
ZÁPIS 
z XXVII. konventu, konaného dne 25.5.2019 

v Pardubicích 
 

 
Program: ZDE 
Delegáti konventu: Presenční listiny PDG a host, ČR1, ČR2, SR1, SR2 

 
 
Konvent byl zahájen v 10.00 hod slavnostním vstupem DG Jana Kalaše do 
jednacího sálu za zvuku Lionské hymny. Následovaly státní hymny České 
republiky a Slovenské republiky. 
Řízením konventu byl pověřen PDG Vojtěch Trapl 
 
Slavnostní část. 
 
Ad 1) Poklepem na zvon zahájil Vojtěch Trapl jednání konventu. Přivítal 
zahraniční hosty DG Kurta Sebalda z MO 111 Germany a PDG Zvonimira 
Cvetanovského, koordinátora GLT LCI, dále všechny přítomné PDG D122 a 
rovněž všechny delegáty konventu D122. 
Následoval bod ad 5) vystoupení nevidomého muzikanta Pavla Diblíka ze ZŠ 
Svítání. 
Ad 2.) Zprávu guvernéra o stavu distriktu přednesl DG Jan Kalaš. Poděkoval všem 
Lionům za práci a péči, kterou věnují svým aktivitám v místě bydliště a popřál 
všem dobré zdraví a pohodu. 
Ad 3.) Se zdravicí vystoupil na konventu host z MO 111 Germany DG Kurt Sebald 
a následně rovněž GLT koordinátor PDG Zvonimir Cvetanovski. 
Ad 4.) DG Jan Kalaš předal Lionům navrženým jednotlivými kluby odměny za 
vykonanou práci, a to Diplomy a Čestná uznání za mimořádné aktivity a přínos 
lionskému hnutí.  
 
Pracovní část. 
 
Ad 6.) Bylo oznámeno složení výborů mandátového, volebního a návrhového, jak 
je jmenoval DG Jan Kalaš (příslušný dokument je ZDE).  
Delegáti konventu schválili Program jednání jak byl navržen.  
 
Ad 7.) Kontrolu usnesení XXVI. konventu D122 prezentoval DG Jan Kalaš. 
Všechny body usnesení byly splněny. 
 
Ad 8.) Zprávu revizorů účtu přednesl pro delegáty Lion Jozef Stehlík. Jejich 
zpráva je ZDE.  
 
Ad 9.) PDG Vojtěch Trapl na základě pozitivního výsledku kontroly účtů za 
období Lionského roku 2017-2018 požádal o hlasování pro udělení absolutoria 
IPDG Bohumíru Krátkemu. Pro udělení absolutoria hlasovali všichni delegáti 
konventu. 
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Ad 10.) Předseda Nominačního výboru Hassan Ezzeddine, následně přednesl 
zprávu předsedy nominačního výboru. Do voleb na jednotlivé funkce v D122 se 
řádně přihlásili následující Lioni: 
Na pozici DG – Lion 1.VDG Pavol Mora 
Na pozici 1.VDG – Lion 2.VDG Čestmír Koželuha 
Na pozici 2. VDG se přihlásili dva uchazeči a to: 

− Lion Jaroslav Dzurik člen LC Košice 
− Lion Milan Ondruš člen LC Žilina. 

Konstatoval, že všichni přihlášení splnili všechny na ně kladené předpoklady pro 
výkon funkce. 
 
Ad 11.) PDG Vojtěch Trapl následně vyzval jednotlivé kandidáty, aby pro 
delegáty přednesli svou vizi fungování ve zvolené funkci. 
Lion 1.VDG Pavol Mora uvedl, že své představy o fungování distriktu již uvedl 
na Nominační schůzce 12.1.2019. Na základě této schůzky byl jmenován 
budoucím guvernérem D122 a následně byl Radou Mezinárodních Ředitelů LCI 
do funkce jmenován jako DG Elect. V D122 by rád zavedl striktní dodržování 
pravidel na všech úrovních. 
Lion 2.VDG Čestmír Koželuha uvedl svou krátkou autobiografií s odvoláním se 
na historické paralely v jeho rodině. Ve všech případech byli členové rodiny 
v oblasti slušného vztahu jak vůči okolí tak vůči společnosti a to i když mnohdy 
odsouzení a také pronásledováni (okupace, následná persekuce 
v komunistickém režimu). Vždy chce být čestným a pracovitým členem 
společnosti, uplatňuje férové jednání vůči svým zaměstnancům, rodině, okolí ale 
také takové jednání vyžaduje. Je člověkem dohod, ne sporů. Pokud bude zvolen, 
bude toto své přesvědčení uplatňovat i v rámci D122. 
Lion Jaroslav Dzurik uvedl, že Lioni jsou pro něj druhá rodina. Pracoval jako 
pokorný člen kabinetu v pozici GAT na rozšiřování členské základny. Byl rovněž 
za tuto svou činnost vyznamenán mezinárodním vyznamenáním LCI. Ve svém 
životě hledá to, co lidi spojuje a ne to co by je mohlo rozdělovat. Pokud bude 
zvolen, míní tímto způsobem, jednat i nadále v rámci D122.  
Lion Milan Ondruš své vystoupení uvedl sdělením o své rodině, vzdělání, 
podnikání. Pro tento post se zodpovědně připravil, nechce nikoho zklamat. Dává 
důraz na práci klubů, a jejích vzájemnou spolupráci. Upřímně věří v dobro a 
slušnost. Celou váhou své osobnosti se míní věnovat vztahům mezi kluby a Liony 
a rovněž tak rozvoji D122. Chtěl by pomoci informací i formou osobních návštěv 
klubů nastolit souzvuk a víru v další směřování všech Lionů, kteří o to stojí. 
Krédem mu jsou přátelské vztahy, důvěra a slušné jednání.  
 
Ad 12.) Následně proběhla volba DG, 1.VDG a 2. VDG. Delegáti obdrželi při 
registraci obálku se jmény kandidátů. Každá obálka byla zalepená, signovaná 
sekretářem a opatřena razítkem. Stejně tak hlasovací lístky. 
 
Ad 13.) Revizory účtů byli zvoleni Milan Horáček a Jozef Stehlík. 
 
Ad 14.) Pokladník distriktu Jarmila Bokorová přednesla zprávu pokladníka o 
předběžném hospodaření distriktu za lionský rok 2018 – 2019. Konstatovala, že 
v podstatě u všech položek je vidět snaha o spoření prostředky distriktu a věří, 
že výsledný účet bude kladný.  



Ad 15.) Souhrnnou zprávu o distriktních projektech přednesl pro delegáty 
konventu DG Jan Kalaš. Jednotlivé projety uvedl jmenovitě včetně garantů a všem 
upřímně poděkoval ze jejich odvedenou práci. Zvláště poděkoval za aktivitu 
Tomáši Renčovi a Andrejovi Belajovi. Andrej Belaj se úspěšně zhostil projektu 
Lions Quest Slovakia, kde se mu podařilo získat finanční prostředky z LCI a 
vyškolit mnoho učitelů na Slovensku. Projekt byl uveden jako velmi úspěšný 
rovněž v zahraničních LCI periodikách.  
Tomáš Renčo se zhostil velmi pracného projektu výměny mládeže, který je velmi 
populární v rámci D122. 
 
Ad 16.) Lion Milan Nemrava, předseda volebního výboru následně oznámil 
výsledek volby nového vedení distriktu D122 na Lionský rok 2019-2020.  
Kvorum pro volbu bylo 69 delegátů. 
Pro jednotlivé kandidáty proběhlo tajné hlasování následovně: 
 
Kandidát na DG, DG Elect Pavol Mora 

pro 37 hlasů,  proti 31 hlasů neplatné hlasy: 1 
Kandidát na 1.VDG Čestmír Koželuha 

pro 64 hlasů, proti 3 hlasy, neplatné hlasy: 2 
Kandidát na 2.VDG Jaroslav Dzurik 

pro 28 hlasů, proti 38 hlasů, neplatné hlasy: 2 
Kandidát na 2.VDG Milan Ondruš 

pro 41 hlasů, proti 26 hlasů, neplatné hlasy: 1 
 
Konstatoval, že na základě výsledků hlasování, byli do funkcí na následující 
Lionský rok 2019-2020 byli řádně zvoleni: 

Pavol Mora jako budoucí Distriktní Guvernér D122 
Čestmír Koželuha jako budoucí 1.Vice Distriktní Guvernér D122 
Milan Ondruš jako budoucí 2.Vice Distriktní Guvernér D122. 

Popřál nově zvoleným představitelům distriktu dobré zdraví a úspěchů při jejích 
náročné misi v rámci D122.  
 
Ad 17.) Návrh rozpočtu na lionský rok 2019 – 2020 byl předáván delegátům 
v papírové formě při registraci. O rozpočtu proběhla diskuse s následujícími 
úpravami, které byly auditoriem odhlasovány.  
Kapitola 210 (cestovné) – změna z 1000,- EUR na 500,- EUR 
Kapitola 220 (Konvent v r.2020) změna z 800,- EUR na 1800,- EUR 
Kapitola 270 (V4) změna z 1000,- EUR na 500,- EUR. 
Následně byl rozpočet s těmito úpravami delegáty konventu schválen. (67 pro, 2 
proti, nikdo se nezdržel). 
 
Ad 18.) Lioni z LC České Budějovice uvedli, že mají zájem uspořádat konvent 
v jejích městě a okolí v roce 2020. Na konventu vystoupil s obrazovou 
dokumentaci prezident klubu Petr Schel. Následně hlasováním bylo místo pro 
budoucí jednání konventu delegáty schváleno. (68 pro, nikdo proti, 1 se zdržel). 
 
Ad 19.) IPDG Bohumír Krátky poděkoval delegátům za udělení absolutoria. 
 

https://www.lci-d122.org/data/editor/File/FINANCE/2019-2020/LCI-D122_SchvalenyRozpocet2019-20.pdf


Ad 20.) Usnesení konventu přednesla předsedkyně návrhového výboru Emilie 
Štěpánková. Návrh Usnesení byl jednomyslně delegáty schválen. Schválený text 
Usnesení je ZDE. 
 
21.) Konvent byl ukončen poděkováním delegátům za účast a požádáním, aby se 
všichni soustředili na schody divadla, kde byla následně provedena fotografie 
delegátů.  
 
 
V Praze dne 7.6.2019 (revize 18.6.2019) 
Zapsal Anton Gerák, sekretář kabinetu. 
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