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Vernisáž Vánoční prodejní výstavy vynesla přes 19 tisíc
Tradiční Vánoční prodejní výstava, kterou už pojedenácté pořádá KOČÍ a.s.,
má první den za sebou.
Na vernisáži výstavy ve středu 27. listopadu v píseckém kině Portyč vynesl prodej výrobků z dílen
klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky a Denního, týdenního stacionář a
chráněného bydlení Duha Písek, Dětské psychiatrické nemocnice Opařany a Seniorského domu Písek
celkem 19 295 korun. To je téměř o 1500 korun víc než loňský výtěžek úvodního výstavního, kdy se
prodala rukodělná díla za necelých 18 tisíc.
Benefiční výstavu slavnostně zahájil moderátor Rock Rádia Luboš Voráček společně s ředitelem
písecké stavební firmy KOČÍ a.s. Ing. Tomášem Kočím. Zástupci vystavujících organizací poděkovali za
možnost na výstavě prodávat a návštěvníkům za nákup jejich výrobků.
V doprovodném programu zazpívali vánoční koledy členové souboru Sonitus Písek v čele s Janou
Körnerovou Vokrojovou. Pro děti se v kinosálu promítalo pásmo pohádek Kamarád Krteček. Nechyběl
oblíbený čokoládový raut od Hotelu OtavArena a vzhledem k mrazivému počasí také hřejivé nápoje.
Zvědaví návštěvníci se sešli v hojném počtu a se zájmem si prohlédli výrobky vystavujících organizací
a ve velkém je nakupovali. Šikovní autoři se v terapeutických dílnách hodně činili, a tak bude jistě co
prodávat až do konce výstavy.

Nakupovat můžete do 8. prosince
Ve foyer Kina Portyč je prodejní výstava otevřená vždy v době promítání, uzavře se v neděli 8.
prosince. Zakoupit se dají adventní věnce, svícny, ozdoby, šperky, keramické výrobky, malby různou
technikou, rámečky na obrázky, hračky a mnoho dalšího.
Sociální organizace, které v Portyči vystavují, mohou návštěvníci podpořit nejenom zakoupením
originálních výrobků jejich klientů, ale také příspěvkem do kasy určené na dobrovolné vstupné.
„Musím říct, že mám velkou radost, když vidím, jaký je o výstavu zájem u veřejnosti. Tato akce se
stala tradicí a lidé se na ni každoročně těší. Všechny vystavené výrobky jsou originální a jejich
zakoupením každý podpoří vystavující organizace. Sám jsem nakoupil hned několik krásných věcí
nejenom domů, ale vystavíme si je v předvánočním čase i v sídle naší společnosti na Hradišti,“
rozplýval se nad šikovností seniorů i postižených dětí Tomáš Kočí.

Letos výstava začala dřív
Vloni měla výstava stejně dlouhé trvání, ale začínala až 12. prosince. Letos se KOČÍ a.s. rozhodla
výstavu uspořádat už 27. listopadu, a to z prostého důvodu. Vystavující organizace totiž vyrábějí
velkou část svých výrobků s adventní tématikou, tak aby se v domácnostech ocitly včas se začátkem
adventu a zahřály na srdci dvojnásob - nejen očekáváním svátků klidu a míru, ale i tím, že si lidé
vzpomenou, že jejich zakoupením udělali dobrý skutek. A tak to má o Vánocích přece být.

Za deset let vynesly výstavy přes milion
Při loňské Vánoční prodejní výstavě se prodejem vydělalo 22 351 korun, na dobrovolném vstupném
se vybralo 1 224 korun.
V historii všech deseti předešlých ročníků výstav, které pořádala KOČÍ a.s. byl celkový výdělek pro
vystavující organizace jeden milion a 65 tisíc korun.
KOČÍ a.s. děkuje za jakoukoliv podporu vystavujících organizací projevenou návštěvníky výstavy.

Na akci se podílejí Centrum kultury Písek, o.p.s a Hotel OtavArena.

Přílohy:
Fotografie z vernisáže.
Další fotografie a informace najdete ke stažení na novém webu KOČÍ a.s. v sekci Aktuality http://www.koci.eu/tiskove-zpravy.htm.
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