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Ing. Lubomír Toufar, starosta
Městský úřad
Náměstí Svobody 3
678 24 Blansko
V Brně, dne 9. 10. 2013

Vážený pane starosto,

dovolte, abych Vám poděkoval za pomoc a podporu při realizaci projektu Filmové léto 2013.
Kinematograf bratří Čadíků navštívil 60 měst Čech, Moravy a Slezska. Stejně jako každý rok i letos
Kinematograf společně s Rádiem Impuls během svého putování po náměstích obcí a měst vybíral dobrovolné
vstupné na charitativní účely. S potěšením mohu konstatovat, že se nám podařilo vybrat rekordních 800.000,-Kč.
Tato částka byla vybrána během Filmového léto díky Vaší podpoře a velkorysosti a důvěře občanů, kteří zavítali
na filmové projekce Kinematografu bratří Čadíků.
Finanční částka byla oficiálně předána KONTU BARIÉRY při slavnostním zakončením Filmového léta
2013, které proběhlo 11. 9. 2013 v 19:30 hod. na Václavském náměstí v Praze.
Kinematograf bratří Čadíků přiváží radost příznivcům českého filmu již 22 let. Jsem rád, že jsme i v této
nepříliš příznivé době, která je poznamenána finanční krizí, mohli zavítat do Vašeho města a zpříjemnit tak letní
večery Vašim obyvatelů. Naší vzájemné spolupráce si nesmírně vážím a děkuji za veškerou finanční podporu a
pomoc, která přišla z Vaší strany a bez které bychom se neobešli.
Chtěl bych Vám touto cestou nejen poděkovat, ale také nabídnout pokračování vzájemné spolupráce,
která přináší Vašim občanům radost a potěšení. Díky finančním příspěvkům společně pomáháme těm, kteří to
potřebují. Do dnešního dne bylo vybráno celkem 7.350.000,-Kč, které pomáhaly potřebným. Rádi bychom v této
charitativní činnosti pokračovali. Pevně věřím, že nás i v nadcházejícím roce 2014 podpoříte. Těším se na Vaši
odpověď.
S uctivým pozdravem
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