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Výstava slavila další rekord, vystavující organizace získaly téměř 46 tisíc 
 
Dvanáctidenní přehlídku letošní Vánoční prodejní výstavy ukončilo v neděli 4. prosince poslední 
filmové představení. Benefiční akci na pomoc vystavujícím organizacím už počtrnácté pořádala 
stavební firma KOČÍ a.s. 
 
PÍSEK - Svoje originální rukodělné výrobky prezentovali v píseckém Kině Portyč klienti Dětské 
psychiatrické nemocnice Opařany, Seniorského domu Písek a Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Zběšičky a Denního, týdenního stacionáře a chráněného bydlení Duha Písek. Prohlédnout 
výstavu a zakoupit si adventní věnce, perníkové ozdoby, svícny, šperky, keramické výrobky a mnoho 
dalšího bylo možné vždy v době promítání kina. Všechna vytvořená díla byla krásná a málokdo by 
věřil, že pochází z rukou handicapovaných lidí. 
 
Je již tradicí, že nejvíc výrobků se prodá při slavnostním zahájení a nejinak tomu bylo i letos. Po 
vernisáži výstavy ve středu 23. listopadu byl výnos z prodeje výrobků 22 885 korun. Po prvním dni 
byla tržba o 5 141 koruna nižší než při loňském rekordu. 
 
Slavnostní zahájení výstavy moderoval Luboš Voráček z Českého rozhlasu. Vánoční písně zahráli 
členové flétnového souboru Rondo pod vedením Petry Holubové (ZUŠ Písek). Nechyběl tradiční 
sladký raut od Hotelu Otavarena a nejen děti v kinosále pobavilo promítání animovaného filmu Čapí 
dobrodružství. 
 
Po dvanácti dnech, kdy byla výstava ukončena, jsme zaznamenali další rekord v historii výstavy. Po 
spočtení byl totiž výdělek z prodeje 42 581 koruna, což je 4 436 korun víc než o rok dřív. Velký podíl 
na prodeji měl i aktuálně promítaný film Anděl Páně 2, který v posledních čtyřech dnech výstavy plnil 
kinosál do posledních míst. 
 
Nejvíc utržila spojená organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky a Denní, 
týdenní stacionář a chráněné bydlení Duha Písek, která si na své konto připíše 20 853 koruny. Z dílny 
Zběšiček se prodalo výrobků za 7 235 korun a z Duhy za 13 618 korun. Dětská psychiatrická 
nemocnice Opařany získala prodejem svých krásných prací 16 048 korun. A Seniorský dům Písek 
obdrží prodejní výnos 5 680 korun. 
 
Návštěvníci výstavy měli také možnost přispět finančním darem do kasičky na dobrovolné vstupné. A 
byli štědří, vybralo se celkem 3 116 korun. Každá z organizací si na svoje konto připíše ještě 779 
korun. Celkový výtěžek z prodeje a dobrovolného vstupného tedy činil 45 697 korun. Rozdělené 
výdělky zástupcům organizací osobně předá Ing. Tomáš Kočí v sídle stavební firmy KOČÍ a.s. na 
Hradišti. Vystavující organizace použijí peníze na nákup potřeb pro tvorbu dalších rukodělných 
výrobků ve svých arteterapeutických a ergoterapeutických dílnách. 
 
„Velmi mě těší, že výstava získala tradici a velkou přízeň návštěvníků. Každý rok se na naší výstavě 
prodá spoustu výrobků. Lidé svým nákupem udělají dobrý skutek a já jim za to jménem naší 
společnosti děkuji a přejí příjemné prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku. Těším se na setkání 
se všemi zase za rok“ řekl Tomáš Kočí. Patnáctý ročník výstavy už je v plánu. Její slavnostní zahájení se 
uskuteční ve středu 29. listopadu 2017. 
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KOČÍ a.s. děkuje za jakoukoliv podporu. Na akci se partnersky podíleli Centrum kultury města Písek, 
Hotel OtavArena, inzertní magazín ZIP inzert a 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 25. listopadu a trvala dvanáct dní. Tehdy se celkově podařilo prodat výrobky za 
38 145 korun a na dobrovolném vstupném se vybralo 4 020 korun. 
Součet výdělků ze všech čtrnácti ročníků Vánoční prodejní výstavy byl i s dobrovolným vstupným a 
finančními dary 1 215 000 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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