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Vánoční prodejní výstava organizacím vynesla i s dobrovolným vstupným
téměř 32 tisíc
Jakmile v neděli 8. prosince odešli poslední návštěvníci večerního promítání v píseckém Kině Portyč,
zakončila svou dvanáctidenní přehlídku také Vánoční prodejní výstava.
Benefiční akci na pomoc vystavujícím organizacím už pojedenácté pořádala stavební firma KOČÍ a.s.
Ve foyer Kina Portyč prezentovali své originální rukodělné výrobky klienti Domova pro osoby se
zdravotním postižením Zběšičky a Denního, týdenního stacionáře a chráněného bydlení Duha Písek,
Dětské psychiatrické nemocnice Opařany a Seniorského domu Písek. Prohlédnout si výstavu a
zakoupit třeba adventní věnce, ozdoby, svícny, šperky, keramické výrobky, malované obrazy a mnoho
dalšího bylo možné vždy v době promítání kina.
Nejvíc se utržilo tradičně při vernisáži
Tuto možnost využila řada návštěvníků hned v den vernisáže ve středu 27. listopadu. Slavnostní
zahájení výstavy moderoval Luboš Voráček z Rock rádia a zazpívali členové souboru Sonitus Písek.
Nechyběl tradiční čokoládový raut od Hotelu Otavarena a nejen děti pobavilo promítání
pohádkového pásma v kinosále. „Když jsme večer spočítali výdělek z prvního dne výstavy, byli jsme
nadšení. Návštěvníci nakoupili výrobky za 19 295 korun. To bylo skoro o 1 500 korun víc než vloni,“
upřímně se radoval ředitel KOČÍ a.s. Ing. Tomáš Kočí.
Po dalších jedenácti dnech, kdy se prodej na výstavě ukončil, byla radost ještě větší. Celkový výdělek
z prodeje totiž byl 30 106 korun, bezmála o osm tisíc vyšší než o rok dřív.
Organizace si rozdělily i výnos ze vstupného
Nejvíc utržila v loňském roce spojená organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky a Denní, týdenní stacionář a chráněné bydlení Duha Písek, která si na své konto připíše 19
199 korun (z dílny Zběšiček se prodalo výrobků za 10 370 korun a z Duhy za 8 829 korun). Dětská
psychiatrická nemocnice Opařany získala prodejem svých prací celkem 8 232 korun. A Seniorský dům
Písek obdrží 2 675 korun. Výdělek z výstavy organizace použijí především na nákup potřeb pro tvorbu
dalších rukodělných výrobků ve svých terapeutických dílnách.
Z kasy určené na dobrovolné vstupné se vybralo 1428 korun. Tuto sumu si vystavující organizace
rozdělí rovným dílem. Každá z nich tak získá ještě 357 korun. Výtěžek zástupcům organizací předal
osobně Tomáš Kočí v sídle firmy KOČÍ a.s na Hradišti hned v pondělí po skončení výstavy.
Letos měly největší úspěch především adventní věnce a svícny. Ale i ostatní výtvory byly tradičně
nádherné a málokdo by věřil, že pochází z rukou handicapovaných lidí.
Minulý rok stejně jako letos byly v prodeji nejúspěšnější Zběšičky, které prodaly výrobky za více než
osm tisíc korun.
Výstava už patří k předvánoční tradici v Písku
Vloni začínala výstava až 13. prosince a měla o dva dny kratší trvání. Tehdy se celkově podařilo prodat
výrobky za 22 351 korun a na dobrovolném vstupném se vybralo 1 224 korun.
Za historii všech jedenácti ročníků Vánočních prodejních výstav se celkový výdělek přiblížil k částce
bezmála 1 milion a 100 tisíc korun.

„Velmi mě těší, že výstava získala tradici a velkou přízeň návštěvníků. Lidé s oblibou nakupují krásné
výrobky vystavujících organizací. Dělají tím dobrý skutek a já jim za to jménem naší společnosti děkuji
a přejí příjemné prožití Vánoc,“ řekl spokojený Tomáš Kočí.
Na akci se podílely Centrum kultury Písek, o.p.s a Hotel OtavArena.

Přílohy:
Fotografie z výstavy.
Další fotografie a informace najdete ke stažení na webu KOČÍ a.s. v sekci Aktuality http://www.koci.eu/aktuality.htm.
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