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LIST GUVERNÉRA – DISTRIKT 122 DNES OSLAVUJE                            
 
 

18.01.2020 
Vážení Lioni, 

 

Dnes, 18. januára 2020 náš Distrikt 122 oslavuje svoje 28. výročie. 
Medzinárodnou organizáciou Lions Clubs International nám (lionom na území vtedajšieho 
Československa, alebo Českej a Slovenskej Federatívnej republiky) bol slávnostne pridelený 
provizórny Distrikt 122 dňa 18.1.1992 počas návštevy medzinárodného prezidenta LCI (IP) Donalda 
E.Bankera v hoteli Palace Praha, i keď je taktiež pravdou, že náš Distrikt bol oficiálne zaregistrovaný v 
ústredí hnutia v Oak Brooku už 6.1.1992 ako Distrikt 122 - ČSFR, alebo D122 – Czechoslovakia. (zdroj 
Zborník) 
 
Ako sa píše v našom oficiálnom Zborníku vydanom pri príležitosti 15. výročia lionského hnutia v Česku 
a na Slovensku (ďalej len Zborník) v tom čase pôsobilo v Distrikte 13 registrovaných klubov (10 
českých klubov a 3 slovenské kluby). Za prvého guvernéra Distriktu menoval IP liona Vojtěcha Trapla, 
prezidenta Praha Ambassador LC. 
 
Rok 2020 je zároveň rokom, kedy najstaršie kluby oslavujú 30 rokov od svojho oficiálneho prijatia do 
lionského hnutia. Najstarším aktívnym klubom je PRAGUE EAGLE LC, založený 11.5.1990.  
Kluby, ktoré vznikli v období do 6.1.1992 boli v LCI vedené ako Lions kluby v tzv. "nedistriktnej zóne". 
Distrikt 122 bol pridelený územiu Československa (teraz územie dvoch samostatných štátov Česká 
republika a Slovenská republika). 
Distrikty zabezpečujú administratívnu štruktúru pomocou ktorej organizácia Lions Club International 
napĺňa svoje ušľachtilé ciele.  
Keď na prelome rokov 1992/93 došlo k rozdeleniu štátu na dve republiky, stálo aj lionské hnutie v 
Československu pred otázkou rozdelenia, či zachovania spoločnej organizácie. K rozdeleniu z 
rozhodnutia vtedajšieho kabinetu D122 nedošlo. 
Téma dvoch samostatných distriktov sa pravidelne však vracala a nie je ničím novým v našom 
Distrikte. 
 
Dňa 8. 10.1992 schválilo Ministerstvo vnútra ČR stanovy spolku a bolo založené občianske združenie 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL distrikt 122 Česká a Slovenská Federativní Republika (Československo), 
IČ: 48550086, adresa: Revoluční 16, 110 00 Praha, ktoré na území Československa združovalo Lions 
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kluby. Toto občianske združenie bolo do 7.12.2005 jediným združením, ktoré reprezentovalo Lions 
kluby pôsobiace na území vtedy už samostatných republík.  
 
Výpočet všetkých akcií organizovaných našimi Lions klubmi za toto obdobie by bol nekonečný, ale s 
určitosťou môžem povedať, že vďaka našim Lionom sa podarilo pomôcť tisícom ľudí, ktorí túto pomoc 
potrebovali a potrebujú.  
 
Za činnosť, ktorú naše kluby vykonávajú v prospech ľudí, ktorí pomoc potrebujú patrí všetkým 
veľké ĎAKUJEM. 
 
 
 
Len na záver ... 
 
Chápem postoj predstaviteľov Lions klubov, pre ktorých je emailová komunikácia plná invektív 
nepríjemná a dožadujú sa ukľudnenia situácie. Ale ja nie som ten, ktorý situáciu vyhrocuje, len sa 
pokúšam zistiť čo viedlo predstaviteľov D122 konať tak ako konali. 
 
Veď prečo 7.12.2005 bola Guvernérom Jiřím Zatloukalom zaregistrovaná organizácia 
s medzinárodným prvkom, spolok LIONS CLUBS INTERNATIONAL -Distrikt 122, Česká republika a 
Slovenská republika, Náměstí 14. října 496/13 , 150 00 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 750 77531, 
pričom na takéto konanie podľa mne dostupných materiálov nemal mandát potvrdený konventom 
OZ s  IČ: 48550086, združenia, ktoré v tom čase zastupovalo Distrikt 122 na území Českej republiky 
a Slovenskej republiky? Názov organizácie a stanovy boli takmer identické s názvom a stanovami 
existujúceho združenia. 
 
Pri nástupe do pozície Guvernér Distriktu 122 som prevzal na seba všetky povinnosti štatutára 
organizácie. Len ťažko si viete predstaviť moje prekvapenie, keď pri odovzdávaní všetkých 
dostupných písomností ex-sekretárom Antonom Gerákom som bol informovaný, že v našej pražskej 
kancelárii sa nenachádzali žiadne právne dokumenty a to ani historické ani aktuálne. 
 
Jedným z dôležitých bodov zasadnutia kabinetu D122 v Bratislave dňa 11.1.2020 bola aj otázka vzniku 
Slovenského Distriktu. 
Niektorí z vás vytýkajú spôsob. Robím to najlepšie ako viem a len čas ukáže, či mnou zvolený spôsob 
je správny alebo nesprávny.  
Nikdy som nepovedal, že som v svojom programe mal vznik samostatného Slovenského Distriktu. 
Nominačná schôdza (kde som bol hlasovaním potvrdený ako kandidát na pozíciu Guvernér Distriktu 
122 pre lionský rok 2019-20) sa konala v januári 2019 a v tomto období táto téma "driemala". 
Opätovne sa stala aktuálnou až tesne pred mojim nástupom do pozície Guvernéra. Ako Guvernér 
cítim povinnosť túto situáciu riešiť a pokúsiť sa vyriešiť. 
Veď Guvernér Choděra taktiež nemal v pláne riešiť nepríjemnú aféru "Barták" v Čechách, ktorá 
ovplyvnila vývoj lionského hnutia nielen v Prahe a okolí. Ale bol Guvernér, a preto vzniknutú situáciu 
musel riešiť. 
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Milí Lioni, 
Súhlasím s názorom, že najdôležitejšie sú kluby. Ale v našom Distrikte 122 je niečo choré, čo nám 
bráni napredovať. Netrúfam si povedať, či sa mi podarí nájsť príčinu našej choroby, ale venujem 
lionskému hnutiu neskutočné množstvo energie a času, aby sme mohli ako Lioni kráčať vpred 
a napĺňali spoločne heslo  

WE SERVE 
 
S úctou 

 
 
 
 
 

Váš Guvernér 
Palo Mora 
DG D122 2019-20 
 
 
Prílohy:  
1/ Jubilejní sborník k 15. Výročiu lionského hnutia v Česku a na Slovensku-vznik československého 
dištriktu 
2/ bulletin LION 1-2012 20 let distriktu-rozhovor s PDG V.Traplom 
 
 
 


