
Správa o činnosti a stave Distriktu 122 v lionskom roku 2015/2016. 

 

Po voľbách za guvernéra distriktu pred rokom na konvente v Plzni, som vedel, že 

vykonávanie guvernéra distriktu je náročné, ale nepredpokladal som, že až tak, aká je realita. 

A to najmä s ohľadom na čas potrebný na vykonávanie tejto funkcie. Vo svojej činnosti som 

chcel nadviazať na výsledky v distrikte, ktoré v predchádzajúcom roku dosiahla guvernérka 

Ema  Štěpánková. 

Dovoľ mi Ema, aby som Ti aj touto cestou poďakoval za všetky rady a pomoc, ktorú si mi bez 

ohľadu na dennú či nočnú hodinu poskytla. Zároveň ďakujem aj Radimovi Dvořákovi, ktorý 

najmä na začiatku mojej činnosti, mi bol ochotný poradiť a dať správnu myšlienku. Som rád, 

že som mal vo vedení takých ľudí, ako Tóno Gerák, Honza Haur, Bobo Krátky, Lea Janku, 

Zdenka Kolářová a pod. Čo je však najdôležitejšie, že som sa mohol oprieť o Vás, ktorí 

myšlienky lionizmu premieňate na drobné v živote svojich klubov. Skutočne Vám všetkým 

úprimne ďakujem. 

Za rozhodujúcu vec v našom distrikte v lionskom roku 2015/2016 považujem stabilizáciu 

členskej základne. K 1.6.2015 bolo evidovaných 925 členov. K 30.4.2016 bolo evidovaných 

937 členov. Došlo teda, aj keď nie k veľkému, ale predsa k nárastu členskej základne.  

V priebehu tohto roka zanikol klub LC Praha Energetic s počtom členov 20, ale boli založené 

2 nové kluby s počtom členov 42. K založeniu posledného nového klubu došlo v našom 

distrikte pred viac ako 4 rokmi. V tejto súvislosti chcem poďakovať Bohumírovi Krátkemu, 

ako quiding lionovi a osobitne aj Jánovi Liškovi z LC Heart of Slovakia z Kremnice, ako aj 

všetkým členom tohto kremnického klubu, ktorý bol sponzorským klubom vznikajúcich 

klubov Golden Triangel v Bratislave a LC Crystal vo Zvolene. Ďakujem aj lionom z LC 

HAINBURG AUSTRIA - Franzovi Kubenovi a Adalbertovi Mrazovi, ktorí pomáhali tiež pri 

zakladaní klubu Golden Triangel, ako aj celému rakúskemu klubu LC Hainburg Austria. Všetci 

vieme, že prekonať istú stagnáciu v niektorých kluboch môžeme len prijímaním nových 

mladých členov. Verím, že v tomto trende budeme pokračovať. Za nemenej dôležité 

považujem návštevy členov klubov navzájom na ich akciách a tak sa vzájomne podporovali. 

O stabilite našich klubov svedčí aj to, že niektoré kluby si pripomínali (podľa oficiálnej 

registrácie v LCI OAK Brook) v tomto roku 25 výročie založenia klubu, konkrétne LC Bratislava 

Danubius, LC Bratislava Istropolis, LC Brno, LC Karlovy Vary a dokonca máme kluby, ktoré 

majú 26 výročie založenia a to: LC Bratislava, LC České Budějovice, LC Praha Eagle, LC Praha 

První a LC Teplice. Verím, že si osobitným spôsobom pripomenieme 25. výročie založenia 

Distriktu a 100. výročie LCI. 

Pokiaľ ide o projekty distriktu, dlhodobo realizujeme projekt „Lionského oftalmologického 

edukačného centra – LOEC“ pri Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe. Za prácu 

na tomto projekte treba vyzdvihnúť Václava Filipa, Ing. Iva Friedjunga a Svatavu Němcovú 

z LC Praha Hartig, ktorý je administrátorom tohto projektu. Podarilo sa zabezpečiť grant na 



ďalšie financovanie tohto projektu. Za spoluprácu treba poďakovať Renáte Hajné, 

realizátorke kurzov a Dr. Kocurovi zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Ide o projekt, ktorý 

je celosvetovo uznávaný a rešpektovaný. Medzi takéto projekty patrí aj „Výstavba 

nemocnice v Keni“. Tomuto projektu bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Bola by 

škoda, aby sme ho nevyužili na ďalšiu propagáciu nášho distriktu a našich členov.  

Finančne nenáročný projekt „Zber okuliarov“ pre ďalšie použitie má už dlhoročnú tradíciu 

a informácie o našich aktivitách v tomto projekte boli zverejnené aj v celosvetovom časopise 

LIONS. Za jeho organizovanie treba poďakovať Jindre Švarcovej a Bohumírovi Krátkemu. 

V tomto lionskom roku sa nám podarilo vyzbierať 8.118 ks nepotrebných a použitých 

okuliarov, ktoré boli 13.5.2016 odovzdané do zberného miesta v Taliansku. 

Za veľmi významný projekt s veľkým dosahom pre zdravé oči detí je dlhoročný projekt „Levie 

očko“. Prekročili sme už hranicu 50.000 kontrolovaných detí predškolského veku. Pri našich 

meraniach bola zistená odchýlka od zdravých očí priemerne 12%. Cez tento projekt máme 

možnosť aj spropagovať svoje ciele, svoje logo u širokej verejnosti, u rodičov detí, ktoré 

vyšetrujeme, na toto prosím nezabúdajme. Je to aj projekt, kde sa realizuje konkrétna 

spolupráca medzi lionmi a SONS a ÚNSS. Ďakujem Milanovi Horáčkovi, ktorý venoval tomuto 

projektu veľa času. Podarilo sa, že do meraní zraku detí sa zapája stále viac klubov. Verím, že 

sa podarí zozbierať dostatok peňazí na novú distriktnú kameru na meranie zraku. 

„Medzinárodná výmena mládeže“ je projekt, ktorý je náročný nielen na financovanie, ale aj 

na rôznu organizačnú prácu. Začať pracovať na tomto náročnom projekte bez 

predchádzajúcich skúseností je o to náročnejšie. S vervou sa do tejto práce pustil Milan 

Taškár v spolupráci s Martinou Kahánkovou a Mirkou Jaššovou, ktorá si zobrala s klubom 

LC Bratislava Pressburg na starosť organizovanie kempu v našom distrikte. Oceňujem, že 

tento klub rýchlo zareagoval na potrebu organizovania kempu a verím, že všetci účastníci 

tohto projektu budú spokojní. 

Tradičným distriktným projektom je „Súťaž o mierový plagát“. Napriek snahe Janky 

Kovářovej, za čo jej ďakujem, sa počet klubov, ktoré sa tohto projektu zúčastňujú príliš 

nerozrastá. Ide pritom o projekt prostredníctvom ktorého sa môžeme pri aktívnejšom 

prístupe klubov opäť zviditeľniť. 

Osobitnú pozornosť by som chcel venovať rozvoju spolupráce so SONS a ÚNSS. Teší ma, že 

táto spolupráca sa rozvinula prirodzene. Vzťahy medzi našimi klubmi, štruktúrami SONS 

a strediskami ÚNSS už predtým existovali. Podarilo sa nám ich inštitucionalizovať a podpísať 

medzi D122 a ÚNSS Memorandum o spolupráci dňa 24.11.2015 a dňa 20.1.2016 medzi D122 

a SONS. Som presvedčený, že táto spolupráca sa dostane na kvalitatívne vyššiu úroveň. 

Samozrejme nepôjde to bez toho, aby sa do toho nepustili naše kluby, tak ako do Bielej/Bílé 

pastelky v roku 2015. Naša účasť na podpore Bielej / Bílé pastelky jednoznačne prispela k  

spropagovaniu toho že sme, kto sme a čo robíme. Za mimoriadnu aktivitu by som chcel 

poďakovať Jánovi Miškovičovi z Banskej Bystrice, Martinovi Dlouhému z Teplíc, Vojtovi 



Traplovi z Prahy. Priestor v tejto ďalšej spolupráci je aj v rámci prípravy súťaže „Nevidím, ale 

fotím“, ktorej garantom je LC Banská Bystrica a súťaže v aplikovanom stolnom tenise, ktorej 

garantom je LC Žilina. Vďaka im za to. 

Nie na úkor našich aktivít, ale práve pre možnosť ich rozvoja sa vytvorili podmienky 

podpísaním Memoranda o porozumení v rámci krajín Višegrádskej 4, dňa 2.10.2015 na 

historickom Višegrade pri Budapešti.   

Viaceré kluby majú už zabehnutú spoluprácu s klubmi z Maďarska, či Poľska. Môžeme 

nadviazať aj na spoluprácu, ktorú organizujú strediská ÚNSS a štruktúry SONS s podobnými 

organizáciami v Poľsku a v Maďarsku. 

Už tohto roku sa s podporou LC Košice nevidomá speváčka zúčastnila medzinárodnej súťaže 

v Krakowe a získala aj ocenenie. Tej istej súťaže sa zúčastnila aj zrakovo postihnutá speváčka 

z Olomouca. Súťaže v aplikovanom stolnom tenise organizovanej pod záštitou LC Žilina 

a distriktu sa zúčastnili súťažiaci zo Slovenska, Česka aj Poľska. Na budúci rok prisľúbilo účasť 

aj družstvo z Maďarska. Je možné organizovať množstvo aktivít pri ktorých nedostatky zraku 

a neznalosť cudzieho jazyka nie sú prekážkou. 

Milí priatelia Lioni, všetkým Vám ďakujem za to, že na svoju prácu môžeme byť hrdí 

a napĺňať ňou heslo: „HONOUR BE LION“- je cťou byť lionom a do ďalšej práce Vám prajem 

predovšetkým veľa zdravia a energie. 

 

 

V Košiciach, dňa 19.5.2016 

 

        František Kočka 
District Governor 
pre roky 2015/2016 

 

 

  


