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Benefice pro LECCOS po 3 letech opět naživo 
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 proběhly kvůli situaci s covid-

19 pouze online. I díky této delší přestávce se řada hostů a pracovníků LECCOS na tento večer velmi těšila. 
Tento tradiční společenský večer a jeho výtěžek pomáhá dofinancovat potřebné sociální služby neziskové 
organizace LECCOS. Celý výtěžek podpoří aktivity a služby, které pomáhají potřebným rodinám s dětmi a 
dětem a mládeži. Peníze pomohou tam, kde je to opravdu potřeba. 
 

Večer zahájil moderátor Michal Šeda, který tímto charitativním večerem na podporu činnosti organizace 
LECCOS provázel bez nároku na honorář. Společně s ředitelkou Janou Kratochvílovou přivítal hosty, 
poděkoval dárcům, návštěvníků 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, vstupenky do divadel, vánoční dekorační předměty, svíčky, výrobky ze dřeva, poukazy na 
různé služby i originální dárky v podobě ručně pleteného biče či dámského městského kola. Nechyběly 
grafické listy místní výtvarnice Lucie Ulíkové, která darovala do dražby také originální smaltovanou 
misku.  Další výtvarná díla, ze kterých mohli hosté vybírat, byly obraz Lucie Vysloužilové malovaný akrylovými 
barvami, grafika Mariny Richter darovaná Galerií V Poděbrady, také originální 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, do Divadla Járy Cimrmana a Dejvického 
divadla. Částka, za kterou se vstupenky vydražily  překročila pětkrát jejich pořizovací 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.  Díky dobrovolné 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. Patřilo jim poděkování 
v podobě květiny. 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 krásných 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 hudební vystoupení kapely M.A.S.H., která na benefici hrála již v minulých 
letech. Muzikanti nakonec rádi zahráli k poslechu při zakončení akce. 
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 tisíc Kč.  
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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 

v Českém Brodě a v Poděbradech, 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. 
 

 


