
MAY 22, 2019 

Distriktný projekt „Časopis LION“ vychádza od roku 2004 vo formáte informačného 

bulletinu Lions Clubs International (LCI), Distrikt 122, Česká republika a Slovenská 

republika (D122). Od roku 2018 začal vychádzať vo formáte časopisu LION LCI D122 

s prideleným medzinárodným ISSN 2585-8742. Výsledkom tohto projektu je jediný 

pravidelne tlačený lionský materiál v našom D122 s tematickým zameraním o činnosti LCI, 

D122 a lionských kluboch v D122.   

Šéfredaktor a redakčná rada: V lionskom roku (LY) 2018-19 bol na pozíciu šéfredaktora 

časopisu LION menovaný guvernérom distriktu člen kabinetu MJF BohuMír Krátky, 

IPDG. Redakčná rada zabezpečuje prípravu časopisu a zvyšovanie jeho kvality, schvaľuje 

koncepciu časopisu, zabezpečuje jazykovú korektúru a obsahovú korektúru, rieši 

pripomienky, podnety, návrhy členov alebo klubov Distriktu 122 (D122). Redakčnú radu 

pre LY 2018-19 tvorí: Guvernér D122 Jan Kalaš, vice guvernéri Pavol Mora (1.VDG) a 

Čestmír Koželuha (2.VDG) a členovia redakčnej rady PDG Emílie Štěpánková, Klára 

Petříčková, Ján Miškovič a Róbert Jurových, tak, ako je to uvedené v tiráži každého 

časopisu LION. 

Časopis LION: V LY 2018-19 boli vytlačené tri čísla časopisu LION 2/2018, LION 3/2018 

a LION 1/2019. Každé číslo vyšlo v náklade 1000 ks s počtom strán 44 t.j. 132 strán za LY 

2018-19. Príspevky v časopise sú zoradené do kategórie s medzinárodným obsahom 

(#LCI), distriktným obsahom (#D122) a s obsahom klubových aktivít (#LC). V časopise 

LION sú publikované aj príspevky verejnosti, konkrétne našich partnerov (DO FÉNIX) a 3 

účastníkov distriktného programu Lions Quest Slovakia.  

Časopis Príspevky 

#LCI  

Príspevky 

#D122 

Príspevky 

#LC 

Príspevky 

verejnosti 

Počet 

obrázkov/ 

fotografií 

LION 2/2018 5 14 15 0 127 

LION 3/2018 5 11 15 1 137 

LION 1/2019 10 11 16 3 123 

 

Financovanie a distribúcia:  

Náklady na výrobu časopisu LION zahŕňajú výrobu časopisu, balenie podľa rozdeľovníka 

a grafické spracovanie:   
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- rozmery výrobku =210 x 297, väzba =V1/2x skoba, obálka počet strán=4, 

farebnosť=4/4 CMYK, papier=ONM 250g/ FSC, povrch. úprava=lamino: 1/0 

matné lamino, vnútro počet strán =40, farebnosť =4/4 CMYK, papier =ONM 115g/ 

FSC, balenie do fólie =25 ks v balíku (4,37kg) ... 1,105 EUR bez DPH/ kus.  

- grafické spracovanie 1 čísla časopisu LION ... 125,- EUR bez DPH / jedno číslo 

Distribúcia časopisu bola v LY 2018-19 zabezpečená pomocou členov redakčnej rady, 

regionálnych a zónových chairmanov, členov kabinetu a prezidentov klubov počas 

spoločných stretnutí. Rychnov nad Kněžnouv (15.09.2018) počas prvého zasadnutia 

kabinetu, Bratislava (18.12.2018) počas vyhodnotenia súťaže Nevidím ale fotím V4 a 

Praha (13.04.2019) počas jarného spoločného zasadnutia prezidentov. Výtlačky neboli 

zasielané poštou. Časopis LION je  dostupný aj verejnosti na web stránke D122 

(https://www.lci-d122.org/casopis/)  a na sociálnych sieťach LinkedIn, Twitter a Facebook. 

Web stránky časopisu boli aktualizované a doplnené o všeobecne platné informácie, ktoré 

sú uvádzané v časti tiráže na 3 strane každého časopisu LION.        

Reakcie a pripomienky čitateľov: Všetky reakcie našich lionov a čitateľov k odvedenej 

práci sú priebežne komunikované a zohľadňované pri výrobe ďalších čísel. Boli 

zaznamenané pozitívne ohlasy na zvýšený rozsah strán časopisu (z pôvodných 36 strán na 

44), rovnako aj na obsah predovšetkým z medzinárodného prostredia LCI, kvalitu tlače 

a kvalitu papiera. Množstvo príspevkov a ich rozsah je dôkazom, že sme výberovým 

časopisom, a preto máme možnosť výberu článkov s kvalitným a pozitívnym obsahom.  

V LY 2018-19 boli riešené aj požiadavky na doplnenia, opravy a pripomienky k práci 

redakčnej rady a šéfredaktora časopisu LION.   

1) Počas zasadnutia kabinetu v Rychno. nad Kněžnov (15.09.2018 viď Zápis zo 

stretnutia Ad 7.) Diskuse) ZCh. Petr Ministr  ďalší členovia kabinetu, konštatovali, že 

sa im časopis veľmi páči no doporučujú, aby na obálke bolo uvedené, že sa jedná o 

Český a Slovenský LION. Počas spoločného jesenného stretnutia prezidentov 

lionských klubov v Pezinku (17.11.2019) bola vznesená požiadavka na doplnenie 

textu „ČESKÝ A SLOVENSKÝ“ pred názov časopisu LION a neuvádzanie názvu 

organizácie v anglickom jazyku na titulnej strane.  Požiadavke bolo vyhovené 

a požadovaný text je doplnený, od čísla LION 3/2019 je označenie organizácie 

uvádzané v slovenskom jazyku.  

2) Na základe požiadavky z e-mailu (Od: PDG Jana Flanderová, Komu: IPDG Bohumír 

Krátky, Kópia: Jan Kalaš, Dátum: 21.01.2019 20:34) bola uverejnená oprava textu 

(LION 1/2019 strana 42), ktorá sa týkala popisu fotografie v predchádzajúcom čísle 

na strane 21. v pravom hornom rohu,  

3) Počas spoločného jarného stretnutia prezidentov klubov s kabinetom v Prahe 

(13.04.2019)  bola vznesená pripomienka ZCh. Milana Ondruša, prečo nebol 

publikovaný jeden z jeho troch príspevok zaslaný e-mailom na rradad122@gmail.com 
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dňa 26.02.2019 12:07 pod názvom „Informácie sú dôležité.pdf“. Pripomienka bola 

zodpovedaná na stretnutí a do zápisu zo stretnutia bola uvedená odpoveď. Z dôvodu 

zvýšeného záujmu lionov dozvedieť sa o aký príspevok sa jednalo, uvádzam ho 

v prílohe správy (viď PRÍLOHA č.1).      

4) E-mail zaslaný šéfredaktorovi časopisu LION (Od: DG Jan Kalaš, Komu: IPDG 

Bohumír Krátky, Kópia: členovia kabinetu, Dátum: 16.04.2019 13:43) s predmetom 

“preposleť pripomienku” súbor image003.jpg (viď PRÍLOHA č.2). Na e-mail bola 

zaslaná odpoveď (Od: IPDG Bohumír Krátky, Komu: DG Jan Kalaš, Kópia: členovia 

kabinetu, Dátum: 26.04.2019 20:57) súbor „2019APRIL26_OdpovedDG16042019 

.pdf“ (viď PRÍLOHA č.3). 

Úlohy predchádzajúcich období: Na základe „USNESENÍ XXVI. konventu LIONS 

CLUBS INTERNATIONAL D 122 – Česká republika a Slovenská republika“ prijatého 

v sobotu 19. mája/května 2018 v Žiline bola v bode 6 (druhá odrážka „-„) uložená úloha:  

„současným i následujícím guvernérovi, 1. viceguvernérovi, 2. viceguvernérovi a 

bezprostředně předcházejícímu guvernérovi D122 po projednání s pokladníkem distriktu a 

kabinetem distriktu předložit k veřejné diskusi klubům návrh na budoucí podobu Časopisu 

LION.“ 

MJF Bohumír Krátky, v pozícií šéfredaktora časopisu LION a v pozícií bezprostredne 

minulého guvernéra distriktu (IPDG) pre LY 2018-19 na spoločnom jesennom stretnutí 

prezidentov v Prezinku (17.11.2019, viď Zápis zo stretnutia Ad 7.)) vystúpil s príspevkom 

výroby časopisu. Po doplnení informácií 1.VDG Pavla Moru a po diskusii s prítomnými 

zástupcami klubov bolo konštatované, že kabinet a prítomní zástupcovia klubov súhlasia 

s pokračovaním tvorby časopisu a jeho tlačou.  

Budúcnosť: Distriktný projekt „Časopis LION“ tak, ako ho spoločne redakčná rada 

a členovia lionských klubov tvoríme, prezentuje činnosť organizácie, ktorej sme súčasťou, 

informuje o LCI o programoch D122 a zachytáva naše klubové aktivity. Na spoločnom 

pracovnom stretnutí s DGE Pavlom Morom a CT Jarilou Bokorovou (15.05.2019) pri 

príprave rozpočtu LY 2019-20, budúci guvernér distiktu prezentoval názor, že nie je 

potrebné zvyšovať poplatok na výrobu časopisu. Poplatok pre LY 2019-20 zostáva 

zachovaný na úrovni 3,- EUR na člena D122 a D122 pokračuje vo vydávaní časopisu 

LION.    

S pozdravom „We Serve“ 

 

BohuMír Bobo Krátky                                                                                                     

Šéfredaktor LION 
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PRÍLOHA č. 1:  

Príspevok ZCh Milana Ondruša „Informácie sú dôležité.pdf“ 

 

Informácie sú dôležité. 
A vedieť ich nájsť je ešte dôležitejšie. 
 
Milí priatelia Lioni! 

Dovoľte, aby som najskôr vyjadril svoje veľké ďakujem tvorcom nášho časopisu 

LION. Rád by som ocenil jeho vysokú obsahovú aj grafickú úroveň. Periodická tlač mi je 

profesijne blízka, a tak viem o čom hovorím. 

Vašu pozornosť, by som chcel ale upriamiť na ďalší dôležitý zdroj informácií 

určených pre každého Liona a pre každý Lions klub v našom dištrikte. Tým zdrojom je 

naša webová stránka www.lci–122.org, ktorá je samozrejme prístupná aj pre kohokoľvek 

mimo našu komunitu. Sú tam zaujímavé informácie o súčasných Lionoch, ale aj o histórii 

nášho hnutia. Stránka obsahuje samozrejme aj podrobností o jednotlivých Lions kluboch 

nášho dištriktu. Dočítame sa tam aj o dištriktných a medzinárodných projektoch. 

Veľmi praktickým je stĺpček s hlavnými aktualitami a tiež kalendár klubových aktivít. 

Jedným z najdôležitejších zdrojov informácií je záložka “Pre členov a 

funkcionárov”. Objaví sa vám v ponuke až po prihlásení (tlačidlo “Prihlásiť sa” sa 

nachádza na stránke vpravo hore). Obsah tejto záložky je dôležitý pre každého člena 

Lions klubu. Zvlášť funkcionári v kluboch by mali túto časť našej webovej stránky 

navštevovať pravidelne. Títo sa v kluboch pomerne často menia a nie vždy dôjde k 

odovzdaniu všetkých informácií. 

 Nie si si úplne istý vo svojich kompetenciách? 

 Potrebuješ kompletnú informáciu o tom, čo všetko vyplýva z tvojej funkcie? 

 Zaujímajú ťa vzorové stanovy klubu? 

 Potrebuješ vedieť postup pri zakladaní nového klubu? 

Odpovede možno nájsť práve v spomínanej sekcii. 

Je tiež pravdou, že mnoho sekretárov v jednotlivých kluboch nemá úplnú predstavu 

o svojich povinnostiach v súvislosti s pravidelnými hláseniami do dištriktu, respektíve do 

centrály LCI v Oak Brooku. Aj tieto informácie možno nájsť v záložke “Pre členov a 

funkcionárov”. Potrebujete si stiahnuť rôzne logá alebo hymny? Žiadny problém. Opäť 

ich nájdete v spomínanej záložke. 

Prostredníctvom našej webovej stránky si môžeme, okrem iného, aj zalistovať v 

elektronickej 

forme časopisu LION, prípadne si stiahnuť a vytlačiť jeho ľubovoľnú časť. 

Milí Lioni, pravidelnú návštevu našej webovej stránky vám vrelo odporúčam. Ak 

máte problém s prihlasovacím menom a heslom, poraďte sa s vašim sekretárom alebo 

inými Lionmi, ktorí vám určite radi pomôžu. Nie je to nič zložité. 

Milan Ondruš 

 

 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
 

DISTRICT 122 
CZECH REPUBLIC 

AND SLOVAK REPUBLIC 
 
 

REPORT 
DISTRIKTNÝ PROJEKT 

 
 

ČASOPIS  

LION 
 

LIONSKÝ ROK 

2018-2019 
 
 

ZMOCNENEC PROGRAMU 
MJF BOHUMÍR KRÁTKY, IPDG 
bohumir.kratky@lcheart.org 

www.lionsclubs.org 
www.lci-d122.org 

 



PRÍLOHA č. 2:  

E-mail DG Jan Kalaš dňa 16.04.2019 
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PRÍLOHA č. 3:  

Odpoveď šéfredaktora na e-mail DG Jan Kalaš  (strana 1) 
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Odpoveď šéfredaktora na e-mail DG Jan Kalaš  (strana 2) 
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Odpoveď šéfredaktora na e-mail DG Jan Kalaš  (strana 3) 
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Odpoveď šéfredaktora na e-mail DG Jan Kalaš  (strana 4) 
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Odpoveď šéfredaktora na e-mail DG Jan Kalaš  (strana 5) 
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