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Autosklo K + M 
Renata Krejčí 
Horní 10 
370 04  České Budějovice 
 
Vážená paní Krejčí, 
 
obracíme se na Vás jménem spolku Autisté jihu, který
pomoc rodinám pečujícím o osoby s autismem na území celých Jižních 
Od loňského roku spolupracuje náš spolek s organizací Auticentrum, o.p.s., a spole
Bezdrevská nabízí lidem s autismem sociáln
vyměňovat si své zkušenosti a využívat pů
o vytvoření vhodných sociálních služeb pro lidi s autismem, které bohužel v 
činnosti dozvíte na www.autiste-jihu.cz 
  
K Mezinárodnímu dni porozumění autismu
celosvětové kampaně "Light it up blue" 
běhu. Modrý běh se bude konat v parku
připraven velký  běžecký okruh (cca 7 km), st
nejmenší (cca 900 m). Také každý rok př
budou označena jednotlivá stanoviště, kde budou d
Předchozích ročníků se účastnili různé známé tvá
Kraus či Miroslav Etzler). Loňský Modrý
moderovala jej skvěle známá jihočeská here
a ve svém zpravodajství uvedla Česká televize a 
Budějovice. 
 

 
Startovné ve výši
Bezdrevská v Č
komunikačních karet pro d
a troufáme si říci, že rozsahem svých nabízených aktivit i jediné v 
 
Na tuto akci jste srde
  

Protože jste nás již v loňském roce podpoř
Vás znova požádat o podporu i v letošním roce.
Vám velmi vděčni. Pomohl by nám finanč
jako jsou reklamní předměty (notýsky, diá
rozhodnete pomoci, můžete pro sponzorský dar využít formy darovací smlouvy nebo smlouvy o reklam
darovací smlouvy umístíme Vaši reklamu v míst
 
 
Velmi Vám děkujeme za čas strávený zvážením naší žádosti.
  
S pozdravem 
  
Výbor sdružení 
Mgr. Milena Urbanová, předseda 
Pavla Smržová 
Andrea Jurásková 
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obracíme se na Vás jménem spolku Autisté jihu, který vznikl v Č. Budějovicích v roce 2010 a poskytuje 
ujícím o osoby s autismem na území celých Jižních Čech. 

roku spolupracuje náš spolek s organizací Auticentrum, o.p.s., a společně
s autismem sociálně aktivizačním činnosti a pečujícím rodinám možnost setkávat se, 

ovat si své zkušenosti a využívat půjčovnu speciálních pomůcek a odborné literatury. Spolek autisté jihu usiluje 
ení vhodných sociálních služeb pro lidi s autismem, které bohužel v České republice chy

ní autismu (2. duben) pořádáme v sobotu 9. 4. 2016 v rámci 
"Light it up blue" - Rozsviťme se modře již IV. ročník Modrého 

h se bude konat v parku Stromovka v Č. Budějovicích. Pro účastníky bude 
žecký okruh (cca 7 km), střední běžecký okruh (cca 3,5 km), okruh pro 

Také každý rok připravujeme zábavný okruh pro děti a rodiče, na kterém 
ě, kde budou děti za odměny plnit různé zábavné úkoly.

zné známé tváře (hokejisté Kutlák či  Gulaš nebo herci Martin 
ský Modrý běh podpořili také Martin Stránský a Petr Konáš a 

eská herečka Táňa Kupcová. Předchozí akce zdokumentovala 
eská televize a Jihočeská televize a Český rozhlas 

e výši 60,- Kč bude určeno na provoz komunitního centra spolku v ZŠ a ZUŠ 
Č. Budějovicích, zejména na nákup speciálních 

ních karet pro děti s autismem. Toto komunitní centrum je jediné v Jižních 
říci, že rozsahem svých nabízených aktivit i jediné v Č

Na tuto akci jste srde čně zváni.  

ském roce podpořili a Váš dar nám velmi pomohl při organizaci Modrého b
Vás znova požádat o podporu i v letošním roce. Pokud se rozhodnete IV. ročník Modrého b

finanční příspěvek, dárkové poukazy, poukazy na slevy nebo r
(notýsky, diáře, klíčenky, propisky), či  sladkosti (lízátka, bonbony) apod. Pokud se nám 

žete pro sponzorský dar využít formy darovací smlouvy nebo smlouvy o reklam
darovací smlouvy umístíme Vaši reklamu v místě konání Modrého běhu a na našich webových stránkách.

as strávený zvážením naší žádosti. 

ní pracovnice - Ludmila Gebeltová) 
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v roce 2010 a poskytuje účinnou 

čně ve svém sídle v ZŠ a ZUŠ 
ujícím rodinám možnost setkávat se, 

cek a odborné literatury. Spolek autisté jihu usiluje 
eské republice chybí. Více se o naší 

2016 v rámci 
ník Modrého 
astníky bude 

žecký okruh (cca 3,5 km), okruh pro 
e, na kterém 

zné zábavné úkoly. 
herci Martin 

a Petr Konáš a 
zdokumentovala 

eský rozhlas České 

provoz komunitního centra spolku v ZŠ a ZUŠ 
kup speciálních pomůcek a výrobu 

autismem. Toto komunitní centrum je jediné v Jižních Čechách 
íci, že rozsahem svých nabízených aktivit i jediné v ČR. 

i organizaci Modrého běhu, dovolujeme si 
ník Modrého běhu podpořit, budeme 

vek, dárkové poukazy, poukazy na slevy nebo různé věcné dary 
(lízátka, bonbony) apod. Pokud se nám 

žete pro sponzorský dar využít formy darovací smlouvy nebo smlouvy o reklamě. I v případě 
hu a na našich webových stránkách.  


