
LIONSKÝ WEB D122 NEBYL NAPADEN

Vážené Lionky, vážení Lioni, vážení členové všech LC klubů distriktu D122,

v nedávné době jste od Bohumíra Krátkeho a Pavla Mory obdrželi do svých emailových schránek informaci, že 
na náš web zaútočili hackeři. Dovolte mi níže vám tuto mylnou informaci stručně vysvětlit.

Pavel Mora bezprecedentním způsobem neplní povinnosti guvernéra, které pro něho vyplývají jak ze závazných 
mezinárodních stanov, tak ze stanov distriktu D122. Tato jeho soustavná činnost namířená proti samotných 
základům lionského hnutí v ČR a SR, jej diskvalifikuje dále vést distrikt a být jeho statutárním zástupcem.

Níže vám uvádím jeho nejzávažnější pochybení, kterých se za své téměř 9 měsíců trvající vlády nad distriktem 
D122 dopustil. Stejné důvody byly po konzultaci s centrálou našeho hnutí v Oak Brooku použity v žádosti o 
zbavení fukce guvernéra D122.

    Pod jeho vedením distrikt neposkytuje klubům správní strukturu za účelem podpory, realizace a rozvíjení cílů 
Lions Clubs International. Většinu klubů v distriktu zcela ignoruje, odmítá jim poskytnout pomoc.
    Neprosazuje soulad mezi charterovanými lionskými kluby, nesnaží se spojovat členy poutem přátelství, 
dobrého kamarádství a vzájemného porozumění, nevytváří a nepěstuje ducha porozumění mezi národy, naopak 
vnáší mezi Liony myšlenky separatismu, nacionalismu a nenávisti.
    Nepodporuje zásady dobrého občanského chování. Každého, kdo s ním nesouhlasí, hrubě napadá a osočuje. 
Jeho jednání je autoritářské, diktátorské, nadřazené a arogantní.
    Nevykonává dohled a pravomoc nad nositeli úřadů kabinetu distriktu a výbory podle konstituce a stanov 
distriktu, členové kabinetu nepodávají žádné zprávy o své činnosti, více než polovina členů kabinetu vůbec 
nepracuje, nepracují výbory kabinetu. Žádný Lion v distriktu nemá informace o tom, jak fungují distriktní 
projekty, o tyto projekty guvernér nejeví žádný zájem.
    Nezajistil, aby byl jednou ročně každý lionský klub v distriktu navštíven guvernérem distriktu či jiným 
nositelem úřadu distriktu. V České republice nenavštívil žádný klub, ve Slovenské republice ignoruje ty kluby, 
které vyjádřily nesouhlas s jeho postupy a jednáním.
    Znemožnil pokladníkovi plnit jeho povinnosti, zakázal pokladníkovi vybírat poplatky a příspěvky od 
slovenských klubů v distriktu, odebral pokladníkovi právo disponovat s účty v bankách, sám nakládá s 
veškerými finančními prostředky distriktu, nikomu o tom nepodává zprávy, přestože nemá uzavřenou garanční 
pojistku.
    Tím, že zakázal slovenským klubům platit příspěvky do administrativního fondu distriktu, způsobil distriktu 
újmu, způsobil, že nebude naplněn rozpočet schválený minulým konventem distriktu a způsobil, že delegáti 
letošního konventu z klubů, které nebudou mít zaplaceny příspěvky, nebudou in good standing a nebudou mít 
právo hlasovat na konventu.
    Zrušil v kabinetu funkci zmocněnce pro výměnu mládeže, ohrozil výjezd účastníků do zahraničí a ohrozil 
konání mezinárodního kempu.
    Nevede Global Action Team na úrovni distriktu, neřídí a nepropaguje růst členské základny, nevyvíjí žádnou 
iniciativu k zakládání a rozvoji nových klubů, nevyvíjí žádnou iniciativu k rozvoji humanitární pomoci, nezajistil 
výběr kvalifikovaných Lionů do úřadů GMT a GLT koordinátorů, Global Action Team nepracuje.
    Zrušil řádný konvent distriktu a uvedl tři důvody – na celém světě Lioni ruší své akce pro riziko nákazy 
koronavirem, nedostatek finančních prostředků a špatná komunikace. Lioni z LC České Budějovice, kteří celý 
rok konvent připravují, budou mít značné finanční ztráty.
    Aktivně se podílel na založení Asociace slovenských lionských klubů, jeho klub i on sám je členem této 
asociace, která používá název, emblém, heslo i motto Lions Clubs International. Jedná se o porušení použití 
názvu a emblému asociace Lions Clubs International, o kterých byl povinen informovat LCI.
    Soustředil veškeré komunikační prostředky do svých rukou a do rukou svého sekretáře a tyto komunikační 



prostředky zneužívá k propagaci svých osobních zájmů a zájmů úzké skupiny členů. Časopis distriktu nejprve 
přísně cenzuroval, poté přestal vycházet úplně.
    Jeho chování a jednání je v příkrém rozporu s etickým kodexem Lionů, pro budování vlastní existence ničí 
existenci druhých, není loajální k ostatním a pravdivý sám k sobě. Nevidí v přátelství cíl a nikoli prostředek. 
Nechápe, že skutečné přátelství není měřeno službou jednoho druhému, že opravdové přátelství nic neočekává a 
službu přijímá v tom duchu, v jakém byla prokázána.
    Po celou dobu svého úřadu, téměř 9 měsíců, Distrikt 122 nebuduje, ale úmyslně, soustavně a silou své pozice 
ničí.

Jak vyplývá z výše uvedených bodů, došel nově sestavený krizový výbor D122 (jeho složení vám poskytneme v 
nejbližších dnech) k názoru, že všichni členové lionského hnutí v obou našich republikách, kteří mají své 
členství založeno na dodržování pravidel a dodržování etického kodexu Liona si uvědomují závažnost situace a 
souhlasí spolu se mnou, že již bylo třeba zasáhnout. Pro naše jednání máme plnou oporu v platných stanovách, 
kdy podle článku III, odstavec 2, písm. j) platných stanov v případě uvolnění úřadu guvernéra přebírá povinnosti 
a odpovědnost spojenou s tímto úřadem první viceguvernér, a to až do okamžiku obsazení uvolněného úřadu 
postupem schváleným Radou mezinárodních ředitelů. Tento proces byl zahájen dne 9. 3. 2020 a až do jeho 
skončení (do rozhodnutí Rady mezinárodních ředitelů) je nositelem práv a povinností guvernéra první 
viceguvernér, Lion Čestmír Koželuha.

Umístěním Dopisu viceguvernérů všem členům našeho hnutí ze dne 12. března 2020 na web jsme se na vás jako 
řádně zvoleni víceguvernéři s podporou naprosté většiny pastguvernérů a klubů obrátili s informací, že Pavel 
Mora ztratil důvěru většiny členské základny a proto jsme se rozhodli jednat.

Jako jeden z prvních kroků obnovy informačního toku pravdivých zpráv směrem k členské základně bylo 
zajištění objektivity našeho webu. K tomuto kroku nás opravňuje platná uzavřená smlouva o vytvoření 
internetových stránek, jejich aktualizaci a hostingu mezi poskytovatelem CREOS CZ, s. r. o. a objednatelem 
Lions Clubs International Distrikt 122,se sídlem: Nám. 14. Října 13, Praha 5, 150 00, IČO: 75077531 ze dne 
19.11.2011. Podle přílohy II této smlouvy o vytvoření internetových stránek, jejich aktualizaci a hostingu byl 
jednou z oprávněných osob za objednatele určen Lion Jan Haur.  Dne 11. 3. 2020 jsem jako první viceguvernér, 
jediná oprávněná osoba za situace, kdy je uvolněn úřad guvernéra, rozhodl, že oprávněnou osobou zůstává dle 
původní smlouvy Jan Haur.
Shrnutí:

Poskytovatel neporušil smlouvu a nepředal obsah stránek objednatele třetí osobě. Web distriktu D122 nebyl 
napaden hackery, ale zůstává stále v dispozici LCI – D 122, ČR a SR a jeho správa je plně pod kontrolou 
krizového výboru D122.

Čestmír Koželuha, 1. VDG


