
VYZVA ZMOCNĚNCE D122 PRO SPOLUPRÁCI SE SJEDNOCENOU ORGANIZACÍ NEVIDOMYCH A 
SLABOZRAKYCH ČESKÉ REPUBLIKY (SONS) – BÍLÁ PASTELKA 2020/2021 
 
Praha, 27. listopadu 2020 
 
 
Vážení a milí přátelé Lioni, členky a členové českých Lions klubů, 
 
Jako pověřený Zmocněnec pro spolupráci se SONS, Bílá pastelka, i pro úřední rok 2020 – 2021 a 
opětovně spolu se svými zástupci, kterými jsou Lion Radim Dvořák, Past District Governor a Lion 
Martin Dlouhý, člen LC Teplice, rád prohlašuji, že i v době covidové spolupráce Lions Clubs 
International District 122 Czech Republic and Slovak Republic se Sjednocenou organizací nevidomých 
a slabozrakých České republiky (SONS) i v letošním roce pokračuje. 
 
Téměř všechny české Lions kluby v distriktu přispěly na výrobu Bílé pastelky v loňském roce, celkem 
65.500 Kč ze které Distrikt 122 přispěl částkou 60.000 Kč na výrobu triček po dobrovolníky Bílé 
pastelky pro SONS. 
 
Výrobu Bílé pastelky zajistil Lion Radim Dvořák, a sbírka omezeně proběhla v letošním roce 2020 opět 
ve třech dnech října 2020, za nasazení řady dobrovolníků mimo Lions, zejména studentů, ale i 
pracovníků SONS, kteří prodej Bílé Pastelky pro SONS letos zajišťovali. 
 
Bílá pastelka stále nese slogan „Viděno srdcem“ a také „Pomáháme“ s emblémem Lions Clubs 
International. 
 
Protože Distrikt 122 zajišťuje výrobu Bílé pastelky, na kterou byla schválena částka v rozpočtu 
distriktu ve výši 6.025 EUR, jak konvent určil, a již 23. ročník Bílé pastelky 2021 SONS i nás opětovně 
čeká. 
 
Dovoluji si obrátit se na všechny kluby, aby opět zajistily svoji podporu této prezentace Lions Clubs 
International na veřejnosti, a tak jednu z nejvýznamnějších akcí v distriktu co nejdříve a aby pro 
zajištění výroby dalších 150.000 ks Bílé pastelky převedly z activity konta svého Lions klubu vždy 
částku nejméně ve výši 6.312,18 Kč na bankovní účet Distriktu 122 s uvedením “Bílá pastelka 2021”. 
 
Bankovní spojení je uvedeno na webu distriktu a zní: 
 
115-5209450267/0100 Komerční banka, a.s. 
IBAN: CZ42 0100 0001 1552 0945 0267 
  

Jsem pevně přesvědčen, že se v „activity” položce každého ze 25 českých Lions klubů v distriktu jistě 
najde na zabezpečení výroby Bílé pastelky na rok 2021 výše uvedených 6.312,18 Kč jak je jinak již 
tradicí, protože ani v nadcházejícím ročníku se bez pomoci Vašich klubů se Bílá pastelka neobejde. 
 
Vše potřebné lze také najít na https://www.bilapastelka.cz/. 
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