Závěrečná zpráva
Benefice pro LECCOS 2021
12. 12. 2021 Český Brod

Jubilejní desátá charitativní aukce opět online
Organizátoři i příznivci LECCOS, z. s. se museli i tento rok vzdát společenského večera s tichou a
veřejnou aukcí, kvůli Covid-19. Desátý ročník charitativní aukce se konal online již podruhé, a to od
7. do 11. prosince na webových stránkách www.beneficeproleccos.cz. Na podporu služeb pro
rodiny s dětmi se sešli příznivci a účastníci aukce pouze ve virtuálním prostoru.
Sedmdesát dražitelů vybíralo z více než 100 položek, které LECCOS, z. s. získal darem. Jednalo se o
výtvarné a užité umění, šperky, kosmetiku, kvalitní regionální výrobky, knihy, poukázky na
nejrůznější služby a spoustu dalšího. Největší zájem byl o poukaz na romantický víkendový pobyt
pro dva v Hotelu Sen, s 15 příhozy se konečná cena vyšplhala na 3600 Kč. Nemalý úspěch měla
kniha o vaření s recepty kuchaře Romana Vaňka, která dosáhla ceny 800 Kč, s 15 příhozy
vystoupala z vyvolávací ceny pouhých 150 Kč. Pozadu nezůstala ani grafika malíře Pavla Roučky z
Galerie V Poděbrady, autorský tisk ilustrace Galiny Miklínové či ručně tepaná souprava šperků z
chirurgické oceli, kterou do aukce daroval Petr Bubun Sádlo. Úspěšné byly také unikátní truhlářské
výrobky – originální svícen, dřevěné vánoční ozdoby, či sada svícnu, misky a podnosu z červeného
dubu. Tradičními úspěšnými položkami je kvalitní alkohol. Dobrá vína darovalo opakovaně
Vinařství Klučov, kvalitní pálenky Palírna Drahota a syn Církvice. Poprvé také přispěl soudkem piva
a výběrem piv k degustaci Pivovar Poděbradský zdroj.
Výtěžek 10. Benefice pro LECCOS přinesl 52.519 Kč. Celá částka putuje na podporu služeb pro
rodiny s dětmi v obtížných životních situacích. Přesto, že výtěžek je tento rok o něco nižší než v
minulých letech, jsme moc rádi, že jsme mohli tuto tradiční charitativní aukci uspořádat alespoň
online. Jsme vděčni za jakýkoliv příspěvek na podporu našich veřejně prospěšných aktivit. Věříme,
že příští rok se s našimi příznivci, dárci a podporovateli sejdeme pojedenácté, ale NA ŽIVO!
Velké poděkování patří firmě PERTLIK SOFTWARE s. r. o. za poskytnutí aukčního online systému

Děkujeme všem, kteří přispěli darem do benefice nebo jeho koupí na provoz našich
služeb. Děkujeme, že jste nás podpořili, abychom mohli pomáhat tam, kde je to potřeba.
Díky, že myslíte na druhé.

Děkujeme dárcům aukčních položek

Palírna Drahota a syn, Církvice

AKROS nábytek, Šárka Baladránová

Pejsek a kočička, potřeby pro zvířata, Český Brod

Amáres Coffee - Káva Poděbrady

Pekárkovi Jana a Zdeněk

AutoMotoVelo, J. a V. Pažoutovi

Pekařství Fetter

Dimlová Blanka

Petr Bubun Sádlo

Domino, obchod s hračkami, Poděbrady, Tomáš
Pazdera

Pivovar Poděbradský Zdroj - Gebauer Poděbrady
s.r.o.

Domov Hačka se sídlem v Olešce

Popovičová Jana

Drogerie Vondrysová

Rupík Tibor

Dzmitryiev Aliaksandr

Rývová Anna

Fotoateliér Eva Šašková

Springy.cz, Jana Pilmaierová

Galerie V Poděbrady, Jana Vaníčková

Stáj Na Poli, z. s.

Holičství, kadeřnictví, Renáta Mašková, Kouřim

Stříbrnictví Poděbrady, Radka Šárová

Hrdinová Renáta

Švecová Naďa

Ingotvision, s.r.o.

Tilšarová Marie, Šťastná lenoška

Kinnaree masáž s.r.o. , Jiří Křížek

Truhlářství Pekárek

Knihařství Jarmila Sequensová

Ulíková Lucie

LECCOS, z.s. - NZDM Klub Zvonice

Valenta Rudolf

Macková Růžena

Vinařství Klučov

Matoušková Dana

Zdravý krámek - SACHL servis, s. r. o.

Maximus Resort, a.s.

Zemanová Veronika

Město Český Brod

Zlatnická dílna O. + J. Bucharovi

Miklínová Galina

Zrníčko - rodinná pražírna Český Brod

Muzeum Lega Poděbrady

ww.beneficeproleccos.cz
www.leccos.cz

Nekolná Václava
Nekolný Bohumil
Obuv a textil, Josef Jedelský

DĚKUJEME!!!

