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Téměř 180 položek v tiché a 7 ve veřejné aukci dražili návštěvníci 11. ročníku Benefice pro LECCOS, která 
proběhla v českobrodském KD Svět v pátek 2. prosince. Poslední dva ročníky se uskutečnily kvůli situaci  
s covid-19 pouze online. I díky této delší přestávce se řada hostů a pracovníků LECCOS na tento večer velmi 
těšila. 
Večer zahájil moderátor Michal Šeda, který charitativní benefiční akcí na podporu činnosti organizace LECCOS 
provázel bez nároku na honorář. Společně s ředitelkou Janou Kratochvílovou přivítal hosty, poděkoval dárcům, 
návštěvníkům a dobrovolníkům večera. Představil malíře a výtvarníka Františka Kollmana, který přímo na místě, 
v průběhu večera vytvořil 4 díla, která se později vydražila ve veřejné aukci. Poté odpočítal začátek tiché aukce, 
ve které mohli návštěvníci dražit krásné položky – od kosmetiky, knížek, hraček, šperků přes vstupenky  
do divadel, vánoční dekorační předměty, svíčky, módní oblečení, poukazy na různé služby i velmi zajímavé 
položky v podobě poukazu na pobyt v jurtě, ručně pletený bič nebo krásné dřevěné výrobky. Nechyběly grafické 
listy místní výtvarnice Lucie Ulíkové, která darovala do dražby také originální smaltovanou misku.  Další výtvarná 
díla, ze kterých mohli hosté vybírat, byl obraz Lucie Vysloužilové malovaný akrylovými barvami, grafika Mariny 
Richter darovaná Galerií V z Poděbrad, také díla kouřimského výtvarníka, který tvoří pod jménem Habitatt. Jeho 
obraz s názvem Route 66  obdržel 16 příhozů, nejvíce ze všech položek. Nejúspěšnějšími položkami v tiché aukci 
byly vstupenky do divadel na představení Divadla Járy Cimrmana a Dejvického divadla. Částka, za kterou  
se vstupenky vydražily, překročila pětkrát jejich prodejní hodnotu. Po ukončení tiché aukce následoval malý 
koncert. Kapela Eintopf Ensamble, složená převážně ze studentů českobrodského gymnázia, zahrála čtyři 
skladby moderního i staršího popu. Diváky pobavila také vtipným uvedením jednotlivých písní. Po koncertě 
pozval moderátor na podium zakladatelku organizace LECCOS Liu Valkovou a současnou ředitelku Janu 
Kratochvílovou.  Obdržely květiny jako poděkování za jejich práci. Díky aktivitě Lii Valkové a dalších dobrovolnic 
vznikl v roce 2000 spolek, který se v průběhu let vypracoval v respektovanou neziskovou organizaci v širokém 
regionu Českobrodska, Kolínska, Říčanska i Poděbradska.  Následovala veřejná aukce, ve které představil své 
čtyři obrazy, vytvořené v průběhu večera, František Kollman. Všechny se dohromady vydražily za více než  
25 tisíc Kč. Při dražbě dalšího díla pozval moderátor na jeviště jeho autorku ilustrátorku a režisérku Galinu 
Miklínovou. Její grafika Sára Kalamita, z limitované edice ilustrací ze stejnojmenné knihy Evy Papouškové  
se vydražila za 20 tisíc Kč. Originální položkou ve veřejné aukci byla okrasná třešeň i s výsadbou. Dar od firmy 
JELENSERVIS, představil samotný dárce, pan Lukáš Pirnos a vydražila se za úctyhodných 13 tisíc Kč. Poslední 



položkou veřejná aukce byla krásná socha z dubového dřeva, kterou LECCOS darovala řezbářka Marta Novotná. 
Úspěšný dražitel za sochu zaplatil 15 tisíc Kč. Díky skvělé práci moderátora, přizvaným dárcům jednotlivých 
položek a hostům, kteří se nebáli v otevřené veřejné aukci přihazovat, byla veřejná dražba velmi zábavná a hosté 
se rozhodně nenudili. Jen nezbyl dostatek času na další plánované hudební vystoupení kapely M.A.S.H., která 
na benefici hrála již v minulých letech. Muzikanti nakonec rádi zahráli k poslechu při zakončení benefice.  
V průběhu celého večera bylo pro hosty připraveno bohaté a rozmanité občerstvení formou rautu. Očekávaný 
výsledek Benefice pro LECCOS oznámil hostům moderátor společně s ředitelkou LECCOS. Letošní benefiční 

večer přinesl zisk 240 000 Kč. DĚKUJEME!!! 

Celý výtěžek podpoří aktivity a služby, které pomáhají potřebným  
rodinám s dětmi a dětem a mládeži. 
Fotografie si můžete prohlédnout na našem Facebookovém profilu 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=186346102892&set=a.10159431200727893 
 

Děkujeme všem dárcům, podporovatelům, hostům večera  
a dobrovolníkům. 
Poděkování všem podporovatelům najdete na našem webu https://leccos.cz/benefice-pro-leccos/ 
 
KD Svět – zapůjčení prostor 
Cukrátkov – Kateřina Rozmbachová – zapůjčení prostor kavárny 
Michal Šeda – moderátor 
Hudební skupina M.A.S.H. 
Kapela studentů místního gymnázia Eintopf Ensemble 
MASO-TŘEBOVLE, s.r.o. – maso k přípravě rautu 
Renata Hrdinová – víno k rautu 
Jaroslava Krutská – dort na rautový stůl 
SANTANA, s. r. o. – ovoce a zelenina k přípravě rautu 
Kounický pivovar s.r.o. – pivo k rautu 
Bohemia Apple, družstvo Tuchoraz – jablka a džusy k rautu 
Zaměstnanci obchodního řetězce BILLA – Český Brod – jídlo a pochutiny k přípravě rautu 
Nejlevnější potraviny Český Brod – jídlo a pochutiny k přípravě rautu 
Pekařství Jaroslav Kollinger, s.r.o. – pečivo k rautu 
LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o. – uzeniny k rautu 
Pizzeria Malechov – zapůjčení nádobí  
a příprava masových pokrmů 
BURZA elektroinstalační materiál  
ARNOŠT, s. r. o.  
Prádelna a čistírna Family 
Stanislav Kosík 

Děkujeme dárcům dražených položek 
Galerie V Poděbrady, Jana Vaníčková  
Habitatt Artt 
Kollman František 
Miklínová Galina 
Novotná Marta – Dřevořezby z Ráje 
Ulíková Lucie 
Vysloužilová Lucie 
 

Amáres Coffee – Káva Poděbrady 
ASON interier 
AutoMotoVelo 
Baladránová Šárka, AKROS nábytek 

Berry servis, s.r.o. 
Blatná Lia 
Botanicus 
Cukrátkov – Kateřina Rozmbachová 



Českobrodský pivovar 
Dejvické divadlo 
Dimlová Blanka – AVON 
Divadlo Na zábradlí 
Divadlo Járy Cimrmana – Michal Weigel 
DM elektro „U Heřtusů“ 
DOMINO obchod s hračkami 
Domov Hačka se sídlem v Olešce 
Drahotová Jitka 
Drbohlavová Jitka 
Drogerie Vondrysová 
Dzmitryieu Aliaksandr 
Eva Šašková Fotoateliér 
Flídr Aleš 
Flora dekor, paní Hanzlová 
Gütter Roman 
Holšán Jiří – včelař z Konopiště 
Hrdinová Renata 
Chamrada Martin 
Chamrada Robert 
INGOTVISION – oční optika 
INTERIÉRY KOPECKÝ 
Italy Shop – italské potraviny Český Brod 
JELEN SERVIS 
JV Boutique 
Karma Český Brod, a. s. 
KD Svět 
KINNAREE Poděbrady 
Knihařství Sequensová 
Koblížková Věra 
Kosík Stanislav 
Křovák Michal 
Květinářství Flora Dekor 
LASS BARBER 
LE & CO 
Macková Růžena 
manželé Strnadovi 
Marcela Pštrossová – květiny 
Matějovský, a. s. 
Matoušková Dana 
MAXIMUS RESORT, a. s. 
Müllerová Dana 
Muzeum LEGA Poděbrady 
Nakladatelství APETIT 
Nakladatelství Čtyřlístek 
Národní divadlo 
Nekolná Václava 
Nováková Zuzana 
Obuv a textil Jedelský 
Palírna Drahota a syn, Církvice 
Papírnictví ZBRANĚK Poděbrady 
Park Mirakulum – Milovice 
Pejsek a kočička – potřeby pro zvířata 
Pekárková Jana 
Pekárna Fetter 

Polabské mlékárny, a. s. 
Pompo spol. s r.o. 
Prádelna a čistírna Family 
Procházka Tomáš 
Pštrossová Marcela květiny 
Relax kosmetika, Jana Doležalová 
Ruthová Gítha 
Ryor 
SeViJa kavárna a vinotéka 
Silex spol. s r. o. - SCANquilt 
Sonnini Jana 
Slavíková Andrea 
Speciálka LEGA  
Staňková Denisa 
Stříbrnictví Poděbrady, Radka Šárová 
Studio GREEN 
Studio GREEN – Jana Sýkorová 
Studio GREEN – Pavla Bumbová 
Studio GREEN – Tomáš Vopařil 
Studio GREEN – Jitka Babaiánová 
Studio GREEN – Mariia Penzenyk 
Studio GREEN – Barber Michelle 
Studio Santé – Úvaly 
Stuchl Jiří – Jurty v sadu 
Šašková Eva Fotoateliér 
Štěpánová Renáta 
Tenisový oddíl Český Brod 
Tranzit Cafe – Základní škola a Praktická škola Český 
Brod 
Truhlářsví Jiří Pekárek 
Valková Lia 
Valenta Rudolf 
Vinařství Klučov 
Vinařství Blučina 
Vinotéka Modrý hrozen 
Vinařství Spielberg 
Westernová městečko Boskovice 
Wigo Milan 
Zdravý krámek- SACHL servis, s. r. o. 
Z Trade 
Zemanová Veronika 
Zlatnická dílna J. + O. Bucharovi 
Zlatnictví Jitka 
Zrníčko – rodinná pražírna 
Železářství Český Brod, Martin Hlávka 
Železářství – Domácí potřeby Úvaly 

DĚKUJEME 
www.leccos.cz 
 


