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TISKOVÁ ZPRÁVA

V Českém Brodě dne 24. 11. 2014

Socha Olbrama Zoubka na podporu Občanského sdružení LECCOS
V pátek 28. listopadu proběhne v Českém Brodě již 3. ročník BENEFICE pro LECCOS aneb společenský
večer s TICHOU AUKCÍ. Jedná se o charitativní akci, která podpoří činnost Občanského sdružení LECCOS,
které v Českém Brodě a okolí působí již 14 let. Výtěžek pomůže i tentokrát dofinancovat některé projekty
sdružení, především sanaci rodin - terénní práce v rodinách a programy primární prevence pro děti a
mládež. Program večera spočívá v nabídce zajímavých předmětů prostřednictvím tiché aukce, při které
mohou návštěvníci anonymně dražit. Mezi dražebními položkami budou například vstupenky do předních
pražských divadel, výtvarná díla, šperky, hodinky, módní doplňky, kosmetika, poukázky na různé služby, od
kosmetiky přes masáže po služby restaurací… Věrné návštěvníky určitě potěší možnost opět dražit domácí
zavařené houbičky i „ředitelská biovajíčka“, o které se v loňském roce svedla velká „bitva“. Všechny
dražené předměty získalo sdružení darem, proto jsou jejich vyvolávací ceny velmi přátelské a návštěvníci
tak mohou výhodně nakoupit třeba vánoční dárky a přitom podpořit dobrou věc. Společenský večer a jeho
atmosféru dokreslí hudbou českobrodská kapela M.A.S.H. Nebude chybět bohatý raut, který připraví
pracovníci, členové i dobrovolníci sdružení, a který je v rámci společenského večera samozřejmostí. Veliké
pocty se sdružení dostalo díky daru od akademického sochaře Olbrama Zoubka, který do malé veřejné
dražby daroval jedno ze svých děl, krásnou štíhlou sochu ženské postavy s názvem Eva Jiskra. Tato socha
z dusaného cementu bude jednoznačně nejcennějším a nejzajímavější artefaktem večera. Přípravy na tento
velký pátek jsou v plném proudu a organizátoři mohou již poděkovat prvním podporovatelům. Jatky Český
Brod dodají maso k pečení a smažení dobrot, Pekařství Kollinger dodá čerstvé pečivo a Kounický pivovar
leho světlý ležák… Zveme tedy všechny, kteří chtějí prožít příjemný večer v zajímavé společnosti
a podpořit aktivity Občanského sdružení LECCOS v pátek 28. listopadu od 18 hodin do Oranžové zahrady
Římskokatolické farnosti v Českém Brodě.
Podrobnější informace o akci, o sdružení, seznam dárců i aktuální seznam dražených položek
najdete na www.leccos.cz
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