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Benefice pro LECCOS 2019
Marilyn Monroe, Jima Morrisona, Kurta Cobaina, Dona Juana a dalších více než 150 aukčních položek dražilo při
Benefici pro LECCOS téměř 100 hostů 8. ročníku tohoto tradičního večera. Charitativní akce ve prospěch aktivit a
služeb neziskové organizace LECCOS, z. s. se uskutečnila 29. listopadu 2019 v prostorách KD Svět v Českém Brodě.
Večer zahájil moderátor Reynolds Koranteng, který po krátkém přivítání hostů pozval na podium čtyři mladé
studentky Taneční konzervatoře v Brně. Předvedly moderní taneční kreaci s názvem Zrychlený čas k písni Run Boy
Run. Poté přizval moderátor na podium předsedkyni a manažerku Janu Kratochvílovou, která představila aktivity
LECCOS a poděkovala dárcům, návštěvníkům a dobrovolníkům benefičního večera. Moderátor Rey zahájil tichou
aukci a představil její pravidla. Hosté dostali téměř dvě hodiny na to, aby v této aukci získali položky, o které měli
největší zájem. Velký souboj proběhl, tak jako v minulých letech, o grafické listy výtvarnice Lucie Ulíkové. Její dvě
grafiky, originálně pojaté tváře zpěváků Jima Morrisona a Kurta Cobaina se dohromady vydražily za 34 tisíc korun.
Za zmínku rozhodně stojí, že za celou historii Benefice pro LECCOS se grafiky této českobrodské výtvarnice vydražily
za neuvěřitelných 102 150 Kč. Velký zájem byl také o Guatemalský rum Ron Zacapa a šampaňské značky Moët.
Úspěšné byly i další zajímavé položky např. vstupenky do divadel, kosmetika, kvalitní vína, hračky, poukazy na různé
služby, háčkované či filcové vánoční ozdoby, adventní svícny, šperky nebo krásná patchwork deka. Účastníci tiché
aukce také dražili další zajímavé, ale u nás na benefici již tradiční položky - pravý včelí med nebo čerstvě střelený
párek bažantů. Po ukončení tiché aukce vystoupily opět mladé tanečnice, tentokrát s choreografií lidového tance.
Hosté už napjatě očekávali veřejnou aukci, kterou moderátor uvedl společně s fundraiserkou LECCOS Janou
Popovičovou. První draženou položkou s názvem Srdce byl originální obraz z barevných bavlnek vyrobený dětmi
z NZDM Klub Zvonice. Z původní vyvolávací ceny 100 Kč vystoupala jeho konečná cena na krásných 3500 Kč. Početí,
byl název druhé položky. Půvabná kolorovaná fotografie Lumíra Žemly se vydražila za pěkných 3300 Kč. Ani ve
veřejné dražbě nechyběla další z překrásných grafik Lucie Ulíkové. Konečná cena jejího obrazu Marilyn Monroe
vystoupala na 10 000 Kč. Poslední a velmi originální položkou ve veřejné aukci byla krásná váza z borovicového
dřeva, kterou pro tuto benefici vyrobil pan Rudolf Valenta. Průběh její výroby fotograficky zdokumentoval a svázal
do malé knížky s pečetí jako překvapení pro nového majitele, který jí získal za úctyhodných 5 000 Kč. Malý koncert
po ukončení veřejné aukce si pro hosty připravila kapele M.A.S.H., která zahrála nejoblíbenější písně ze svého
repertoáru. V průběhu celého večera bylo pro hosty připraveno bohaté a rozmanité občerstvení formou rautu.
Očekávaný výsledek Benefice pro LECCOS oznámil hostům moderátor společně s organizátory večera. Letošní
benefiční večer přinesl zisk 125 500 Kč. Všechny tyto peníze podpoří aktivity a služby, které pomáhají potřebným
rodinám s dětmi a dětem a mládeži.
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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 i pro neziskovky. Působíme na Českobrodsku, Kolínsku, Říčansku a v Poděbradech.

