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Vážení zónoví chairmani, Vážené prezidentky a Vážení prezidenti lionských klubov 
v Slovenskej republike, 

 
dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti so začatím hlbšej spolupráce s Úniou nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska a zapojením sa do „Bielej pastelky“. 
Od veľkej väčšiny klubov mi už prišli pozitívne reakcie na túto novú aktivitu lionského hnutia 
u nás. Mnohé kluby už prijali rozhodnutie o finančnej podpore pre „Bielu pastelku“ s tým, že 
odsúhlasili podporu vo výške 150,- až 500,- €. Niektoré z klubov už aj realizovali platbu na 
určený účet Distriktu D122, z ktorého pôjde úhrada pre ÚNSS, v súlade s uzatvorenou 
zmluvou. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že vyvrcholenie „Bielej pastelky“ v dňoch 25.9.- 26.9.2015 sa blíži 
a my sa stretneme na porade prezidentov klubov 12.9.2015 v Bratislave, bolo by vhodné, aby 
sme už v tomto čase mali celkový prehľad podpory pre Bielu pastelku. 
Prosím Vás, pokiaľ ste v kluboch ešte neprejednali podporu tejto aktivity, mohli by ste tak 
urobiť do 12.9.2015  a ak ste tak už urobili a prijali rozhodnutie podporiť túto aktivitu, uhraďte 
schválenú sumu na č. účtu: 
 

4002937268/7500, VS: 25915, poznámka: Biela pastelka 2015. 
 

Jeden lion pri reakcii na túto aktivitu uviedol, že je to jedinečná možnosť, ako sa zviditeľniť 
a konečne sa prezentovať tým, čím je naše hnutie celosvetovo známe. Je našou morálnou 
povinnosťou podporiť „Bielu pastelku“. 
 
Ja verím, že ju spoločne všetci podporíme. 
 
 
 
 

S pozdravom „We serve“ 
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