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LIST GUVERNÉRA – NA NÁŠ WEB ZAÚTOČILI HACKERI ! 

15.03.2020 
 
Vážené Lionky, vážení Lioni,  
 
Žiaľ musím Vás informovať, že naša webová stránka lci-d122.org bola napadnutá hackermi! 
 
Vo štvrtok 12.3.2020 som v poobedňajších hodinách zistil, že stránky na našom webe boli 
pozmenené. Okamžite som napísal pánovi Šlechtovi zo spoločnosti CREOS CZ sro., ktorá nám stránku 
spravuje, že sa neviem ako administrátor prihlásiť a aby mi dal v čo najkratšom čase vedieť čo sa deje 
s našou stránkou. Do dnešného dňa mi neprišla žiadna odpoveď. Len pre upresnenie, faktúra 
spoločnosti CREOS CZ sro. na obdobie 1-6/2020 bola uhradená. 
 
Takmer súčasne zistil danú skutočnosť aj PDG Bohumír Krátky, ktorý bol mnou menovaný na pozíciu 
správca webu. Okamžite emailom oslovil spoločnosť CREOS CZ sro.  s tým, že má nefunkčný prístup 
ako administrátor stránky lci-d122.org a zároveň bol neoprávnene zmenený obsah stránok. Zároveň 
informoval Českú obchodnú inšpekciu. Samozrejme sa pokúšal dovolať aj telefonicky. Čo sa mu po 
nejakom čase aj podarilo. Avšak na jeho prekvapenie ho pracovník firmy CREOS CZ pán Jiří Švadlenka 
informoval, že administrátorské práva obnoviť vie, ale neurobí tak. 
PDG Bohumír Krátky upozornil viceguvernérov, že zrejme boli ich mená zneužité pre napadnutí 
stránky. 
Keď nereagovali ani konateľ spoločnosti CREOS CZ sro. pán Šlechta, ani páni viceguvernéri Čestmír 
Koželuha a Milan Ondruš, ani bývalý správca webu Jan Haur nahlásil PDG Bohumír Krátky tento 
hackerský útok na našu stránku lci-d122.org Polícii Českej republiky. 
 
Dnes je 15.3.2020 a .... nič! 
 
ALEBO JE VŠETKO INAK? 
Neozval sa konateľ spoločnosti CREOS CZ pán Šlechta, neozvali sa páni viceguvernéri. Bývalý správca 
webu Jan Haur nakoniec odpísal na SMS, ktorú mu zaslal PDG Bohumír Krátky: 
„Ahoj Bohumíre, jsem lázních, mam procedury proto nemohu vzit Tvé hovory. Web zneužit nebyl, jen 
jej nyní řídí nynejší guvernér distriktu“ 
 
Na webe bola zmenená úvodná stránka, kde je informácia „DOPIS GUVERNÉRŮ VŠEM ČLENŮM 
NAŠEHO HNUTÍ“  podpísaná viceguvernérmi. 
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- Je zmenená stránka konventu 2020, kde sa dočítam, že Konvent v Českých Budějovicích se bude 
konat ve dnech 15.-17.5.2020! Nie je to pravda! Konvent D122 bude len 16.5.2020. O mieste 
konania rozhodne kabinet 4.4.2020. 
- Je zneprístupnená informácia o konaní 4. zasadnutia kabinetu v Bratislave dňa 4.4.2020. Zasadnutie 
kabinetu nie je zrušené! 
- Je zneprístupnená časť „Listy Guvernéra“, kde som informoval o skutočnostiach, ktoré by mali mať 
možnosť vedieť všetci lioni. 
Znemožnenie administrátorskeho prístupu správcovi webu PDG Bohumírovi Krátkemu je vážny zásah 
do činnosti nášho lionskeho hnutia.  
 
Ak sa preukáže, že takými nelionským spôsobom chcú páni viceguvernéri prevziať moc, len to potvrdí, 
že odhaľovanie skutočností v našom Distrikte je na dobrej ceste a niekomu veľmi vadí PRAVDA. 
 
Dovolím si zacitovať z hackerského Dopisu guvernérov: 
„Ubezpečujeme vás, že budeme jednat podle pravidel a řídit se platnou Konstitucí a stanovami LCI – 
D 122, ČR a SR. Naším nejdůležitějším zákonem je etický kodex Lionů, který nám všem mimo jiné 
ukládá mít na mysli, že pro budování vlastní existence není nutné zničit existenci druhých, být loajální 
k ostatním a pravdivý sám k sobě, vidět v přátelství cíl a nikoli prostředek a zejména BUDOVAT, NE 
NIČIT.“ 
 
Neviem, kto je podľa Jana Haura „nynejší guvernér distriktu“.  
 
Guvernérom Distriktu 122 (66066) menovaným Radou medzinárodných riaditeľov LCI 
na obdobie 1.7.2019-30.6.2020 som ja, PAVOL MORA. 
 
Guvernérom (štatutárom) spolku LCI D122 ČR a SR IČ: 75077531 zvoleným delegátmi 
konventu konaného v Pardubiciach 25.5.2019 na obdobie lionskeho roku 2019-20 
(1.7.2019-30.6.2020) som ja, PAVOL MORA.  
 
 
Vážené Lionky, vážený Lioni, 
 
Stojíte pred vážnym rozhodnutím. 
Nedovoľte samozvaným vodcom ovládnuť naše lionské hnutie v Čechách a na Slovensku! 
Ich konanie je v rozpore s právom, ale zároveň nekorešponduje ani s Etickým kodexom Lionov, 
ktorým sa oháňajú vždy, keď chcú zakryť svoje pochybenia. 
 
S úctou 
 
 
 
 
Palo Mora 
District Governor D122 2019-20 


