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DISTRIKTNÍ PROJEKTY D122 ZA LIONSKÝ ROK 2020–2021 – zpráva
V lionském období 2020–2021 jak všichni dobře víme jsme prožívali velmi složité období v důsledku celosvětové
pandemie COVID-19. Pandemie ochromila chod celého lionského hnutí napříč kontinenty. Nejinak tomu bylo
i u nás. Lionské kluby distriktu D122 Česká republika a Slovenská republika byly postaveny do nové situace
a musely najít nový způsob komunikace jak mezi svými členy, tak rovněž směrem k těm, komu poskytují
podporu a pomoc.
Ani distriktní projekty D122 nebyly ušetřeny působení pandemie a situace neumožňovala některé z nich rozvíjet
tak, jak by si tyto projekty zasloužily. Na druhou stranu se dařilo pokračovat a rozvíjet ty projekty, které se
podařilo řešit prostřednictvím elektronické komunikace.
Lví/Levie očko
Tento projekt screeningu očí dětí většinou předškolního věku bylo možno realizovat i v období pandemie v těch
klubech, které měly nasmlouvánu spolupráci s očními lékaři nebo očními optikami, ve kterých disponují
specialisty optometry. Preventivní měření dětských očí se tedy přesunulo do ambulancí očních lékařů, případně
do specializovaných očních optik. Ve všech případech byly takové prostory označeny logem LCI a sdělením, že
měření je bezplatné a je podporováno organizací Lions Clubs International. Zmocněncem pro distriktní projekt
Lví/Levie očko je Lion Peter Olexa z LC Košice.
Výměna mládeže
Zmocněnec pro výměnu mládeže Lion Tomáš Renčo z LC Nitra neměl dobrou situaci v době pandemie pro
realizaci distriktního projektu „Výměna mládeže“. Důvodem je skutečnost, že se v lionském roce 2020–2021
nekonal kemp mládeže a dále z důvodu omezené možnosti cestovat ani výměnné pobyty.
Bílá/Biela pastelka
Tento projekt v lionském roce 2020–2021 „jede“ v obou státech, kde působí D122 velmi dobře. Ve Slovenské
republice se podařilo 1. viceguvernérovi Lionu Milanu Ondrušovi navázat a rozvinout kontakty s vedením Únie
nevidiacich a slabozrakých. Výsledkem je pokračující spolupráce a připravovaná podpora kampaně „Biela
pastelka 2021“ na Slovensku ve formě, že distrikt D122 dodá Únii 200 000 ks bílých pastelek, které bude Únia
v rámci své kampaně distribuovat. V České republice pokračuje spolupráce se SONS, kde v jednáních náš
distrikt zastupuje zmocněnec Lion PDG Vojtěch Trapl. Pro nadcházející podzimní kampaň „Bílá pastelka 2021“
distrikt D122 zajišťuje finanční podporu.
Mírový plakát
Distriktní projekt „Mírový plakát“ je také jedním z těch, který bylo možno realizovat i v době pandemické
zmocněnec pro tento projekt Lionka Jana Kovářová z LC Plzeň Bohemia odvedla výbornou práci při naplňování
tohoto projektu. Zadání se dostalo tam, kam mělo, tedy do základních škol a v současné době školy, které se
projektu účastní organizují výkresy podle zadání z LCI, které pro aktuální lionský rok je „Sloužíme míru/Slúžíme
mieru“.
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Sběr brýlí / Zber okuliarov
Tento projekt, jehož zmocněncem je Lion Peter Olexa z LC Košice má u nás v D122 již velmi dlouhou tradici.
Pokračoval, i když v redukované míře i v období pandemie a do sběrných míst, kde jsou logy LCI označené
speciální kartonové krabice široká veřejnost ukládala nepotřebné použité brýle. Tyto krabice dále putují
k uskladnění, kde ve Slovenské republice tuto činnost zajišťuje LC Nitra a v České republice LC Praha Hartig.
Pro omezenou možnost cestovat v rámci EU v tomto lionském období nedošlo k převozu v SR a ČR
uskladněných brýlí do Itálie, kde italští Lioni organizují další zpracování a distribuci použitých brýlí v rámci
mezinárodního projektu „Lions Recycle for Sight“.
Lions Quest
Dle stručné zprávy zmocněnce Liona Adreje Belaje projektu Lions Quest došlo ve Slovenské republice
v nedávné minulosti k proškolení několika školitelů, kteří mohou realizovat tento projekt v rámci vyučovacích
osnov základních škol. Bohužel však při distanční formě výuky za základních školách nebylo možno distriktní
projekt Lions Quest naplňovat.
Nemocnice v Keni a Nevidím ale fotím
Tyto dva distriktní projekty jsou uvedeny v aktivitách distriktu D122, nicméně ani jeden z nich se nepodařilo
v lionském roce 2020–2021 rozvíjet.

Květen 2021, zpracoval DS Radim Dvořák
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