
Náš nový videoklip pro Marianku pomáhá již nyní
Místy se ozývají dotazy, jak vlastně náš nový videoklip V náručí Mariance pomůže? Zde 
přinášíme pouze několik bodů k vysvětlení.

1)Již těsně po natáčení se ozval realizátorům člověk, který na základě informací o Mariance, 
jež jsme zveřejnili, vyjádřil přání finančně hlavní hrdince klipu pomoci. A to jsme teprve 
natáčeli. Takže je předpoklad, že po uvedení videoklipu se takových dobrodinců najde více. 
V závěru videoklipu se objeví číslo konta, které má Marianka vytvořené již dlouho a 
naleznete je i na jejích stránkách https://mariankav7.webnode.cz/ .

2) Klip je sice o Mariance, Marianka je hlavní postavou celého příběhu a mluví se o jejím 
životním osudu, ale motto videoklipu se objeví v jeho závěru a všichni ho určitě uvidíte, když 
se po slavnostní premiéře podíváte na videoklip.

3) Přestože si většina lidí u jakkoliv zdravotně znevýhodněných spoluobčanů představuje jako
pomoc především finance nebo materiální pomoc v podobě různých zdravotních pomůcek, 
existuje i psychická podpora. I náš videoklip pomáhá právě v tomto směru. Mnozí určitě víte, 
že v boji proti nemocem z velké části pomáhá psychika člověka, síla, odhodlání bojovat. To 
vše Marianka a ostatní, kterých se dílo týká, získávají právě z příběhu, který vypráví o jejich 
snech.

4) A to veledůležité! Vzpomeňte si na svá léta dospívání. Od rána jste byli v kolektivu 
spolužáků. Odpoledne jste vyběhli ven, tropili lumpárny a prožívali desítky dobrodružství. 
Marianka do školy nechodí, učí ji maminka. Na hry dětí se dívá nanejvýš skrze okno, 
podrží-li ji někdo v náručí. Takový človíček chce ale taky kamarády a přátele. Chce někoho, 
kdo by ji obdivoval za to, co dokázala a každý den dokazuje. A díky vám, kteří videoklip o 
Mariance budete šířit, se třeba na jejím facebooku najdou další a další přátelé, kteří s ní budou
chtít upřímně a bez přetvářky sdílet její život, radosti i starosti. V tomto je snad videoklip pro 
samotnou Marianku nejdůležitější.

                         Z natáčení videoklipu V náručí. Foto: Radomír Dolanský.
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