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Vážení zónoví chairmani, Vážené prezidentky a Vážení prezidenti lionských klubov v ČR, 
 
listom zo dňa 17.9.2015 som sa na Vás obrátil s výzvou o prejednanie podpory spolupráce so SONS vo 
Vašich kluboch a ňou organizovanou aktivitou „Bílá pastelka“. Niektoré kluby mi už oznámili, že 
podporujú túto aktivitu a odsúhlasili aj konkrétne finančné čiastky. Je to vynikajúce a verím, že môžeme 
počítať s podporou všetkých klubov. 
Medzitým prebiehali ďalšie jednania so SONS-om a naša spolupráca v rámci Bílé pastelky sa stále 
konkretizuje. Bola potvrdená pozícia LIONS, ako generálneho partnera a bolo dohodnuté, že logo Lions 
sa začne už tento týždeň dlhodobo prezentovať na stránkach Bílé pastelky a SONS. V médiách, kde 
bude reklama na Bílou pastelku, budeme prezentovaní ako partneri SONS-u. 
Na vyvrcholení akcie dňa 14.10.2015 bude prezentovaná aj suma, ktorú sme vyzbierali. Bolo by naozaj 
vhodné, aby sme do toho času vyzbierali čo najväčšiu sumu. 
 
Dňa 14.10.2015 na Václavském náměstí bude od 09:00 – 18:30 hod. umiestnený stan s pódium, kde 
sa bude odohrávať celodenný program a kde od 16:00 hod. bude prebiehať koncert. Na tomto 
centrálnom pódiu budeme mať umiestnený veľký baner s logom LIONS. Počas koncertu bude 
realizovaný rozhovor s členom distriktu D122, kde sa predstavíme a bude deklarovaná a potvrdená 
naša spolupráca so SONS. V najbližšom období nám budú oznámené ďalšie pódiá, resp. infostánky, 
ktoré bude mať SONS rozmiestnené po ČR, v ktorých budú môcť konkrétne kluby prezentovať svoje 
logo a svoje aktivity. 
V mesiaci november (listopad) by malo dôjsť k slávnostnému odovzdaniu šeku so sumou, ktorou sme 
„Bílou pastelku“ podporili a k podpísaniu Memoranda o spolupráci medzi LCI D122 a SONS. 

 
Lions kluby v SR využili možnosť prezentácie svojich aktivít na Bielej pastelke veľmi široko a rôznorodo 
a jednoznačne spoločné ciele ÚNSS a Lionského hnutia zaujali širokú verejnosť. Iste sa to pozitívne 
odzrkadlí aj v budúcnosti, v informovanosti ľudí o tom, kto sme a aké sú naše ciele. 
 
Dovoľujem si Vás opätovne vyzvať na prejednanie podpory „Bílé pastelky“ a spolupráce medzi LCI 
D122 a SONS ČR. 
V prípade rozhodnutia o finančnej podpore prosím zaslať schválenú sumu na účet D122, vedený 
v ČSOB Plzeň, č.účtu: 

 
193906027/0300, VS:141015, poznámka: Bílá pastelka 
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