Čestmír Koželuha
Guvernér dištriktu, Lions District 122
Daimlerova 1
Plzeň 301 00
Česká republika
VIA EMAIL
Vážený Guvernér dištriktu Koželuha:
Na zasadnutí Rady medzinárodných riaditeľov (predstavenstva Lions Clubs International - Board of
Internacional Directors), ktoré sa konalo v dňoch 12. - 21. apríla 2021, Rada opätovne preskúmala problémy
ohľadom klubov v dištrikte 122. Výbor pre Konštitúciu a stanovy (Constitution and by - Laws Committee)
starostlivo zhodnotil písomné podania strán a ďalšie materiály, ktoré mal dispozícii.
Výbor pre Konštitúciu a stanovy konštatoval:
Výbor pokračoval v preskúmavaní záležitosti v dištrikte 122 na základe aktualizovaných informácií týkajúcich
sa záležitostí klubov dištriktu 122. Na zasadnutí predstavenstva v júni 2020 bol vtedajší Guvernér dištriktu
Pavol Mora odvolaný z funkcie Guvernéra dištriktu a bolo rozhodnuté, že nesmie byť v budúcnosti
považovaný za bývalého guvernéra dištriktu, a že nebude požívať žiadne výsady z tohto titulu, a to pre
úmyselné nedodržiavanie zásad a postupov Lions Clubs International a pokračujúce pôsobenie na úkor ujmy
spôsobenej LCI ako celku a tiež správy dištriktu 122.
Výbor vychádza z toho, že Dištrikt 122 zahŕňa Lions kluby zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Lion
Mora pochádza zo Slovenskej republiky a už predtým požiadal o rozdelenie spoločného dištriktu. Výbor pre
dištriktné a klubové služby (District and Club Service Committee) v októbri 2019 vyhodnotil túto žiadosť ako
neúplnú a ďalej sa ňou nezaoberal. Lion Mora pokračuje v rozosievaní opozície (disentu) v dištrikte a má na
svojej strane niekoľko prezidentov klubov, ktorí ho nasledujú a neplatia príspevky svojich klubov do dištriktu,
ktorého súčasný guvernér pôsobí v Českej republike, a to v snahe vynútiť si redistrikčné konanie vedené
lionom Morom. Mnohé z týchto klubov sú teraz v stave Status Quo (pozastavenie činnosti klubu), pretože
potvrdili, že nemajú v úmysle platiť, resp. veria, že nie sú povinné platiť príspevky do dištriktu. Výbor je týmto
konaním klubov znepokojený a dúfa, že sa budú usilovať dodržiavať zásady a postupy Lions Clubs
International a dlžné príspevky zaplatia, aby sa mohli zúčastniť hlasovania o návrhu na rozdelenie dištriktu,
ktorý bude predložený delegátom na konvente dištriktu v máji 2021.
Okrem toho Výbor vychádza z toho, že bývalý Guvernér dištriktu Bohumír Krátky, ktorý pred časom
registroval Asociáciu slovenských lionských klubov (ASKLC) a nechal sa zapísať ako jej guvernér, bol vyzvaný
v septembri 2020 o doloženie dostatočne preukázaných dôkazov, že ASKLC bola rozpustená, alebo sa vzdala
akéhokoľvek používanie názvu a loga Lions, inak že sa vystavuje nebezpečenstvu straty členstva a / alebo
odňatie zakladacej listiny jeho Lions klubu. Bohužiaľ však, žiadny takýto dôkaz nebol Medzinárodnému
ústredia (Lions Clubs International) poskytnutý.
Výbor odporúča, aby sa podnikli rozhodné kroky proti osobám zodpovedným za situáciu, v súčasnosti
namierenú proti dištriktu 122. Výbor dospel k záveru, že správanie a konanie Liona Pavla Moru z Lions klubu
Banská Bystrica a bývalého guvernéra dištriktu Bohumíra Krátkeho z Lions klubu Heart of Slovakia je jasne
preukázané ako správanie nevhodné pre Liona. Preto výbor konštatuje, že správanie Pavla Moru a Bohumíra
Krátkeho musí viesť k zrušeniu ich členstva, a že nesmú byť v budúcnosti považovaní ani Lions Clubs
International ani žiadnym klubom, či distriktom za Lionov, a že nie sú spôsobilí pre členstvo
v lionskom hnutí. Výbor preto navrhol Rade, aby prijalo rozhodnutie 2., ako je uvedené ďalej.
Výbor ďakuje medzinárodnému riaditeľovi Danielovi Isenrichovi a minulému medzinárodnému riaditeľovi
Robertovi Rettbymu za ich úsilie pri spolupráci s dištriktom smerujúcim k nájdeniu priateľského riešenia tohto
konfliktu. Od dištriktu očakáva aktualizáciu návrhu na redistricting na konvente a očakáva tiež aktivitu tých
Lions klubov, ktoré sú v súčasnosti v Status Quo, a to do najneskôr júnového zasadnutia Rady (Board of
Internacional Directors).

Dňa 21. apríla 2021 Rada medzinárodných riaditeľov (predstavenstvo Lions Clubs International)
jednomyseľne schválila správu Výboru pre Konštitúciu a stanovy a prijala toto rozhodnutie:
2. BOLO ROZHODNUTÉ, že sa nariaďuje Lions klubu Banska Bystrica, aby zrušil členstvo Pavlovi Morovi za
správanie nezlučiteľné so správaním sa Liona.
ĎALEJ BOLO ROZHODNUTÉ, že Pavol Mora nesmie byť považovaný v budúcnosti ani Lions Clubs International
ani žiadnym klubom, či dištriktom za Liona, a že nie je spôsobilý na členstvo v lionskom hnutí.
OKREM TOHO SA ROZHODLO, že sa týmto sa nariaďuje Lions klubu Heart of Slovakia, aby zrušil členstvo
Bohumírovi Krátkemu za správanie nezlučiteľné so správaním sa Liona.
ĎALEJ BOLO ROZHODNUTÉ, že Bohumír Krátky nesmie byť považovaný v budúcnosti ani Lions Clubs
International ani žiadnym klubom, či dištriktom za Liona, a že nie je spôsobilý na členstvo v lionskom hnutí.
(Pozri Zápis bod A.4.)
Platí, že ak Lions klub Banská Bystrica nezruší členstvo Pavol Morovi najneskôr 5. mája 2021, bude zakladacia
listina Lions klubu Banska Bystrica zrušená.
Rovnako tak platí, že ak Lions klub Heart of Slovakia nezruší členstvo Bohumír Krátkemu najneskôr 5. mája
2021, bude zakladacia listina Lions klubu Heart of Slovakia zrušená.
Preto dôrazne nabádame tieto Lions kluby, aby v tejto veci podnikli okamžité opatrenia.
Medzinárodné predstavenstvo súčasne upozorňuje, že toto rozhodnutie nie je zamýšľané ako necitlivé
k okolnostiam vyvolaným ťažkosťami, ale je vynútené zásadami a pravidlami LCI.
V prípade ďalších otázok sa možno obrátiť na právne divíziu.
S pozdravom
David Kingsbury v.r.
General Counsel
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