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LIST GUVERNÉRA – II. ČASŤ - NOMINAČNÁ SCHÔDZA 2020 
 

01.03.2020 
 
Vážené Lionky, vážený Lioni, 
 
V piatok 28.2.2020 sa v Grand hotel v Brne konala Nominačná schôdza. 
 
V liste guvernéra zo dňa 26.2.2020 som upozorňoval na vážnu situáciu v našom distrikte a predostrel 
som návrh riešenia. Tento návrh som rozposlal všetkým delegátom nominačnej schôdze už 
10.02.2020 s tým, aby venovali láskavo pozornosť môjmu návrhu, ktorý podľa mňa predstavoval 
poslednú reálnu možnosť urovnania vzťahov s priateľským podaním rúk. 
 
Do konania nominačnej schôdze som nedostal žiadny iný návrh na riešenie vzniknutej situácie. 
V piatok doobeda pred konaním nominačnej schôdze som telefonicky konzultoval s IPDG Janom 
Kalašom účasť delegátov na nominačnej schôdzi a požiadal som ho, aby som k delegátom mohol 
prehovoriť pred začiatkom nominačnej schôdze, pokúsiť sa im vysvetliť situáciu a navrhované 
riešenie. IPDG Jan Kalaš nebol proti môjmu vystúpenie pred nominačnou schôdzou, dokonca sme 
hovorili o prípadnom príhovore Medzinárodného riaditeľa (ID) LCI Daniela Isenricha, ktorý poctil 
zasadnutie nominačnej schôdze svojou prítomnosťou taktiež pred nominačnou schôdzou. Na tomto 
sme sa taktiež zhodli, lebo program nominačnej schôdze je vopred stanovený a nie je možné 
(vhodné) ho počas zasadnutia meniť. 
 
Na moje veľké prekvapenie, som pred konaním nominačnej schôdze nedostal priestor prehovoriť, 
hoci som žiadal len o 3 minúty! Následne som bol vyzvaný, aby som opustil zasadaciu miestnosť, lebo 
som odmietol podpísať prezenčnú listinu a vraj sa v tom prípade nemôžem zasadnutia zúčastniť. 
Prečo som nepodpísal prezenčnú listinu pred mojim príhovorom vopred? 
V mojom návrhu bolo riešenie situácie vznikom dvoch samostatných distriktov a zároveň stanovením 
DVOCH guvernérov, jedného pre ČR a jedného pre SR. Voľbu jedného spoločného guvernéra pre 
Českú republiku a Slovenskú republiku nepodporujem, rozhodol som sa takejto voľby nezúčastniť a 
preto som prezenčnú listinu voľby spoločného guvernéra nepodpísal. Opakujem, rozhodol som sa 
nezúčastniť voľby a nie zasadnutia. 
Neviem, či sa už niekde v lionskom svete stalo, že bol guvernér distriktu doslova „vyhodený“ zo 
zasadnutia konaného v jeho distrikte. Či som už nejakú prezenčnú listinu podpísal alebo nie, som 
najvyšší predstaviteľ distriktu a takéto správanie IPDG Jana Kalaša a jeho pomocníkov PDG Radima 
Dvořáka, PDG Emilie Štěpánkovej a PDG Vojtěcha Trapla, ktorí trvali na mojom odchode z rokovacej 
miestnosti je neslušné, neetické a nelionské. 
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Nakoľko som nechcel vyvolať pred prítomným ID Danielom Isenrichom konflikt, miestnosť som 
opustil. So mnou opustili rokovací priestor aj PDG Bohumír Krátky, RCH Ján Dudáš, ZCh Ladislav 
Balázs, ZCh Katarína Žiaková, ZCh Jaroslav Dzurik, ZCh Daniel Janšo a ZCh Pavol Chovanec. 
Samozrejme som neskrýval svoje sklamanie, že ani jeden prítomný delegát nevstal a nepovedal, že 
prítomnosť Guvernéra distriktu na distriktnom zasadnutí nemôže byť podmienená podpisom na 
prezenčnej listine. 
 
Ale stalo sa. ID Daniel Isenrich vyšiel z rokovacej miestnosti za mnou a zaujímal sa o môj neočakávaný 
odchod z rokovacej miestnosti. Je pravdou, že nedokázal pochopiť, že guvernér bol „vyhodený“ zo 
zasadnutia v „svojom“ distrikte. Následne sme spolu strávili 1,5 hodiny vo veľmi prínosnom rozhovore 
nakoľko sa ID Daniel Isenrich zaujíma o vzniknutú kritickú situáciu. Dohodli sme, že budeme hľadať 
spoločne riešenie pre ukľudnenie situácie v našom D122. Na záver sme diskutovali za účasti I.VDG 
Čestmíra Koželuhu, II. VDG Milana Ondruša, PDG Vojtěcha Trapla, PDG Emilie Štěpánkovej, PDG 
Františka Kočku a PDG Bohumíra Krátkeho o vzniknutej situácii v Distrikte 122. I.VDG Čestmír 
Koželuha predložil doklad, ktorý údajne umožňuje spolku LCI D122 ČR a SR (IČ: 75077531) vyvíjať 
činnosť na území SR. Túto tému sme uzavreli s tým, že sa s dokladom oboznámim a predložím svoje 
stanovisko prítomným lionom aj ID Danielovi Isenrichovi. 
 
Po tomto rokovaní som hotel Grand v Brne opustil. Ak vás zaujíma čo bude ďalej, musím odpovedať 
len to, že mnou navrhnuté riešenie situácie nebolo podporené a uvidíme aký smer naberie dlhoročné 
neriešenie problémov v našom distrikte. 
 
S úctou 
 
                         

    
District Governor D122 2019-20 


