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Výtvarná a literární soutěž 
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Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek 

Milí žáci, 

nadační fond IMPULS od roku 2000 pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou, což je nemoc 
nevyléčitelná a velmi často nemoc mladých lidí. Ani děti jí někdy nejsou ušetřené. 
O to víc potěší práce dětí, z nichž čiší otevřené srdce. 

Přijela jsem Vám poděkovat za Vaše zapojení do soutěže, za opakovanou a skvělou účast 
mnoha tříd základní školy. Vaše práce jsou nejen hezky oceněné (ze všech škol nejvíc),   
jsou také inspirativní a - co je nejdůležitější, přinášejí radost druhým. Jak? Některé z 
loňských obrázků byly vystavené na výstavě Cesta za duhou a rozhodně potěšily 
návštěvníky této výstavy, tedy ty, kteří mají nemoc jmenující se roztroušená skleróza. 
Dokonce některé z obrázků už zdobí stěny pokojů v Domově sv. Josefa v Žirči, kde se o ty 
nejvíce nemocné starají. I ty Vaše z letošního ročníku čeká výstava a dost možná právě v 
Domově sv. Josefa. 

Svými pracemi jste ale pomohli ještě jinak, díky této soutěži a partnerům této soutěže 
můžeme zlepšit všední dny mnoha lidem s RS. Díky partnerům této akce podpoříme 
fyzioterapii a rehabilitaci - přímo práci odborníků, nebo vybavení rehabilitačních místností. 
Cíl každé neziskové organizace je možnost podpory tam, kde chybí něco důležitého. 
Tedy konkrétně získat dost prostředků a z nich uhradit to, co je zapotřebí. 

Děkujeme za všechna díla, jste skvělí, výborní. Ukázali jste, že nezapomínáte na to, 
co je důležité, a umíte se rozdělit s těmi, kterým schází to nejdůležitější, zdraví. 

Děkujeme Vám. Děkujeme paním učitelkám, protože pod jejich vedením vznikla krásná díla. 
Děkujeme celé škole, protože bez vzájemné souhry by to nebylo možné. 

Ing. Kateřina Bémová 
předsedkyně správní rady NF IMPULS 
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