Asi každý majitel, či příznivec starých aut či
motorek Vám potvrdí, že patrně není krásnější
pocit, než když se vydáte podvečerní krajinou jen
tak, výletním způsobem svým veteránem někam k
obzoru - klidně bez cíle, jenom tak pro radost.
Cítit, jak Vás pečlivě zrenovovaný či udržovaný
vůz poslouchá na slovo, spolehlivý motor si
dobrosrdečně brumlá a ručička tachometru se
pohybuje v okolí čísel, která by majitel nového
plastového Tdi SuperSport 16V považoval za
naprosto společensky neúnosná...
Ano, ten pocit je opravdu zcela k
nezaplacení... A přesto jsou mezi námi kamarádi,
kteří tuto nádheru patrně nikdy na vlastní kůži
nebudou moci zažít. Ne snad, že by si nemohli
ani do budoucna pořídit nějakého veterána (vždyť
ten uvedený pocit člověk zažije stejně dobře ve
sto let staré Laurince stejně jako v třicetiletém
zánovním embéčku), nebo že by nedokázali
získat řidičské opraávnění - ale prostě proto, že
jim příroda odepřela dar neomezeného pohybu...
V Plzni žije jeden nenápadný chytrý kluk,
který se jmenuje David, a jehož velkou láskou
jsou historická vozidla. Má úplně normální
problémy a touhy - stejné, jako mají miliony
osmnáctiletých mladých mužů na celém světě.
Ale přesto se od nich v něčem odlišuje - je totiž
trvale upoután na invalidní vozík. Od dětství trpí
nejtěžší formou poměrně vzácné choroby,
označované jako CMT a která omezuje hybnost
jeho končetin. David si ale svůj problém nijak
nepřipouští a je velice aktivní. Pilně studuje
střední školu, ve volných chvílích píše povídky a
jeho velikou láskou jsou veteráni - především
škodovky a tatry.
Vzhledem k tomu, že žije sám pouze s
maminkou a vzhledem k tomu, že současné
změny v legislativě rozhodně příliš nepřejí
hadnicapovaným, rozhodli jsme se letošní ročník
dobročinné aukce věnovat jemu. Vaše pomoc se
tak dostane do rukou přesně konkrétnímu člověku
a nikdo tak nemusí mít obavu, že by se
závěrečná dosažená částka „rozpustila“ v nějaké
imaginární nadaci, atd.
Předem děkujeme všem, kteří nám drží
palce a především těm, kteří se do naší (dnes již
už snad můžeme říci tradiční) vánoční dobročinné
aukce zapojí a kteří svojí účastí přispějí na
dobrou věc...

Myšlenka dobročinné aukce je velmi jednoduchá - snad
každý veteránista má ve své garáži či knihovničce plno
věcí, se kterými by na burzu nikdy nešel, ale které jsou
mu v podstatě k ničemu. Proč je tedy nenabídnout
zdarma někomu, kdo pro ně najde upotřebení ? Stačí
jednoduše takový předmět vystavit a ostatní účastníci
na něj mohou přihazovat. Vítěz pak výslednou částku
odešle na náš společný účet a vydraženou věc tak
získá. Ke zdárnému výsledku tak přispějí úplně všichni ti, co nabídnou nějaký předmět, ti co jej vydraží a
zaplatí, ale i ti, kteří třeba nakonec nic nevyhrají, ale
budou na něco přihazovat - tím totiž zvyšují výslednou
cenu.
Zatímco první ročník, jehož výtěžek byl věnován
na konto pomoci obětem zemětřesení v Pákistánu
skončil výsledkem 5000 Kč, loni jsme již vybrali 25000
Kč ! Tato částka pak byla předána zástupcům
občanského sdružení rodičů a přátel dětí, postižených
Downovým syndromem. Jakým výsledkem skončí
letošní ročník, to záleží pouze na Vás...
Veškerá pravidla, dokumenty a údaje o
zastřešovateli celé akce naleznetee na internetových
stránkách aukce na adrese www.hicos.cz/aukce, kde
se můžete rovnou aktivně zapojit. Předem Vám
děkujeme za Vaši účast a přejeme hodně úspěchů a
„adrenalinu“ při naší letošní dobročinné dražbě !
Váš Veterán Klub Vysočina

