sedieť nestačí“. 3. 12. 2016
absolvovalo 131 bežcov oblečených v Mikulášskom odeve na trase v dlžke 800
m od Europa SC pred sídlo nášho clubu
„Plzeňskú reštauráciu“ na námestí SNP.
Výťažok poputoval na konto OZ Viktorky
(ženy s onkologickým ochorením rakoviny
prsníka).

▼ Pri príležitosti zahájenia predaja
vianočného punču odovzdali členovia
LC Banská Bystrica šeky pre Špeciálnu
ZŠ na Ďumbierskej ulici a Krajskému
stredisku UNSS v Banskej Bystrici.

◄ Banskobystrický lioni spolu s Mikulášom, čertom a anjelom
zavítali na Mikuláša 6. 12. 2016 do MŠ medzi deti zo zrakovým a viacnásobným postihom „STADETORE“ na Slnečnej ulici
v Banskej Bystrici.

► Náš klubový fotograf „Mišiak“ odovzdáva maxifotografiu
rozmeru 100 x 70 cm skokanke na lyžiach Emke Mesíkovej
trpiacej Downovým syndromom. V uplynulom roku si vyskákala
3 miesto na M SR a tieto medaile priniesla ukázať aj banskobystrickým lionom.
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▲ Krátko pred vianocami 21. 12. 2016 zavítali členovia LC Banská Bystrica aj do
Špeciálnej ZŠ na Ďumbierskej ulici, aby privezenými stavebnicami, logickými hrami
a samozrejme sladkými balíčkami potešili tamojších žiakov. Tí si pre lionov formou
besiedky pripravili bohatý kultúrny program a vlastnoručne vyrobené darčeky.

▲ Za aktívnu účasť v kampani „Biela
pastelka 2016“získal náš LC poďakovanie od Unie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska.
▲ Pred vianocami 20. 12. 2016 prebehol krst knihy Klenoty
Banskej Bystrice autorov historika Vladimíra Sklenku a fotografa liona Eda Gensereka. Na foto autori knihy a krstný rodičia
sprava Ján Nosko primátor Banskej Bystrice, historik Vladimír
Sklenka, fotograf lion Eduard Genserek, Mária Reháhová a lion
Ján Miškovič „Mišiak“
► Ďalší „Bárd“ banskobystrických lionov
Lubomír Mistrík oslávil na klubovom
stretnutí 12. 12. 2016 svoju 80ku všetci
členovia mu samozrejme prajeme všetko
náj a hlavne zdravie a veľa, veľa elánu.
▼ Potešiť deti s viacnásobným postihom
z OZ Nožička prišiel pred vianocami aj
spevák Miro Jaroš.

▲ Lions Mikuláš spolu s najrýchlejšie chodiacim čertom olympijským víťazom Matejom Tothom zavítali aj do OZ Nožička kde
20. 12. 2016 doniesli deťom Mikulášske darčeky.
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Tradiční vánoční trhy na Zámeckém náměstí v Teplicích, které se
konaly ve dnech 10. a 11. prosince již poosmé, byly zakončením
bohaté činnosti LC Teplice v roce 2016.
Přestože byl třetí adventní víkend ve
znamení spíše jarního počasí, přišly
na teplické Zámecké náměstí tisíce
lidí nejen nakoupit vánoční dárky,
ale vyslechnout si i bohatý kulturní
program a ochutnat lionský svařák.
Celkový čistý výtěžek z lionských trhů
dosáhl částky 126 106 Kč, daří se
tak každým rokem zvyšovat výtěžek
z trhů, který je následně připsán na
účet klubu a použit na dobročinné
účely.

25. výročí založení LC Teplice
Během celého loňského roku se však
konala i celá řada dalších akcí, které
pomohly získat finanční prostředky
pro potřebné, nebo zviditelnit lionskou
nezištnou pomoc. V únoru 2016 se
v italském lyžařském středisku Bormio
uskutečnilo otevřené mistrovství
italských Lions clubů ve sjezdovém
lyžování. Závodu v obřím slalomu se
zúčastnili také dva členové teplického
LC Pavel Efler a Martin Dlouhý, kterým
se oběma podařilo vyhrát ve svých kategoriích, přestože se sjezdu zúčastnilo
celkem 145 závodníků. Rok 2016 byl
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i ve znamení 25. výročí založení LC Teplice. Toto významné jubileum si tepličtí
lioni připomněli 14. března, kdy proběhl
v sále lázeňského domu Beethoven
slavnostní koncert. Setkání se kromě
současných členů klubu zúčastnili
i někteří bývalí členové a pozvány byly
rovněž potenciální členky lionského
dámského klubu, jehož založení LC
Teplice iniciuje.

Rok 2016
byl ve znamení
25. výročí založení
LC Teplice

V dubnu 2016 pořádal LC Teplice
4 benefiční koncerty v Teplicích,
Dubí, Trmicích a Plzni, jejichž výtěžek
20 000 Kč byl poukázán na distriktní
projekt Bílá pastelka.
V červnu pak proběhl dětský den
v teplické Arkádii a tepličtí lioni přijali
vzácnou návštěvu z italského LC
Ascoli Piceno Colli Truentini, jejichž

členové byli na návštěvě České
republiky.
Během celého roku pokračoval i dlouhodobý projekt Lví očko,
v rámci něhož bylo vyšetřeno přístrojem PlusoptiX A12, zakoupeného
klubem v roce 2014, již několik tisíc
dětí v mateřských školách nejen
v Teplicích, ale i v okolních městech
a obcích.
Podzimní měsíce patřily již tradičním akcím, jakými jsou například
pečení vánoček ve společnosti Pecud
nebo malování porcelánu ve společnosti Český porcelán Dubí.

Zakládání nového dámského
klubu
Novou výzvou pro teplický LC je
pomoc při zakládání Dámského LC
Teplice. Členky přípravného výboru
pravidelně navštěvují měsíční schůzky klubu a poprvé se podílely též na
pořádání vánočních trhů, během nichž
nabízely ve svém vlastním stánku
nealkoholický punč pro děti. Jednalo se
o další počin, který napomohl zvýšení
návštěvnosti trhů a setkal se s velkým
zájmem a pozorností rodin s dětmi.
V roce 2017 plánuje teplický LC
pokračování již tradičních a ověřených
aktivit. Kromě opětného uspořádání tentokrát již šesti benefičních
koncertů v Teplicích, Dubí, Chomutově, Litoměřicích, Děčíně a Novém
Boru na přelomu května a června,
jejichž výtěžek bude věnován projektu
Lví očko, plánují tepličtí lioni v červnu
i návštěvu italského Ascoli Piceno,
aby oplatili návštěvu italských lionů
v Teplicích.

17. benefičný ples LC Žilina
Milan Vašanič, 1.viceprezident LC Žilina
V sobotu 14. 1. 2017 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal v poradí
17. benefičný ples LC Žilina.

Benefičný ples bol slávnostne zahájený
spoločenskými tancami tanečníkmi
zo školy Ľuba Plešingera tak ako sa
patrí, slávnostnými valčíkmi. Hlavnou
hviezdou večera bol spevák Daniel
Hůlka, počas plesu vystupoval známy
spevák Eusebio a fantastickú atmosféru vytvorila aj tanečná skupina Vivas
Dance Group ďalej hudobná skupina
Aretic a folková skupina 3 Drive. Svoje
diela prezentoval akademický maliar
a reštaurátor Stanislav Lajda. Zúčastnili sa ho mnohé významné osobnosti
spoločenského a kultúrného života.
Celý ples sa niesol v duchu hesla
We serve – Slúžime. Okrem benefičného charakteru venovaný aj uplynulým 100 rokom od počiatku založenia
lionského hnutia vo svete. Táto téma

bola hlavným informačným motívom.
LC v Žiline už 16 rokov organizuje
množstvo kultúrno-spoločenských
a dobročinných akcií, ktorých spoločným výsledkom je jeden hlavný cieľ –
vyzbierať peniaze a výťažok odovzdať
hendikepovaným ľuďom so zrakovým
postihnutím.
„Aj v tento slávnostný deň podávame pomocnú ruku tým, ktorým život
zdravie nedoprial a odovzdávame im
finančný výťažok z plesu vo forme
šeku,“ povedala guvernérka dištriktu
LC 122 pani Lea Janků spolu s prezidentom LC Žilina p. Milanom Ondrušom pri odovzdávaní výťažku 1500 eur
pre Úniu nevidiacich a slabozrakých
a tisíc eur pre Klub nevidiacich športovcov.

Nielen členom LC Žilina
(vľavo) zaspieval
Daniel Hůlka (vpravo)
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Předvánoční akce dámského LC Plzeň Bohemia
Ivana Horáková, prezidentka LC Plzeň Bohemia
Bez ohledu na nával vánočních povinností setrvávají plzeňské lionky
u dvou prosincových aktivit.

Adventní koncert ve Velké obřadní
síni plzeňské radnice se konal
7. prosince (zde je klub patronem),
pořádal jej soubor Musica ad Gaudium ve složení Andrea Frídová (zpěv),
Dominika Pilecká (flétny a zpěv),
Alena Tichá (cemballo), Jaromír Tichý
(flétny). Hostem letošního adventního večera byla Věra Bartoníčková
(violoncello).
Skladby J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, A.V. Michny a dalších, nás
přenesly do duchovní nálady adventního podvečera. Plný sál aplaudoval
v průběhu programu i po přídavku
krásných koled z Čech.

ninu, paštiku a další dobroty. Výtěžek
této akce bude věnován na pomoc
a nákup rehabilitačních pomůcek
pro hendikepovaného čtyřletého
Tomáška Tenglera.
Obě akce veřejnost ocenila
a nám zůstal dobrý pocit ze vzájemné
spolupráce a výborná předvánoční
nálada.

Plzeňské vánoční stánky
Následující týden 16. a 17. prosince otevřely dámy vánoční stánek
plný ručně vyráběných ozdob, veselé
bižuterie, patchworkových dekorací
a vše doplnily balíčky perníčků a krajkoví andílci a kapříci.
U vedlejšího stánku pak pánský
klub prodával tradiční svařené
víno. Dámy nabídly kolemjdoucím
také „základ“ na pití vína – domácí
sekanou, kořeněný bůček, huspe18 ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION

Výtěžek akce
bude věnován
na pomoc pro
hendikepovaného
chlapce

Lions Clubs International
Lions Clubs International (LCI) je jednou
z největších mezinárodních humanitárních organizací, jejíž etika a cíle neznají
hranic mezi státy, národy, rasami,
a náboženskými a politickými názory.
Lionské hnutí vzniklo před 90 lety v USA,
kde sídlí dnes také centrála LCI v Oak
Brook (Chicago) v čele s mezinárodním
prezidentem (voleným na celosvětovém
konventu vždy na jeden rok). Organizace
LCI sdružuje na půldruhého milionu
členů v téměř 200 zemích celého světa.
Za muže, který v roce 1917 LCI založil je
právem považován Melvin Jones.
Lionismus se začal velmi rychle
šířit po celé USA a v roce 1920 už
byly lionské kluby ve všech státech
USA a začínaly dokonce pronikat i do
sousední Kanady. Pro celý rozvoj
a cílové zaměření měl zásadní význam
vznik Americké nadace pro slepce, která
byla ustavena na základě aktivit dvou
vzácných žen – Helen Keller a Anne
Sullivan. Obě reagovaly založením této
nadace na velmi špatnou situaci nevidomých v Americe dvacátých let, kdy se
navíc vraceli z Evropy často zmrzačení
vojáci z 1. světové války. Slepci byli
tehdy odkázáni většinou jen na péči
rodiny, těžce sháněli i jen podřadná
zaměstnání a byly jim téměř nedostupné
knihy v Brailově písmu, které byly někdy
i dvacetkrát dražší než obyčejné.
Během hrozné druhé světové války
se šíření lionismu zabrzdilo, ale hned
po válce se v roce 1945 lioni velmi
aktivně zapojili do příprav světové
konference národů v San Francisku,
jejímž cílem bylo založení Organizace
spojených národů. Od roku 1947, kdy
lionské ústředí obdrželo od OSN status
poradce v Hospodářské a sociální radě,
jsou lioni jedinou nevládní organizací na
světě účastnou na pravidelné činnosti
OSN. V průběhu let začaly také kluby
po celém světě úzce spolupracovat
se speciálními agenturami a složkami,
jako jsou FAO, UNICEF aj. Od roku
1978 je pak každoročně pořádán Den
lionů se Spojenými národy, na němž se
scházejí představitelé lionů na řádné
konferenci s představiteli OSN zároveň

s účastí další světově významné organizace WHO – Světové zdravotnické
organizace.
Po válce se začíná lionismus šířit
I do Evropy. První evropský klub vznikl
v roce 1948 ve Švédsku a v témže
roce ve Švýcarsku a ve Francii – pak
už následovala Norsko, Velká Británie
atd. Na 37. konventu v New Yorku v roce
1954 vzniklo dnešní heslo lionského
hnutí „We serve“, které krásně vyjadřuje humanistické cíle lionismu. Během
padesátých let se zapojilo do hnutí
20 evropských zemí. Dokonce v roce
politického oteplování v naší zemi, byl
v roce 1968 učiněn pokus založit Lions
club v Brně, ale další „normalizační“
vývoj tento pokus zabrzdil o vice než
20 let.
Teprve pád totalitních režimů
dovolil vznik klubů i v postkomunistických zemích. Už v roce 1989 vznikl první
Lions Club v Maďarsku, dále
v Estonsku a Polsku. V bývalém Československu vznikl první Lions klub
11. května 1990 v Praze pod názvem
„LC Praha-Orel“ za podpory vídeňského „LC Johann Strauss“. Koncem
roku 1991 už bylo na našem území
dvanáct klubů a v lednu 1992 mezinárodní prezident LCI Donald E. Baker
oznámil při své návštěvě v Praze zřízení
provizorního Distriktu 122 a odevzdal
jmenování prvnímu našemu guvernérovi
JUDr. Vojtěchu Traplovi. Při rozdělení
Československa nedošlo k rozdělení
distriktu a tak Distrikt 122 Česká republika a Slovenská republika je společným
distriktem lionů obou států.
Na dalším rozvoji lionismu u nás měli
bezesporu velkou zásluhu lioni okolních
států, zvláště Rakouska a Německa.
Stálou pozornost a spolupráci upevňuje
a rozvíjí jmenovitě náš známý rakouský
přítel a Guiding Lion Dr. Ernst A. Musil.
Cílem lionského hnutí je:
Vytvářet a pěstovat ducha porozumění mezi národy celého světa.
Podporovat zásady dobrého vládního systému a dobrého občanského
chování.

Aktivně se zajímat o občanské,
kulturní, sociální a morální blaho
společnosti.
Spojovat členy poutem přátelství,
dobrého kamarádství a vzájemného
porozumění.
Podporovat otevřené diskuse členů
klubu o veškerých věcech veřejného
zájmu.
Účinně povzbuzovat všechny ochotné
sloužit společnosti bez osobního finančního prospěchu. Prosazovat vysoké
etické normy v obchodě, průmyslu,
zaměstnání, v práci pro veřejnost
a v osobním životě.
Lioni se vstupem do klubu zavazují
k dodržování etického kodexu:
Svou víru v důstojnost svého povolání
PROKAZOVAT činorodou snahou, abych
zasloužil uznání za to, co jsem vykonal.
HLEDAT úspěch a žádat přiměřenou
odměnu či užitek jako něco, co mi
právem náleží, avšak neusilovat o žádný
užitek nebo úspěch za cenu ztráty sebeúcty hledáním výhod, jež mi nenáleží.
MÍT NA MYSLI, že pro vybudování
vlastní existence není nutné zničit
existenci někoho druhého, být loajální
k ostatním a pravdivý sám k sobě.
PŘI VZNIKU pochyb o čistotě a spravedlivosti svého postoje či jednání vůči
svým bližním, hledat důvod pochyb
především u sebe.
V přátelství VIDĚT cíl a ne účel světící
prostředek. Chápat, že právě přátelství
není měřeno službou jednoho druhému,
že opravdové přátelství nic neočekává, službu však přijímá v tom duchu,
v jakém byla prokázána.
Být si VŽDY VĚDOM svých povinností
občana vůči svému národu, své zemi
a své obci. Jim svým postojem, slovem
i skutky projevovat neotřesitelnou
věrnost a velkoryse jim věnovat své
schopnosti a možnosti.
Svým bližním POMÁHAT, nešťastným
útěchou, slabým podporou a potřebným
svým jměním.
BÝT OBEZŘETNÝ s kritikou a ŠTĚDRÝ
s chválou.
BUDOVAT, NE NIČIT.

