
 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Basketbalový míč s autogramy hvězdných dídžejů festivalu Beats for Love 

pomůže malému chlapci bez otce 

OSTRAVA, 20. 12. 2019 – Basketbalový míč, který podepsala taková dídžejská esa 

světového formátu, jakými jsou Alan Walker, Andy C, Younger, Galantis nebo nositel 

Grammy Roger Sanchez, vydražili letos před Vánoci v Dolních Vítkovicích (DOV). Výtěžek 

bude věnován talentovanému chlapci, který se po smrti otce obtížně dostává 

k technickému vzdělávání, což byla jejich společná záliba.    

„Brzy to bude rok, co Matýsek náhle přišel o otce. Byl to pro něj i jeho maminku šok, protože 

tatínek měl podstoupit jen banální operativní zákrok. Bohužel se z něj už nevrátil,“ vysvětlila 

Liběna Světlíková, členka předsednictva spolku Dolní oblast Vítkovice.  

Matýsek je bystrý sedmiletý chlapec, kterého jeho tatínek vedl k technickým a 

přírodovědným zálibám. Těmi největšími byla astronomie. Také s velkou oblibou vyráběli 

nejrůznější výrobky či opravovali auta. Všestranně nadaný chlapec si i přes nepřízeň osudu 

zaslouží, aby se v poznávání světa i kosmu mohl i nadále rozvíjet. Právě tomu chce nyní 

napomoci tým Světa techniky. 

„Přestaňme na příběh Matýska nahlížet z té smutnější stránky. Dívejme se do budoucna, 

radujme se z jeho talentu a odhodlání. Tento malý školák se jako tygr zakousnul do svého 

vzdělávání, pravidelně navštěvuje Svět techniky, účastní se individuálního výukového 

programu, prostě maká na sobě a svém technickém talentu. Věřím, že tento malý bojovník 

jednou nastoupí na některou z krajských středních škol, možná dokonce na Technické 

lyceum, které ve spolupráci s VŠB, zřizujeme. Přeji Matýskovi hodně síly a odhodlání,“ řekl 

hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

„Když jsem se loni v létě účastnila benefičního golfového turnaje, který organizoval 

produkční tým festivalu Beats for Love, podařilo se mi vydražit basketbalový míč s podpisy 

světových dídžejů, producentů a hudebních tvůrců. Například Alana Walkera, který má na 

svém kontě stovky milionů zhlédnutí a přehrání jeho skladeb a platinové desky z desítky 

různých zemí. Míč se tehdy dražil ve prospěch klientů mobilního hospice Strom života. Už 

jednou pomohl dobré věci, proto bych ho ráda poslala touto cestou dál a věřím, že může 

znovu pomoci. Matýska jsme vybrali právě na základě doporučení Stromu života, který mimo 

jiné pomáhá lidem, aby se vyrovnali se ztrátou blízkého člověka,“ uvedla L. Světlíková. 

Míč se tedy „vrací do hry“, na jejímž konci čeká kouzelné vítězství - spokojený Matýsek. 

Novým majitelem míče se stává OC Breda & Weinstein v Opavě a přispívá tak částkou 

10.000 Kč. Vydražená částka poslouží k dalšímu vzdělávání Matýska.  



 
 

Svět techniky poskytne Matýskovi i jeho mamince navíc jako benefit neomezené vstupné 

zdarma po dobu několika let, individuální vzdělávání připravené přímo na míru, účast na 

letních a pobytových táborech a průběžné pořizování pomůcek, které mu budou sloužit 

k dalšímu rozvoji. 

 

Kontakt: Eva Kijonková, mediální zastoupení DOV, +420 721 857 097 


