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Vážení zónoví chairmani, Vážené prezidentky a Vážení prezidenti lionských klubov v ČR, 
 
dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti so začatím hlbšej spolupráce so Sjednocenou organizaci nevidomých 
a slabozrakých ČR (SONS) a ňou organizovanou aktivitou „Bílá pastelka“. 
 
SONS v ČR bola založená v roku 1996. Je občianskym združením, ktorého cieľom je hájiť práva a záujmy 
nevidomých a zrakovo postihnutých osôb v ČR. Jej cieľ je teda totožný so základným cieľom nášho lionského 
hnutia a už tým sú vytvorené predpoklady pre našu spoluprácu. V Slovenskej republike existuje obdobné 
občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). 
ÚNSS nás oslovila pred krátkou dobou s návrhom stať sa ich partnerom a podporiť aktivitu ÚNSS „Bielu 
pastelku“. 
Od lionských klubov v SR mi prišli pozitívne reakcie na túto novú aktivitu lionského hnutia. Kluby prijali veľmi 
rýchlo rozhodnutie o finančnej podpore pre „Bielu pastelku“. Vyzbierané finančné prostriedky pre ÚNSS budú 
použité v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi LCI D122 a ÚNSS. Lioni sa predstavili ako skupina, ktorej 
skutočne reálne záleží na naplňovaní hlavných cieľov lionského hnutia. ÚNSS sa súčasne zaviazala propagovať 
našu značku, spoločné myšlienky a vytvoriť priestor vo svojich informačných stánkoch v jednotlivých mestách 
v dňoch 25.9. – 26.9.2015, keď bude vrcholiť verejná zbierka. Naše kluby tak môžu prezentovať naše myšlienky, 
naše aktivity, našu podporu pre zrakovo postihnutých a nevidomých. Všetko toto vnímam ako začiatok pre 
dlhodobú spoluprácu. 
Vyvrcholenie „Bílé pastelky“ v ČR dňa 14.10.2015 sa blíži a je dôvodom aj pre naše kluby v ČR aby sa konkrétne 
zaoberali možnosťou podpory tejto aktivity. Podľa predbežných jednaní so SONS, v tejto etape spolupráce, 
vzhľadom na skutočnosť, že propagačné materiály sú už pripravené a vytlačené, by sa forma prezentácie LCI 
D122 realizovala pri zbierke a koncerte organizovanom dňa 14.10.2015 na Václavském náměstí v Prahe. Bol by 
vytvorený priestor pre prezentáciu našich klubov priamo pri predaji pasteliek, eventuálne umiestnenie Lions 
stánku vedľa stánku SONS. Práve tu je možnosť, kde my Lioni by sme širokej verejnosti prezentovali ciele našej 
organizácie, konkrétne aktivity konkrétnych klubov. Samozrejme to chce drobnú prácu, ale bez nej to nepôjde. 
Prejednaním podrobností našej účasti na „Bílé pastelce“ som poveril členov kabinetu. Kabinet na svojom 
zasadnutí dňa 12.9.2015 podporil túto aktivitu. 
Vzhľadom na blížiaci sa termín vyvrcholenia „Bílé pastelky“, obraciam sa na Vás  

s výzvou, 
aby ste prejednali vo Vašom klube jej podporu do 10.10.2015, a to aj pri zohľadnení budúcej dlhodobej 
spolupráce medzi LCI D122 a SONS ČR.  
Predpokladám, že tak ako kluby v SR, prijmete rozhodnutie o finančnej podpore s tým, že schválenú sumu 
uhradíte na účet LCI D122, vedený v ČSOB Plzeň, č. účtu: 193906027/0300, VS:141015, poznámka: Bílá 
pastelka, následne v súlade s uzatvorenou zmluvou bude celková suma poukázaná na účet SONS s určeným 
účelom použitia, ako aj o konkrétnej forme účasti klubov pri ich prezentácii v rámci vyvrcholenia „Bílé 
pastelky“ v mestách, kde kluby sídlia. Predpokladáme, že podpora celkom by mohla byť vo výške 150.000,- až 
200.000,- Kč (od 6.500,-Kč na klub). Samozrejme rozhodnutie o podpore a jej spôsobe je len na Vás. 
 
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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