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Vážení členové kabinetu D 122.
Jak možná víte, Výbor pro Konstituci a stanovy a Board of Directors Lions Clubs International
obdržely na posledním zasedání žádost o posouzení působení DG Pavla Mory. Následující
zpráva a usnesení Výboru pro Konstituci a stanovy byly jednomyslně přijaty Mezinárodní
radou ředitelů dne 25. června 2020.
Zpráva A.1.c.
Distrikt 122 (Česká republika a Slovenská republika)
Výbor pokračoval v přezkoumávaní záležitostí Distriktu 122, který zahrnuje lionské kluby ve
Slovenské republice a lionské kluby v České republice. DG Pavol Mora, který je ze Slovenska,
se snažil zahájit proces rozdělení stávajícího společného distriktu do dvou nových distriktů, a
to pro Slovenskou republiku a Českou republiku.
V této své snaze DG Pavol Mora často porušoval Mezinárodní Konstituci a stanovy a pravidla
ochranné známky (chráněného názvu) LCI. Jeho snaha zvýhodňuje kluby ve Slovenské
republice, a to na újmu budoucího vedení distriktu a českých klubů. Přes pokračující napětí
v distriktu, Mezinárodní ředitel Daniel Isenrich průběžně spolupracoval s vedením distriktu
na vyřešení konfliktu. Bohužel, i přes odbornou pomoc ID Insenricha, přes výslovné
(explicitní) pokyny při opakovaných příležitostech, jak dodržovat zásady a postupy LCI,
guvernér (DG) Pavol Mora pokračoval v opakovaném porušování těchto zásad a postupů.
Proto po důkladném posouzení celé záležitosti, pro záměrné a přetrvávající nedodržování
zásad a postupů LCI a pokračující poškozování jména celé asociace obecně a Distriktu 122,
výbor doporučil okamžité odvolání DG Pavla Mory podle Procedury pozastavení funkce
guvernéra distriktu. Kromě toho výbor dále doporučil, aby byl DG Mora odvolán z úřadu
guvernéra distriktu a aby mu v budoucnu nenáležel titul Past District Governor v rámci Lions
Clubs International, v žádném klubu ani distriktu, ani žádná z výhod spojených s tímto
úřadem.
Komise se dále jednomyslně shodla a žádá radu o přijetí následujícího rozhodnutí:

2. Rozhodnutí:
ROZHODNUTÍ: District Governor Pavol Mora je s okamžitou platností odvolán z úřadu
guvernéra distriktu pro porušování Mezinárodní Konstituce, stanov a pravidel Mezinárodní
rady ředitelů.
DALŠÍ ROZHODNUTÍ: Lion Mora nemůže v budoucnu používat titul Past District Governor
v rámci LCI, jakéhokoli klubu či distriktu a nebude mu náležet žádná z výhod spojených
s tímto úřadem.
DALŠÍ ROZHODNUTÍ: Uvolněnou pozici guvernéra Distriktu 122 zatím převezme první
viceguvernér Distriktu 122, než se ujme svého úřadu District Governor Elect pro fiskální rok
2020 – 2021.
(Zpráva A.1.c.)
Členové IBOD by rádi poděkovali lionům D 122 za jejich pomoc při řešení této situace.
IBOD by rád vyjádřil že toto rozhodnutí není necitlivé k názorům ostatních členů, ale bylo
především vydáno k naplnění pravidel a zásad, jimiž se řídí naše asociace, její kluby a
členové.
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