TZ Výsledek benefiční Vánoční prodejní výstavy 2007 v Písku je 118.169,-Kč
Písek, 20.12.2007, APP
Středa (19.12.07) večer ukončila prodej výrobků postižených a nemocných dětí,
které se od 4.prosince prezentovaly na Vánoční prodejní výstavě v kině Portyč v Písku.
Prodejem výrobků bylo dosaženo výtěžku 30.484,- korun; z dobrovolného vstupného
bylo získáno 3.685,- Kč a dar pořadatelské firmy KOČÍ a.s. a společností BETON Písek
a REKULTIVACE Písek, v nichž má podíl, navýšil výtěžek o podstatných 84.000,korun. Na konta autorských ústavů tak poputuje celkem 118.169,- korun.
Nejvyšší podíl z výtěžku získal Domov pro osoby se zdravotním postižením (nový
název pro dřívější ústav sociální péče) Zběšičky. Ten za své výrobky stržil 14.035,- Kč.
Z dobrovolného vstupného si odnesl 1.282,50 Kč a darem od KOČÍ a.s. získal 20.000,-Kč, od
BETONU Písek 5.000,-Kč a od REKULTIVACÍ Písek 3.000,-Kč, celkem tedy 43.317,50 Kč.
Druhé místo patří v úspěšnosti prodeje výtvarných prací klientům Dětské
psychiatrické léčebny v Opařanech, kteří stržili 8.350 korun za výrobky, 1.125 Kč ze
vstupného a stejně jako ostatní osmadvacet tisíc korun na darech. Celkem: 37.475,-Kč.
V nejtěsnějším závěsu zůstala se svým výtěžkem písecká DUHA, což je rovněž
Domov pro osoby se zdravotním postižením. Chlapci a dívky z DUHY prodali obrázky,
keramiku, textilní výrobky, perníčky či vonné sáčky s bylinkami za 8.099,- korun. Na
vstupném participovali částkou 1.277,50 a dar i v jejich případě činil 28 tisíc. Výsledná
částka: 37.376,50.
Rozdílné sumy u podílu ze vstupného vyplývají jednak z přání některých návštěvníků
přispět konkrétním ústavům, jednak také z toho, že Opařany opustily výstavu o dva dny dříve.
Celkový výsledek blížící se sto dvaceti tisícům korun je o pětadvacet tisíc vyšší než
loni, kdy se poprvé konala výstava pouze jako prodejní, nikoliv s doprovodnou dražbou, která
v předcházejících třech ročnících celkovou tržbu vždy podstatně zvýšila. Loni i letos se ale o
významný nárůst celkové částky postarali pořadatelé svými dary. Pátý ročník konaný bez
dražby tak předčil první a vyrovnal se třetímu konanému s dražbou. Peníze se dostanou
k ústavům pro nemocné a postižené děti ještě do vánoc.
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