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TISKOVÁ ZPRÁVA
Vydražený obraz Liany Janáčkové pomůže nemocnému chlapci
Tradiční mariánskohorský ples, který se konal v lednu letošního roku a který pro širokou veřejnost
každoročně organizuje vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák, měl dobročinný charakter. Jeho
součástí byla stejně jako v loňském roce dražba obrazu starostky Liany Janáčkové. Malba horkým
voskem nanášeným speciální enkaustickou žehličkou byla vydražena za 7 tisíc korun. Zřizovatel
Přírodovědného gymnázia PRIGO Pavel Petr, který v dražbě zvítězil, ale následně cenu obrazu
ještě o další tři tisíce korun navýšil.
„Obvykle se dražeb neúčastním, ale když mi manželka při valčíku sdělila, že výtěžek jde na
dobrou věc, rozhodl jsem se do dražby zapojit. Jako správný dražitel jsem vyčkával a první příhoz
učinil až v samém závěru a ke svému překvapení dražbu vyhrál. Dojatá paní starostka mi
poděkovala a předala obraz, který již má čestné místo v naší zasedací místnosti. Když mi
následně poutavě vyprávěla o snaze a práci lidí ze Slezské Diakonie, rozhodl jsem se zaokrouhlit
dražební částku směrem nahoru. Při osobním setkání s pracovníky Slezské Diakonie jsem si
znovu uvědomil, že štěstí je v každodenních maličkostech a jednou z nich je i dětský úsměv. Velký
obdiv k jejich práci a neobyčejnému lidskému nadšení,“ uvedl Pavel Petr.
Výtěžek z dražby obrazu byl věnován osmiletému Patrikovi z Mariánských Hor, který trpí dětskou
mozkovou obrnou, spastickou kvadruparézou a epi syndromem. Předání finančních prostředků,
které budou využity na částečnou úhradu speciálních rehabilitací malého Patrika, proběhlo
začátkem února v rehabilitační třídě Mateřské školy, základní školy a speciální školy Slezské
Diakonie na Stojanově náměstí v Mariánských Horách, kterou chlapec navštěvuje. „Moc si vážím
Vaší práce v čele radnice, že děláte věci pro lidi a nezapomínáte ani na ty zdánlivě nejposlednější
– postižené spoluobčany. Mám velkou radost z toho, že jste vybrala našeho Patrika jako příjemce
vydražené částky za Váš obraz, a chtěla bych tímto vyjádřit svůj dík Vám a také zřizovateli
Přírodovědného gymnázia PRIGO panu Petrovi, který obraz vydražil,“ dodala dojatá Patrikova
maminka Pavlína Meixnerová.
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