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Vážení Lioni z Dištriktu 122 (Slovenská a Česká republika): 
 

Ako sme už skôr oznámili, s potešením berieme na vedomie, že Guvernérom Dištriktu 122 na obdobie rokov 
2020 - 2021 je Čestmír Koželuha. Vieme o niekoľkých prípadoch chybnej komunikácie a radi by sme opätovne 
potvrdili, že pán Koželuha, Guvernér Dištriktu,  slúži všetkým oficiálne uznaným klubom Lionov Dištriktu 122, 
vrátane jednotlivým klubom Slovenskej republiky a Českej republiky.  
 
Chceme taktiež opätovne znovu potvrdiť, že Lion Pavol Mora bol radou direktorov the International Board of 
Directors odvolaný z pozície guvernéra dištriktu, a nebude využívať titul Bývalý Guvernér Dištriktu. K tomuto 
kroku sa pristúpilo na porade Rady v júni 2020 formálnym rozhodnutím schváleným medzinárodnou radou 
direktorov the International Board of Directors. Je potrebné, aby všetci Lioni daného dištriktu pochopili, že Lion 
Mora nemá právomoc oslovovať Lionov v mene dištriktu.  
 
Ako sme pochopili, niektorým klubom bolo odporúčané, aby neplatili členské poplatky dištriktu. Je nevyhnutné 
poznamenať, že kvôli zachovaniu dobrých vzťahov a aby zostali akceptovateľní vo voľbách alebo inom hlasovaní 
o záležitostiach dištriktu, od všetkých oficiálne uznaných klubov Lionov sa vyžaduje nie len platiť medzinárodné 
členské poplatky, ale na základe toho, že sú autorizovaným klubom Lionov, majú povinnosť platiť členské 
poplatky, ako je uvedené v ústave dištriktu a súvisiacich ustanoveniach.  
 
Taktiež by sme radi potvrdili, že vedenie dištriktu zvažuje návrh rozdeliť Dištrikt 122 na dva dočasné dištrikty. 
Ide o krok, ktorý podporuje Lions Clubs International, za predpokladu, že daný dištrikt dodržiava uvedenú 
politiku formulovanú medzinárodnou radou direktorov the International Board of Directors. Politika 
reorganizácie dištriktu poskytuje proces, pre ktorý vypracujú návrh vedúci dištriktu. Potom sa tento návrh 
odkomunikuje klubom v dištrikte a delegáti zastupujúci kluby budú o tomto návrhu hlasovať počas konventu 
dištriktu. Je potrebné poznamenať, že príležitosť voliť budú mať iba kluby, ktoré majú dobrú povesť a zaplatili 
členské poplatky pre Lions Clubs International a Dištrikt 122. Kluby, ktoré neplatia členské poplatky dištriktov, 
nebudú mať možnosť voliť a prejaviť svoju podporu uvedeného návrhu.  
 
Čo sa týka ASKLC, ( ktorý je označovaný tiež ako LC District 122 SK) a ako bolo komunikované danému dištriktu 
už viackrát, Lions Clubs International túto asociáciu neuznal. Táto asociácia nemá právo používať názov a logo 
Lionov, alebo vyberať členské poplatky zo žiadneho klubu Lionov. Je dôležité poznamenať, že Politika Rady 
zakazuje každej organizácii nižšieho stupňa vyžadovať členské poplatky, alebo sťažovať správu dištriktu. 
Uvedený správny orgán Dištriktu 122 pod vedením Čestmíra Koželuha, Guvernéra dištriktu, slúži aj Českej 
republike aj Slovenskej republike a je jediným subjektom oprávneným vyberať členské poplatky, zvolávať 
porady a každoročný konvent dištriktov za účelom volenia úradníkov dištriktu. Ak prijímete nejakú komunikáciu 
od subjektu iného než uvedený dištrikt, žiadame, aby ste danú komunikáciu preposlali právnej sekcii the Legal 
Division na dodatočné preskúmanie.  
 

Ak máte nejaké otázky alebo obavy, prosím, informujte nás o nich, aby sme v spolupráci s pánom Koželuhom, 
Guvernérom Dištriktu, pomohli zjednotiť aktívnych Lionov z Dištriktu 122, aby sa aktivity uskutočňované daným 
dištriktom a klubmi v budúcnosti realizovali v harmónii.  
 
S úctou  

 
Mindy Marks, Manager  
Divízia správy District and Club Administration Division.  

 
 


