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Tlačová správa 

 

LIONS JUMELAGE 2018 

 

( Hliník nad Hronom, 06. jún 2018 ) 

Členovia lionských klubov Distrikt 122 – Česká republika a Slovenská republika (D122) , Multi- 

District 111 Deutschland Bayern-Ost (D111-BO) a Multi-District 111 Deutschland Bayern-Nord (D111-

BN) sa od roku 1996 stretávajú na spoločnom podujatí s názvom Lions Jumelage.   

Tohtoročné stretnutie sa konalo na strednom Slovensku v Banskobystrickom regióne v meste 

Zvolen. Program podujatia bol rozložený do štyroch dní, počas ktorých lioni z Nemecka, Českej 

republiky a Slovenskej republiky absolvovali desať zaujímavých aktivít ( prehliadku Zvolenského 

zámku, hradného komplexu Pustý Hrad, zámockého hotela The Grand Vígľaš, radnice, mesta, štôlne a 

pivovaru ERB v Banskej Štiavnici, koncertu v drevenom artikulárnom kostole v Hronseku a navštívili aj 

najznámejšie jazero na Počúvadle). Postupne sa k jadru účastníkov počas jednotlivých aktivít pridávali 

lioni z Banskobystrického regiónu. Celková účasť na všetkých aktivitách sa vyšplhala na počet 323 

lionov a ich sympatizantov. Účastníkov Jumelage 2018 privítala aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka 

Balkovičová a primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková. Garanciu nad týmto 

podujatím prevzal pánsky klub Zvolen Lions Club, ktorý zabezpečil program a úspešný priebeh celého 

podujatia. 

"Poslaním Lions Clubs International je umožniť dobrovoľníkom pomáhať ich komunitám, 

uspokojovať humanitárne potreby, podporovať mier a medzinárodné porozumenie prostredníctvom 

lionských klubov. Už tradičné stretávanie členov lionských klubov počas Jumelage je napĺňaním 

a realizáciou práve medzinárodného porozumenia, výmeny skúseností a umožnenia vzniku nových 

partnerstiev a priateľstva." povedal vo svojom príhovore Guvernér D122,  Ing. Bohumír Krátky, MJF. 

Počas Jumelage 2018 sa konalo už tradičné spoločné slávnostné zasadnutie členov kabinetov 

D111-BO, D111-BN a D122. Na tomto stretnutí bolo okrem iného rozhodnuté o mieste a termíne 

konania budúcoročného stretnutia Lions Jumelage 2019, ktoré sa uskutoční od 3. do 5. mája 2019 

v nemeckom meste Norimberg.  

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 
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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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