
                            

  

 
TISKOVÁ ZPRÁVA:  
Vsetín, 3.11.2020 
 
 
Dobročinná aukce Diakonie Vsetín letos on-line 
 
Ručně vyřezávaná fujara Zdeňka Hrachového z Fleretu, 37 letá slivovice nebo s láskou 
vyráběné předměty klientů Diakonie Vsetín, to a daleko více nabídne letošní Dobročinná aukce 
Diakonie Vsetín. Dražba se letos uskuteční v on-line prostředí a potrvá od 13. do 19. listopadu 
2020. Její výtěžek je určen pečovatelkám Diakonie Vsetín, které se v této nesnadné době 
starají o seniory.   
 
Přes dvacet položek nabídne Dobročinná aukce Domov všem, kdo vstoupí do virtuální aukční síně na 
webu Diakonie od 13. do19.11.2020. Na své si přijdou ctitelé umění, užitné tvorby, milovníci vína a 
slivovice nebo fanoušci kapely Mňága a Žďorp či Fleret. „Moc nás potěšila okamžitá pozitivní reakce 
frontmenů těchto kapel. Zdeněk Hrachový z Fleretu nás překvapil darem svojí ručně vyřezávané 
fujary, která ho provázela řadou písniček a CD vydaných kapelou. Petr Fiala, zpěvák a kytarista 
skupiny Mňága a Žďorp zase výběrem prvních dvou vinylových desek, které posílá do aukce i 
s podpisem všech členů kapely“, přibližuje Jana Najtová z Diakonie Vsetín.  
Mezi další skvosty aukční nabídky patří akvarel Volačo od Františka Segrada nebo ručně vyráběná 
sada sklenic Spirále z Glass atelieru Morava. Aukční novinkou je výběr z hroznů Kristian od 
Stanislava Mádla. Víno vzniklo na počest narození jeho prvního vnuka a vyvolávací cena odráží 
porodní váhu vnoučka. Mezi již tradiční a oblíbené položky aukce patří výtečná, 37 letá, slivovice 
Pavla Čaníka, která zde nebude chybět.  
„Na své si přijdou také milovníci ručně vyráběných výrobků. Ať už jsou z dílny žen z patchwork klubu 
nebo klientů Diakonie Vsetín. Ti připravili do aukce výrobky s názvem Vůně bylin, Dýňová mňamka 
nebo ozdobný vánoční věnec,“ popisuje Jana Najtová a zve: “Neváhejte a sami si prohlédněte 
bohatou nabídku výrobků a dílek, kterými si vyzdobíte byt, potěšíte na Vánoce své blízké a navíc: 
podpoříte dobrou věc – dobrou péči o seniory z Valašska.“   
Vstup do pomyslné aukční síně uveřejní Diakonie Vsetín na svých webových stránkách 13.listopadu. 
Zájemci o prohlídku dražených děl musí pouze zadat na internetu adresu www.diakonievsetin.cz a 
využít zobrazený odkaz (proklik), který bude k dispozici od 13.11.2020.  
„Jsme rádi, že ani epidemiologická situace nedokázala zastavit konání 12. ročníku Dobročinné aukce. 
Naopak, vnímáme, že její uspořádání, právě v těchto náročných dnech, je důležité a symbolické. 
Během covidu si všichni uvědomujeme, nakolik je nejen zdravotní, ale i sociální práce významná. 
Je to péče o ty nejohroženější, o seniory, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ říká Dan Žárský, 
ředitel Diakonie Vsetín a dodává: „Právě proto je výtěžek aukce určen našim pečovatelkám, které 
v době jarní i nynější koronakrize pracují ze všech sil a pečují o seniory srdcem! Děkujeme za jejich 
nenahraditelnou práci“. 
Záštitu nad Dobročinnou aukcí Domov převzal starosta Města Vsetína Jiří Růžička. 
 
Mediální partneři: Regionální televize, Valašský deník a Vsetínské noviny. 
 
 
 
Diakonie Vsetín (2004 – 2020) je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 16 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 120 stálých zaměstnanců, poskytuje podporu přibližně 440 uživatelům 
ročně.
 

http://www.diakonievsetin.cz/

