Běh pro Marušku
Dne 18. 5. 2019 se v Čerčanech uskutečnil „BĚH PRO MARUŠKU“. Jednalo se o charitativní
běh pro Marušku Buriánkovou ze Zahradnic u Olbramovic. Maruška Buriánková je
dvanáctiletá milá, chytrá, šikovná, usměvavá, fajn holčička, která se stala 8. 10. 2018
účastníkem váţné dopravní nehody. Na křiţovatce nedaleko Čapího hnízda Marušku
v odpoledních hodinách srazilo v plné rychlosti auto. Maruška byla ve velmi váţném stavu
převezena do nemocnice v Motole, kde byla do 2. května 2019, a následně byla převezena
do Jánských Lázní. Její aktuální stav je pořád váţný. Maruška je ve stavu vigilního
kómatu. Přestoţe s ní denně v nemocnici pracovali lékaři, sestry, fyzioterapeuti,
ergoterapeuti aj. z neurologického oddělení a nyní se tak děje i v lázních, kde je Marušce
věnována kaţdodenní péče, stále se ji nedaří probrat. Maruška bude během pobytu v
lázních také připravována na následný převoz domů. Aby se tak stalo, je třeba zajistit vše
potřebné k veškeré následné domácí péči a veškeré náklady s ní spojené. A tento běh měl
pomoci zajistit finanční pomoc pro to, aby se Maruška mohla domů vrátit co nejdříve.
Běhu se zúčastnilo skoro 400 lidí z celého okolí. Vybralo se více jak 100 000 Kč, coţ je
neuvěřitelné. Šek si převzala babička Marušky, která byla na místě. Byl to velice silný a
emotivní záţitek pro všechny. Chtěla bych VŠEM z celého srdce poděkovat!!!! Chtěla bych
poděkovat panu řediteli Ing. Miroslavu Královi, ţe mi umoţnil toto vše uskutečnit, chtěla
bych poděkovat všem kolegyním ze ZŠ Čerčany, které pomohly jak ve škole, tak na místě,
děkuji všem sponzorům – ZŠ Čerčany, Obec Čerčany, CWG SHOP, COMSYS S.R.O., ISB
GENETIC S.R.O, SDH Olbramovice, Dancing Crackers, OneLife Benešov Jan a Aneta
Šachovi, paní Bernoldová – Čerčany, Pavel Tůma – Zahradnice, Lenka Hlaváčová –
Radošovice, Josef Bartůšek – Benešov, … a mohla bych děkovat dál… DĚKUJI ZNOVU
VŠEM!!!!
MY VŠICHNI JSME BYLI SOUČÁSTÍ VELKÉHO PŘÍBĚHU, KTERÝ DOUFÁM, ŢE
BUDE MARUŠKA BRZY POSLOUCHAT OD MAMINKY ILONY A TATÍNKA JANA!!!!!
DĚKUJI! CELÝM SVÝM SRDCEM...
A POKUD BY JEŠTĚ NĚKDO CHTĚL POMOCI, NECHŤ SE MI OZVE. DĚKUJI ZA
VŠECHNO!
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