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Vážení členovia lionských klubov !  

 

Poslednú štvrtinu lionského roku sme odštartovali spustením programu Lions Quest (LQ) na Slovensku. 
V piatok 6. apríla sa v Gabčíkove konalo prvé školenie, druhé školenie sa konalo 22. júna v Nitre. Týmto 
dňom predchádzalo viacero aktivít. Všetko sa začalo našou účasťou na Lions Europa Fórum v Sofii 
a o rok v Montreux. Nasledovalo niekoľko stretnutí s pedagógmi Centra ďalšieho vzdelávania na 
Univerzite Komenského v Bratislave, komunikácia so zástupcami Lions Clubs Interantional Foundation 
(LCIF) a schválenie grantu pre LQ a na záver príprava materiálov a školení za účasti certifikovaného 
školiteľa celosvetového programu. Zmocnenec programu LQ v D122 Andrej Belaj, celú jeden a pol 
ročnú činnosť koordinoval a taktoval s jediným cieľom, spustiť výchovno-vzdelávací program 
pedagógov, ktorý doplní ich skúsenosti pri výučbe postojov a zručností, ktoré pomôžu všetkým deťom 
prosperovať a nasmerovať ich energiu na to, aby sa stali schopnými a zdravými mladými ľuďmi s 
pocitom smerovania, solídnymi zručnosťami a silným záväzkom voči svojim rodinám, školám a 
komunitám. Preto rovnaký cieľ viaceré národné a medzinárodné organizácie, ktoré sa zaviazali viesť 
mladých ľudí k zodpovednému, zdravému a nenásilnému životu bez drog, podporili a stále podporujú 
LCIF a program Lions Quest.  
Opätovne, po niekoľko ročnej prestávke, sme si zopakovali spoločné stretnutie prezidentov lionských 
klubov v Čechách a na Slovensku, ktoré sa konalo v sobotu 7. apríla v Brne. Na tomto stretnutí využili 
zástupcovia klubov príležitosť na prezentáciu klubových aktivít, spôsobov získavania finančných 
prostriedkov, komunikáciu so sympatizantmi a potencionálnymi novými členmi. Prezidenti sa počas 
týchto stretnutí dozvedeli aktuálny stav distriktných projektov a celosvetové smerovanie lionského 
hnutia. Dôležitým okamihom tohto stretnutia bola spoločná diskusia o význame partnerstva 
s organizáciami SONS v Čechách a ÚNSS na Slovensku a o spoločnej podpore projektov Bíla/Biela 
pastelka a o budúcej spolupráci. Po prezentácií zmocnenca dištriktu pre program Diabetes Liona 
Mariána Korčoka, každý prítomný zástupca klubu získal pre klub merač hladiny cukru v krvi od 
spoločnosti Abbott. Takto sme spoločne odštartovali v našom dištrikte novú službu v kluboch 
a podporili sme jeden z piatich oblastí globálneho celosvetového rámca služieb pre zmiernenie 
ochorenia diabetes. Takto sme sa zaradili k tej časti populácie, ktorá si uvedomuje závažnosť tejto 
epidémie. Samozrejme aj zdravie našej planéty je pre život životne dôležité. Životné prostredie 
ovplyvňuje kvalitu nášho vzduchu a vody, dostupnosť potravín a liekov, zdravie a krásu našich 
miestnych komunít a budúcnosť nás všetkých. Lioni a Leos napĺňajú environmentálne výzvy na miestnej 
a celosvetovej úrovni tým, že pestujú stromy, organizujú programy recyklácie, poskytujú čistú pitnú 
vodu a upratujú komunity, aby pomohli zachovať naše životné prostredie pre budúce generácie. 
Najvýraznejšími v tejto oblasti je projekt našich dvoch klubov: LC Bratislava Bona Fide a LC Bratislava 
Danubius, ktoré za 8 rokov prispeli finančne na výsadbu 36.250 stromčekov, pričom sami zasadili 3.885 
sadeníc. Na tomto podujatí sú pravidelne prítomné aj deti z Detského Domova Bratislava, ktoré 
nechýbali pri výsadbe ani 14. apríla. Táto aktivita je krásnym a prospešným príkladom ako sa dá napĺňať 
program Environment, ktorý tiež patrí do globálneho rámca služieb. Mesiac apríl zakončili lioni 
v bratislavskom regióne spoločne, pri vode a vínku. V piatok 27. apríla sa na Zlatých Pieskoch 
v reštaurácií U zlatého vodníka stretli zástupcovia všetkých klubov regiónu s pozvanou verejnosťou. 111 
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účastníkov (88 lionov a 23 sympatizantov) privítal Region Charperson Lion Ján Dudáš. Spolu 
s prítomnými prezidentmi klubov som mal možnosť pozdraviť všetkých, vypočuť si prezentácie klubov 
a zodpovedať otázky prítomnej verejnosti. S potešením uvádzam, že naše klubové aktivity zaujímajú 
verejnosť a rovnako sa verejnosť  zaujíma aj o členstvo v našich kluboch.  
Ako Guvernér som mal možnosť zastupovať náš dištrikt počas národného konventu Multi-District 111 
Deutschland (MD111) a osemnásty víkend tohto roku som strávil v nemeckej spolkovej krajine Sasko 
v Lipsku. Tisíc delegátov z devätnástich nemeckých dištriktov, desiatky členov LEO klubov, hostia 
a jedno spoločné motto: „odvaha zmeniť“. Na týchto stretnutia je príležitosť uvedomiť si ako sa menia 
pomocou distriktných projektov veci na väčších územiach, pokiaľ kluby postupujú spoločne.  
O dva týždne sme sa stretli na našom 26. konvente v Žiline. Program pre 178 účastníkov, 72 delegátov 
pripravil a excelentne zabezpečil náš pánsky klub LC Žilina. Piatkový večer 18. mája vyplnil tradičný 
a veľkolepý Májový benefičný koncert, ktorý každý rok usporadúva LC Žilina a Štátny komorný 
orchester Žilina. Takúto dlhoročnú spoluprácu som ocenil dvomi vyznamenaniami.  
V sobotu 19. mája slávnostnú aj pracovnú časť moderoval ceremoniár PDG Lion Vojtěch Trapl. Na 
úvod delegátov pozdravil hosť PDG Prof. Dr. Klaus Letzgus, Council Appointee for Europe, MD 111-
Germany. Po príhovore hosťa som predniesol „Správu o stave a činnosti District 122 (D122), v 
lionskom roku 2017-2018 (LY2017-18)“, ktorú uvádzam v prílohe tohto listu. Oficiálnu časť sme 
dopoludnia uzatvorili odovzdaním ocenení. Mojou milou povinnosťou bolo odovzdanie certifikátov 
lionom, ktorých navrhli prezidenti klubov (Club President's Awards). Väčšine z päťdesiatich ocenených 
som mal možnosť osobne poďakoval a poblahoželať. Z pozície guvernéra D122 som odovzdal desiatim 
lionom za mimoriadne aktivity a prínos lionskému hnutiu v LY 2017-2018 (Governor's Awards Top 10) 
nasledovné ocenenia: AWARD 2016-17 IPIP Bob Corlew - Lea Janků ; CERTIFIKATE OF APPRECIATION 
DG Bohumír Krátky - PDG Daniela Vojtušová, PDG Emilie Štěpánková, PDG Radim Dvořák, Milan 
Ondruš; CERTIFIKATE OF APPRECIATION IP Naresh Aggrwal - Ján Miškovič, Čestmír Koželuha, Róbert 
Mistrík, Pavol Mora a LION OF THE YEAR 2017-2018 Andrej Belaj z Nitra Lions Club. Ak by som mal 
v krátkosti pomenovať, čo nám priniesla pracovná časť konventu, povedal by som: „posun vpred“. 
Delegáti udelili absolutórium IPDG Lei Janků, schválili sme aktualizované a doplnené Konstituce a 
Stanovy LCI D122 - ČR a SR, zvolili sme nové vedenie dištriktu na nasledujúce obdobie, predniesol som 
súhrnnú správu o projektoch dištriktu, ako miesto konania nasledujúceho konventu sme odsúhlasili 
Pardubice a schválili sme rozpočet na nasledujúci lionský rok. Veľmi ma teší, že schválenie rozpočtu 
prinieslo kladný a zásadný postoj, nás lionov ako celku, k vyjadreniu súhlasu a podpory globálneho 
rámca služieb LCI. Delegáti svojim hlasovaním finančnou čiastkou z rezerv D122 podporili všetky 
programy dištriktu a aj ich doplnenie o nové oblasti (Diabetes, Environment, Hunger, Vision, Pediatric 
Cancer). Ďakujem delegátom za potvrdenie, že náš dištrikt je súčasťou celosvetového hnutia 
a reagujeme na aktuálne výzvy, ktoré sa týkajú nás všetkých. 
Dobrá správa, ktorá rezonovala v Žiline bolo oznámenie vzniku nového dámskeho klubu niekoľko 
hodín pred samotným konventom. V D122 tak pribudli aj v tomto štvrťroku dva nové kluby, Pardubice 
Hradubice Lions Club (Charter Night 25. máj 2018, Charter President Lioness Ludmila Ministrová) 
a Plzeň Ladies Lions Club (Charter Date 18. máj 2018, Charter President PDG Jana Flanderová). 
Gratulujem !   
V priestoroch historickej Reduty v Bratislave sme sa zúčastnili na desiatom ročníku konferencie 
Dobrovoľník roka 2017. Nominácia LCI D122 “Recyklácia okuliarov” v kategórií Dlhodobá 
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dobrovoľnícka pomoc sa však nedostala do užšieho výberu. Ako dobrovoľníci sme sa zviditeľnili aj na 
sprievodnej konferencii, kde sme sa zapojili do interaktívneho workshopu pre neziskové organizácie.  

Mesiac jún sme začali stretnutím Lions Jumelage 2018, ktoré sa konalo na strednom Slovensku v 
Banskobystrickom regióne pod záštitou Zvolen Lions Club. Počas sťyroch dni,́ lioni z Nemecka (Multi- 
District 111 Deutschland Bayern-Ost a MD 111 Bayern-Nord), Českej a Slovenskej republiky absolvovali 
desat ̌aktivit́ pričom sa celková úcǎst ̌na vsětkyćh aktivitách vysp̌lhala na pocět 323 lionov a ich 
sympatizantov. Na tradicňom spolocňom slav́nostnom zasadnutí cľenov troch kabinetov bolo okrem 
iného rozhodnuté o mieste a termińe konania budúcorocňého stretnutia Lions Jumelage 2019, ktoré 
sa uskutocňi ́od 3. do 5. mája 2019 v nemeckom meste Norimberg.  

Svetový deň životného prostredia, sme slávili spolu s odbornou organizáciou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky (SAŽP ) na námestí v Banskej Bystrici dňa 8. júna. Členovia troch 
klubov: LC Banská Bystrica, LC Nitra a LC Heart of Slovakia, prezentovali program recyklácie okuliarov a 
zdôrazňovali tak, že Lioni napĺňajú environmentálne posolstvo prostredníctvom opätovného použitia a 
recyklácie okuliarov v celosvetovom programe Lions Recycle for Sight. V našom stánku mohli 
návštevníci podujatia získať nové certifikované slnečné okuliare a chrániť si tak zrak.  

V utorok 12. júna sa členovia Global Action Team (GAT) nášho D122 (DG a GLT Bohumír Krátky, 1VDG 
Jan Kalaš, 2VDG Pavol Mora, GMT Jaroslav Dzúrik, GST Andrej Belaj, DChs Ján Miškovič a Milan Taškár) 
stretli s PDG Zvonimírom Cvetanovskim, GLT líder pre oblasť desiatich dištriktov východnej Európy (CA 
IV Group) v Bratislave. Prezentácia obsahu, smerovania, práce GAT a diskusia bola doplnená aj 
odovzdaním ocenenia, ktoré som týždeň po konvente prijal v zásielke z LCI. Bolo mi cťou odovzdať 
personifikované ocenenie pre nášho GMT Jaroslava Dzúrika, konkrétne prezidentskú medailu IP 
Naresh Aggarwal za najväčší čistý rast členskej základne v oblasti CA IV Group. Som veľmi rád, že naša 
snaha je viditeľná aj v európskych štruktúrach LCI. Poslednú aktivitu v pozícií guvernéra som si 
nemohol nechať ujsť hoci sa konala deň pred odchodom na moju plánovanú rodinnú dovolenku. Lions 
& Rotary Enviro Golf Cup zorganizoval LC Nitra v nedeľu 17. júna. Okrem golfu sa účastníci vyzbierali aj 
na sadenice stromov, ktoré budú zasadené priamo v golfovom areáli. Jednu lipu, náš národný strom, 
sme na záver aj spoločne vysadili.  

Lionský rok 2017-2018, označovaný aj „centennial“, ktorý sa  vzťahuje k spomienke na udalosť, ktorá 
sa stala pred sto rokmi je minulosť. Sté výročie jubilea vzniku humanitárnej organizácie The 
Interantional Association of Lions Clubs sme slávili štyri predchádzajúce lionské roky spôsobom, ktorý 
je nám najbližší, samotnou službou, ktorá bola pomocou pre iných.  

Ako guvernér som sa snažil podporiť svojou účasťou čo najviac aktivít klubov, reprezentovať náš dištrikt 
v zahraničí a na spoločných stretnutiach hľadať a podporiť čo najviac pozitívnych myšlienok a 
príležitostí, ktorými pomáhame komunite, v ktorej pôsobíme. Verím, že väčšina z nás, tak ako ja, je 
naplnená vďačnosťou a nadšením, že sa nám darí napĺňať naše motto: We Serve! 

 

NAMASTE 

Váš DG BohuMír Bobo Krátky  
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Príloha:   Správa o stave a činnosti D122, v lionskom roku 2017-2018  
(2018/05/19, 10:45, XXVI. Konvent LCI D-122, Hotel Holiday Inn Žilina - sála MILLENIUM) 

 
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 (25 na území ČR a 23 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.  

Ďakujem a gratulujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na vzniku týchto klubov.   
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Činnosť jednotlivých klubov vychádza z ich aktivít a tradícií od ich založenia. Kluby a ich členovia 
organizujú vlastné projekty, podieľajú sa na spoločných distriktných aktivitách a zapájajú sa aj do 
celosvetových lionských programov. Podrobne sa stavom distriktných 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 distriktých 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 distriktov.  

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 


