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Během aukce Hospice svatého Lazara se vydražilo přes 700 000 korun
Plzeňsko – V sobotu 1. prosince se v prostorách Greensgate Golf klubu v Dýšině uskutečnila nevšední
benefiční aukce, během níž se podařilo vydražit 53 z celkem 85 nabízených děl. Hospic svatého Lazara
v Plzni, který akci pořádal, tak získal na svůj provoz přes 700 000 korun. Lidé mají nyní šanci využít
poaukčního projede.
„Naše aukce byla první, která se v plzeňském regionu konala od roku 2008, proto nás velmi
potěšil zájem a samozřejmě máme i obrovskou radost z částky, kterou se podařilo vydražit, protože jsme
tak získali prostředky na provoz a další rozvoj služeb hospice, který již od roku 1998 pečuje o umírající a
jejich rodiny z plzeňského a karlovarského kraje,“ raduje se z úspěchu ředitel hospice Jan Souček.
Návštěvníci měli možnost zakoupit 85 různých uměleckých děl, které věnovalo téměř osmdesát
současných autorů z Čech a Slovenska zastoupených v galerijních i soukromých sbírkách nejen v ČR.
„Prodat se podařilo 53 obrazů, grafik, skleněných objektů či šperků. Zbylá díla je možné zakoupit za
vyvolávací ceny v poaukčním prodeji přes web www.aukce.hsl.cz,“ doplňuje europoslanec Tomáš
Zdechovský (KDU-ČSL), jeden z hlavních podporovatelů akce, který zdůrazňuje, že i tyto prostředky
budou použity výhradně ve prospěch činnosti hospice.
„Moc rád bych chtěl ještě poděkovat panu Ivanu Hlaváčkovi a Petru Šikošovi, kteří se významně
podíleli na organizaci a nákupu děl, stejně jako celému Greensgate Golf klubu, jehož prostory nám byly
poskytnuty. Bez nich a samozřejmě také mnoha dalších podporovatelů, bychom se s takovým úspěchem
setkali jen těžko,“ děkuje závěrem Souček.
Aukce se aktivně zúčastnil i prezidentský kandidát Pavel Fischer a náměstek primátora města
Plzeň Petr Náhlík.
Jitka Fialová
-

odkaz na fotografie: http://www.uschovna.cz/zasilka/SUZYAA946G6P86RY-WBW

-

výběr fotografií také zde: http://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=14790
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