
LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
Distrikt 122 - Česká republika a Slovenská republika 

 

 

 

USNESENÍ 
XXV. konventu Lions Clubs International 

D 122 – Česká republika a Slovenská republika 
 
XXV. konvent Lions Clubs International D 122 – Česká republika a Slovenská republika 
konaný dne 20. května 2017 v Karlových Varech: 

 
1. konstatuje, že byli zvoleni: 

guvernér Distriktu 122 Bohumír Krátky 
1. viceguvernér Distriktu 122 Jan Kalaš 
2. viceguvernér Distriktu 122 Pavol Mora 

 
2. konstatuje, že revizory účtů byli zvoleni: 

Jiří Málek a Vlasta Čamajová 
 
3. uděluje absolutorium: PDG Františku Kočkovi 
 
4. schvaluje: 

- program jednání konventu s těmito změnami: 
o název bodu 5 zní: „Oznámení výsledků jmenování členů mandátového, 

volebního a návrhového výboru a jmenování skrutátorů guvernérkou 
distriktu a schválení programu pracovní části konventu“ 

o v bodě 14 se vypouští text „Zpráva o projektech distriktu“ a na jeho místo se 
vkládá text „Prezentace hmatové knihy Liona Ivo Reka z LC Praha První“ 

o za bod 7 se vkládá nový bod 8, který zní: „Zřízení Fondu pro Bielu / Bílou 
pastelku“ 

o dosavadní body 8-20 se označují čísly 9-21 
- rozpočet Distriktu 122 na období 2017 – 2018 
- zřízení Fondu pro Bielu / Bílou pastelku, který bude naplněn z přebytku 

hospodaření distriktu za lionský rok 2016 – 2017 ve výši 1.000,- € a z příspěvků 
klubů a jiných osob, a ze kterého budou čerpány prostředky s předchozím 
souhlasem guvernéra distriktu na návrh zmocněnce nebo zmocněnců pro 
spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Sjednocenou 
organizací nevidomých a slabozrakých České republiky 

- místo konání konventu v roce 2018 – Žilina 
 
5. bere na vědomí: 

- že usnesením XXIV. Konventu Distriktu 122 nebyly uloženy žádné konkrétní 
úkoly 

- zprávu guvernérky Distriktu 122 Ley Janků o stavu distriktu včetně stavu 
distriktních projektů 

- zprávu revizorů účtů o hospodaření Distriktu 122 v lionském roce 2015 – 2016 
- zprávu pokladníka Distriktu 122 o plnění rozpočtu k datu 16.5.2017 
- zprávu předsedy nominačního výboru 


