
VYZVA ZMOCNĚNCE D122 PRO SPOLUPRÁCI SE 
SJEDNOCENOU ORGANIZACÍ NEVIDOMYCH A SLABOZRAKYCH 

ČESKÉ REPUBLIKY (SONS) – BÍLÁ PASTELKA 2019

Praha, 18. října 2019 / 9. listopadu 2019

Fellow Lioness a Lions,
členky a členové českých Lions klubů,
milí přátelé,

rád informuji, že jsem byl jmenován Guvernérem distriktu Lionem Palo Morou zmocněncem pro 
spolupráci se SONS, Bílá pastelka, pro tento úřední rok 2019 - 2020, a že jsem tento úřad s plnou 
odpovědností přijal. 

Mými skvělými a nepostradatelnými zástupci, které jsem pro jejich dosavadní činnost ve prospěch našeho 
distriktu vybral, jsou Lion Radim Dvořák, Past District Governor a Lion Martin Dlouhý, člen LC Teplice,  
oba dosud do minulého úředního roku 2018-19, zmocněnci pro Bílou pastelku a pro spolupráci se SONS.

Spolupráce Lions Clubs International District 122 Czech Republic and Slovak Republic se SONS i 
v letošním roce zdárně pokračuje. 

Díky tomu, že téměř všechny české Lions kluby v distriktu přispěly na výrobu Bílé pastelky, kterou 
zajistil Lion Radim Dvořák, proběhla i v letošním roce 2019 sbírka Bílé pastelky dne 16. října 2019, za 
vysokého nasazení řady dobrovolníků mimo Lions, zejména studentů ze středních škol a gymnázií, kteří 
prodej Bílé Pastelky pro SONS vždy zajišťují. Vloni se sbírky zúčastnilo 2.687 dobrovolníků ve 224 
českých a moravských městech, letos tomu není jinak.

Bílá pastelka letos nese slogan „Viděno srdcem“ a také  „Pomáháme“ , navíc však s emblémem Lions 
Clubs International. 

V loňském roce sbírka vynesla SONS 3,500.000 Kč. 

Protože přispíváme na výrobu Bílé pastelky, jako hlavní partner sbírky SONS, dovoluji si připojit se k 
výzvě PDG Františka Kočky v roce 2015 a PDG Lei Janků 2016, z jejíž výzvy rád cituji: „Stejne jako v  
roce minulem se nam opet podarilo vyjednat vyhradni postaveni naseho distriktu 122 Lions Clubs  
International v ramci akce Bile pastelky v pozici hlavniho partnera (…).. Tato prezentace probehne na  
vsech oznamenich SONS k akci, stejne jako na pravidelnem hudebnim vystoupeni na Vaclavskem namesti  
v Praze, (…).“ Brno, dne 1.8.2016, Lea Janku, District Governor D 122 2016 – 2017“.

Následující 21. ročník Bílé pastelky 2020 se kvapně blíží. Prosím proto, aby všechny české Lions kluby 
projednaly podporu této -z hlediska prezentace Lions Clubs International na veřejnosti- jedné z 
nejvýznamnějších akcí v distriktu co nejdříve a aby tak na zajištění výroby dalších 150.000 ks Bílé 
pastelky na rok 2020 převedly z activity konta svého Lions klubu vždy částku nejméně ve výši 4.500 
Kč na účet číslo 115-5209450267/0100 (Komerční banka), s poznámkou: Bílá pastelka 2020 coby Lions 
klub v České republice. 

V letošním roce nesou všichni dobrovolníci bílé tričko nejen s logem Bílé pastelky na hrudi, ale také i 
s logem Lions Clubs International na zádech.



Trička pro Bílou pastelku byla dne 16. září 2019 předána osobně do rukou víceprezidenta SONS pana 
Rudolfa Volejníka, za přítomnosti 1. VDG Čestmíra Koželuhy, Lionky Ludmily Ministrové a PDG 
Vojtěcha Trapla, když náklady na výrobu a potisk triček ve výši více než 175.000 Kč zajistili výlučně 
členové Lions Clubs International Ludmila Ministrová, IPDG Jan Kalaš a PDG Vojtěch Trapl.

Dne 16. října 2019 se konal tradičně, letos již 6. koncert SONS k Bílé pastelce na Václavském náměstí v 
Praze, v den sbírky Bílé pastelky, který svým vystoupením pocítila a podpořila  i zpěvačka Helena 
Vondráčková, bez jakéhokoli nároku na honorář.

Zdravím tímto všechny Lions našeho distriktu a věřím že v „activity kase“ každého českého Lions klubu 
v distriktu se najde na zabezpečení výroby Bílé pastelky na rok 2020 výše uvedených nejméně 4.500 Kč 
jak je již tradicí, protože bez pomoci Vašich klubů se Bílá pastelka, prostě neobejde.

Vše potřebné lze také najít například na https://www.bilapastelka.cz/.
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