
Milí rodiče, přátelé o.s. PROAUT a zájemci o problematiku autismu,

na  podzim minulého  roku  nás  oslovilo  Krajské  vojenské  velitelství  (KVV)  Brno  s ideou 

vytvořit projekt, jehož cílem je přiblížení problematiky autismu široké veřejnosti a posílení 

sociálního cítění. Po belgickém vzoru obdobné charitativní akce „Make a wish“, jež má velký 

ohlas a koná se již každoročně, usilujeme v realizačním týmu o podobné cíle ve prospěch 

osob s autismem.

Projekt  You  Dream  We  Run  (běžíme  pro  Tvůj  sen)  nabízí  možnost  setkat  se  v duchu 

zajímavého sportovně - kulturního programu pro dospělé a zábavy pro děti (které jsou v tomto 

projektu cílovou skupinou) a zároveň, jak jste se již mohli dozvědět z informačního plakátu, 

splnit sen jednomu z dětí s autismem.

Po vzoru našich belgických kolegů bude stěžejním bodem programu štafetový běh družstev 

s libovolným počtem běžců, kteří se 24hodin budou snažit o to, aby celá akce byla neustále 

„v pohybu“.  Cílem  tohoto  úsilí  však  není  podat  nadlidský  výkon,  ale  spojit  příjemné 

s užitečným, a proto se můžete tímto způsobem zapojit i vy a společně se svými kamarády 

strávit celou akci kromě zábavy i aktivně.

Pro ty z vás, pro které není „pocení se na atletickém ovále“ nejpřijatelnější forma zábavy, 

nabídneme  pestrý  sportovně-kulturní  program  s  moderátorem  Eduardem  Hrubešem, 

zpěvákem  Jiřím  Zonygou,  VUS  Ondráš  a  dalšími,  doplněný  pro  dobrodružnější  povahy 

o takové aktivity jako je například paintball či večerní kino. Také si budete moci vyzkoušet, 

jakým způsobem se  připravují  pohybové  aktivity  pro  děti  s  autismem,  aby tělovýchovné 

prvky zvládly samostatně.

Dále se z doprovodného programu můžete těšit na stánek s výstavou Tonda Obal na cestách - 

kde se děti i dospělí dozvědí spoustu nového o třídění a recyklaci odpadu, pro děti doplněné o 

zajímavou tematickou hru.

Děti  pobavíme  také  překážkovou  dráhou,  trampolínou,  minigolfem  a  další  zajímavou 

zábavou, která jim určitě udělá radost a obohatí jejich sociální dovednosti díky společnosti 

dalších dětí.
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A  protože  je  akce  charitativní  povahy,  můžete  si  již  přes  internetový  obchod  zakoupit 

účastnické tričko s logem akce You Dream We Run, které bude vzpomínkou na tyto dva 

dny zábavy  a  zároveň  sjednocujícím prvkem nás  všech,  kteří  přijdeme  podpořit  osoby s 

poruchami  autistického  spektra.  Částkou  z  každého  trička  přispějete  do  společného 

balíčku peněz, za které splníme jeden dětský sen.

Jakmile budou na ZŠ Štolcova vybrány všechny přihlášky, bude se losovat 5 dětí, ze kterých 

ve  druhém  kole  veřejnost  vybere  výherce.  První  kolo  losování  proběhne  na  Krajském 

vojenském velitelství v Brně 22. 4. 2013. Průběh losování bude zveřejněn na stránkách o. s. 

PROAUT a  na  webových  a  facebookových  stránkách  akce,  kde  bude  následně  uvedeno 

posledních pět přání do konečného slosování. Jméno výherce se všichni dozvíme na konci 

dvoudenního programu, kde bude vítězi slavnostně předán-splněn jeho sen.

Na žádost ředitele KVV plk. Ing. Luďka LACINY převzal nad celou akcí záštitu Náčelník 

Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Petr PAVEL M.A., který přislíbil osobní účast 

při zahájení.

Mediálním partnerem akce je rádio Kiss Hády, občerstvení bude zajištěno pivovarem Černá 

Hora.

Sledujte webové adresy, kde jsou průběžně doplňovány organizační informace k akci:

web: http://www.youdreamwerun.cz/brno/  

web: www.proaut.cz 

web: www.kvv-brno.army.cz 

facebook: You Dream We Run Brno

Pojďme s malou pomocí uskutečnit jeden velký sen!!

Těšíme se na setkání a společně prožitý čas s vámi,

za organizátory projektu You Dream We Run a o. s. PROAUT

Lucie Bártová
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