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Tlačová správa 

 

NOVÝ LIONS KLUB V DISTRIKTE 122 

 
 

( Hliník nad Hronom, 12. apríl 2018 ) 

Distrikt 122 – Česká republika a Slovenská republika (D122) narástol o nový lionský klub v meste 

Pardubice. V tomto meste vznikol 16. 04. 1999 lionský klub pánov „Pardubice Lions Club“, ktorý už 

niekoľko mesiacov pomáha a sponzoruje založenie nového zmiešaného klubu. Táto iniciatíva bola dňa 

12. 04. 2018 úspešne ukončená a v D122 začal pracovať klub pod názvom „Pardubice Hradubice Lions 

Club“.  

Charterpresident Ludmila Ministrová bude viesť klub so skúsenosťami, ktoré má ako manželka člena 

sponzorujúceho klubu. Petr Minister v pozícií „Guiding Lion“ bude dva roky radiť a pomáhať pri 

aktivitách nového klubu a spoločných akciách. Členovia klub slávnostne zložia sľub v deň oslavy 

založenia klubu (Charter Night), ktorý sa bude konať 25. 05. 2018 v Pardubiciach. 

"Dňa 21. 3. 2018 som na verejnom vystúpení pred divadelným predstavením vo Východočeskom 

divadle Pardubice prítomným povedal, že čoskoro vznikne v ich meste nový lionský klub. Som hrdý, že 

môžem dnes po dvadsiatych troch dňoch povedať, že v meste Pardubice pribudli dobrovoľníci-lioni,  15 

žien a 6 mužov, ktorí budú slúžiť svojej komunite a budú prínosom pre mesto a jeho obyvateľov." 

povedal guvernér Distriktu 122 – Česká republika a Slovenská republika Ing. Bohumír Krátky, MJF. 

Lions Clubs International je najväčšia svetová humanitárna organizácia servisných klubov s viac ako 

1,45 miliónov členov v približne 46 000 kluboch vo viac ako 200 krajinách a geografických oblastiach 

sveta. Od roku 1917 kluby Lions pomáhali nevidiacim a zrakovo postihnutým a silne sa zaviazali k 

spoločenským službám a slúžiť mládeži na celom svete. Viac informácií o Lions Clubs International 

nájdete na webovej stránke www.lionsclubs.org. 
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