
                            

  

TISKOVÁ ZPRÁVA:  
Vsetín, 1.1.2019 
 

Tomáš Měcháček zve Vsetíňáky na dobročinnou aukci Diakonie Vsetín! 
 
Ano, je to tak. Nejen banku můžete mít rádi... ale také napínavou dobročinnou aukci DOMOV, 
vzkazuje nejen Vsetíňákům Tomáš Měcháček, který se představí dražitelům v roli licitátora:    
„V aukci můžete získat jedinečné vánoční dárky, ale i něco navíc! Radost z dobře vložených 
peněz. Výtěžek aukce totiž pomůže seniorům a nevyléčitelně nemocným, o které se místní 
Diakonie stará.“ V zábavnou aukční síň se promění Mramorový sál vsetínského zámku v pátek 
15. listopadu od 17 hodin. Vstupné v hodnotě 150 Kč je součástí výtěžku. 
 
„Dobročinná aukce DOMOV je opět nabitá krásnými uměleckými i užitnými předměty! Každý z nich 
jsme dostali darem, aby pomohl dobré věci. Letošní výtěžek aukce pomůže dofinancovat naše 
seniorské služby a služby pro nevyléčitelně nemocné. Klíčové pro spokojenost našich uživatelů je 
udržet kvalitní pečující personál a bez odpovídajících mezd to jde jen těžko,“ uvedla Jana Najtová 
z Diakonie Vsetín. 
 
Co aukce nabídne? Přes 40 dražebních položek! 
V katalogu dražených děl najdou dražitelé například šachovou figurku z litého bronzu od 
akademického sochaře Otmara Olivy, ručně foukané a broušené sklo s názvem Man & Woman od 
Ronyho Plesla, jednoho z nejúspěšnějších českých sklářských výtvarníků a designérů. Nabídku 
doplňují také obrazy - akvarel „Muzikální kočka“ od Františka Segrada nebo obraz od Kristiána 
Kodeta „Bez názvu“. Více než polovina položek katalogu patří oblíbeným užitným předmětům. 
Dražitelé zde najdou například ručně vyráběné baňky ze skla od vsetínské firmy Nastrom, které si 
může obdarovaný sám domalovat. Módní návrhářka Zuzana Kubíčková věnovala perfektně 
vypracované psaníčko z kůže, Jana Vůchová krásný Šitý šperk a přední česká spisovatelka Alena 
Mornštajnová zase knihy s osobním věnováním…  
Svoje nezastupitelné místo mají v dobročinné aukci také výrobky klientů vsetínské Diakonie, a to jak 
dětí, tak seniorů. „Senioři Domova Harmonie poslali do aukce dárkového balení vlastnoručně 
vyrobených domácích marmelád, senioři Domova Vyhlídka zase domácí sirupy. Sadu svíček a kolekci 
bylinkových mýdel vyrobili naši senioři Denního stacionáře Zahrada,“ přiblížila Jana Najtová. Děti 
z předškolního klubu Pramínek Diakonie Vsetín obohatily nabídku o krásnou sadu do kuchyně: dvě 
chňapky, zástěru a ubrus, s ručně malovanými ornamenty, nazvanou Parádnice kuchyňská.  
 
Dobročinná aukce jako stand-up vystoupení 
Klasická aukce je vážná a oficiální záležitost. V případě dobročinné aukce Diakonie Vsetín je to ale 
úplně jinak! Zvláště proto, že se licitátorského kladívka ujímají stand-up komici a herci, kteří mají 
humor „v krvi“. V minulých ročnících to byli Karel Hynek, Dominik Heřman Lev, loni Vladimír Polívka. 
Letos se licitování chopí Tomáš Měcháček. „Na Vsetíně jsem byl už nesčetněkrát, v charitativních 
aukcích jsem zatím licitoval dvakrát. Moc se za vámi těším a do aukce přivezu i já nějaký předmět, o 
který se doufám strhne lítý boj“, vzkazuje herec.  
 
Kam na aukci přijít a kolik mít v peněžence? 
Aukce se uskuteční v pátek 15. listopadu 2019 od 17 hodin v Mramorovém sálu vsetínského zámku. 
Už zakoupením vstupenky v hodnotě 150 Kč do dobročinné aukce přispějete. Pokud si vyberete 
z nabídky katalogu a zvítězíte v dražbě, platbu lze na místě provést platební kartou nebo hotově. Je 
možné také zaplatit převodem z účtu do 10 dnů od akce. 
Pro příchozí dražitele bude připraven aukční katalog i dražební číslo. Program počítá i s časem pro 
prohlídku dražených předmětů. Do elektronické verze katalogu je možné nahlédnout už nyní na 
webových stránkách Diakonie Vsetín.  
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Spolupracující organizace: Muzeum regionu Valašsko, p.o. 
Partner akce: VALENDIN, spol. s.r.o  
Mediální partneři: OSA, Regionální televize, Reklamní zpravodaj ANNA, Valašský deník a Vsetínské 
noviny. 
 
 
Diakonie Vsetín (2004 – 2019) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 15 letou 
tradicí. Zajišťuje komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na 
pomoc druhých. Rovněž nabízí pomoc dospívajícím či rodinám s dětmi, kteří jsou dlouhodobě v 
nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji sami řešit. Od roku 2016 poskytuje službu domácího hospice. 
Diakonie Vsetín zaměstnává 110 stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 440 uživatelům 
ročně.  
 
 


