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Správa o stave a činnosti District 122 (D122), v lionskom roku 2017-2018 (LY2017-18).
Milí Lions !
Lioni boli v minulosti opisovaní ako priateľskí chlapíci čo prídu, pomôžu, citlivo poklepú po chrbte a
povedia vtip. No pod ich roztomilým správaním bolo oceľové odhodlanie a neochvejné zameranie na
zlepšenie ich miest a komunít. Lionismus je to, keď jedna ľudská bytosť pomáha inej. Služby pre ľudstvo,
to je tiež lionismus.
Lions Clubs International má za sebou storočnú hrdú históriu. Vieme, že programy a témy sa v priebehu
času menia. Lioni však ostávajú v určitých oblastiach, ktoré pomáhajú zlepšiť, nezmenení. Stále sa
zameriavame na zrak, prácu s mládežou a na základné potreby komunity.
Lioni sa rozhodli osláviť svoje sté výročie službou. Stanovili si cieľ, že počas 4 lionských rokov poskytnú
službu sto miliónom ľudí na celom svete. No už po dvoch rokoch svoj cieľ upravili a zvýšili ho na 160
miliónov. Aj tento cieľ bol už prekročený. Ku dňu 3. máj 2018 je počet ľudí, ktorým lioni poskytli pomoc
vo výzve oslavy storočnice, 233.021.688. Na konvente v Chicagu si stanovili, že posledný lionský rok, to
znamená počas tohto aktuálneho roku, poskytnú službu stopäťdesiat miliónom ľudí. Urobme všetko
preto, aby sme do konca tohto lionského roku prispeli k dosiahnutiu tohto cieľa. Vieme, že toto je
základ pre naplnenie cieľa poskytnúť pomoc vo forme služby od roku 2021 dvesto miliónom ľudí ročne
a to vo všetkých oblastiach Globálneho rámca služieb (Diabetes, Ochrana životného prostredia, Hlad,
Zrak a Detská rakovina ).
Našim poslaním je umožniť dobrovoľníkom humanitárnu službu v ich komunitách, napĺňať
humanitárne potreby sveta, posilňovať mier, posilňovať medzinárodné vzťahy a priateľstvo
prostredníctvom klubov Lions. Preto považujem za prirodzené pri hodnotení stavu a činnosti nášho
D122 hovoriť o kluboch a ich činnosti.
Dištrikt 122 bol založený 18.1.1992 na tlačovej konferencii v hoteli Palace v Prahe za účasti
medzinárodného prezidenta a desiatych českých klubov a troch slovenských klubov. Ku dňu
19.05.2018 má náš dištrikt 927 členov, z toho 260 žien (čo predstavuje 28%) a 667 mužov (72%), ktorí
sú organizovaní v 48 kluboch (26 na území ČR a 24 na území SR). Od začiatku aktuálneho LY2017-18 tak
počet členov narástol o 62. Boli založené dva kluby v Slovenskej republike a dva v Českej republike.
Krupina Lions Club, pánsky klub 20 členov, dátum vzniku 27. 07. 2017.
Martin Lions Club, zmiešaný klub 20 členov, dátum vzniku 27. 11. 2017.
Pardubce Hradubice Lions Club, zmiešaný klub 21 členov, dátum vzniku 12. 04. 2018.
Plzeň Ladies Lions Club, dámsky klub 24 členov, dátum vzniku 18. 05. 2018.
www.lionsclubs.org

www.lionsclubs.sk

www.lionsclubs.cz

www.lci-d122.org

www.lcheart.org
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Ďakujem a gratulujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na vzniku týchto klubov.
Činnosť jednotlivých klubov vychádza z ich aktivít a tradícií od ich založenia. Kluby a ich členovia
organizujú vlastné projekty, podieľajú sa na spoločných dištriktných aktivitách a zapájajú sa aj do
celosvetových lionských programov. Podrobne sa stavom dištriktných programov zaoberá Správa
o stave programov D122 LY2017-18, ktorá bude prezentovaná v pracovnej časti konventu.
Tento rok sme zorganizovali tri stretnutia prezidentov klubov, v novembri stretnutie prezidentov
českých klubov v Prahe, v decembri stretnutie prezidentov slovenských klubov v Banskej Bystrici a v
apríli to bolo spoločné stretnutie prezidentov českých a slovenských klubov v Brne.
Obsahom týchto stretnutí je prezentácia klubov, to ako pomáhajú vo svojej komunite či jednotlivcom,
výmena skúseností s organizovaním klubových aktivít a spôsoby získavania finančných prostriedkov,
komunikácia so sympatizantmi a potencionálnymi novými členmi. Prezidenti sa počas týchto stretnutí
dozvedia aktuálny stav dištriktých projektov a celosvetové smerovanie lionského hnutia.
Pozitívne hodnotím regionálne stretnutie členov bratislavských lions klubov a ich prezentáciu pred
pozvanou verejnosťou. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 88 lions z 10 lions klubov a 23 sympatizantov
našich klubov. O dvanásť dní zažijeme vo Zvolene Jumelage 2018, je to stretnutie lionov troch dištriktov.
Môžem konštatovať, že počas mojich návštev klubov a stretnutí, ktorých bolo takmer sto od začiatku
aktuálneho LY2017-18, sú kluby aktívne a v rámci svojho vývoja riešia obnovu členskej základne a stále
hľadajú nové aktivity, ktoré pomáhajú ich okoliu. Lioni v našich kluboch prijímajú výzvy mimo tradičných
hraníc a zanechávajú svoju stopu novými a výraznými spôsobmi.
Pred rokom, na seminári v Chicagu, som mal jednou vetou povedať, čo by som chcel urobiť pre D122.
Odpovedal som: „Chcel by som zmeniť tendenciu vývoja stavu členskej základne z úbytku na rast.“
Dnes, milí lioni, ďakujem Vám za to, že sa to podarilo !
Ďakujem za podnety, pripomienky, prácu, pomoc a priateľstvo.
Bez Vás by som to nezvládol, zvládli sme to spolu !
NAMASTE.

Váš BohuMír Bobo Krátky
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