
DOPIS GUVERNÉRŮ VŠEM ČLENŮM NAŠEHO HNUTÍ

Vážené Lionky, Vážení Lioni,

od převzetí vlády současného vedení distriktu LCI - D122, Česká republika a Slovenská republika v červenci 
2019 jsme všichni Lioni našeho společného distriktu Čechů a Slováků svědky největší manipulace, dezinformace 
a účelového překrucování skutečností v dějinách našeho distriktu od jeho založení v r. 1992. O to horší, že tyto 
aktivity přicházejí ze strany nositele nejvyššího úřadu, guvernéra Pavla Mory, za vydatné pomoci sekretáře 
Bohumíra Krátkeho.

Minulí a budoucí guvernéři tomuto bezprecedentnímu stavu již nemohli pouze přihlížet, stále dokola dementovat 
další a další účelové a nepravdivé výklady historie, stanov, informací z centrály LCI v USA, zápisů z jednání a 
dalších skutečností formou Listů guvernéra, které v počtu více než hojném umísťoval na distriktní web. 
Rozhodně nás netěší situace, kdy mnozí z vás přemýšlejí o setrvání v lionském hnutí, někteří to vyjadřují ve 
svých emailech, jiní mlčky sledují, jak je naše ušlechtilé humanitární hnutí systematicky ze strany shora 
zmíněných pánů destruováno. Všichni slušní členové našeho distriktu pak směrem k viceguvernérům a 
pastguvernérům volají: „Udělejte s tím něco, prosím“!

Rozhodli jsme se proto jednat. Prvním krokem bylo podání standardní žádosti o pozastavení fukce guvernéra 
D122 Pavla Mory do centrály LCI v Oak Brooku, opřené o souhlas většiny lionských klubů, víceguvernérů a 
pastguvernérů našeho distriktu. Dalším krokem je formou pravidelných sdělení vás, členskou základnu D122, 
pravdivě informovat o situaci v distriktu na webové stránce našeho hnutí.

Po neustále se stupňující intenzitě systematické destrukce ze strany Pavla Mory nám nezbývá, než převzít na 
sebe odpovědnost za distrikt a ve spolupráci s centrálou LCI jej dovést k řádnému konventu v Českých 
Budějovicích a k řádnému zakončení lionského roku 2019 – 2020. Vás, členy lionských klubů D122, kterým 
osud lionského hnutí v České republice a Slovenské republice není lhostejný, žádáme o morální podporu a 
důvěru v naší činnosti.

V následujících dnech vás budeme pravidelně, předpokládáme cca 2x  týdně, informovat o krocích, které 
podnikáme směrem ke stabilizaci D122. Budeme vám přinášet dementi jednotlivých prohlášení Pavla Mory 
v listech guvernéra, zveřejněných od července 2019. Je toho skutečně mnoho, co vám chceme vysvětlit a 
objasnit, zabere však hodně času provést nejprve seriozní analýzy všech jeho sporných prohlášení, obrátit se na 
odborníky na danou problematiku z řad našich členů, požádat je o vyjádření a výsledek vám odprezentovat na 
distriktním webu. Věřte nám, že bychom raději řešili jiné, ušlechtilejší záležitosti, pro které lionské hnutí v r. 
1917 vzniklo. Do současné situace jsme však byli vmanipulováni a nyní je třeba nejprve řešit to, co nás nejvíce 
pálí.

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.

Věříme, že se nám podaří napravit současnou neutěšenou situaci a náladu v našem distriktu, samozřejmě 
nemusíme zdůrazňovat, že se bude našemu dílu mnohem lépe dařit, když budeme cítit vaši podporu.

S lionským pozdravem „We serve“

Čestmír Koželuha, 1.VDG

Milan Ondruš, 2.VDG


