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Vážení zónoví chairmani, Vážené prezidentky a Vážení prezidenti lionských klubov v ČR, 
 
listom zo dňa 17.9.2015 a 28.9.2015 som sa na Vás obrátil s výzvou o prejednanie podpory spolupráce 
so SONS vo Vašich kluboch a ňou organizovanou aktivitou „Bílá pastelka“.  
 
Tak ako som už uviedol, permanentne prebiehajú jednania o naplňovaní našej spolupráce. Na oficiálnej 
stránke „Bílé pastelky“ je už výrazným spôsobom prezentované naše logo. V médiách, kde beží 
reklama na Bílou pastelku, sme prezentovaný ako generálny partner SONS-u. 
 
Musím však zatiaľ uviesť, že zrejme väčšina klubov ešte nemala zasadnutie na ktorom by prejednali 
podporu pastelky, alebo som zatiaľ nedostal informácie o jej prejednaní. Prosím Vás preto, vzhľadom 
na čas, ktorý zostáva do 14.10.2015, aby ste sa touto otázkou zaoberali. 
 
V priebehu krátkej doby obdržíme zoznam miest, kde budú infostánky „Bílé pastelky“. Bez ohľadu na 
miesto, teda či bude v sídle Vášho klubu tento infostánok, by bolo vhodné využiť deň 14.10.2015 na 
propagáciu našej spolupráce so SONSom, s podporou Bílé pastelky a vlastných našich lionských 
aktivít. Forma a spôsob využitia tejto výnimočnej situácie, ktorú je potrebné využiť na zmenu názoru 
širokej verejnosti na lionov, že nie sme žiadna sekta, že sme združenie, ktoré má ušľachtilé ciele, ktoré 
napĺňa konkrétnou činnosťou, je len na Vás. Obdobná možnosť sa asi tak skoro nevyskytne a musíme 
presvedčiť aj SONS, že sme pre nich seriózny partner. 
 
 
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 

 
 
 
 

S pozdravom „We serve“ 
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