Čestmír Koželuha
Guvernér distriktu, Lions District 122
Daimlerova 1
Plzeň 301 00
Česká republika
VIA EMAIL
Vážený Guvernére distriktu Koželuho:
Na zasedání Rady mezinárodních ředitelů (představenstva Lions Clubs International – Board of
Internacional Directors), které se konalo ve dnech 12. – 21. dubna 2021, Rada znovu přezkoumala
problémy ohledně klubů v Distriktu 122. Výbor pro Konstituci a stanovy (Constitution and By-Laws
Committee) pečlivě zhodnotil písemná podání stran a další materiály, které měl dispozici. Výbor pro
Konstituci a stanovy konstatoval následující:
Výbor pokračoval v přezkumu záležitosti v Distriktu 122 na základě aktualizovaných informací
týkajících se věcí klubů v Distriktu 122. Na zasedání představenstva v červnu 2020 byl tehdejší
Guvernér distriktu Pavol Mora odvolán z funkce Guvernéra distriktu a bylo rozhodnuto, že
nesmí být v budoucnu považován za bývalého guvernéra distriktu, a že nebude požívat
žádných výsad z tohoto titulu, pro úmyslné nedodržování zásad a postupů Lions Clubs
International a pokračující působení újmy způsobené Asociaci jako celku a správě Distriktu 122.
Výbor vychází z toho, že Distrikt 122 zahrnuje Lions kluby ze Slovenské republiky a z České
republiky. Lion Mora pochází ze Slovenské republiky a dříve požádal o přerozdělení distriktu, za
účelem vynětí obou států z totožného distriktu, když Výbor pro službu distriktům a klubům
(District and Club Service Committee) v říjnu 2019 shledal (tuto žádost) neúplnou. Lion Mora
pokračuje v zasévání opozice (disentu) v distriktu a má několik prezidentů klubů, kteří ho
následují a neplatí příspěvky svých klubů do distriktu, jehož současný guvernér se nachází
v České republice, ve snaze pokusu o přerozdělení distriktu a jeho podpory, jako úsilí vedené
Lionem Morou. Řada těchto klubů je nyní v statu(su) quo (pozastavení činnosti klubu), protože
potvrdily, že nemají v úmyslu anebo věří, že nejsou povinny příspěvky na distrikt platit. Výbor je
tímto jednáním klubů znepokojen a doufá, že se vynasnaží zásady a postupy Lions Clubs
International dodržovat a dlužné příspěvky zaplatí, aby se mohly účastnit hlasování o návrhu na
přerozdělení Distriktu, který bude předložen delegátům na konventu Distriktu v květnu 2021.
Kromě toho Výbor vychází z toho, že bývalý Guvernér distriktu Bohumír Krátký, který před
časem registroval Asociaci slovenských lions klubů (ASKLC) a nechal se zapsat jako její
guvernér, byl vyzván v září 2020 o doložení dostatečně průkazných důkazů, že ASKLC byla
rozpuštěna anebo se vzdala jakéhokoli užívání názvu a loga Lions, jinak že se vystavuje
nebezpečí ztráty členství a/nebo odnětí zakládací listiny jeho Lions klubu. Bohužel však, žádný
takový důkaz nebyl Mezinárodnímu ústředí (Lions Clubs International) poskytnut.
Výbor doporučuje, aby byly podniknuty důrazné kroky proti osobám odpovědným za situaci,
mířící v současnosti proti Distriktu 122. Výbor dospěl k závěru, že jednání Liona Pavola Mory z
Lions klubu Banská Bystrica a bývalého guvernéra distriktu Bohumíra Krátkého z Lions klubu
Heart of Slovakia jasně demonstrují chování neslučitelné s Lionem (členstvím v Lions Clubs
International). Proto výbor shledal, že chování Pavla Mory a Bohumíra Krátkého musí vést ke
zrušení jejich členství, a že nesmí být považováni v budoucnu ani (asociací) Lions Clubs
International ani žádným klubem či distriktem za Liona, a že nejsou způsobilí pro členství v
lionském hnutí. Výbor proto navrhl Radě, aby přijalo rozhodnutí 2., jak je uvedeno dále.
Výbor děkuje mezinárodnímu řediteli Danielovi Isenrichovi a minulému mezinárodnímu řediteli
Robertu Rettbymu za jejich úsilí při spolupráci s Distriktem k nalezení smírného řešení tohoto
konfliktu a očekává aktualizaci návrhu na přerozdělení Distriktu a další opatření těch Lions
klubů, které byly v době červnového zasedání Rady ve statu(su) quo.
Dne 21. dubna 2021 Rada mezinárodních ředitelů (představenstvo Lions Clubs International)
jednomyslně schválila zprávu Výboru pro Konstituci a stanovy a přijala toto rozhodnutí:

2. BYLO ROZHODNUTO, že se nařizuje tímto Lions klubu Banska Bystrica, aby zrušil členství
Pavlovi Moru za chování neslučitelné s Lionem.
DÁLE BYLO ROZHODUTO, že Pavol Mora nesmí být považován v budoucnu ani (asociací)
Lions Clubs International ani žádným klubem či distriktem za Liona, a že není způsobilý
k členství v lionském hnutí.
DÁLE BYLO ROZHODNUTO, že se tímto nařizuje Lions klubu Heart of Slovakia, aby zrušil
členství Bohumíra Krátkého za chování neslučitelné s Lionem.
DÁLE BYLO ROZHODUTO, že Bohumír Krátký nesmí být považován v budoucnu ani (asociací)
Lions Clubs International ani žádným klubem či distriktem za Liona, a že není způsobilý
k členství v lionském hnutí.
(viz Zápis bod A.4.)
Platí, že pokud Lions klub Banska Bystrica nezruší členství Pavolu Morovi nejpozději dne 5. května
2021, bude zakládací listina Lions klubu Banska Bystrica zrušena.
Stejně tak platí, že pokud Lions klub Heart of Slovakia nezruší členství Bohumíru Krátkému
nejpozději 5. května 2021, bude zakládací listina Lions klubu Heart of Slovakia zrušena. Proto
důrazně nabádáme Lions kluby, aby v této věci podnikly okamžitá opatření.
Mezinárodní představenstvo současně upozorňuje, že toto rozhodnutí není zamýšleno necitlivě
k okolnostem vyvolaným obtížemi, ale je vynuceno zásadami a postupy Asociace.
V případě dalších dotazů se lze obrátit na právní divizi.
S pozdravy (Kindest regards)
David Kingsbury v.r.
General Counsel (Asociace)
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