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TISKOVÁ ZPRÁVA

V Českém Brodě dne 26. 11. 2016

Benefice pro LECCOS 2016 a Robert Vano
V pátek 25. 11. se uskutečnil již pátý benefiční společenský večer na podporu neziskové organizace LECCOS.
Pozvání přijalo více než 70 hostů. S další dvacítkou týmu pracovníků, členů a dobrovolníků LECCOSu zaplnili útulné a
v nedávně době zrekonstruované prostory KD Svět v Českém Brodě.
Krátký úvod na začátek seznámil všechny hosty s programem večera i pravidly tiché aukce. Neplánovaně byla
představena také firma EKOL, která u příležitosti benefice podpořila činnost LECCOS finančím darem. Ředitel firmy
pan Martin Záleský předal předsedkyni a manažerce Janě Kratochvílové šek na 15 tisíc korun. Tato částka, stejně jako
výtěžek celé akce podpoří službu Sanace rodin. Vzápětí krátkého seznámení tedy začala očekávaná tichá aukce.
Každý z hostů dostal hned po příchodu své dražební číslo a mohl vybírat ze 170 dražebních položek. Největší zájem
vzbudila kategorie “Mlsný koutek” a “Výtvarné umění. Téměř všechna kvalitní vína a pálenky překročily v konečné
ceně svoji prodejní hodnotu. Nejúspěšnějším předmětem draženým v tiché aukci, položkou s největším počtem
příhozů byla krásná kolorovaná perokresba českobrodské Kouřimské brány, jejímž autorem je již nežijící akademický
malíř Přemysl Fořt. Velkému zájmu dražitelů se těšily také vstupenky na divadelní představení, kosmetika, ale také
malé kuchyňské spotřebiče. Hosté měli téměř 2 hodiny na to, aby v tiché aukci získali položky, o které měli největší
zájem. Mírně adrenalinový zážitek z tiché aukce přerušilo vystoupení hudebního tria “Lucka band”, které vánočním
repertoárem připomnělo nadcházející adventní čas. Následovala malá veřejná aukce, kterou vyvrcholila příjemná
atmosféra večera. První dražbní položkou bylo “Leccos”, které se skrývalo v krásně zabalené velké krabici. Přesto, že
vyvolávající neprozradili, co tato krabice ukrývá, vydražila se za úctyhodných 2500 Kč a bojovalo o ní hned pět
zájemců. Druhou položku vyrobily pro benefici děti z NZDM Klub Zvonice, nazvaly ji Děti v okně a jednalo se o
keramickou plastiku dětských tváří umístěných v okenním rámu. Její majitel ji vydražil za krásných 2 000 Kč.
Nejcennější a poslední položkou veřejné aukce bylo dílo světoznámého fotografa Roberta Vana. O fotografii s
názvem “Kluk v bílé košili” bojovalo opět několik zájemců. Nová majitelka této krásné fotografie, zhotovené
platinotiskem, pověřila přihazováním svého malého syna, který se s bojovností sobě vlastní zhostil tohoto úkolu
náramně.
K příjemné atmosféře večera přispělo nejen skvělé pohoštění připravené zaměstnanci a příznivci LECCOSu,
lahodné víno z Vinotéky u Jitky v Úvalech, chutné pečivo z Pekařství Jaroslav Kollinger, čerstvé ovoce a zelenina od
společnosti Santana a také báječná piva z Kounického pivovaru. Nesmíme zapomenout na Jatky Český Brod, které
poskytly maso na přípravu řízků a dalších masitých pokrmů.
S napětím očekávaný výsledek benefičního večera oznámil hostům moderátor Petr Žďárský společně s Janou
Popovičovou a Renatou Neufusovou – letošní BENEFICE pro LECCOS přinesla zisk 77 430 Kč. Všechny tyto peníze
pomohou rodinám, které se ocitly v těžkých a obtížně řešitelných životních situacích. Děkujeme za ně!
Další informace a fotografie v tiskové kvalitě vám poskytne:
Dita Nekolná
Public Relations
tel.: 728 067 496, e-mail: dita@leccos.cz, LECCOS, z. s., www.leccos.cz
FOTOGALERII K NAHLÉDNUTÍ NAJDETE ZDE - http://leccos.cz/novinky/benefice-pro-leccos-2/
LECCOS, z. s. Pomoc a podpora pro děti, mládež a rodiny.
Poskytujeme a rozvíjíme sociální služby a aktivity pro rodiny s dětmi a pro děti a mládež. Vytváříme programy pro rodiny a pro děti
a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, Rodinné centrum Kostička,
programy sanace rodiny a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Věnujeme se pěstounským rodinám a pořádáme akce,
besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

