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Tlačová správa 
 

LIONS SLOVAKIA ADVENTURE CAMP 2018 
 

( Špania Dolina, 23. júl 2018 ) 

Lions Clubs International District 122 Česká republika a Slovenská republika hostí 22 účastníkov 

kempu „Lions Slovakia Adventure Camp 2018“ v Španej Doline neďaleko Banskej Bystrice.  Počas 

desiatich dní navštívia mládežníci Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Heľpu, Hronsek, Slovenský raj-

Podlesok, Nemeckú, Slovenskú Ľupču, Počúvadlo, Sebechleby, vystúpia na najvyšší vrch Nízkych Tatier 

- Ďumbier a splavia časť druhej najdlhšej slovenskej rieky Hron.   

Program mládežníckych táborov a výmen (YCE) prináša myšlienky globálneho občianstva do života. 

Tento program každoročne poskytuje tisícom mladých ľudí príležitosť zažiť život v iných kultúrach a 

získať nové poznanie sveta cestou do zahraničia. Na rozdiel od niektorých programov výmeny 

mládeže, Lions YCE nezahŕňa akademické štúdium alebo zamestnanie. Namiesto toho účastníci 

využívajú túto príležitosť na cestovanie, na reprezentáciu svojich domovských krajín a na zdieľanie 

svojej vlastnej kultúry. Dozvedajú sa a hľadajú nové spôsoby ako sa stať mladými veľvyslancami za 

mier a medzinárodné porozumenie. 

„7 dievčat a 15 chlapcov ktorí prichádzajú z Belgicka, Brazílie, Dánska, Estónska, Nemecka, Maďarska, 

Indie, Izraela, Talianska, Japonska, Nórska, Srbska, Taiwanu, Holandska a Turecka tento rok prejavilo 

záujem o dobrodružstvo spojené s cestovaním, turistikou, plávaním či raftingom na rieke Hron. O ich 

pohodlie sa bude starať päť kemp lídrov, ktorí majú osobné skúsenosti s programom Lions YCE. 

Garantom kempu je Heart of Slovakia Lions Club, ktorý za spoluúčasti klubov Banská Bystrica Lions 

Club, Banská Bystrica Lea Lions Club, BB-Zvolen Crystal Lions Club, Brezno Lions Club a Krupina Lions 

Club pripravili zážitkový program.“ povedal zmocnenec celosvetového programu výmeny mládeže 

Distriktu 122 – Česká republika a Slovenská republika Lion Tomáš Renčo. 

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 a na stránkach facebook.com „Lions Slovakia 

Adventure Camp 2018“. 

 

S pozdravom „We serve“ 

Lion Bohumír Krátky, IPDG  


