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25.06.2020 
 
Vážené Lionky, Vážení Lioni, 
 
Rád by som vás informoval, že na základe uznesenia eKonventu LCI-D122 ČR a SR (IČ:75077531), konaného 
dňa 23.06.2020 s veľkou pravdepodobnosťou v krátkom čase podám návrh na zánik s likvidáciou tejto 
organizácie s medzinárodným prvkom. 
 
Je pravdou, že v programe eKonventu LCI D122 ČR a SR 2020 zverejnenom 4.4.2020 bod o rozhodnutí 
o likvidácii spolku NEBOL. Je taktiež pravda, že eKonvent LCI D122 ČR a SR sa 23.06.2020 NEKONAL. 
Sú tieto informácie pre vás dôležité? Predpokladám, že NIE SÚ.  
Však nám, väčšine lionov z D122 nevadia udalosti s rovnakými okolnosťami okolo konventu, ktorý sa konal 
v roku 2008. 
 
Uvediem vám niekoľko skutočností ktoré sa udiali v našom lionskom hnutí v roku 2008 a nikomu z vás to 
nevadilo a nikoho ani nenapadlo, že takéto konanie je v rozpore s právom. 
 
1/ Občianske združenie LCI D122 Česká a Slovenská Federativní republika (IČ:48550086) zaniklo s likvidáciou 
v roku 2008 na základe údajného rozhodnutia konventu konaného 24.5.2008 v Brne. 
2/ Z pozvánky na konvent konaný v Brne 24.5.2008 nič nenasvedčovalo, že to bude podľa uznesenia 
najdôležitejší a posledný konvent o.z. LCI D122 ČSFR. (pozvánka-viď príloha č.1) 
V pozvánke sa nachádzali bežné body: 
- správa DG 
- správa revízorov účtov 
- udelenie absolutória predchádzajúcemu guvernérovi 
- predstavenie a voľba DG a oboch VDG 
- návrh rozpočtu na nasledujúci lionský rok 
3/ V uznesení z konventu LCI D122 Československo (IČ:48550086) (uznesenie LCI D122 ČSFR-viď príloha č.2) sa 
objavili skutočnosti, ktoré neboli súčasťou programu konventu, ktorý bol k dispozícii lionom D122. 
4/ Podľa uznesenia, ktoré advokátska kancelária JUDr.O.Choděru zaslala Ministerstvu vnútra ČR dňa 5.8.2008 
sa dočítame, že delegáti konventu rozhodli o zániku občianskeho združenia LCI D122 ČSFR (48550086) 
s likvidáciou!  
5/ Tento krok bol v rozpore s platnými stanovami občianskeho združenia LCI D122 ČSFR, nakoľko na 
rozhodnutie o zániku združenia s likvidáciou by musel byť zvolaný mimoriadny konvent združenia. 
6/ Správa konventom menovaného likvidátora Ivana Vičara z predmetnej likvidácie nie je a nenachádza sa ani 
v spise zlikvidovaného občianskeho združenia LCI D122 ČSFR!  
 
Medzi lionmi v Českej republike a Slovenskej republike sa sfalšovanie zápisu z uznesenia konventu (Brno 2008) 
nepovažovalo a nepovažuje ani za chybu a vôbec nie za podvod. 



 

 
 
 
Likvidácia spolku LCI D122 ČR a SR by mohla napraviť predchádzajúce chyby a priniesť ukľudnenie situácie. 
Zároveň by bola dobrým základom pre zlepšenie vzťahov medzi lionmi. 
Verím, že pri hodnotení môjho kroku budete taký tolerantní ako v prípade mojich predchodcov. 
 
V roku 2020 sa nekonal Konvent českého spolku LCI D122 ČR a SR a preto je zrejmé, že delegáti nerozhodli 
o zmene štatutára spolku. Až do rozhodnutia delegátov na riadnom konvente som štatutárom spolku LCI D122 
ČR a SR(IČ:75077531) ja, Pavol Mora. 
 
Čestmír Koželuha bude od 1.7.2020 guvernérom Distriktu 122, tj. organizačnej zložky LCI bez právnej 
subjektivity. 
 
Je len na vás, pred čím všetkým budete zatvárať oči a pretvarovať sa, že všetko je v poriadku.  V prípade, že 
niektoré kroky vedenia sa vám javia ako neopodstatnené, PÝTAJTE SA! 
 
S úctou 
 

 
 
 
 
Palo Mora 
DG District 122 2019-20 
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