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Liga na ochranu lidské důstojnosti
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CO NABÍZÍME
Organizace Liga na ochranu lidské
důstojnosti /a pomoc obětem terorismuněkde je tento název rozšířen/,pracuje
v mnoha zemích světa. V USA vyvíjí svoji
činnost od roku 2006 v roce 2007
byly založeny národní ligy v Rakousku,
Maďarsku, Bulharsku, Polsku, Německu,
Francii a dalších zemích. Mezi největší pak
patří národní organizace v Japonsku
(předseda ligy se stal předsedou vlády) a
v Rusku, kde se Liga těší velké vážnosti a

je zde i sídlo Mezinárodní ligy na ochranu
lidské důstojnosti.
Na sklonku roku 2007 byla Liga na
ochranu lidské důstojnosti založena
i v České republice. Valná hromada
tohoto občanského sdružení se
sešla v Teplicích 6.11.2007 a zvolila
do svého čela Phdr. Josefa Trhlíka,
výkonnou místopředsedkyní se stala
Mgr. Božena Dvořáčková.
Národní Ligy mezi sebou navzájem

duben 2008
spolupracují při výměně studentů,
organizaci materiální výpomoci a
rozvíjení obchodu.
Mezi naše priority patří kromě rozvoje
mezinárodního obchodu, organizování
výměnných rekreací dětí, pomoc při
studiu na vysokých školách v zahraničí
pro sociálně slabé studenty a
v neposlední řadě i právní pomoc pro
naše občany a pro cizince v České
republice.
Tento bulletin, jehož první číslo vám dnes
představujeme, by měl na svých
stránkách přinášet aktuální informace
o činnosti naší i mezinárodní Ligy na
ochranu lidské důstojnosti, nabídky pro
firmy a organizace v oblasti obchodní
spolupráce a zajímavé články a
informace z oblastí, kterým se liga bude
věnovat.
Mgr. BOŽENA DVOŘÁČKOVÁ,
výkonná místopředsedkyně
občanského sdružení Liga na ochranu
lidské důstojnosti

Významná smlouva
o spolupráci

Na přelomu ledna a února letošního roku jsme v České
republice uvítali delegaci Mezinárodní ligy na ochranu lidských
práv.V delagaci byli:V.A.Varennikov,prezident Mezinárodní ligy
a jeho v iceprezidenti M.P.Lav renko, A.Snegov a
A.I.Butenko,který je zároveň předsedou ukrajinské národní ligy.
Během návštěvy tuto delegaci přijal předseda parlamentu
České republiky pan Dr. Miloslav Vlček. Při této příležitosti
předseda parlamentu ocenil zaměření ligy a pomoc lidem

v nouzi, kterou liga organizuje. Současně vyslovil naději
na upevnění mezinárodní spolupráce v této oblasti.
Delegace se také seznámila s lázněmi v Teplicích,
hosté si prohlédli akciovou společnost Český porcelán
v Dubí, kde se vyrábí světoznámý porcelán s cibulovým
vzorem .
Zásadní část se pak týkala vzájemné spolupráce. Z
české strany se jednání účastnili:Dr.Josef Trhlík,
předseda Ligy na ochranu lidské důstojnosti a Mgr.
Božena Dvořáčková,výkonná místopředsedkyně české
ligy. Byly přijaty konkrétní závěry ke vzájemné spolupráci
a to především v rozvoji výměn studentů středních i
vysokých škol.Liga nabízí navázání partnerských vztahů
a výměn se školami a institucemi ve 14 zemích, kde
liga působí.
V rámci ekonomické spolupráce pak byly posouzeny
vybrané projekty a obě strany se dohodly, že o
konkrétních poptávkách především v oblasti stavebnictví
v Ruské federaci,Vietnamu a asijských zemích SNS.
Naše národní liga bude informovat českou
podnikatelskou veřejnost. Podrobnosti k možnostem
-viz samostatné články.

Program mezinárodní Hlavní cíle

dětské diplomacie
Mezinárodní Liga, společně s ruskou
Ligou, pořádá ojedinělé setkání dětí.Ve
středisku Gazpromu, největší státní
firmy, je připraven program pro 20 dětí

dojde i na orientační seznámení
s ruským jazykem. Servis je na nejvyšší
možné úrovní a
kvalitě.

z VIP rodin této firmy a státních orgánů.
Česká Liga má možnost poslat stejné
množství dětí .
Na programu je seznamování s ruskou
historii i současností,sportovní akce a

Cena je 1440 euro, bez letenek do
Moskvy.Tato cena je odpovídající kvalitě
poskytovaných služeb,ale především –
již děti mají možnost se seznámit s
mentalitou a prostředím,nemluvě o

pro rok 2008

nrozvoj obchodu jako prostředku
spolupráce bez hranic-informace o
konkrétních možnostech v zemích
národních lig
n výměnná rekreace dětí i ze
sociálně slabých skupin
n kontakty studentů,spojování
konkrétních škol
n program pomoci cizincům
pracujícím v ČR-poskytování informací
organizační,právní a sociální pomocpřipravit k tisku Průvodce v RUS,UKR
a MOLD mutaci
n pomoc invalidům-založení
agentury práce doma-v yužít
zkušeností z Německa a RF

osobních kontaktech
Termín 20.4-.04.05.
Více informací na v yžádání
prostřednictvím info@humandignity.eu

Hledáme partnery pro spolupráci

Výhodné příležitosti
Zajistíme pracovníky
-mezinárodní liga nabízí spolupráci
se státními či polostátními pracovními
agenturami v Rusku,Ukrajině a
Moldávii pro zajištění potřebné pracovní
síly a to včetně specialistů pro ČR.
Ze strany vysilatelů je garantována
rychlost
a
operativ nost
administrativního vyřešení
-200 pracovníků z automobilky
Togliaty/Lada-Samara/.Aktuálně je
nyní možno zajistit 200 pracovníků se
zkušeností z automobilové výrobní
linky.

Pobyty dětí
-hledáme organizaci, či cestovní
kancelář pro organizování pobytu dětí
v ČR
-hledáme organizaci,školu,cestovní
kancelář k organizování výjezdu dětí
a studentů na jazykové kurzy ruštiny/
nyní velmi žádané/

Lektoři anglického
a ruského jazyka
-nabízíme příjezd lektorů anglického
a ruského /možno i každý zvlášť/-

hledáme organizaci toto zajišťující

Perspektivní
příležitost
-Česká národní liga hledá mladého
člověka i studenta, kterého zajímá
mezinárodní spolupráce. Připravuje se
založení „Mezinárodního výboru pro
otázky a problematiku zahraničních
studentů“. První jednání pracovní
skupiny je plánováno v Maďarsku.
Zájemcům dodáme přímé
kontakty a pak již vše záleží jen na
Vás - info@humandignity.eu

Významná smlouva
Mezinárodní veřejná organizace „Mezinárodní liga
na ochranu lidské důstojnosti a bezpečnosti“, dále
nazývaná „Mezinárodní liga“, zastoupená prezidentem
ligy panem Valentinem Ivanovičem Varennikovem,
jednajícím na základě stanov na straně jedné a „Národní
liga na ochranu lidské důstojnosti České republiky“,
dále nazývaná „Národní Liga Čech“, zastoupená
prezidentem Josefem Trhlíkem, jednajícím na základě
stanov na straně druhé, společně dále nazývané „smluvní
strany“, uzavřely tuto smlouvu o níže uvedeném na základě
jejich úsilí rozvíjet a posilovat mezinárodní spolupráci mezi
oběma společnostmi:
Smluvní strany si uvědomují společné cíle a úkoly
spojené s konsolidací veřejných iniciativ zaměřených na
ochranu obecných lidských hodnot, lidské důstojnosti,
posilování stability, míru a bezpečnosti jakož i dodržování
mezinárodních norem ekologické bezpečnosti, se dohodly
o spojení úsilí svých organizací.
S tímto cílem Národní ligy na ochranu lidské důstojnosti
České republiky vstupuje do Mezinárodní ligy na ochranu
lidské důstojnosti a bezpečnosti jako plnoprávný člen dané
organizace a zastupuje zájmy Mezinárodní ligy na území
České republiky.
Tato smlouva předpokládá prioritní spolupráci
smluvních stran v následujících směrech:
Ø
součinnost a provádění akcí zaměřených na
odvrácení podmínek vzniku a rozvoje konfliktních
situací a jejich řešení mírovou cestou;
Ø
součinnost při posilování a ochraně ekologické
bezpečnosti, realizaci akcí zamezujících
ekologických (přírodního nebo technogenního

o spolupráci
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

charakteru) jakož i jiných katastrof;
realizace mírotvorných, sociálních, humanitárních
dobročinných a dalších programů realizovaných
Mezinárodní ligou a Národní ligou Čech v Ruské
federaci, České republice a dalších státech;
péče o veterány, invalidy, penzisty a další občany,
kteří potřebují podporu;
součinnost duchovní i kulturní výchově mládeže
v duchu humanismu a tolerance, včetně realizace
informačních, vzdělávacích, kulturních a dalších
programů;
spolupráce se společenskými organizacemi Ruska,
České republiky a dalších států při vypracování a
realizaci programů ochrany lidské důstojnosti,
realizace sociálně-humanitárních a dobročinných
činností;
součinnost při likvidaci následků konfliktních situací,
technogenních, ekologických a jiných katastrof,
poskytování všestranné podpory lidem, kteří utrpěli
následky těchto událostí;
účast smluvních stran ve státních a mezinárodních
programech odpovídajících jejich cílům a úkolům;
provádění dalších společensky významných prací
odpovídajících úkolům Mezinárodní ligy a Národní Ligy
Čech, nebo napomáhajících těmto úkolům.

Generál Varennikov rytířem
Přijímání do rytířského řádu
svatého Konstantina a Heleny se
uskutečnilo v kostele Povýšení
svatého Kříže v Teplicích. Slavnostní
ceremoniál, který je k vidění pouze
jednou za rok, je aktem Pravoslavné
církv e, jejíž arciděkan Eugen
Freimann pasoval v pátek 1. února
při mimořádném ceremoniálu na
rytíře Prezidenta Mezinárodní Ligy
na ochranu lidské důstojnosti generála armády a poslance Dumy
Ruské federace - Valentina Ivanoviče
Varennikova a Ing. JUDr. Jaroslava
Musiala.
Přijímání do řádu, který se zabývá
zejména humanitární činností a
podporou vzdělávání, se traduje už od
roku 330 n.l. Své členy má řád po
celém světě. Po skončení

slavnostního obřadu se v hotelu Prince
de Ligne v Teplicích konalo setkání členů

rytířského řádu s delegací Mezinárodní
Ligy na ochranu lidské důstojnosti.

