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TISKOVÁ ZPRÁVA:
BENEFICE pro LECCOS aneb společenský večer s TICHOU AUKCÍ
Český Brod, 27. 11. 2013

Přišli LECCOS podpořit a leccos vydražili!
V úterý 26. listopadu od 18 hodin proběhl již 2. ročník BENEFICE pro LECCOS. Společenského večera se
zúčastnilo více než 50 hostů z Českého Brodu a okolí s cílem podpořit Občanské sdružení LECCOS. Sdružení,
které již 13 let poskytuje v regionu sociální služby na podporu rodiny a dětí a mládeže.
Hlavním programem večera byla tichá aukce pojatá jako “společenská hra”, při které návštěvníci dražili,
zajímavé předměty, které sdružení získalo darem. Mezi 140 dražebními položkami nechyběla výtvarná díla,
knihy, kosmetika, vstupenky do předních pražských divadel, poukazy na různé služby – od kosmetiky, přes
pobyt v solné jeskyni, servis jízdních kol až po služby právníka či permanentky do Sokola. Obrovský zájem byl
o položku s názvem “Poklady z lesa”. Šlo o domácí nakládané pravé hříbky Václavy Nekolné, 2 skleničky v sadě
s kompotovanými brusinkami se vydražily za 500 Kč. Velký “boj” se strhl také o “kočičí” bylinkové polštářky
z dílny Bylinkové pohlazení manželů Komárkových ze Škvorce. Vrcholem večera byla veřejná dražba, která
rozproudila adrenalin v krvi těch nejsoutěživějších dražitelů. Hned první položka velmi pobavila všechny
přítomné. Deset biovajíček od slepiček ředitelky sdružení Jany Kratochvílové uvedla moderátorka a
fundraiserka sdružení Jana Popovičová slovy: “Holky se opravdu snažily. Vzpomeňte si na dobu, kdy se vajíčka
prodávala za 1 Kč kus. Vyvolávací cena je tedy 10 Kč.” Jejich cena se nakonec vyšplhala na úctyhodných 400 Kč.
Úspěšně se vydražily také další položky z veřejné aukce – výtvarné dílo “Holčička” studenky AVU Beaty
Kuruczové či fotografie s názvem “Jinovatka” mladé talentované fotografky Terezy Šídlové. Nedílnou součástí
večera bylo bohaté občerstvení připravené týmem sdružení a řadou dobrovolníků, hudební vystoupení kapely
M.A.S.H a ochutnávka Kounického mouřenína, černého speciálu z Kounického pivovaru. Majitel po letech
obnoveného rodinného pivovaru, pan Karel Klusáček, hostům připomněl dlouhou tradici vaření piva v Českém
Brodě a v Kounicích.
Benefice přinesla do rozpočtu sdružení 30.524 Kč. Tato částka pomůže z části dofinancovat některé
projekty sdružení, jako jsou terénní práce v rodinách či programy primární prevence pro děti a mládež. Večer
splnil svůj účel. Podpořit veřejně prospěšné aktivity sdružení, nabídnout zajímavou společenskou událost,
která bude pokračovat ve své tradici. V neposlední řadě posílit v občanech regionu pocit sounáležitosti, chuť
vzájemně se potkávat a mít prostou radost z toho, že mohou pomoci a o jejich pomoc někdo stojí.
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Občanské sdružení LECCOS
poskytuje a rozvíjí v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.
Vytváří programy pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let a pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.
Tyto programy zamezují vzniku společensky nežádoucích jevů, pomáhají integrovat znevýhodněné skupiny
obyvatelstva do společnosti a nabízejí smysluplné využití volného času. Provozuje Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádá akce pro širokou veřejnost, přednášky,
semináře a besedy pro rodiny, pro podnikatele i pro neziskové organizace.
.

