VÝZVA ZMOCNĚNCE D122 PRO SPOLUPRÁCI SE SJEDNOCENOU ORGANIZACÍ NEVIDOMYCH
A SLABOZRAKYCH ČESKÉ REPUBLIKY (SONS) – BÍLÁ PASTELKA 2021/2022
Vážení a milí, členky a členové českých Lions klubů,
jako Zmocněnec pro spolupráci se SONS a pro projekt Bílá pastelka 2021 – 2022 spolu s Lionem
Martinem Dlouhým Zmocněncem pro spolupráci se SONS LC Teplice a Past District
Guvernérem Lionem Radimem Dvořákem za Lions Clubs International District 122, Česká
republika a Slovenská republika rád a opětovně potvrzuji známou skutečnost, že spolupráce
distriktu při výrobě Bílé pastelky a triček pro všechny dobrovolníky pro Bílou pastelku, s logem
Lions Clubs International, se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České
republiky (SONS) velmi intenzivně pokračuje, když spolupráce byla s díky potvrzena i ze strany
nového vedení SONSu, jehož prezidentem je pan Mgr. Luboš Zajíc a viceprezidentem je pan
Jan Šnyrych, kteří nahradili dosavadního prezidenta SONS pana Mgr. Václava Poláška a
dosavadního viceprezidenta pana Rudolfa Volejníka.
SONS ČR byla založena roku 1996 a je spolkem hájícím práva a zájmy nevidomých a zrakově
postižených osob v České republice a zároveň realizuje řadu dlouhodobých projektů, jako
například Středisko výcviku vodicích psů, vydavatelství periodik, Navigační centrum, Centrum
pro odstraňování bariér a další.
Letos se konal již 22. ročník Bílé Pastelky v České republice, ve dnech 11. až 13. října 52021
(namísto tradičního 15. října), detail je na webu www.bilapastelka.cz. Dobrovolníci prodeje
pastelek jsou označeni tričkem s logem Bílé pastelky a Lions Clubs International©. Pokladničky,
do nichž přispěvatelé vkládají svůj příspěvek, jsou opatřeny registračním číslem. Zároveň každá
dvojice dobrovolníků, tradičně středoškolských studentů, je vybavena plnou mocí od SONSu,
která prokazuje oprávněnost účasti na této akci. Pokladničky jsou poté z celé České republiky
(ca 260 měst a obcí) svezeny do centra SONS, kde jsou otevírány a jejich obsah spočítán. Vloni
vynesla sbírka (díky Covidu) „jen“ 1,000.000 Kč, předloni 3,213.000 Kč, když Lions Clubs
International je díky pomoci Lions klubů našeho distriktu plně in!
Řada českých Lions klubů distriktu přispěla na výrobu Bílé pastelky částkou 65.500 Kč, ze které
Distrikt 122 předal SONSu částku ve výši 60.000 Kč na výrobu triček po dobrovolníky Bílé
pastelky.
Zatím přispěly české Lions kluby (2020/2021) takto:
LC Rychnov
LC Karlovy Vary
LC Praha Hartig
LC Teplice Ladies
LC Plzeň City
LC Tábor
LC Hradubice
LC Karlovy Vary Diana
celkem

3 000,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 000,00
3 500,00
4 500,00
Kč 33 000,00

23.4.2021
26.4.2021
30.4.2021
18.3.2021
15.3.2021
22.3.2021
21.4.2021
14.5.2021

Bílá pastelka nese slogan „Viděno srdcem“ a „Pomáháme“ s emblémem Lions Clubs
International.
Protože Distrikt 122 zajišťuje výrobu Bílé pastelky, na kterou byla schválena částka v rozpočtu
distriktu klubů, celkem ve výši 7.400 EUR (když pro přepočet platí 1 EUR = 27 Kč) tedy pro kluby
v České republice částka 99.900 Kč. Při současném počtu 25 klubů tak na jeden Lions klub
připadá jistě zcela reálných a splnitelných 3.600 Kč.
23. ročník Bílé pastelky 2022 jak SONS tak i nás opětovně čeká.
Prosíme proto všechny kluby, aby zajistily podporu této jedné z nejvýznamnějších akcí
v distriktu a pro zajištění výroby dalších 200.000 ks Bílé pastelky a triček pro Bílou pastelku
poukázaly ještě dnes (!) výlučně z aktivity konta svého Lions klubu aspoň shora uvedenou
částku 3.600 Kč. I když klub poukáže více, případný přebytek účtu je vždy převoditelný do
dalšího úředního období distriktu.
Platba platí s uvedením “Bílá pastelka 2021” na bankovní spojení (viz i web distriktu):
115-5209450267/0100 Komerční banka, a.s. IBAN: CZ42 0100 0001 1552 0945 0267
Opakujeme své přesvědčení, že v „activity” každého ze 25 českých Lions klubů je vždy aspoň
částky výše uvedená, aby se tradice opět naplnila, protože se Bílá pastelka bez pomoci Vašich
klubů se Bílá pastelka neobejde.
We serve
Praha, 1. listopadu 2021
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