Vážené Lionky, vážení Lioni
guvernér nášho Dištriktu pre lionský rok 2020/2021 Čestmír Koželuha vyhlásil
28. júna 2021 program Vyjadrenie solidarity Lionov D 122 s obeťami postihnutými
ničivým tornádom.
Tornádo, ktoré sa prehnalo okresmi Hodonín a Břeclav vo štvrtok, 24. júna 2021
bolo supercelárnou búrkou spojenou s krupobitím, ktorá sa prehnala oblasťou okolo
19.20 h. Extrémne zasiahnutých bolo sedem obcí Juhomoravského kraja, najviac
postihnuté boli Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a osada Pánov.
V zasiahnutých obciach boli zničené stovky domov, verejných budov, stromov, vozidiel
a tiež infraštruktúra. V priebehu večera a nasledujúceho dňa bolo ošetrených niekoľko
stoviek zranených osôb a polícia potvrdila šesť obetí. Išlo o tornádo s najväčším počtom
obetí od roku 2001 v Európe
Ďakujeme klubom, jednotlivcom i firmám spriazneným s našim hnutím, ktorí už
prispeli a položili tak významný základ našej adresnej pomoci konkrétnym rodinám
a ľuďom v postihnutej oblasti. Vieme, že vo viacerých kluboch ešte prebiehajú zbierky,
mnohí sa vraciate z dovoleniek a tiež sa chystáte pomôcť.
Dovoľte nám prosím, aby sme vás v tejto súvislosti oslovili ešte raz. Radi by sme ako
Lioni pomohli čo najvýznamnejšou mierou aj takým na ktorých „sa nedostane“, lebo
prepadnú sitom inštitucionálnej pomoci.
Na požiadanie bude pre darcov (fyzické osoby s darom nad 1000 Kč /40 EUR/ a
právnické osoby s darom nad 2000 Kč /80 EUR/) vypracovaná darovacia zmluva a títo si
uvedený výdaj následne môžu uplatniť ako výdavok na zníženie základu dane v ČR a v SR
na poukázanie 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.
Finančné príspevky za kluby alebo za jednotlivých Lionov zasielajte prosím na účty
nášho dištriktu:
 pre kluby v ČR (KB)
IBAN: CZ42 0100 0001 1552 0945 0267 (účet v Kč)
 pre kluby v SR (ČSOB) IBAN: SK86 7500 0000 0040 0293 7268 (účet v EUR)
Milí priatelia spoliehame sa na vašu lionskú i ľudskú veľkodušnosť a veríme, že
pomôžete zo srdca tým, ktorí sú v zúfalej situácii a ktorí to teraz najviac potrebujú.
O použití finančných prostriedkov vás budeme podrobne informovať.
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