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TISKOVÁ ZPRÁVA

V Českém Brodě dne 30. 11. 2014

Na BENEFICI pro LECCOS vydražili sochu Olbrama Zoubka!
V pátek 28. listopadu proběhl již 3. ročník BENEFICE pro LECCOS. Tento společenský večer přinesl do
rozpočtu Občanského sdružení LECCOS více než pořádající doufali, a to 91 tisíc korun. Tyto peníze
pomohou dofinancovat letošní projekty sdružení – sanace rodin a programy primární prevence.
Benefice se zúčastnilo více než 60 návštěvníků. Nabídka dražených předmětů byla i tentokrát velmi
pestrá. V tiché aukci se dražily například vstupenky do předních pražských divadel, výtvarná díla, vína,
parfémy, poukazy na různé služby – od servisu jízdních kol a lyží přes kosmetiku po poukazy do
českobrodské Solné jeskyně. Nechyběly zde také knížky, módní i bytové doplňky nebo kvalitní pálenky.
Večer zahájil mladý moderátor Petr Žďárský společně s fundraiserkou sdružení Janou Popovičovou. Petr,
přesto, že je zkušených dobrovolným hercem, zpočátku bojoval s mírnou nervozitou, ale postupně tréma
opadla a v rámci veřejné aukce uprostřed večera již vtipně glosoval průběh dražby. Ta začala u domácích
zavařených hub a brusinek Václavy Nekolné, které mohli návštěvníci v průběhu večera i ochutnat a opravdu
se po nich jen zaprášilo. Jejich cena se vyšplhala na neuvěřitelných 1100 Kč. Jednoznačně nejcennější
položkou v rámci obou aukcí byla socha od akademického sochaře Olbrama Zoubka. Dražba krásné štíhlé
sochy z dusaného cementu s názvem Eva Jiskra se rozjížděla velmi pomalu. Nakonec dosáhla vysokých
obrátek. Bojovalo o ní 5 návštěvníků a ten, který si ji nakonec odnesl domů za ní zaplatil 37 tisíc korun.
Nejúspěšnějšími položkami v tiché aukci, tedy ty s největším počtem příhozů byly - Gracie pravá – reliéfní
tisk opět od Olbrama Zoubka, krásný linoryt Coco Chanel od českobrodské výtvarnice Lucie Ulíkové a 2
vstupenky do Dejvického divadla na hru 39 stupňů. Nezbytnou součástí večera bylo občerstvení, které
připravili, členové a zaměstnanci O. s. LECCOS a celá řada dobrovolníků, kterým patří velký dík. O hudební
doprovod benefičního večera se postarala tradičně kapela M.A.S.H., ke které se na pár písniček přidala
také ředitelka sdružení Jana Kratochvílová s houslemi. Tato benefice by se neuskutečnila bez návštěvníků,
kteří vydražili téměř všechny položky tiché i veřejné aukce, ale také bez celé řady dárců, kteří přispěli
věcným darem, ať už do samotné aukce či k přípravě chutného rautu. Občanské sdružení LECCOS
děkujeme všem, kteří se takto podíleli na podpoře jejich činnosti a pomohli pro tento rok dofinancovat
některé potřebné projekty. Poděkování a seznam všech dárců, partnerů, návštěvníků i dobrovolníků
najdete na webu www.leccos.cz

Podrobnější informace poskytne:
Dita Nekolná
pracovnice PR
tel.: 728 067 496
e-mail: dita@leccos.cz
O.s. LECCOS
www.leccos.cz
Občanské sdružení LECCOS poskytuje v Českém Brodě a okolí sociální služby pro rodiny a pro děti a mládež. Provozuje
NZDM Klub Zvonice, Rodinné centrum Kostička, Poradnu pro rodiny. Provádí terénní práce v rodinách I pro děti a mládež,
poskytuje sociálně aktivizační služby pro děti a mládež. Pořádá řadu akcí pro veřejnost – Den dětí, Drakiáda, Adventní průvod
světýlek, besedy, semináře pro rodiny, ale take pro podnikatele a neziskovky.

