Tisková zpráva – Cena Ď putovala do Kutné Hory.
Dne 21. června 2012 převzalo České muzeum stříbra v Národním divadle
v Praze cenu Ď v kategorii - pro mecenáše muzeí, hradů, zámků
a kulturních zařízení v ČR , která byla udělena Ing. Františkovi Drahorádovi in
memoriam (Důlně stavební s.r.o.).
Cena Ď nebo-li dík (děkování) je dvanáctiletým projektem v ČR, který jako
jediný se snaží komplexněji mapovat a oceňovat aktivity mecenášů, sponzorů
a dobrodinců za podporu kultury, charity v ČR. Ceny Ď se udělují v patnácti
kategoriích. Nominovaní jsou roztříděni podle oblastí působení do různých kategorií
jako např. Mecenášové divadel v ČR, Mecenášové zoologických zahrad v ČR či
Mecenášové muzeí, hradů, zámků a kulturních zařízení v ČR atd.
Cenu Ď při ceremoniálech už tradičně dostávají firmy za miliónové podpory
kultury a charity a vedle nich „obyčejní“ lidé, kteří nezištně roky pomáhají
potřebným. Ing. Františka Drahoráda nominovalo na cenu Ď České muzeum stříbra
a o.s. Stříbrná Kutná Hora za jeho dlouholetou spolupráci. S Českým muzeem stříbra
spolupracoval ing. Drahorád od r. 1990. Jako báňský odborník se zabýval především
podzemím historického dolu. Pro muzeum vykonával funkci závodního dolu a důlně
stavebního dozoru, vykonával pravidelné bezpečnostní prohlídky dolu. Zajišťoval
nejen operativní, ale i každoroční technickou údržbu dolu a jako doplněk prohlídkové
důlní trasy instalovala jeho firma makety výdřevy, žebříků a skluzavek. Úzce
spolupracoval se členy České speleologické společnosti. S nadací a později
občanským sdružením Stříbrná Kutná Hora spolupracoval při přípravě Královského
stříbření Kutné Hory, a to již od prvního ročníku, tedy po dobu dvaceti let.
Úsilí a dlouholetá činnost Ing. Františka Drahoráda nezůstane tak pouze
v paměti všech, co ho znali, ale vzpomínkou bude i křišťálová cena, která ponese jeho
jméno.
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