
ZÁPIS 
z jednání XIV. konventu LCI-D122 ČR a SR konaného v Banské 

Bystrici  
dne 21.5.2015 

 
Přítomní – delegáti dle presenčních listin: ZDE 
 
Program – ZDE 
 
Konvent byl zahájen v 10.00 hod 
 
Úvodem zazněly hymny – lionská se slavnostním příchodem 
guvernéra a všech přítomných PDG, slovenská a česká. Jednání 
konventu bylo rozděleno na slavnostní část dopoledne a 
pracovní část odpoledne. 
 
Řízením konventu byl pověřen PDG Tibor Buček. 
 
Ad 1.) Úvodem přivítal hosty a delegáty konventu. Požádal 
o schválení programu konventu. S návrhem byl vysloven 
jednomyslný souhlas. 
  
Ad 2.) Zdravici konventu přednesli hosté 
– PhDr. Stanislav Mičev, PhD – generální ředitel Múzea SNP, 
MUDr. Mária Praženicová – prezidentka Slovenskej 
glaukomovej spoločnosti, 
Bc. Dagmar Fidelfiová – vedoucí Krajského strediska Únie 
nevidiacích a slabozrakých Slovenska, 
MUDr. Juraj Gemeš prezident Rotary club Banská Bystrica a 
Pavol Valent – předseda Slovenskej asociacie zrakovo 
postihnuých športovcov.  
 
Ad 3.) Zprávu guvernéra o stavu distriktu a dosažených 
aktivitách přednesl DG František Kočka 
 
Ad 4.) Vyznamenání LCI a ocenění D122 předal DG František 
Kočka všem Lionům, které pro ocenění navrhly kluby. 
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Poděkoval za aktivity a významný přínos lionskému hnutí. 
Obzvláště poděkoval Lionům klubu LC Banská Bystrica za 
organizaci konventu. Jmenovitě Lionům – Pavlovi Morovi, 
Janovi Miškovičovi a Petrovi Sunegovi za osobní aktivity při 
organizaci konventu.  
 
Ad 5.) Vystoupení souboru Dolce Cato ze ZUŠ J. Cikkera 
v Banské Bystrici bylo velkým potěšením pro delegáty.  
 
Ad 6.) Delegáti byli seznámeni se členy jednotlivých výborů, 
které jmenoval na základě své pravomoci dle stanov DG 
František Kočka:  
Výbor mandátový: předseda: Anton Gerák 

členové: František Novotný, Peter Sunega, 

Pavel Beskydiar 

Výbor volební:  předseda: Petr Humpolík 
členové: Marek Knesl, Jaroslava Thomasová  

Výbor návrhový: předseda Jan Haur 
členové: Pavel Bolješik, Jiří Přibyl 

 
Ad 7.) Usnesení XII. konventu bylo naplněno. Nebyly 
konventem uloženy zvláštní úkoly pro DG na Lionský rok 
2015 – 2016. 
 
Ad 8.) Zprávu revizorů účtů za období 2014-2015 přednesla 
CT Zdenka Kolářová se závěrem – bez závad. Zpráva byla 
následně delegáty schválena všemi hlasy delegátů konventu. 
Zpráva revizorů účtů je v příloze zápisu – ZDE. 
 
Ad 9.) Na základě kladného stanoviska revizorů účtů byli 
požádaní delegáti o vyslovení absolutoria IPDG Emilii 
Štěpánkové. Absolutorium hlasováním delegátů všemi hlasy 
pro, bylo absolutorium uděleno. 
 
Ad 10.) PDG Juraj Schwarz předseda nominační komise 
představil kandidáty na DG, 1. VDG a 2. VDG. Konstatoval, že 
kandidáti splnili všechny podmínky pro volbu na příslušný 
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post. Konstatoval, že všichni kandidáti jsou Liony a členy 
klubů „In Good Standing“.  
 
Ad 11.) Následně vystoupili se svým projevem kandidáti na DG 
– Lea Janků, 1.VDG Bohumír Krátký a v zastoupení za 
nemocného 2.VDG Jana Kalaše zónový chairman pro Prahu a 
prezident klubu LC Praha Hartig Ivan Galan. 
 
Ad 12.) Následně proběhla tajná volba kandidátů na nejvyšší 
posty v D122. Každý oprávněný delegát obdržel pro svou 
volbu zalepenou obálku s volebními lístky kandidátů, 
opatřenou razítkem D122 a parafou sekretáře. Volební lístky 
pro volbu jednotlivých pozic byly opatřeny razítkem D122 a 
parafou sekretáře D122. Volební lístky si odebralo 68 řádně 
registrovaných delegátů. 
 
Ad 13.) Pro navržené kandidátky PDG Danielu Vojtušovou a 
Boženu Hrubou hlasovali všichni delegáti konventu. Tímto 
byly uvedené Lionky zvolené na post revizorů účtů pro příští 
Lionský rok 2016 – 2017. 
 
Ad 14.) Zprávu pokladníka o průběžném hospodaření 
distriktu za lionský rok 2015 – 2016 přednesla Zdeňka 
Kolářová, pokladník D122. Uvedla, že hospodaření probíhá 
v souladu se schváleným rozpočtem. Zpráva je k nahlédnutí 
ZDE. 
 
Ad 15.) Souhrnnou zprávu o distriktních projektech přednesl 
DG František Kočka. Odvolal se na distriktní web, kde jsou 
uvedeny zprávy o jednotlivých projektech. Poděkoval všem za 
vykonanou práci a dále konstatoval, že byly ustaveny nové 
distriktní projekty a to spolupráce distriktů v rámci V4 a akce 
– Biela pastelka v SR / Bílá pastelka v ČR. Dále poděkoval všem 
klubům i jednotlivcům, kteří přispěli jak finančně tak svou 
aktívní účasti při organizaci těchto akcí. Zmínil zejména Liona 
Jana Miškoviča za SR a Martina Dlouhého a Vojtěcha Trapla za 
ČR. 
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Ad 16.) Výsledky voleb přednesl delegátům předseda 
volebního výboru Petr Humpolík. V tajných volbách z 68 řádně 
registrovaných delegátů odevzdalo svůj hlas 68 delegátů 
s následujícím výsledkem: 
 
Kandidát na DG Lea Janků Pro: 68 
 Proti: 0 
 Neplatný hlas: 0 
 
Kandidát na 1.VDG Bohumír Krátky: Pro: 68 
 Proti: 0 
 Neplatný hlas: 0 
 
Kandidát na 2.VDG Jan Kalaš: Pro: 68 
 Proti: 0 
 Neplatný hlas: 0 
 
Závěr: Do úřadu guvernéra D122 pro lionské období 2016 – 
2017 byla zvolena Lea Janků, do úřadu 1.VDG byl zvolen 
Bohumír Krátký a na pozici 2.VDG byl zvolen Jan Kalaš. 
Předseda volebního výboru Petr Humpolík konstatoval, že 
všichni kandidáti byli zvolení řádně a v souladu se stanovami: 
Poblahopřál zvoleným nositelům úřadů D122 a popřál jim 
hodně dobrých rozhodnutí a pevné zdraví.  
Následně vystoupili přítomní zvolení představitelé D122 
s poděkováním delegátům za projevenou důvěru a přislíbili 
vykonávat svou činnost ku prospěchu všech Lionů v distriktu. 
 
Ad 17.) Návrh rozpočtu D122 na lionské období 2016 – 2017 
přednesla Zdeňka Kolářová – pokladník D122. Návrh rozpočtu 
byl umístěn s předstihem na distriktní webový portál a každý 
delegát, včetně všech Lionů D122 měl možnost se s ním 
seznámit. Hlasováním byl návrh rozpočtu schválen naprostou 
většinou delegátů. Rozpočet je součásti tohoto zápisu a je 
umístěn na distriktním web-u ZDE.  
 

http://www.lci-d122.org/data/editor/File/FINANCE/2016-2017/lcd-d122_navrhrozpocet_2016-17.pdf


Ad 18.) Pro místo konání příštího konventu se utkaly dva 
kluby – LC Karlovy Vary Diana a LC Pardubice. Jako první se 
ujala slova delegátka za LC Karlovy Vary Diana Jaroslava 
Vančurová. Další v pořadí byl delegát za LC Pardubice Petr 
Ministr. Oba svorně uvedli, že jejich kluby jsou připraveny 
uspořádat důstojný konvent a prezentovali místa pro konání 
této významné akce D122, včetně doprovodných programů. 
Následně hlasováním potvrdili delegáti svou vůli uspořádat 
konvent v roce 2017 v Karlových Varech.  
 
Ad 19.) V diskusi nevystoupil žádný z delegátů. 
 
Ad 20.) Jan Haur, předseda návrhového výboru, přednesl text 
Usnesení XXIV. Konventu (ZDE). Usnesení bylo schváleno 
hlasy všech delegátů. 
 
Ad 21.) Guvernér D122 František Kočka následně poděkoval 
všem delegátům, popřál všem dobré zdraví, požádal, aby do 
klubu byly předány jeho osobní pozdravy všem Lionům. 
Následně je pozval na další program a konvent ukončil v 15.30 
hod.  
 
 
Zapsal Anton Gerák 
Sekretář kabinetu D122 
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