JUMELAGE 2018
Dlho očakávanú a zodpovedne pripravovanú akciu Jumelage 2018 troch dištriktov,
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) sme
úspešne absolvovali. Konala sa od 31. 5. 2018 do 3. 6. 2018 vo Zvolene a okolí,
organizátorom bol Lions Club Zvolen.
Našich priateľov lionov sme privítali už vo štvrtok 30. 5. 2018 vo Zvolene, v hoteli
Tenis. Prvý večer sme začali prehliadkou Zvolenského zámku počas ktorého nás privítala
primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová. Súčasťou prehliadky bolo aj vystúpenie
členov konzervatória PinkHarmony a primátorsky raut.
Druhý deň bol pripravený pre účastníkov bohatý program, ktorý sa začal výstupom na
Pustý hrad známy aj ako Starý Zvolenský hrad stojaci na čiastočne zalesnenom vrchu pohoria
Javorie pri Zvolene nad sútokom riek Hron a Slatina. Návštevníkov prekvapil rozlohou, ktorá
je porovnateľná s oveľa slávnejším Spišským hradom. Zaberá plochu viac ako štyri hektáre a
patrí medzi najrozsiahlejšie hradné zrúcaniny nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
Samotná prehliadka Pustého hradu bola spojená s odborným výkladom sprievodcu a na záver
si účastníci mohli vyraziť medený dukát. Po obede v hoteli Tenis nasledovalo spoločné
zasadnutie členov troch kabinetov D122, D111-BO a D111-BN, ktoré zahájil a viedol District
Governor Bohumír Krátky. Potom nasledovali zdravice zástupcov všetkých troch dištriktov,
v ktorých bolo konštatovaný pozitívny vývoj medzinárodných lionských vzťahov a výmena
skúseností. Obsahom zasadnutia bola prezentácia aktuálneho stavu dištriktov a projektov
dištriktov a samozrejme bolo dohodnuté aj miesto a termín konania budúcoročného Jumelage
2019, ktoré sa uskutoční od 3. do 5. mája 2019 v nemeckom meste Norimberg. Po skončení
slávnostného zasadnutia kabinetov sa účastníci presunuli autobusom neďaleko mesta Zvolen
do obci Vígľaš na prehliadku zámockého hotela The Grand Vígľaš**** . Hotel a zámok v
jednom je miesto, kde sa spája história spolu s luxusnými službami. Po prehliadke nasledoval
presun do dreveného kostolíka v Hronseku. Okrem iného sa účastníci dozvedeli počas
privítania a úvodnej prezentácie námestnej farárky Mgr. Anny Jakušovej, že drevený
artikulárny evanjelický kostol v Hronseku patrí spomedzi historických pamiatok v
Banskobystrickom okrese medzi najčastejšie vyhľadávané. Jeho stavba sa začala v roku 1725 a
do roka bola hotová. Hoci sa to zvonka nezdá, je v ňom až 1100 miest na sedenie,
amfiteatrálne usporiadaných, pričom z každého miesta je vidieť na oltár. Do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO bol zapísaný 7. júla 2008. Lions Club
Banská Bystrica pripravili po prednáške kultúrny program počas ktorého vystúpila so svojim
operným repertoárom speváčka MUDr. Zuzana Podmanická. Piatok večer sa uskutočnil
tradičný spoločenský slávnostný večer spojený s večerou v hoteli Tenis. Počas večere došlo
k vzájomnému poďakovaniu a odovzdaniu drobných darčekových predmetov, ktoré sa stanú
spomienkou na 21. výročie Jumelage.
Tretí deň v sobotu čakal našich účastníkov opäť náročný program. Raňajší presun do
Banskej Štiavnice a privítanie na radnici pani primátorkou Banskej Štiavnice Mgr. Nadeždou
Babiakovou. Prehliadkou mesta Banská Štiavnica bol naplnený program pred odchodom na
Počúvadlianske jazero, kde počas obeda účastníci absolvovali aj stretnutie s členmi Lions Club
Banská Štiavnica, ktorí práve zostupovali z vrchu Sitno, kde mali spoločnú akciu. Po návrate a
po krátkej prestávke nasledovala prehliadka Banského múzea, po ktorej náš čakal posledný

spoločný bod programu, prehliadka pivovaru ERB v Banskej Štiavnici. Súčasťou bol aj
kultúrny program v priestoroch divadla ERB, pred ktorým privítal prítomných hostí majiteľ
pivovaru ERB a člen nášho klubu Lion Eduard Rada. Zároveň sa prihovorili aj I.VDG Ján
Kalaš a novozvolený Club President Branislav Horniak. Po ukončení programu odovzdal
I.VDG Ján Kalaš a II.VDG Pavol Mora ocenenia členom Lions Club Zvolen za vykonanú
prácu pre rozvoj lionského hnutia.
Boli ocenení nasledovní členovia klubu: Lion Vladimír Štiasný, Lion Michal Turay, Lion
Pavol Chovanec, Lion Eduard Rada a Lion Branislav Horniak.
Po tomto slávnostnom akte sme zišli do priestorov reštaurácie pivovaru ERB, kde
nasledoval voľný program s večerou a ochutnávkou veľmi kvalitného piva ERB. Atmosféra
počas celého večera bola veľmi príjemná až sa nám nechcelo odchádzať. Časť pohostenia
v pivovare ERB bola poskytnutá sponzorsky rodinou Liona Eduarda Radu, majiteľa pivovaru,
za čo im patrí úprimné poďakovanie. Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým spolu
organizátorom, členom Lions Club Zvolen ( predovšetkým Club Secretary
Michalovi
Turayovi a Lionovi Eduardovi Radovi), zvlášť zmocnencom dištriktov pre medzinárodné
vzťahy Hanne Cordes a Věre Krbůškovej.
Chcem vysloviť presvedčenie, že ešte spolu zorganizujeme veľa spoločných a príjemných
akcií.
S lionským pozdravom „We Serve“

