
 

V Žiline 10. januára 2022 

Vážení lioni, milí priatelia, 

naši lionskí priatelia z nemeckých dištriktov v Bavorsku nás pozývajú na tradičnú jumelage, 
už dvakrát preložené partnerské stretnutie lionov z troch dištriktov na 6. - 8.5. do Passau. 

Jumelage medzi bavorskými dištriktmi D111-BN (Bayern Nord), D111-BO (Bayern Ost) a 
naším dištriktom D122 Česká republika a Slovenská republika patrí medzi významné dištriktné 
podujatia v každom lionskom roku (pandemická situácia nám túto pravidelnosť narušila).  

Toto partnerstvo medzi dištriktmi bolo potvrdené oboma stranami na Brnenskom 
konvente D122 v roku 1996, počas guvernérskeho roku Jaroslava Slípku. Odvtedy sa uskutočnil 
celý rad krásnych stretnutí, na ktorých sa zúčastňujú nielen členovia kabinetov, ale aj 
zástupcovia lionských klubov.  

Jumelage je príležitosťou pre nadviazanie dlhotrvajúcich priateľských vzťahov medzi 
účastníkmi, sú tu diskutované témy z činnosti dištriktov, významne sa posilňuje aj naša 
medzinárodná lionská spolupatričnosť. Vďaka týmto stretnutiam sú následne nadväzované aj 
prihraničné jumelage medzi jednotlivými klubmi, ktoré sa vzájomne navštevujú, zúčastňujú sa 
klubových akcií a pomáhajú si pri plnení cieľov. 

Každá jumelage je príjemným a obohacujúcim stretnutím nemeckých, českých 
a slovenských lionov spojeným s návštevou zaujímavých významných miest regiónu. K týmto 
stretnutiam nerozlučne patrí aj záverečné večerné posedenie v príjemnom prostredí. 
Pozrite si prosím pozvánku, program a informačné materiály na 
https://www.lci-d122.org/jumelage-passau-2022/ 
V prípade záujmu, prosím, kontaktujte včas zmocnenca pre medzinárodné vzťahy Petra 
Humpolíka. petr.humpolik@tocanaro.eu 

Srdečne vás na toto významné stretnutie lionov pozývam. 

Milí lionskí priatelia, 

24.6. – 28.6. 2022 sa v Montreale v Kanade koná už 104. Medzinárodný konvent LCI. 

V snahe umožniť našim lionom čo najjednoduchšiu účasť sme pre vás v spolupráci s CK ESO 

Travel pripravili zájazd. Je možné zúčastniť sa iba konventu, alebo si pobyt predlžiť a absolvovať 

aj poznávací zájazd v Kanade a v USA. 

Ponuka sa skladá z troch častí a každý si môže vyskladať svoj pobyt tak, ako mu to vyhovuje. 

Všetky informácie nájdete na dištriktnom portáli 

 https://www.lci-d122.org/104-mez-konvent-2022/ 

Verím, že opäť vytvoríme tím, ktorý bude dôstojne a veselo reprezentovať náš dištrikt na 

najväčšom lionskom podujatí roka. 

S lionským pozdravom We Serve 
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