Milí lionskí priatelia.
Pomaly sa končí advent, o chvíľu sú tu najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Všetci sme sa trochu stíšili,
upokojili, tešíme sa na stretnutia s našimi najbližšími.
Uplynul už takmer polrok lionského roka 2021-2022. Náš dištrikt je konsolidovaný a napriek
nepriaznivej epidemiologickej situácii väčšina klubov aktívne žije a pracuje.
Viaceré kluby oslávili svoje okrúhle výročia, ďalšie ich odložili na neskôr. Teší ma, že mnohé kluby stále
organizujú spoločenské, športové a kultúrne podujatia, vďaka ktorým získavajú prostriedky na svoje
humanitárne aktivity.
Nezabudnuteľnú stopu v našich srdciach zanechal Lionský festival priateľstva, ktorý sa v septembri
uskutočnil v Plzni. Bolo to skvelé trojdňové podujatie, po dlhom čase prvé veľké osobné stretnutie lionov
z Českej republiky i zo Slovenskej republiky. Veľký lionský nádych a reštart!
Je skvelé, že mnohé kluby si na svoje stretnutia pozývajú hostí, zaujímavé osobnosti, s ktorými
diskutujú a spolu prežijú pekný večer. Od júla do decembra sa konali aj tradičné charitatívne golfové a
tenisové turnaje, turistom dal zase zabrať tradičný septembrový výstup na najvyšší vrch Nízkych Tatier na Ďumbier. Vysokú kvalitu a humanitárny podtón mali aj viaceré kultúrne podujatia, predovšetkým
koncerty, ktoré sa uskutočnili v Plzni, v Košiciach i v Prahe. Zanechali sme aj pozitívnu environmentálnu
stopu, keď sa v prvej etape zrealizoval projekt osádzania vtáčích búdok v meste Martin. Lions kluby Košice
a Plzeň Ladies vyvinuli aktivity a získali nové prístroje na meranie zraku deti predškolského veku. Aj vďaka
nim náš projekt Lions Eye úspešne pokračuje ďalej.
Môžeme byť hrdí na to, že náš dištrikt významnou mierou pomohol zabezpečiť aj tohtoročnú zbierku
Bielej pastelky na Slovensku, resp. Bílé pastelky v Čechách a aj vďaka našim aktivitám a našej podpore sa
podarilo na Slovensku vyzbierať takmer 210 000 € a v Českej republike viac ako 3 650 000 korún.
Nedali sme sa zahanbiť ani v tomto predvianočnom čase a napriek problémom a zrušeným
vianočným trhom sa predsa len niektoré kluby odhodlali a uvarili vianočný punč, či poskytli predvianočnú
potravinovú pomoc sociálne slabým rodinám.
Žiaľ viacero projektov, koncertov, športových podujatí a iných aktivít bolo z dôvodu nepriaznivej
epidemiologickej situácie zrušených. Medzi také patrí aj očakávaný 27. Slávnostný koncert SONS ČR, ktorý
sa mal začiatkom decembra konať v Španielskom sále Pražského hradu.
Začiatkom októbra sa sedemčlenná delegácia nášho dištriktu zúčastnila významného podujatia Lions
Europa forum, ktoré je najväčším európskym lionským podujatím roka 2021. Uskutočnilo sa v Grécku, v
starobylom meste Solún. Okrem iného si odtiaľ odnášame dôležité poznatky a informácie a tiež kontakty
na organizátorov medzinárodnej výmeny mládeže a mládežníckych kempov z iných krajín Európy.
Nezanedbali sme ani prácu v rámci vnútrolionských štruktúr. Kabinet guvernéra sa stretával
pravidelne v zmysle plánu a stanov, rovnako tak sa aktívne stretli aj prezidenti lions klubov. Všetky tieto
pracovné stretnutia boli veľmi užitočné a konali sa v priateľskom a tvorivom duchu.
Milé Lionky, milí Lioni, všetkým vám ešte raz ďakujem za prejavy solidarity a spolupatričnosti
s obeťami prírodnej katastrofy na južnej Morave. Je skvelé, že lioni stoja vždy pri sebe a sú pripravení
pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. Spoločne s našimi priateľmi z rakúskeho dištriktu MD 114 Ost sme
dvanástim rodinám v postihnutých obciach Juhomoravského kraja poskytli sumu 975 000 českých korún.
Ďakujem vám ešte raz!
Pred nami je druhý polrok nášho Lionského roka. Čaká nás práca i ďalšie projekty a aktivity v kluboch a
v dištrikte. Vo februári sa uskutoční ďalšie zasadnutie kabinetu guvernéra a nominačná schôdza, na ktorej
budú oprávnení lioni dištriktu nominovať pre Radu medzinárodných riaditeľov LCI nášho kandidáta na
budúceho guvernéra dištriktu. V marci sa na južnej Morave uskutoční spoločné stretnutie prezidentov
Lions klubov z oboch našich republík, v máji sa pripravuje jumelage nášho dištriktu s bavorskými dištriktmi
D 111 BO a D 111 BN a nakoniec nás máji čaká už XXIX. Konvent nášho dištriktu, ktorý sa uskutoční v Nitre.
Milí lioni, milí priatelia! Ďakujem za váš čas a ochotu, ďakujem za vašu prácu. Želám Vám i Vašim blízkym
príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok, ktorý, verím, všetci prežijeme v zdraví.
Veľa zdravia a šťastia želá
Milan Ondruš, váš guvernér.

V Žiline 19. decembra 2021

