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Ostatní, OC FORUM Liberec 
Zpráva v NewtonOne Multimédia v NewtonOne 
Kabelkový bazar, sbírka pro banku potravin nebo dražba Nadace Euronisa. 
Všude tam prokázali Liberečané solidaritu s potřebnými. 
Liberec – Obědy pro děti, které na ně nemají, potraviny pro chudé nebo příspěvky pro 
neziskovky, které se o lidi v nouzi starají. 
Tam všude doputuje pomoc, do které se o víkendu zapojili Liberečané . 
Téměř půl milionu získala Nadace Euronisa, která o víkendu pořádala už 21. 
aukci uměleckých děl. Celkem na ní vydražili 462 tisíc korun. „Je to částka nižší než v 
minulém roce, ale jsem rád za každého 
člověka, který při aukci nemyslel jen na sebe, ale především na lidi, kterým výnos pomůže,“ 
uvedl ředitel Nadace Euronisa Petr 
Dušák. 
Prozradil, že jedním z dražitelů byl i liberecký primátor Tibor Batthyány. 
Z celkových 190 uměleckých děl od 122 autorů našlo svého majitele 110 předmětů. Jako 
nejúspěšnější dílo označil skleněnou 
plastiku od Petra Stacha, kterou si šťastný majitel odnesl za 25 tisíc. Kromě obrazů se 
dražila třeba i 21letá whisky. 
Na podporu potřebným rozdělila nadace jen v loňském roce 1,5 milionu korun. 
Příspěvek dostalo 21 organizací, nejvíce občanské sdružení Maják, které pořádá preventivní 
programy na školách i ve svých třech 
nízkoprahových klubech. 
Hned dvě charitativní akce se o víkendu sešly v OC Forum Liberec . Jednou z nich byla 
sbírka pro Národní potravinovou banku. 
Loni do ní lidé nakoupili přes 312 tun potravin. Ty neputují jen lidem bez domova, ale třeba i 
pro seniory nebo matky samoživitelky 
pod hranicí životního minima. „Koupil jsem rýži, cukr a kávu,“ prozradil Jan Flégl, když 
předával košík. 
Přesně 50 tisíc a 25 korun se letos vybralo na Kabelkovém bazaru, který už počtvrté pořádal 
ve spolupráci s OC Forum Liberecký 
deník. 
Výtěžek šel i tentokrát do fondu Obědy pro děti. 
„Vzhledem k tomu, že kabelky se prodávají od 25 do 100 korun, je to skvělý výsledek,“ 
pochvaloval si šéfredaktor LD Petr 
Vodseďálek. Téměř 15 tisíc darovali lidé v aukci. Jedna z kabelek se z vyvolávacích 100 
korun prodala za rovné 4 tisíce. 
I tady dražili politici. V bitvě o retro kabelky zvítězil Marek Hilšer, lékař a jeden z kandidátů 
na prezidenta. 
Ten ocenil zejména to, že při akci pomáhali i studenti. „To je skvělé, že tady máme takové 
mladé lidi,“ řekl a dodal, že v USA je to 
dokonce i jedna z podmínek přijetí na vysokou školu. 
V souboji o kabelky se utkal i náměstek primátora pro školství a sociální oblast Ivan Langr. 
„Určitě to není jediný problém v sociální 
oblasti, ale rozhodně je zásadní, protože jde o děti,“ uvedl. Podle Evy Martinkové z 
Krajského úřadu v Liberci žádalo jen před 
dvěma lety o peníze na obědy pro své sociálně slabé žáky 23 škol pro 373 dětí. Letos už to 
bylo 62 škol pro 1226 dětí. 
*** 
„Dobrovolnictví je přirozená součást celého civilizovaného světa. Zvlášť si cením, že 
pomáhali i studenti. V USA je to třeba i jeden z 



předpokladů pro přijetí na vysokou školu.“ MUDr. Marek Hilšer, lékař a vysokoškolský 
pedagog 
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