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V aukci letos pomohou Červenému kříži
Zvuk motorových pil a seker zatínajících se do dřeva je od
pondělka slyšet ze zahrady u Riedlovy vily v Desné. Více
než desítka sochařů tu bude až do pátku přeměňovat
beztvaré kmeny na dřevěné sochy a plastiky. Jejich snaha v
sobotu vyvrcholí tradiční dražbou. Výtěžek letos dostane
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci.
Výtěžek aukce bude náhradou za dotace
Získané peníze půjdou na programy pro výuku dětí, pro dárce krve a seniory. „Tyto peníze
nám rozhodně přijdou vhod, protože jsme v letošním roce nedostali od ministerstva
zdravotnictví dotace na řadu aktivit, na které jsme dosud byli zvyklí,“ řekla Deníku ředitelka
jabloneckého Českého červeného kříže Helena Ungermannová.
Dotaci nezískali ani na letní tábor pro zdravotně postižené děti, který pořádají od 15. května v
Chorvatsku. „Část výtěžku proto určitě použijeme i na pokrytí jeho nákladů,“ dodala
Ungermannová.
Rekordní částka padla v roce 2008
Předchozí ročníky Sympozia Desná byly co do výtěžku velmi úspěšné. V loňském roce se
podařilo vybrat 153 000 korun, před dvěma lety to bylo doposud rekordních sto sedmdesát
čtyři tisíce.
Tuto zatím nejvyšší částku získala Nadace na záchranu a obnovu Jizerských hor pro své
ekologické vzdělávací středisko na Jizerce. Loni zase putoval výtěžek na pomoc Sdružení
rodičů a přátel zdravotně postižených a handicapovaných dětí Diana.
Podle starosty Desné Marka Pietera jezdí na tradiční aukci jak lidé s jasnou představou o tom
co chtějí, tak návštěvníci, kteří náhodně zkoušejí, jestli je některé dílo zaujme.
„Když to člověk zváží, tak nákup takového uměleckého díla v dražbě se vyplatí víc, než
pozvat si na zahradu dřevosochaře, dodat mu kmen a nechat si nějaký artefakt vysochat na
zakázku,“ konstatoval Marek Pieter.
Kromě děl sochařů mohou všichni návštěvníci od pátku obdivovat a případně si i vyzkoušet
práci uměleckého kováře, dráteníka a keramika.

Víkendové finále sympozia pak bude doprovázet bohatý kulturní program pro malé i dospělé
návštěvníky. Samotná aukce začne v osmnáct hodin.

ZAJÍMAVOSTI O SYMPOZIU DESNÁ
- Sochy, které vznikaly pod rukama umělců v prvních dvou ročnících, zdobí zajímavá místa
města Desná i okolí. Například na břehu přehradní nádrže Souš stojí třímetrová Zakletá vodní
víla, centrum Desné zase zdobí velká „Duše stromu“ a na pořádek dohlíží patron „Desen“.
Sochu maminky s bříškem a tulícím se dítětem, nazvaná „Moja a všetky její děti“, která
vznikla při třetím ročníku, pro změnu najdete u vstupu do jablonecké nemocnice.
- Zatím nejúspěšnější ročník se uskutečnil před dvěma lety, kdy se podařilo vybrat rekordních
174 000 korun, které putovaly na záchranu Jizerských hor. Zlatým hřebem byla tehdy dražba
sochy „Dívka z hor“ Tibora Matúze. Čtyři zájemci se přebíjeli téměř dvacet minut.
Vyvolávací cena dvacet tisíc se nakonec vyšplhala na 37 000 korun.

