
 

KOČÍ a.s. je dynamická česká stavební společnost se sídlem v Písku. Od založení v roce 1990 vznikl jeden 
z nejvýznamnějších stavebních podniků v jižních Čechách, který úspěšně odolává tlaku silných nadnárodních firem. 
Firma klade důraz na kvalitu, spolupracuje se špičkovými architekty a stavebními specialisty. Je v úzkém kontaktu se 
zadavateli a samosprávami. Respektuje požadavky památkářů a snaží se vyhovět konečným uživatelům staveb. 
KOČÍ a.s. má roční obrat 300 milionů korun a trvale dává práci 90 zaměstnancům. 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
29. října 2019 
 
V Kině Portyč otevře oblíbená Vánoční prodejní výstava 
 
Slavnostní zahájení již 17. ročníku benefiční akce s prodejem rukodělných výrobků uskuteční 
pořadatel KOČÍ a.s. ve středu 27. listopadu. 
 
PÍSEK – Nakupovat výrobky nejčastěji s vánoční tématikou budou moci návštěvníci po dvanáct dní až 
do neděle 8. prosince vždy v době otevření kina Portyč. Prodávané zboží prochází originální 
rukodělnou výrobou zdravotně či sociálně handicapovaných klientů Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Zběšičky, Denního a týdenního stacionáře Duha Písek, Dětské psychiatrické nemocnice 
Opařany a Městského střediska sociálních služeb Písek. 
Na zahajovací vernisáž výstavy v kině ve středu 27. listopadu od 16:30 hodin jsou zváni všichni ti, kdo 
chtějí zažít první předvánoční atmosféru, pořídit adventní výzdobu či nevšední dárek a přispět tak na 
další tvorbu vystavujících organizací. Moderování se ujme už tradičně Luboš Voráček z Českého 
rozhlasu. V programu si návštěvníci poslechnou vánoční vystoupení dětského souboru zobcových 
fléten Rondo (ZUŠ Písek). Následovat bude sladké občerstvení s teplými nápoji, které připraví 
mirotická Cukrárna Hraběnka. Od 17 hodin se veřejnosti otevře kinosál s promítáním animované 
pohádky „Playmobil”. U vstupu do kina naleznou návštěvníci kasičku na dobrovolné vstupné, takto 
vybrané peníze si také rozdělí vystavující organizace. 
Ukončení celé prodejní výstavy je v plánu v neděli 8. prosince s odchodem posledních návštěvníků 
večerního filmového představení. 
„Příchod vánoční atmosféry si každoročně začínám uvědomovat právě na naší Vánoční prodejní 
výstavě. Velmi mě těší, že pořádáme její už 17. ročník. Pomáháme tak smysluplné, a hlavně krásné 
věci, ze které se radují samotní výrobci, vystavující organizace, ale i kupující. Určitě se přijďte 
podívat,“ vyzývá k návštěvě Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel KOČÍ a.s. 
Akce je podporována městem Písek. Pořádá KOČÍ a.s. Partnery jsou Centrum kultury města Písek, 
Cukrárna Hraběnka Mirotice, inzertní magazín ZIP inzert a Občanské sdružení Písecký svět z.s.  

Fakta z historie Vánoční prodejní výstavy 
První Vánoční prodejní výstavu uspořádala KOČÍ a.s. v roce 2003. V úvodních třech ročnících byla 
navíc využívána také forma dražby. 
V roce 2018 se celkově prodaly výrobky za 46 146 korun a na dobrovolném vstupném se vybralo 
3 424 korun. 
Součet výdělků ze všech předchozích šestnácti ročníků této akce je i s dobrovolným vstupným a 
finančními dary 1 303 000 korun. 
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