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Vážení členovia lionských klubov !
Členovia našich klubov využívajú koncoročné obdobie na tradičné mikulášske akcie, benefičné koncerty
či predaje lions punčov na námestiach miest, v ktorých pôsobia. Lionské plesy, ktorými každoročne
začíname nový rok, sa stali tradíciou. Obľúbenosť týchto spoločenských akcií potvrdzuje aj to, že stále
pribúdajú nové. Tieto akcie nám pomáhajú nielen tvoriť prostriedky na pomoc, ktorú následne
realizujeme, ale hlavne nám umožňujú kontakt s okolím. Ľudia nás môžu počas týchto aktivít
spoznať, opýtať sa nás na naše názory, klubovú činnosť, alebo zistiť ako fungujeme a čo nás spája.
Myslím si, že je to dôležité pre každého liona, pre kluby, pre komunitu a aj medzinárodnú organizáciu,
ktorú tvoríme ako celok.
Radosť a atmosféru lions punčov som mal možnosť zažiť spolu s členmi Banská Bystrica Lions Club (LC),
Zvolen LC, BB – Zvolen Crystal LC, Banská Štiavnica LC, Heart of Slovakia LC, Nitra LC, Bratislava Bona
Fide LC, Bratislava Istropolis LC počas celého decembra minulého kalendárneho roku. Tento rok som
začal účasťou na 15. Mestskom reprezentačnom plese v Nitre. Nitra Lions Club zabezpečil počas celého
večera prezentáciu nášho medzinárodného loga LCI a našich aktivít formou premietania fotografií
v hlavnej sále a daroval občianskemu združeniu na podporu onkológie NitraOnko sumu 3430,82 EUR
na zakúpenie prístrojového vybavenia pre pacientov fakultnej nemocnice. Počas 17. Benefičného plesu
v Žiline som mal možnosť spolu s prezidentom klubu Milanom Ondrušom odovzdať šek v hodnote
3500,- EUR základnej organizácií ÚNSS pre zabezpečenie počítačového pracoviska pre nevidiacich
a slabozrakých. Lions Halali je spoločenská udalosť, na ktorú nie je potrebná „plesová róba", no na
zábave a úrovni to neuberá. Prezident klubu Piešťany LC na začiatku 7. ročníka daroval šek zástupcovi
Charite sociálnych služieb nevidiacim a slabozrakým mesta Piešťany vo výške 1200,- EUR.
Náš novozaložený klub Krupina LC zorganizoval prvý lions ples, ktorý bol neočakávaným prekvapením
pre všetkých. Počas plesu boli odovzdané šeky na zakúpenie dvoch špeciálnych okuliarov a 30
glukomerov v celkovej hodnote 950,- EUR.
Na koncerte "Načúvaj láske s piesňou v srdci" som za svoj domovský klub Heart of Slovakia LC odovzdal
Občianskemu združeniu PONS šek v hodnote 500,- EUR na zabezpečenie detského denného letného
integračného tábora pre postihnuté deti. Aj lionky z dámskeho klubu BB - Zvolen Crystal LC sa zúčastnili
koncertu a rovnakou sumou 500,- EUR podporil tento detský denný tábor.
Brno LC a Brno Špilberk LC organizovali už 21. Benefičný ples. Toto spoločenské podujatie podporili
účastníci zasadnutia 3. kabinetu a Nominačnej schôdze v Brne a samozrejme verejnosť, zaplnili sme tri
sály do posledného miesta.
Mariánské Lázňe LC počas "Jarního Plesu Lions Clubu" obdarovali Aničku Š. sumou 800,- EUR, prispeli
je na kompenzačnú pomôcku a hipoterapiu. Na plese sa zúčastnili aj nemecký lioni s ktorými má tento
klub partnerskú spoluprácu od svojho vzniku.
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Plesovú sezónu lioni z Plzeň-City LC ukončili veľkolepo a štedro, darovali 2000,- EUR Tyfloservisu Plzeň
na zabezpečenie vlastných sociálnych služieb pre osoby so zrakovým postihnutím. V Plzni vyniká nový
dámsky klub, zakladajúce členky využili moju prítomnosť na plese a podelili sa o predstavy fungovania
pod hlavičkou Plzeň Ladies LC. Verím, že dámy preukážu svoju akčnosť a využijú poslednú možnosť
získať odznak zakladajúceho člena s označením "centennial".
V Pardubiciach lioni opäť pomohli Středisku rané péče a prispeli im na zakúpenie zdravotných pomôcok
sumou 2000,- EUR. Pardubice LC sponzorujú nový klub Pardubice Hradubice LC, s členmi tohto klubu
som mal možnosť stretnúť sa na after party a dohodnúť postup založenia.
Počas týchto spoločenských akcií, na ktorých som sa mal možnosť zúčastniť, naši lioni poskytli priamu
finančnú pomoc, takmer pätnásť tisíc eur, na projekty partnerom, jednotlivcom či komunite. Nakoľko
ani guvernér nemá možnosť byť na viacerých miestach súčasne, chcel by som touto formou poďakovať
všetkým klubom za pomoc a dary na akciách, na ktorých som nebol prítomný.
Okrem spoločenských podujatí sa lioni pravidelne stretávajú počas klubových stretnutí a akcií pri
významných svetových výročiach. Svetový týždeň glaukomu je príležitosť na poskytnutie servisných
služieb na verejne dostupných miestach. Lioni z Banskej Bystrice a Nitry využili príležitosť a v
obchodných centrách merali očný tlak, krvný tlak, zrak a hladinu cukru v krvi. Práve prevencia ochorenia
diabetes je oblasť, na ktorú sa celosvetovo naša organizácia podujala zareagovať. Kabinet dištriktu
zabezpečil každému klubu materiálnu a informačnú podporu, výsledkom ktorej bude možnosť
poskytnúť vo svojom okolí službu a merať tento parameter a včas upozorniť na možné riziká.
Dobrou príležitosťou pre slávnostné stretnutie a sumarizáciu činnosti klubu je aj výročné zasadnutie
klubu. Počas osláv desiateho výročia založenia klubu dámsky klub Banská Bystrica Lea LC prijala nové
členky a prezentoval svoju pripravovanú činnosť. Banská Bystrica LC slávil 25. rokov svojho založenia
počas slávnostnej večere. Príhovor zakladajúceho prezidenta, ocenenie členov klubu, dve ocenenia pre
klub z Lions Clubs International za aktívnu činnosť a storočnicový projekt no a samozrejme zdravice
hostí predchádzali slávnostnému prípitku a zábave pri živej hudbe.
Máme za sebou tri štvrtiny aktuálneho roku a pri pohľade na spoločný kalendár na našom dištriktnom
webe vidím, že aktivity klubov sú v plnom prúde. Čakajú nás spoločné stretnutia regionálne či dištriktné,
spustenie programu Lions Quest na Slovensku, národný konvent, slávnostné založenie klubu a možno
aj klubov, jumelage s nemeckými lionmi, medzinárodný kemp a jarné či letné klubové akcie. Každý deň
prichádzajú ku mne informácie o tom, že sme v akcii, že konáme spoločne a o tom najdôležitejšom, že
pomáhame či poskytujeme službu tam, kde to naša komunita potrebuje.

S pozdravom „We serve“
Váš CDG BohuMír Bobo Krátky
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