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TISKOVÁ ZPRÁVA
BENEFICE pro LECCOS
Občanské sdružení LECCOS v Českém Brodě rádo obnovuje i zakládá tradiční akce. Těmito slovy
zahájila první ročník Benefice pro LECCOS aneb společenský večer s TICHOU AUKCÍ jeho ředitelka Jana
Kratochvílová. Akce proběhla 29. listopadu od 18 hodin v Českém Brodě. Krásné nové prostory Oranžové
zahrady Římskokatolické farnosti navštívilo více než čtyřicet příznivců O.s. LECCOS, kteří ho přišli podpořit.
Společenská hra Tichá aukce, mnohým doslova rozproudila adrenalin v krvi. „Boje“ o zajímavé dražební
položky byly až do konce velmi napínavé. Vítěz v některých případech musel o vyhlédnutou věc bojovat i
s několika „hráči“ najednou. Hosté večera vybírali ze 120 dražebních položek, které sdružení získalo darem
(umělecká díla, vstupenky do divadel, vouchery na kosmetické a masérské služby, luxusní kosmetiku, užité umění,
knihy, výběrová vína, hodinky, šperky…, ale třeba i domácí bábovku či biovajíčka darovaná paní ředitelkou
Kratochvílovou). Vrcholem večera byla malá veřejná dražba, ve které se nabízely ty nejzajímavější položky
„houbičky pana faráře“ (domací nakládané houby darované českobrodským panem farářem Matúšem
Kocianem), kniha povídek Ivana Klímy s podpisem autora a poukaz do jazykové školy Carpinus v hodnotě 3000 Kč.
Společenská hra Tichá aukce i malá veřejná dražba přinesla O.s. LECCOS více než 25 000 Kč na podporu jeho
činnosti. Celý večer doprovázela krátkými hudebními vstupy osmičlená kapela MASH. Nedílnou součástí byla také
ochutnávka vín z Roudnického Lobkowitzkého vinařství a skvělý Kounický ležák, který se čepoval za přítomnosti
majitele po letech otevřeného pivovaru, pana inženýra Klusáčka. Občerstvení v podobě švédského stolu připravili
klienti chráněné dílny SLUNCE všem, o.p.s. z Unhoště.

„Věříme, že tato, v pořadí první, BENEFICE pro LECCOS aneb společenský večer s TICHOU AUKCÍ nebyla
poslední a založí v Českém Brodě staronovou tradici. Proč staro - novou? Protože dříve byla obyčejná
lidská sounáležitost a pospolitost, chuť a potřeba se vzájemně potkávat, ale i prostá radost z toho, že
mohu pomoci a že někdo o mou pomoc stojí, úplně běžná a normální. A tuto tradici, starou, jak lidstvo
samo, bychom chtěli obnovit.“, řekla po skončení úspěšné benefice fundraiserka O.s. LECCOS Jana
Popovičová.
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Občanské sdružení LECCOS na Českobrodsku působí již 10 let a poskytuje sociální služby a volnočasové
aktivity dětem a mládeži v Nízkoprahovém Klubu Zvonice, nabízí pestrou škálu programů rodičům a
dětem v Rodinném centru Kostička. Poskytuje ambulantní i terénní sociální služby pro rodiny s dětmi.
Pořádá akce pro veřejnost, besedy, přednášky i semináře pro podnikatele a pro neziskovky. Podílí se také
významně na rozvoji města svou činností a členstvím v o.p.s. Region Pošembeří, ale také účastí na dalších
rozvojových plánech a programech Města Český Brod. www.leccos.cz

