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Všetci členovia
Lions Clubs International
District 122 – ČR

Výzva Guvernéra Distriktu
Vážení členové lionských klubů v České republice.
Dovoluji se na Vás opět obrátit v souvislosti s pokračováním spolupráce se Sjednocenou organizací
nevidících a slabozrakých „SONS“ a již tradičním zapojením do akce „Bílá pastelka“ v roce 2017.
Stejně jako v letech minulých se nám opět podařilo vyjednat výhradní postavení našeho Lions clubu
v rámci akce Bílé pastelky a to na pozici hlavního partnera, kde již naše logo v současné době SONS
dlouhodobě a celoročně prezentuje. Stejně jako v roce minulém máme opět dohodnuto, že prezentace
proběhne na všech plakátech k akci, na pravidelném hudebním vystoupení na Václavském náměstí
v Praze, na webu SONS a dalších propagačních materiálech k akci samotné. V letošním roce se nám
ovšem podařilo ještě něco navíc.
My, jako Lioni jsme dodali 150 000 ks pastelek, které kompletně pokrývají potřebu SONS pro celé
uspořádání jejich sbírkové akce. Pastelky jsme zakoupili, dopravili do Evropy a minulý týden
i slavnostně předali přímo v Praze na ústředí SONS. Za toto nám bylo navíc nabídnuto, že můžeme jako
Lioni prezentovat naší aktivitu při slavnostním předávání po ukončení sbírky v rezidenci primátorky hl.
města Prahy. Navíc při slavnostním galavečeru a koncertu ve Španělském sále Pražského hradu
dostaneme prostor před všemi účastníky koncertu na podiu, kde budeme prezentovat lionské hnutí,
jeho 100-leté výročí a spolupráci se SONS Toto je myslím si dostatečnou výzvou k tomu, abychom se
pokusili za toto vyjímečné protiplnění přispět jako kluby na tuto aktivitu. Rozpočítali jsme, že ideální
příspěvek by v tuto chvíli činil pro pokrytí všech nákladů na nákup pastelek i kompletní přepravu
s proclením, atd. 4 500,-Kč za klub.
Myslím si, že pomáhat takovéto organizaci, která se stará již roky o tisíce nevidomých a slabozrakých se
vyplatí. Prosím Vás, aby jste projednali podporu akce ve vašich klubech nejpozději do 1.10.2017. Jste-li
již jako klub rozhodnuti pomoci finančně na sbírku, uhraďte prosím schválenou výši na náš nově
založený fond pro Pastelku, který byl schválen a vytvořen na posledním konventu v Karlových Varech:
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