ZÁPIS
z jednání XXVIII. konventu LCI – D 122, ČR a SR
konaného formou videokonference dne 22. 5. 2021
XXVIII. konvent LCI – D 122, ČR a SR se z důvodu epidemiologické situace a
omezením cestování mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
související se šířením nákazy onemocnění Covid-19 konal formou
videokonference
Přítomni – delegáti dle prezenční listiny
Program – viz. přílohy (původní program a program po schválené změně)
Prezence delegátů a ověření mandátů probíhalo od 8:00 hodin, s ohledem na
některé technické problémy byla guvernérem prodloužena doba ukončení
ověření mandátů do 9:45 hodin
Zahájení v 10:00 hod
Ad 1) a 2)
Jednání konventu řídil guvernérem jmenovaný ceremoniář konventu Lion Milan
Taškár, přivítal všechny zúčastněné, zvláště pak hosty – ID Daniela Isenricha a
PDG Kurta Sebalda. Delegáty rovněž seznámil s organizačními pokyny a zejména
způsoby hlasování, jak jsou upraveny jednacím řádem konventu.
Konvent poté oficiálně zahájil DG Čestmír Koželuha, který současně oznámil, že se
jedná o společné shromáždění delegátů spolku Lions Clubs International – Distrikt
122, České republika a Slovenská republika se sídlem v Praze, IČO 75077531, a
občianskeho združenia Lioni SR a ČR, D 122, se sídlem v Nitre, IČO 53706331.
DG Čestmír Koželuha následně podal zprávu o aktuálním stavu distriktu – pokud
jde o počty klubů a členů, dva kluby byly zrušeny rozhodnutím LCI (LC Banská
Bystrica a LC Heart of Slovakia), 11 slovenských klubů zatím zůstává ve statu quo
a nemohou se konventu účastnit. LC Krupina naopak splnil podmínky LCI, je in
good standing a na konventu má svého delegáta. Dva kluby nemohly na konvent
vyslat delegáty (LC Brezno a LC Praha Orel), neboť neměly k datu 7. 5. 2021 (15
dní před konventem) zaplaceny příspěvky do administrativního fondu distriktu.
Ad 3)
S poděkováním za pozvání a pozdravem XXVIII. konventu LCI – D 122, ČR a SR
vystoupil ID Daniel Isenrich. Objasnil delegátům složení a úlohu Rady
mezinárodních ředitelů, její pravomoci, povinnosti a práva, organizaci, činnost.
Zvláště se věnoval pravomocem divize administrace klubů a distriktů a Legal
Committee a jejich postavení. Poděkoval za práci guvernérovi distriktu Čestmíru
Koželuhovi, zvláště za jeho nasazení v nelehkém roce. Popřál budoucímu
guvernérovi mnoho štěstí a úspěchů v jeho práci a všem delegátům úspěšný
konvent. Vyslovil naději, že hlasování o bodu 6) programu konventu dopadne
tak, jak je to pro distrikt důležité, žádoucí a správné.
PDG Kurt Sebald poděkoval za pozvání na konvent, pozdravil všechny přítomné.
Připojil se k přání ID Daniela Isenricha, popřál úspěšný konvent a budoucímu
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guvernérovi lepší období, nežli absolvoval DG Čestmír Koželuha. Vyslovil respekt
k stávajícímu guvernérovi, ocenil jeho snahu nalézt správnou cestu a připravit
podmínky pro dobré fungování distriktu do budoucna.
Ad 4)
Ceremoniář oznámil složení výborů konventu jmenovaných guvernérem:
Mandátový výbor – předseda PDG Radim Dvořák (CS), členové DG Čestmír
Koželuha, Lionka Anna Koželuhová.
Volební výbor – předseda Lion Matouš Bolek, členové Lion Jan Haur, Lionka Jana
Kopačková.
Návrhový výbor – předsedkyně PDG Emilie Štěpánková, členové PDG Vojtěch
Trapl, Lion Vladimír Vaník.
Ceremoniář poté před schválením programu vyzval delegáty k případnému
předložení pozměňovacích návrhů programu.
PDG Emilie Štěpánková přednesla návrh na změnu bodu programu číslo 5, a to
namísto kontroly plnění usnesení XXVII. konventu LCI – D 122, ČR a SR
v Pardubicích, kontrola plnění usnesení mimořádného konventu LCI – D 122, ČR
a SR ze dne 19. 9. 2020.
Návrh na změnu programu konventu byl schválen (kvórum 72, pro návrh 67
delegátů, proti návrhu nikdo, zdrželo se 5 delegátů).
Poté proběhlo hlasování o programu konventu ve znění schválené změny. Návrh
programu ve znění této změny byl schválen (kvórum 73, pro návrh 68, proti
návrhu nikdo, zdrželo se 5 delegátů)
Ad 5)
Kontrolu plnění usnesení mimořádného konventu LCI – D 122, ČR a SR konaného
dne 19. 9. 2020 provedl sekretář kabinetu PDG Radim Dvořák. Konstatoval, že
všechny úkoly uložené mimořádným konventem guvernérovi distriktu byly
splněny. DG Čestmír Koželuha doplnil, že se nepodařilo realizovat zápis změny
statutárního orgánu a sídla organizační složky na Slovensku. Návrh byl řádně
podán, MV SR však odmítlo změny realizovat.
Ad 6)
K jím předloženému záměru redistrictingu vystoupil DG Čestmír Koželuha.
Přednesl důvody pro předložení tohoto návrhu konventu – odkázal na výsledky
Studie proveditelnosti rozdělení D 122 na dva samostatné provizorní distrikty a
na požadavek Rady mezinárodních ředitelů a GAT teamu. Je třeba zjistit skutečný
názor všech lionských klubů v distriktu. Poukázal na jednání klubů, které jsou
aktuálně ve statu quo a na potřebu transparentního vyjádření názoru většiny.
Konventem odsouhlasené řešení se pak stane závazným a nezpochybnitelným
pro všechny Liony a lionské kluby v LCI – D 122, ČR a SR. Požádal delegáty o
zodpovědný přístup k hlasování o tomto bodu programu.
V rozpravě vystoupil 1. VDG Milan Ondruš, který zdůraznil, že má k sdělení
stanoviska mandát od svého klubu (LC Žilina) a současně od LC Martin. Záměr
vytvoření samostatných distriktů na území každé z republik sice považuje za
legitimní, avšak všechny aktivity a procesy s tím související musí probíhat bez
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nátlaku, otevřeně, slušně, bez emocí a za přísného dodržování stanovených
pravidel, a to tak, aby nové distrikty byly životaschopné, nevyžadovaly zvýšenou
finanční náročnost (poplatky na činnost), byly schopné organizovat distriktní
projekty alespoň v takovém rozsahu, jako ve společném distriktu. Velmi důležitý
je také dostatek ochotných, schopných a kvalifikovaných Lionů na pozice leadrů
v každém takovém distriktu. Na rozdělení společného distriktu ještě čas
nedozrál. Společná historie a výborné vzájemné vztahy naopak potvrzují
historickou sounáležitost a životaschopnost společného distriktu. Vytvoření
samostatných distriktů považuje za dlouhodobý cíl, ke kterému jistě dospějeme
přátelským a konsenzuálním způsobem. Těsně před konventem jsme všichni
opět byli zahlcováni e-maily od zastánců těch, kteří byli z našeho hnutí již
vyloučeni, patrně s cílem delegáty ovlivnit a narušit proces konsolidace distriktu.
Nenechme se tím znechutit.
V rozpravě dále vystoupil GST Jaroslav Dobiš, který odkázal na závěry Studie
uskutečnitelnosti rozdělení distriktu na dva samostatné provizorní distrikty.
Podrobně seznámil delegáty s celým procesem, jehož výsledkem tyto závěry
byly, jmenoval Liony, kteří se na studii podíleli. Tyto závěry, které jsou již několik
měsíců umístěny na distriktním webu, pak pro delegáty rekapituloval.
Nejdůležitější je, že většina respondentů průzkumu, který byl součástí studie,
rozdělení v současné době odmítla. Přestože klubům, které žádaly rozdělení
distriktu, byla opakovaně nabízena spolupráce na studii, žádný z nich se jí
nezúčastnil, na nabídky nereagovaly. Výsledky studie pak byly podkladem pro
zpracování návrhu nové organizační struktury distriktu, která je tomuto
konventu předkládána. Na nevyžádané e-maily, které byly rozesílány před
konventem, jsme nereagovali, neznáme odesílatele, nevíme, čím jménem jednají.
Výbor pro feasibility study i Výbor pro konstituci a stanovy trvá na tom, že
dosavadní organizační struktura distriktu byla v souladu s právním řádem obou
našich států, nebránila klubovému životu, který je podstatou hnutí. Nová
organizační struktura vychází především z námitek prezentovaných od roku
2019 a vytváří nové, lepší podmínky pro práci. Nemění vnitřní způsob života
v distriktu, avšak zavádí a doplňuje podmínky pro případný budoucí
redistricting tak, aby odpovídal potřebám a možnostem distriktu a klubů, nikoli
však individuálním zájmům jednotlivců. V našem hnutí panuje svoboda názorů a
vůle, a tomu by měly odpovídat i iniciativy. Zejména klubový život by neměl
fungovat tak, že kritici budou jiným ukládat úkoly. Kritika musí zároveň
nabídnout vlastní řešení a konkrétní realizační postup, musí získat ostatní pro
taková řešení korektním přístupem. Každý má v budoucnu možnost připravit
vlastní návrhy a nabídnout řešení. Je třeba si položit otázku, co by přineslo
okamžité rozdělení distriktu v aktuální situaci. Vyjádřil naději, že delegáti dají
šanci navrhované podobě zejména organizační struktury, o které je přesvědčen,
že přinese dobré podmínky pro práci našich klubů i celého distriktu.
Lion Peter Olexa v dalším příspěvku v rozpravě uvedl, že má mandát k sdělení
názoru celého LC Košice. Poděkoval a vyslovil podporu všem, kteří se zasloužili o
to, že dnes všichni společně, družně a kamarádsky můžeme zasedat na konventu,
který je společný pro Čechy i Slováky. Vyjádřil také poděkování za podporu ze
zahraničí a zejména z LCI. Vedení distriktu muselo učinit těžká rozhodnutí, která
konečně rozptýlila zamlžující sdělení, v klubech se začalo „lépe dýchat“, uklidnila
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se atmosféra a s tím se pojí i nová energie do práce. V LC Košice se rozběhly
aktivity sice již plánované delší dobu, které však byly i díky nedobré atmosféře
utlumené. Dnes stojíme na důležité křižovatce, ale je důležité, že stále kráčíme po
společné cestě, navzdory snahám o zmaření dosavadního postupu. LC Košice se
opakovaně vyjádřil, že po této společné cestě chce jít i nadále. Dnes budeme
hlasovat o budoucnosti, o případném rozdělení distriktu, s nímž LC Košice
nesouhlasí. Členům klubu nikdy nevadila dosavadní právní forma existence
distriktu, pracují na lokální úrovni. Po obeznámení se z důvody vytvoření nové
organizační struktury se však klub jednoznačně vyslovuje pro její schválení.
Vytváří se tak systém, v němž si své budoucí uspořádání budou oba národy
spravovat podle své budoucí vůle. Je to také významný krok, jímž je projevena
dobrá vůle vůči těm klubům, které v nedávné minulosti projevily přání existovat
jinak. Nová struktura dává oběma národům relativní samostatnost, přitom stále
umožňuje společné fungování. Toto řešení považuje za skvělé a děkuje za něj.
Závěrem uvedl, že delegáti LC Košice budou hlasovat proti rozdělení distriktu a
pro vytvoření nové organizační struktury. Poděkoval za práci a za záchranu
guvernérovi Čestmíru Koželuhovi a celému jeho týmu, který za ním stojí. Vyslovil
také podporu budoucímu guvernérovi Milanu Ondrušovi. Oba jsou rovní, jejich
řeč přímá a hovoří za ně činy, pracují formou drobné stimulace na lokální úrovni.
Věří, že náš distrikt právě takoví lidé dokážou posunout dál a na vyšší úroveň.
Přeje jim klid a pohodu pro budoucí práci.
V rozpravě pokračoval IPDG Jan Kalaš, který uvedl, že je v lionském hnutí 27
roků, byl věkově nejstarším guvernérem a ve dvou letech po sobě vykonává
pozici IPDG, což je v historii distriktu poprvé. Prošel řadou pozic v klubu i
v kabinetu. Jako guvernér převzal konsolidovaný distrikt a ve stejném stavu jej
předal svému nástupci. Velkým překvapením byl pro něj náhlý zvrat po ukončení
jeho funkčního období, zejména tlak na vytvoření samostatného slovenského
distriktu bez jakéhokoli respektu k pravidlům. Výsledkem toho je, že dnes
stojíme před rozhodnutím, zda zachovat náš společný distrikt, nebo začít
pracovat na jeho rozdělení. Nesouhlasí s tím, aby byl distrikt v současné době
rozdělen, neboť na to nejsou vytvořeny podmínky. Je nás málo i na vytvoření
společného řádného distriktu. Nemáme dostatek kvalifikovaných Lionů na
vedoucí pozice, kteří by je byli ochotni a schopni zastávat. Dalším důvodem
nesouhlasu jsou naše vzájemné vztahy, které byly po celou dobu, kdy je Lionem,
velice dobré. Nechtěl by, aby naše přátelství nyní skončilo rozchodem jen proto,
že si to někteří jednotlivci přejí, aniž by byli ochotni respektovat lionská pravidla,
platná na celém světě. Také by nechtěl zklamat slovenské přátele, kteří byli
dlouhou dobu vystaveni nátlaku, nevybíravému chování a někdy i urážkám jen
proto, že se hlásili k pokračování naší společné historie. Navíc má obavy i z toho,
že by při okamžitém rozdělení distriktu zaniklo lionské hnutí na Slovensku a
pravděpodobně i v České republice. Nechtěl by být takové situace svědkem.
Jako poslední v rozpravě vystoupil ZCh František Novotný, který je členem
největšího klubu v distriktu (LC Praha Bohemia Ambassador), v minulém roce
byl prezidentem klubu a nyní jako zónový chairman má poznatky i z jiných
pražských klubů. Zaznamenal otázky, jako například proč dělit společný distrikt,
když lionské hnutí je nadnárodní, proč dělit společenství, které je přátelské a
funkční, co má dělení distriktu společného s tím, proč jsme do lionského hnutí
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vstupovali a co dobrého by nám rozdělení distriktu přineslo. Pokud členové
klubů něco preferují, je to činnost a aktivita ve vlastních klubech, přátelské
setkávání, poté setkávání mezi kluby navzájem a podpora distriktních projektů.
Pokud členové a kluby od distriktu něco potřebují, je to především podpora
vedení silného distriktu a zachování dobrého jména, za které se mohou postavit
a kterým se mohou pochlubit. Kluby potřebují rozšiřovat členskou základnu, což
lze opět jen v hnutí s dobrým jménem a přitažlivým programem. Dá se
jednoznačně říct, že většina českých klubů podporuje pokračování společného
distriktu jako společenství, které podporuje zásady rovnoprávnosti, slušnosti a
vzájemné úcty. Sám získal za dobu svého členství řadu přátel mezi slovenskými
Liony a považoval by za velmi nešťastné a smutné dosavadní vzájemnost rozbít.
Kdybychom tolik energie, kterou někteří, zde nepřítomní, věnovali
nepříjemnostem, dali do naplnění hesla „We serve“, byli bychom dnes
společensky a morálně dále. Závěrem vyslovil přesvědčení, že dnešní konvent má
šanci a možnost naše lionské hnutí posunout kupředu, k tomu přeje šťastnou
volbu.
V diskusi po rozpravě Lionka Sylvia Klein (LC Piešťany) poděkovala všem za
příspěvky v rozpravě, s nimiž se ztotožňuje.
Dále v diskuzi k tomuto bodu programu vystoupili:
Lion Juraj Detvay (LC Nitra) vyjádřil jménem svým i svého klubu jednoznačné
souhlasné stanovisko k pokračování v lionské práci ve společném distriktu a
současně přesvědčení, že spolupráce bude ještě intenzivnější.
ID Daniel Isenrich označil hlasování o tomto bodu programu za rozhodující pro
budoucnost. Ať se delegáti rozhodnou pro či proti rozdělení distriktu, nesmí to
ovlivnit přátelství mezi oběma zeměmi. Doporučil, aby se delegáti při svém
rozhodování dívali do budoucna a poslouchali hlas svého srdce. Měli by
zapomenout na vše, co se v posledních měsících řeklo či napsalo. Dnes mají
možnost rozhodnout o budoucnosti. Pokud se rozhodnou pro rozdělení distriktu,
čeká všechny spousta práce. Doprovází náš distrikt více než rok a půl a za tu
dobu přečetl více než 500 e-mailů o stavu v distriktu. Přislíbil, že pokud se
konvent rozhodne pro rozdělení distriktu, bude nás podporovat i v budoucnu.
Lion Luboš Borka (LC Mariánské Lázně) uvedl, že v klubu se drží hesla „Všichni
lidé bratry jsou“ a názor klubu je takový, že máme zůstat spolu.
PDG Vojtěch Trapl poukázal zejména na to, že byla vypracována „feasibility
study“, která je pro nás závazná a dává na otázku redistrictingu jedinou
odpověď. Osobně jako první guvernér distriktu se svým hlasem vyjádří proti
rozdělení distriktu.
PDG Emilie Štěpánková nebude v současné situaci hlasovat pro rozdělení
distriktu, nejsou pro to splněny podmínky. Hlavně však nezradí slovenské
přátele, kteří vyjadřují přání i nadále působit ve společném distriktu.
PDG Radim Dvořák měl tu čest být rovněž v týmu guvernéra, který byl po
dlouhou dobu zaměstnáván nepříjemnou situací v distriktu. Lionská práce by
však měla být směřována vůči potřebným. Zrušením dvou klubů, odkud útoky
proti společnému distriktu vesměs směřovaly, je distrikt očištěn a není důvod
pro jeho rozdělení. Vnímá hlasy zejména od slovenských Lionů, kteří chtějí zůstat
ve společném distriktu, proto rovněž bude hlasovat pro jeho zachování.
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DG Čestmír Koželuha zdůraznil, že Lion nikdy nemůže ustoupit jakémukoli
nátlaku ze zlé vůle. Nad všemi pravidly stojí etický kodex, jehož zásadní zásady
připomněl.
PDG František Kočka doplnil, že naše pozitivní energie musí směřovat nejen mezi
přítomné delegáty konventu, ale i mezi ostatní Liony a vyjádřil přesvědčení, že
nové vedení distriktu ji takto bude projevovat a šířit.
Lion Miroslav Šušol (LC Pezinok Bozín) za svůj klub poukázal na dobré
myšlenky, které lionské hnutí přináší, a to především lidem v regionu, kde kluby
působí. Tak naše kluby fungují, velmi dobré vzájemné vztahy mají kluby obou
zemí. Oceňuje, že se pracovalo na vyřešení všech základních otázek fungování
distriktu. Klub zatím stojí o zachování společného distriktu a těší na další
společná setkání.
Ve veřejném hlasování delegáti odpovídali na otázku „Chci rozdělit společný
Distrikt 122 na dva samostatné provizorní distrikty v lionském roce 2021-2022“.
Návrh na rozdělení distriktu nebyl přijat (kvórum 73, proti rozdělení 67, pro
nehlasoval nikdo, zdrželo se 6).
Ad 7) a 8)
Předsedkyně Výboru pro konstituci a stanovy PDG Emilie Štěpánková předložila
konventu návrh na nové organizační uspořádání distriktu a s tím spojené
dokumenty vypracované tímto výborem. Jedná se o nové stanovy spolku Lions
Clubs International – District 122, Česká republika a Slovenská republika,
stanovy občianskeho združenia Lions Clubs International – District 122,
Slovenská republika a Česká republika, Konstituci a stanovy společného Lions
Clubs International – District 122, Česká republika a Slovenská republika,
Příspěvkový řád a Smlouvu o přátelských vztazích mezi českým spolkem a
slovenským občianskym združením. Všechny dokumenty jsou v obou jazykových
mutacích. Informovala o tom, že na Slovensku již bylo občianske združenie
registrováno Ministerstvem vnitra SR. Dále zdůraznila, že všechny české i
slovenské kluby budou členy obou těchto subjektů, přičemž občianske združenie
bude vykonávat svoji činnost na území Slovenské republiky a spolek na území
České republiky. Je tomu tak proto, že náš distrikt byl institucionalizován jako
společný a takto jsme dosud v LCI evidováni. Takto budeme fungovat do té doby,
dokud nebudou splněny podmínky pro rozdělení distriktu, které jsou pevně
zakotveny ve smlouvě. Uvedla dále, že ani dosavadní uspořádání distriktu nebylo
v rozporu s právním řádem žádné z obou republik. Z organizačního schématu,
které je přílohou důvodové zprávy, však vyplývá rovnoprávnější postavení klubů
v obou zemích. Předkladatelé dokumentů se snažili především o spravedlivé,
transparentní a rovnoprávné uspořádání, o zachování autonomie vůle těch, kteří
chtějí v našem hnutí realizovat své právo na sdružování. V podrobnostech
odkázala na samotný obsah všech předkládaných dokumentů a důvodové
zprávy, které byly všem klubům k dispozici s dostatečným časovým předstihem
v souladu se stávající Konstitucí a stanovami LCI – D 122, ČR a SR. Závěrem
uvedla, že o všech dokumentech bude probíhat jediné hlasování, neboť žádný
z předložených dokumentů nemůže obstát samostatně a všechny jsou vzájemně
provázány.
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V diskusi položil Lion Igor Kamačai (LC Pezinok) otázku, proč musí být české i
slovenské kluby členy obou subjektů. PDG Emilie Štěpánková zopakovala, že
v LCI jsme stále registrováni jako společný distrikt, do kterého patří Lioni
z České republiky a Slovenské republiky. Již z tohoto důvodu je vyloučeno, aby na
Slovensku existovalo sdružení, jehož členy by byly pouze slovenské kluby a mělo
by tomu odpovídající název (stejně tak v České republice). Právě tento problém
nastal v případě tzv. Asociácie, tedy občianskeho združenia založeného na území
Slovenské republiky s tím, že na tomto území bude vyvíjet činnost a jejími členy
byly pouze slovenské kluby. Následoval úkol LCI – zrušit tuto nelegitimní entitu,
neodpovídající tomu, jak je distrikt evidován v LCI, který dosud není splněn.
Abychom dostáli všem pravidlům, volili jsme cestu dvojího členství. Pro vlastní
práci klubů v obou zemích nové dokumenty nepřinášejí v podstatě žádnou
změnu. 1.VDG Milan Ondruš doplnil, že ze strany LCI bylo právě tzv. Asociácii
vytýkáno, že se ze společného distriktu vyčleňuje jeden národ. Proto samostatná
slovenská či česká lionská organizace není z pohledu LCI přípustná.
Ve veřejném hlasování byly schváleny všechny dokumenty předložené Výborem
pro konstituci a stanovy v obou jazykových mutacích (kvórum 73, pro 68, proti
nikdo, zdrželo se 5).
Ad 9)
Předsedkyně Výboru pro konstituci a stanovy PDG Emilie Štěpánková předložila
návrh výboru na zrušení organizační složky LIONS CLUBS INTERNATIONAL –
District 122, Česká republika a Slovenská republika se sídlem v Bratislavě.
Uvedla důvody – pro Ministerstvo vnitra SR, kde je organizační složka
registrována, je rozhodnutí shromáždění delegátů potřebné, organizační složka
se schválením předchozích dokumentů stala nadbytečnou (na Slovensku místo ní
vzniklo samostatné občianske združenie), nevyvíjí žádnou činnost, a ne měl by
na nás již dopadat zákon o organizacích s mezinárodním prvkem, který byl v ČR
zrušen, ale dosud platí na Slovensku, neboť oba subjekty budou vyvíjet činnost
pouze na území dané republiky.
Ve veřejném hlasování bylo jednomyslně rozhodnuto o zrušení organizační
složky na Slovensku.
Ad 10)
Předseda nominačního výboru PDG Jan Štěrba jménem tohoto výboru oznámil,
že uchazeči o pozici guvernéra distriktu Milan Ondruš a prvního viceguvernéra
distriktu Josef Ciglanský splňují všechny podmínky stanovené Mezinárodní
konstitucí a stanovami LCI pro tyto pozice. Na pozici druhého viceguvernéra se
nepřihlásil žádný uchazeč.
Ceremoniář konventu Milan Taškár vyzval přítomné delegáty k případné
nominaci na pozici druhého viceguvernéra. Žádný z přítomných delegátů se
k nominaci nepřihlásil. Ceremoniář proto prohlásil, že tato pozice je pro
následující lionský rok zatím uvolněná.
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Ad 11)
1.VDG Milan Ondruš se představil přítomným delegátům, uvedl stručně svůj
životopis osobní i profesní. Zdůraznil úlohu guvernéra jako vrcholného
představitele LCI v distriktu, zejména jeho povinnosti a odpovědnost, potřebu
znát všechna pravidla a mít za sebou kvalitní tým. Za podstatnou považuje
důvěru Lionů, o kterou se na tomto konventu uchází. Práci na pozici guvernéra
vnímá jako službu všem Lionům v distriktu a jako svůj závazek. Nastavil si po
dohodě s rodinou priority tak, aby měl v následujícím roce pro lionské hnutí co
nejvíce času a aby mohl úřad guvernéra zastávat co nejzodpovědněji. Pokud
důvěru delegátů dostane a následně bude Radou mezinárodních ředitelů na
pozici guvernéra jmenován, bude prosazovat ve vedení distriktu proaktivní
přístup ke klubům. Kluby musí cítit, že jsou důležitou součástí distriktu a LCI. Za
pomoci členů vedení distriktu a pastguvernérů chce stabilizovat situaci
v distriktu a nastavit procesy tak, aby nevyvolávaly konfrontační nálady a
neodváděly nás od lionské práce. Základy jsou položeny dokumenty schválenými
tímto konventem. Dále uvedl, že neuznává kolektivní vinu, proto za situaci
způsobenou činností tzv. Asociácie neviní kluby, ale jednotlivce. Podává ruku
každému z těchto klubů, kdo se rozhodne normalizovat vztahy s distriktem a
pracovat dále ve smyslu našich předpisů a pravidel. Rád by se setkal s co
největším počtem Lionů, zlepšil reportování do LCI, podílel se na získávání
nových členů a zakládání nových klubů. Věří, že pomine pandemická situace i
nepříjemnosti v distriktu a budeme pokračovat v naší společné práci a nadále se
přátelsky setkávat.
2.VDG Josef Ciglanský se rovněž představil osobně i profesně. Byl jedním
z prvních Lionů v našem distriktu, zastával dlouhé roky pozice ve vedení klubu a
následně v kabinetu distriktu. Chtěl by v pozici 1.VDG pomoci novému
guvernérovi nastolit v našem hnutí klidné podmínky pro činnost klubů. Po
dlouhé době, kdy jsme se nemohli osobně setkávat, se budeme moci věnovat
našim klubovým a distriktním projektům. Chtěl by se rovněž věnovat růstu
členské základny, protože poslední období nám ukázalo, jak je stabilní a
semknutá členská základna důležitá.
Ad 12) a 17)
V tajném hlasování, které proběhlo formou e-mailového hlasovacího formuláře,
byli zvoleni oba kandidáti – Milan Ondruš na pozici guvernéra distriktu a Josef
Ciglanský na pozici prvního viceguvernéra distriktu pro lionský rok 2021-2022.
Výsledky hlasování oznámil předseda volebního výboru Lion Matouš Bolek.
Ad 13)
Zprávu revizorů účtů o hospodaření distriktu v lionském roce 2019-2020
přednesl Lion Jozef Stehlík. Odkázal na její písemné vyhotovení, které je
umístěno na distriktním webu. Zdůraznil, že všechny pohyby na účtech jsou
zachyceny v bankovních výpisech, doklady těmto výpisům odpovídají.
Konstatoval, že bohužel předchozí guvernér p. Mora odebral dispoziční právo
k oběma distriktním účtům v korunách i eurech pokladní distriktu dne 11. 2.
2020 a sám disponoval s prostředky na účtech až do 7. 7. 2020. V tomto období
realizoval úhrady, které nebyly doloženy řádnými účetními doklady a dosud tyto
podklady nebyly ani přes výzvy guvernéra předloženy. Podrobný rozbor těchto
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plateb i dalších problémů, které je potřeba vyřešit, je uveden v písemné zprávě
Výboru pro prověrku hospodaření distriktu, jmenovaném guvernérem 27. 11.
2020. Uvedl konečné stavy finančních prostředků na obou účtech. Odkázal na
souhrnnou tabulku příjmů a výdajů zpracovanou pokladní distriktu, které
odpovídají pohybům na účtech a účetním dokladům. Konstatoval závěrem, že
účetnictví distriktu je správně vedeno a je úplné, odpovídá skutečnosti a je
správným podkladem pro zprávu o plnění rozpočtu.
Zpráva revizorů účtů byla delegáty konventu vzata na vědomí.
Po tomto bodu programu se s delegáty konventu rozloučili z pracovních důvodů
hosté – ID Daniel Isenrich a PDG Kurt Sebald. Pogratulovali k výsledku voleb a
vyjádřili potěšení z rozhodnutí o nové organizační struktuře. Popřáli mnoho
úspěchů všem Lionům distriktu v další činnosti.
Ad 14)
Na pozici revizorů účtů byli navrženi Lioni Jozef Stehlík (LC Žilina) a Milan
Horáček (LC Praha Strahov San Giorgio). Oba kandidáti byli jednomyslně zvoleni
revizory účtů pro lionský rok 2021-2022.
Ad 15)
Zprávu o předběžném hospodaření distriktu za lionský rok 2020-2021 k datu 30.
4. 2021 přednesla pokladní kabinetu Jarmila Bokorová. Uvedla, že pandemická
situace v tomto lionském roce poznamenala naše aktivity i náš rozpočet.
Odkázala na písemný materiál umístěný na distriktním webu, informovala o tom,
že klubům byly vráceny příspěvky na výměnu mládeže a časopis zaplacené na
tento rok. Slovenské kluby, které jsou ve statu quo, nezaplatily příspěvky do
administrativního fondu distriktu. Ke dni 30. 4. 2021 hospodaříme s přebytkem
17 094 EUR, žádné další příjmy se neočekávají, výdaje by měly být ještě na
dopravu pastelek, na organizování konventu a vedení účetnictví. Ušetřené
prostředky navrhuje převést do následujícího roku.
Zpráva pokladní kabinetu byla delegáty konventu vzata na vědomí.
Ad 16)
Souhrnnou zprávu o distriktních projektech přednesl sekretář kabinetu PDG
Radim Dvořák. Odkázal na její písemné vyhotovení, které je umístěno na
distriktním webu, zdůraznil aktivity, které bylo možno realizovat i v době
epidemiologických opatření, byť v omezené formě (měření zraku předškolních
dětí – Lví/Levie očko, Bílá/Biela pastelka, spolupráce se SONS ČR, opětovné
navázání spolupráce s ÚNSS, Mírový plakát, sběr použitých brýlí). Pokud jde o
mezinárodní projekty – Sight First pokračoval (měření zraku, sběr použitých
brýlí), jumelage s bavorskými distrikty se nemohla z důvodu pandemie
uskutečnit. K projektu LOEC doplnil informace IPDG Jan Kalaš, který uvedl, že
v tomto roce nebylo možno pořádat semináře, ve FNKV v Praze však bylo
obnoveno označení objektu v areálu nemocnice a zviditelnění našeho distriktu
velmi důstojným způsobem, a to díky osobnímu nasazení i finančnímu
zabezpečení současného guvernéra Čestmíra Koželuhy. Bohužel, minulý
guvernér p. Mora se tomuto projektu vůbec nevěnoval. Zatím je pro následující
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rok příslib sponzorských prostředků pro pořádání seminářů, bude-li to
z hlediska epidemiologického možné. Odkázal rovněž na popis projektu a
informace o něm na distriktním webu.
Ad 17)
Zvolený kandidát na guvernéra distriktu, dosavadní 1.VDG Milan Ondruš
poděkoval delegátům za vyslovenou důvěru. Tento úřad přijímá jako závazek
vůči všem Lionům distriktu. Lionská práce je o hledání toho, co nás spojuje, a
nikoli toho, co nás rozděluje. Věří, že jsme našli spravedlivé řešení nepříjemné
situace v našem distriktu. Bude rád, pokud co nejdříve uděláme tlustou čáru za
minulostí a budeme se věnovat současnosti a budoucnosti distriktu.
Zvolený kandidát na prvního viceguvernéra distriktu, dosavadní 2.VDG Josef
Ciglanský rovněž poděkoval delegátům za důvěru, kterou mu vyjádřili. Vyjádřil
uspokojení nad tím, že máme za sebou těžký rok jak z hlediska problémů
v distriktu, tak z hlediska zdravotního, spojeného s epidemií Covid-19, která
nedovolovala osobní setkání. Věří, že nový lionský rok nám opět přinese
vzájemná osobní setkání, těší se na lionský festival v Plzni v září tohoto roku.
Těší se na spolupráci se všemi.
Ad 18)
Návrh rozpočtu na lionský rok 2021-2022 přednesla pokladní kabinetu Jarmila
Bokorová. Delegáti měli tento návrh k dispozici před konventem, v písemné
podobě je rovněž umístěn na distriktním webu. V návrhu se nepočítá na
příjmové straně s příspěvky slovenských klubů, které jsou momentálně ve statu
quo. Je tomu tak, že bylo potřeba nastavit výdajovou stránku rozpočtu tak, aby
hospodaření nebylo ztrátové, neboť náš rozpočet musí být vyrovnaný. Část
ušetřených prostředků za letošní rok ve výši 8 440 EUR navrhuje převést do
příjmů pro příští lionský rok, z toho 6 340 EUR na humanitu, především na
výměnu mládeže (kemp v roce 2022) a 2 100 EUR na provoz, což nahradí
nevybrané příspěvky od slovenských klubů ve statu quo, které tyto příspěvky
dluží distriktu i za tento lionský rok a odmítají je platit. Podrobně pak popsala
částky, s nimiž rozpočet počítá na příjmové i výdajové straně s tím, že u výdajů
došlo k úsporám tak, aby byl rozpočet vyrovnaný. Vyjmenovala projekty, na
které budou vynakládány prostředky, a naopak na které již prostředky nejsou
rozpočtovány. Každou položku v plánovaných výdajích rozpočtu pak zdůvodnila.
Doporučila delegátům, aby návrh rozpočtu předložený konventu schválili.
1.VDG Milan Ondruš jako spoluautor návrhu rozpočtu doplnil k projektu
Bílá/Biela pastelka, že na tento projekt je celkem rozpočtováno cca 7 400 EUR,
počítá se s tím, že od klubů bude vybrána částka 4 100 EUR, zbylá částka bude
pokryta z jiných zdrojů.
Ve veřejném hlasování byl návrh rozpočtu distriktu na lionský rok 2021-2022
jednomyslně přítomnými schválen (kvórum 72, pro 64, proti nikdo, zdrželo se 8
– nepodařilo se navázat spojení)
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Ad 19)
O uspořádání XXIX. konventu LCI – D 122, ČR a SR se uchází Lions Club Nitra. Za
tento klub pozval na příští konvent všechny Lionky a Liony distriktu jeho
prezident Juraj Detvay. Ve svém vystoupení zmínil historii a tradice města Nitra,
vyjádřil přesvědčení, že se v Nitre budou účastníci konventu dobře cítit. Klub je
připraven vytvořit nejméně takové podmínky, jaké měli účastníci již tří
konventů, které se v Nitre v minulosti uskutečnily. Doufá, že za rok již bude
taková situace, že se konvent bude moci konat s osobní účastí, že se Lionky a
Lioni budou moci osobně setkat, vyměnit si své názory a zkušenosti.
IPDG Jan Kalaš v diskusi k tomuto bodu uvedl, že město Nitra a nitranský klub
může jen vřele doporučit, účastnil se všech tří konventů, které v minulosti v Nitre
proběhly, vždy byly klubem skvěle připraveny. Vyjádřil potěšení nad tím, že se
Nitra opět o pořádání konventu uchází a chce se ujmout nelehké práce spojené
s přípravou konventu.
1.VDG Milan Ondruš uvedl, že se do Nitry velmi těší, jménem svého klubu nabídl
pomoc na základě zkušeností s pořádáním konventu v nedávné době.
Rovněž DG Čestmír Koželuha poděkoval Lionům z LC Nitra, že se přihlásili
k uspořádání příštího konventu v tak krásném městě. Z osobní návštěvy klubu
měl ten nejlepší pocit, Lioni v Nitre jsou velmi noblesním a srdečným
společenstvím, jedná se o největší klub na Slovensku a dal distriktu již tři
guvernéry. Rovněž nabídl spolupráci a pomoc.
PDG Radim Dvořák také poděkoval Lionům z LC Nitra, druhého největšího klubu
v celém distriktu, za to, že se k pořádání příštího konventu přihlásili.
Ve veřejném hlasování bylo delegáty konventu jednomyslně schváleno město
Nitra jako místo konání XXIX. konventu LCI – D 122, ČR a SR v roce 2022.
Ad 20)
V diskusi položila PDG Emilie Štěpánková otázku revizorům účtů, zda
v souvislosti se závěry své zprávy o hospodaření distriktu za lionský rok 20192020 mají nějaký návrh na budoucí kroky.
Lion Jozef Stehlík v odpovědi uvedl, že problémy jsou popsány ve zprávě Výboru
pro kontrolu hospodaření distriktu v lionském roce 2019-2020, který byl
jmenován guvernérem distriktu po mimořádném konventu. Tento výbor
revizory požádal, aby jeho zpráva byla připojena ke zprávě revizorů účtů. Pokud
uznáme za vhodné, měli bychom vyzvat dotčené osoby, jimž byly rozhodnutím
tehdejšího guvernéra vyplaceny finanční prostředky bez standardních
náležitostí, aby tyto prostředky byly vráceny. Protože proti Lionům nelze podat
žalobu u soudu, vyslovil názor, že většina takto vyplacených prostředků bude
muset být vymáhána podle pravidel LCI. Veškeré podklady jsou k dispozici.
PDG Emilie Štěpánková v reakci na tuto odpověď navrhla, aby do návrhu
usnesení konventu byl začleněn úkol pro současného a nastávajícího guvernéra,
aby ve vzájemné spolupráci podnikli veškeré faktické i právní kroky k vymožení
neoprávněně vyplacených finančních prostředků a vrácení movitých věcí, jak to
vyplývá ze zprávy revizorů účtů.
Lion Jozef Stehlík za oba revizory s tímto návrhem vyslovil souhlas, uvedl, že sám
chtěl v tomto smyslu navrhnout znění jednoho z bodů usnesení dnešního
konventu.
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IPDG Jan Kalaš se dotázal, zda při zápisu nového statutárního zástupce spolku u
Městského soudu v Praze nevznikne problém s tím, že Vrchní soud v Praze dosud
nerozhodl o našem odvolání proti rozhodnutí o opětovném zápisu p. Mory jako
statutárního zástupce spolku.
PDG Emilie Štěpánková v odpovědi uvedla, že není v naší moci urychlit řízení
před Vrchním soudem v Praze. V návrhu usnesení dnešního konventu proto
bude pouze úkol pro současného i nastávajícího guvernéra, aby podali zprávu o
výsledku řízení o návrhu p. Mory na svůj opětovný zápis jako statutárního
orgánu spolku. Z hlediska zápisu nového statutárního orgánu pak není rozhodné,
u kterého soudu se momentálně spis nachází. Po 1. 7. 2021 splníme svoji
povinnost, podáme u Městského soudu v Praze návrh na změnu stanov a změnu
statutárního orgánu a tento soud o něm musí rozhodnout.
PDG Vojtěch Trapl doplnil, že bylo podáno odvolání proti neoprávněnému
návrhu na opětovný zápis p. Mory jako statutárního zástupce spolku, toto
odvolání bylo doplněno o rozhodnutí Rady mezinárodních ředitelů z dubna 2021
a ze 6. 5. 2021, jímž byl p. Mora zbaven členství v LCI, z čehož vyplývá nedostatek
jeho aktivní legitimace v tomto řízení.
Lion Peter Olexa se dotázal, zda není bez významu, kdo je statutárním zástupcem
spolku, když jsme dnes odsouhlasili zánik staré organizační struktury a vznik
nové.
PDG Emilie Štěpánková uvedla, že se jedná o spor, který běží již od loňského
roku a je třeba jej nějak ukončit. Vysvětlila genezi tohoto sporu a důvody, pro
které nelze vzít zpět odvolání a je třeba vyčkat rozhodnutí soudu. Spolek se
sídlem v Praze totiž nezanikne a jeho činnost bude pokračovat. Zanikne pouze
organizační složka na Slovensku a tam vzniká nový subjekt – občianske
združenie.
PDG Vojtěch Trapl doplnil, že jediná možnost, jak zabránit tomu, aby současný
guvernér byl ve spolkovém rejstříku nahrazen někým, kdo na to nikdy neměl
právo, bylo podání odvolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze a nyní je
třeba vyčkat výsledku odvolacího řízení. Očekáváme zamítnutí návrhu p. Mory
odvolacím soudem.
Lionka Jindra Švarcová jako prezidentka Lions Clubu Plzeň Bohemia vyslovila
potěšení nad tím, že jsme se dnes vydali na další společnou cestu, poblahopřála
nově zvolenému guvernérovi a prvnímu viceguvernérovi. Pozvala všechny do
Plzně na 15. slavnostní koncert k Světovému dni zraku, který je plánován na 8.
10. 2021 v Měšťanské besedě v Plzni.
DG Čestmír Koželuha vzpomněl na nepěkné události zejména posledních téměř
dvou roků, těší ho, že tato doba je za námi. Pozval všechny Lionky a Liony na
Lionský festival přátelství, který se uskuteční ve dnech 10. – 12. 9. 2021 v Plzni.
Prozradil také, že v těchto dnech oslaví 25. výročí své činnosti LC Plzeň Bohemia
a slavnostní večer při této příležitosti bude součástí festivalu, a to v pátek 10. 9.
2021. Lionský festival se bude konat v prostorách Plzeňského pivovaru, na jeho
přípravě se budou podílet všechny tři plzeňské lionské kluby, všechny Lionky a
všichni Lioni našeho distriktu jsou srdečně vítáni. Účast na festivalu již přislíbilo
několik aktuálně sloužících guvernérů z Německa, Švýcarska a Rakouska.
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Lion Ivo Friedjung (LC Praha Hartig) se otázal, kdo bude statutárním zástupcem
spolku se sídlem v Praze v následujícím lionském roce.
PDG Emilie Štěpánková poukázala v odpovědi na dnes schválené znění stanov, že
statutárním zástupcem spolku v Praze i občianskeho združenia na Slovensku
bude vždy ten viceguvernér, který bude členem klubu se sídlem na území daného
státu. Pokud je po dnešním konventu neobsazena pozice 2.VDG, je stanoven
přesný postup, jak tuto pozici obsadit a tento postup bude aplikován.
Lion Emil Pečík (prezident LC Žilina) uvedl, že jeho klub měl 20. výročí své
existence, jehož oslava musela být již dvakrát odložena z důvodu pandemické
situace. Protože je na podzim plánován lionský festival, patrně klub výročí oslaví
následující rok na plese.
Ceremoniář konventu Lion Milan Taškár poděkoval za čest, které se mu dostalo
tím, že jej guvernér jmenoval ceremoniářem a mohl delegáty konventem
provázet. Poděkoval všem, kteří respektovali pravidla diskuze na velmi
inteligentní úrovni. Popřál všem vše dobré v následujícím lionském roce.
Lionka Hana Morkosová (LC Praha Strahov San Giorgio) pogratulovala nově
zvolenému guvernérovi a viceguvernérovi a vyslovila velké poděkování všem,
kteří připravili konvent a všem, kteří strávili nespočet hodin nad přípravou
dokumentů dnes předložených konventu.
DG Čestmír Koželuha poděkoval za všechna slova uznání a za upřímnost,
s kterou byla pronesena.
PDG Lea Janků jménem brněnských klubů popřála nově zvolenému guvernérovi
a viceguvernérovi, aby následující časy již byly klidnější, aby mohli svou činnost
vykonávat v klidu a v pohodě. Poděkovala DG Čestmíru Koželuhovi za to, že
vydržel celý rok plný napětí pro nás všechny. Bylo to náročné fyzicky a
psychicky, zemřela nám řada významných členů, měli jsme problémy
s některými kluby a takovou situaci by již zažít nechtěla. Přeje všem hodně
zdraví.
Ad 21)
Návrh usnesení XXVIII. konventu LCI – D 122, ČR a SR přednesla předsedkyně
návrhového výboru PDG Emilie Štěpánková, která zdůraznila, že se jedná
současně o usnesení společného shromáždění delegátů spolku Lions Clubs
International – Distrikt 122, Česká republika a Slovenská republika se sídlem
v Praze, IČO 75077531, a delegátů občianskeho združenia Lioni SR a ČR, D 122,
se sídlem v Nitre, IČO 53706331.
K návrhu usnesení měl připomínku PDG František Kočka, který uvedl, že
guvernérovi a nastupujícímu guvernérovi nelze uložit úkol, aby zajistili zápisy
změn ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze a v evidenci Ministerstva
vnitra v Bratislavě. Je možno jim uložit pouze, aby podali na tyto zápisy změn
návrh.
Tato připomínka byla zcela akceptována a v tomto smyslu byl návrh usnesení
konventu okamžitě upraven.
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Žádná další připomínka k návrhu usnesení konventu nebyla vznesena, žádný
pozměňující návrh nebyl podán.
Ve veřejném hlasování byl návrh usnesení XXVIII. konventu LCI – D 122, ČR a SR
tak, jak byl formulačně precizován na základě připomínky PDG Františka Kočky
delegáty konventu schválen (kvórum 69, pro 62, proti nikdo, zdrželo se 7 díky
problému s připojením).
Ad 22)
V závěru konventu všem, zejména vedení distriktu, guvernérovi a jeho týmu,
poděkovali za práci, za zdárný průběh konventu, všechny pozdravili, vyjádřili
podporu novému vedení, přání všeho dobrého a naději na brzké osobní setkání
Lionky a Lioni Iveta Babjaková (LC Banská Bystrica LEA), Václav Baslík (LC Brno
Špilberk) Jarmila Bokorová (LC Piešťany), Lukáš Bolek (LC Plzeň City), Luboš
Borka (LC Mariánské Lázně), Roman Dietz (LC Teplice), Jaroslav Dobiš jménem
výborů pro feasibility study a pro konstituci a stanovy (LC Nitra), Marta Bolková
(LC Plzeň Ladies), Ivo Friedjung (LC Praha Hartig), Milan Horáček (LC Praha
Strahov San Giorgio), Libuše Novotná (LC Praha Ladies), František Novotný (LC
Praha Bohemia Ambassador), Emil Pečík (LC Žilina), Věra Přibylová (LC Rychnov
nad Kněžnou), Jaroslav Smazal (LC Plzeň City), Pavel Šimák (LC Tábor), Marcela
Štěrbová (LC Teplice Lioness Ladies), Jan Tajbl (LC Rokycany), PDG Vojtěch Trapl
(LC Praha Bohemia Ambassador), Emília Vichrestová (LC Prešov), Rastislav
Zdechovan (LC Banská Štiavnica), Jiří Mareš (LC Plzeň City), Yvette Skrdlik (LC
Praha Heraldic), Helena Jetelová (LC Praha Hartig), IPDG Jan Kalaš (LC Praha
Hartig), Igor Kamačai (LC Pezinok Bozín), Sylvia Klein (LC Piešťany), Lubomír
Kovář (LC Karlovy Vary), Josef Ledvina (LC Mariánské Lázně), Ján Machovič (LC
Krupina), Václav Mandys (LC Praha Bohemia Ambassador) a Otakar Morávek (LC
Pardubice).
Sekretář kabinetu PDG Radim Dvořák se připojil k velkému poděkování týmu
stávajícího guvernéra, vyslovil radost nad velmi přátelskou a dělnou atmosférou
konventu, vyjádřil hrdost, že mohl být členem týmu guvernéra. Výsledky jednání
konventu je velmi potěšen.
Ceremoniář Milan Taškár oznámil vyčerpání programu konventu, všem
poděkoval za spolupráci, za důvěru a za velkou trpělivost při této formě konání
konventu, se všemi delegáty se rozloučil a předal slovo guvernérovi distriktu.
DG Čestmír Koželuha poděkoval všem delegátům za účast, za velké pochopení a
trpělivost, za soustředěnost a trpělivost, za volbu, kterou prokázali svoji vůli
k dalšímu pokračování činnosti distriktu, za volbu nových nositelů úřadů
distriktu, za pozitivní energii. Poděkoval své rodině a svému velmi aktivnímu a
pracovitému týmu.
Poté oficiálně ukončil jednání XXVIII. konventu LCI – D 122, ČR a SR.
Jednání bylo ukončeno v 15:15 hodin
Zapsal PDG Radim Dvořák
Cabinet Secretary
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