ŽILINA, 1. DECEMBER 2021

Lionom Dištriktu 122, Česká republika a Slovenská republika
Milé Lionky, milí Lioni,
z celého srdca vám ďakujem! Som na nás Lionov hrdý! Ďakujem za prejav solidarity a
spolupatričnosti s obeťami prírodnej katastrofy na Južnej Morave. Opäť sa potvrdilo, že
Lioni stoja pri sebe a sú vždy pripravení pomôcť tam, kde je to najviac potrebné.
Tornádo, ktoré sa vo štvrtok 24. júna 2021 prehnalo Hodonínskom a Břeclavskom,
bolo mimoriadne ničivé. Stopa, ktorú za sebou zanechalo bola 26 kilometrov dlhá
a v priemere 500 metrov široká. V obciach stojacich tornádu v ceste boli zničené rodinné
domy, verejné budovy, kostoly, stromy, vozidlá a tiež infraštruktúra. V priebehu večera a
nasledujúceho dňa bolo ošetrených niekoľko stoviek zranených osôb a polícia potvrdila
šesť obetí. Životy zasiahnutých ľudí sa v tej chvíli úplne zmenili, zrútil sa im svet.
Ako prejav spolupatričnosti s dotknutými ľuďmi a rodinami sme vyhlásili zbierku.
Zapojili sa a prispeli jednotliví Lioni a ich rodinní príslušníci, celé Lions kluby v Českej
republike i v Slovenskej republike. Mnohí z vás oslovili svojich obchodných partnerov,
priateľov a známych. Veľmi si vážime aj nezištný dar od našich priateľov Lionov z rakúskeho
dištriktu MD-114 Ost, ktorí na pomoc južnej Morave venovali 10 000 €.
Zbierka bola ukončená 10. novembra. Výsledkom nášho spoločného úsilia je čiastka
blížiaca sa k jednému miliónu českých korún. Vyzbierali sme a medzi dvanásť postihnutých
rodín rozdelili sumu 975 000 Kč.
Prijímateľov pomoci sme vyberali v aktívnej spolupráci s členmi LC Brno Špilberk, ktoré je
geograficky najbližšie k postihnutej oblasti. Úzko sme spolupracovali aj s mestským úradom
Břeclav, kde sme so zástupcami týchto rodín podpísali v pondelok 29. novembra darovacie
zmluvy. Hneď na druhý deň, v utorok 30. novembra 2021, boli peniažky prevedené na ich
účty.
Milí Lioni, spolu sme pomohli ľuďom v nešťastí a slzy šťastia v ich očiach boli toho
dôkazom.
Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za ľudskosť, ochotu a solidaritu!

S pozdravom We Serve!

