
                            

  

TISKOVÁ ZPRÁVA:  
Vsetín, 8. 11. 2021 
 
 
Dobročinná aukce Diakonie Vsetín zažila rekordní výtěžek! Vydražilo se za 210.300 Kč 
 
Velkou radost přinesl organizátorům dobročinné aukce výtěžek 13. Dobročinné aukce. 
Čtyřiačtyřicet dražebních položek bylo během dvou hodin vydraženo za více jak 210 tisíc 
korun. Na skvělém výsledku se podíleli dárci uměleckých a rukodělných předmětů, jejich 
dražitelé i herec a stand-up komik Tomáš Měcháček v roli licitátora. Výtěžek aukce použije 
Diakonie Vsetín na rozšíření prostor Denního stacionáře Zahrada, který pečuje o seniory 
s poruchami paměti. 
 
„Dobročinné aukce pořádané Diakonií ve Vsetíně jsem se zúčastnila letos poprvé.  Byl to pro mě 
příjemný večer strávený v neformální atmosféře prokládané humorem,“ říká Helena Vránová ze 
Vsetína a doplňuje: „Vydražila jsem kvalitní výtvarné dílo s dobrým pocitem, že utracené peníze 
pomůžou dobré věci.“  
Předmětem vydraženým za nejvyšší částku se stala položka číslo 27. Sklenice z ručně broušeného 
uranového skla z dílny jednoho z nejznámějších českých designerů Ronyho Plesla se vyšplhaly z 5 
tisíc na 31 tisíc korun. Třešňová miska, originální dřevěný výrobek z malé rodinné firmy pana Tomáše 
Nevřely z Dolní Studénky získala prim, protože překonala svou vyvolávací cenu 15x. Z 500 korun se 
vydražila za 7.500 Kč. „Do aukce se s velkým zaujetím zapojili i klienti Diakonie Vsetín, kteří vyrobili 
řadu krásných, ručně vyráběných předmětů. Všechny dohromady se vydražily za nádherných 29.100 
korun. Už se těším, až tuto zprávu uslyší!,“ usmívá se Jana Najtová z Diakonie Vsetín.  
O to, aby aukce odsýpala a lidé se u ní bavili, se postaral herec a stand-up komik Tomáš Měcháček.  
I on do aukce přidal (netradiční) dražební položku. Byly to čerstvě utržené mandarinky, které dovezl 
z Itálie, kde trávil předchozí dny. „Krásné to bylo! Rád přijedu zase za rok,“ říká po ukončení 
dražebního klání Tomáš Měcháček a ochotně se fotí se všemi zájemci. 
Z výtěžku bude Diakonie Vsetín financovat rozšíření hlavní místnosti sloužící seniorům Denního 
stacionáře Zahrada: „Denní stacionář v této chvíli praská ve švech a právě proto chceme nabídnout 
klientům nové zázemí. Rádi bychom ho vybudovali do dvou let. Rozpočet odhadujeme na šest 
milionů korun a i proto se každá koruna z aukce bude hodit,“ říká ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský 
a dodává: „Pro většinu z nás bylo milým překvapením, že při nižší účasti přítomných, méně 
položkách, než ještě před lety bylo zvykem, je výnos aukce výrazně vyšší. Veliké poděkování patří 
všem, kdo se na tom podíleli: dárcům dražených předmětů, dražitelům a v neposlední řadě kolegyním 
a kolegům, kteří vše perfektně připravili.“ 
Záštitu nad dobročinnou aukcí převzal starosta Města Vsetína Jiří Růžička: „Dobročinná aukce je 
jedinečným počinem. Nejen, že výtěžek pomáhá dobré věci, ale samotný proces dražby je originální, 
vtipnou a příjemnou událostí. Moc jsem si páteční podvečer užil a mám radost, že se mi podařilo také 
něco vydražit a tím podpořit vsetínskou Diakonii a její kvalitní služby.“ 
 
Partner akce: Nadační fond SVĚT OKEN 
Spolupracující organizace: Muzeum regionu Valašsko, p.o. 
Mediální partneři: OSA, Valašský deník, Vsetínské noviny, Reklamní zpravodaj ANNA, Regionální 
televize. 
 
 
Diakonie Vsetín je největší poskytovatel sociálních služeb na Vsetíně s 17letou 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 130 stálých zaměstnanců, 
poskytuje podporu přibližně 520 uživatelům ročně.

 


