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25. listopadu 2015 
 
 

Vernisáž Vánoční prodejní výstavy vydělala organizacím rekordních 28 tisíc 
 
Třináctý ročník oblíbené benefiční výstavy, kterou pořádá KOČÍ a.s., má zahajovací den za sebou. A 
byl velmi úspěšný, výdělek předčil očekávání. Při vernisáži byl prodej nejvyšší v historii. 
 
PÍSEK - Po prvním dnu výstavy ve středu 25. listopadu v píseckém kině Portyč vynesl prodej výrobků z 
dílen klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky a Denního, týdenního stacionáře 
a chráněného bydlení Duha Písek, Dětské psychiatrické nemocnice Opařany a Seniorského domu 
Písek celkem 28 026 korun. To je o 4 215 korun víc než loňský výtěžek úvodního výstavního dne, kdy 
se prodala rukodělná díla za 23 811 korun. Když nepočítáme první tři ročníky (2003 - 2005), kdy se při 
zahajovacím dni užívala forma dražby, tak se prodalo nejvíc v historii pořádání této akce.  
 
Výstavu slavnostně zahájil moderátor Rock Rádia Luboš Voráček společně s ředitelem písecké 
stavební firmy KOČÍ a.s. Ing. Tomášem Kočím. V krátkém rozhovoru zástupci vystavujících organizací 
představili, jak jejich výrobky vznikaly. 
 
V doprovodném programu zazpívali vánoční koledy členové souboru Sonitus Písek pod vedením Jany 
Körnerové. Dětem udělalo radost promítání pásma animovaných pohádek „Rákosníček a kamarádi“. 
Nechyběl ani oblíbený sladký raut a hřejivé nápoje od Hotelu OtavArena. 
 
Foyer kina při vernisáži praskalo ve švech. Sešli se zde zvědaví návštěvníci, kteří ve velkém nakupovali 
výrobky převážně s vánoční tématikou. Jejich šikovní autoři se v arteterapeutických a 
ergoterapeutických dílnách hodně činili, a tak bude jistě co prodávat až do konce výstavy. Vystavené 
výrobky je možné zakoupit v době promítání až do neděle 6. prosince. Pořídit se dají originální 
adventní věnce, svícny, ozdoby, šperky, keramické výrobky, malby různou technikou, ptačí krmítka, 
hračky a mnoho dalšího s použitím různých přírodních materiálů nebo vlny. Sociální a zdravotní 
organizace, které v Portyči vystavují, mohou návštěvníci podpořit nejenom zakoupením originálních 
výrobků jejich klientů, ale také příspěvkem do kasy určené na dobrovolné vstupné. 
 
„Každým rokem u veřejnosti stoupá zájem o výstavu. Mám upřímnou radost, že se tato akce stala 
tradicí. Všechny vystavené výrobky jsou originální, jejich zakoupením udělají radost nejenom sobě, 
ale i organizacím a jejich klientům, kteří je vyráběli. A tak to má alespoň o Vánocích přece být,“ řekl 
ředitel KOČÍ a.s. Tomáš Kočí, který sám nakoupil hned několik výrobků. 
KOČÍ a.s. děkuje za jakoukoliv podporu výstavy. Na akci se partnersky podílejí Centrum kultury Písek, 
o.p.s., Rock rádio Prácheň, Hotel OtavArena, Tiskárna a knihařství Písek. 
 
Fakta z historie Vánoční prodejní výstavy 
 
První Vánoční prodejní výstavu uspořádala KOČÍ a.s. v roce 2003. Přímým prodejem se tehdy vydělalo 
19 tisíc korun. V úvodních třech ročnících byla navíc využívána také forma dražby. 
Vloni začínala výstava 26. listopadu a trvala dvanáct dní. Tehdy se celkově podařilo prodat výrobky za 
29 055 korun a na dobrovolném vstupném se vybralo 2 400 korun. 
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Za předchozích dvanáct ročníků Vánoční prodejní výstavy byl celkový výdělek i s dobrovolným 
vstupným a finančními dary 1 128 000 korun. 
 
 
Přílohy: 
Fotografie z vernisáže. Foto Diana Procházková 
Další fotografie a informace najdete ke stažení na webu KOČÍ a.s. v sekci Aktuality - 
http://www.koci.eu/tiskove-zpravy.htm. 
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