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Co nás čeká?

Dobročinný večer, na který jsme pro vás letos už po jedenácté nachystali to nejlepší z českého 

umění, designu, vín a nabídku obohatili o nevšední zážitky. Večerem vás provede Tereza Kostková. 

Položky do aukce nám jejich autoři věnovali zdarma a celý výtěžek dražby tak můžeme použít 

na programy Nadace Via. 

Děkujeme!

Díky vašim Darům v Dobročinné aukCi.. . 

. . .  ožijí české obCe a města

V Markoušovicích na Trutnovsku vytvořili svépomocí zcela novou náves včetně nové zvonice, v Dob-

roslavicích u Opavy obnovili zaoranou stezku ke kříži, odkud je jedinečný výhled na okolní krajinu, 

v  Králíkách uspořádali sousedskou slavnost, ve Veltrusech vylepšují veřejné prostranství u tamní 

školy, v pražské „dělnické osadě“ Buďánka rozjíždějí komunitní centrum, v Úvalech u Prahy místní 

iniciovali referendum a rozhodli o zachování tamního koupaliště...

Díky výtěžku aukce podpoříme v několika komunitních programech podobné projekty, kdy se 

lidé sami rozhodnou a spojí své síly na úpravu zanedbaného prostranství ve svém okolí nebo 

uspořádají společnou sousedskou akci. Lidé s dobrým nápadem na zlepšení místa, kde žijí, mo-

hou získat nejen grant, ale pomáháme jim i dalšími pobídkami, konzultacemi na míru a mentorin-

gem, aby své projekty dotáhli do zdárného konce a naučili se také hledat další finanční zdroje ve 

svém okolí. Cílem těchto programů je posilovat vazbu lidí k místu, kde žijí, zlepšovat spolupráci, 

mezilidské vztahy a tvořit v Česku místa plná života.
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. . .  českem se buDe šířit umění Darovat

Pořádají dobročinné bazary, benefiční představení, projekce, výstavy, aukce, a to všechno s po-

dobným cílem – pomoci výtěžkem nemocnému spolužákovi, získat finanční prostředky pro dům 

seniorů, kojenecký ústav, místní psí útulek nebo jiný oblíbený spolek... Kdo? Děti a mladí lidé, pro 

které je to často první zkušenost s filantropií.

Náš program Dobro-druzi pomáhá vést k dobročinnosti novou generaci – díky cílené podpoře, 

mentoringu a finanční pobídce se skupiny dětí a mladých učí pořádat vlastní benefice, pomáhat 

ve svém okolí a inspirovat k filantropii ostatní.

A jak dále pomáháme rozvíjet filantropii v Česku? Jednou ročně oceňujeme jednotlivce 

i firmy za nejinspirativnější filantropické počiny Cenou Via Bona. Také vydáváme čtvrtletník 

Umění darovat, jehož cílem je oslovit a inspirovat české filantropy a ty, kteří chtějí investovat 

svůj čas, energii nebo finanční prostředky a kteří tím chtějí pomoci řešit problémy, které vnímají 

jako palčivé. A abychom darování zpřístupnili opravdu všem, vyvinuli jsme společně se sester-

ským Sdružením Via portál Darujme.cz, přes který lidé darovali českým neziskovkám už více 

než 95 mil. Kč na jejich dobročinné projekty.
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. . .  zvýšíme DopaD práCe naDaCe via

Z aukčního výtěžku půjde část financí také na provoz a rozvoj fundraisingu Nadace Via. To nám 

umožní podporovat každý rok stovky komunitních a filantropických projektů, růst a zvyšovat 

náš dopad. 

Za 20 let existence Nadace Via jsme finančně podpořili 4 331 komunitních, filantropických a roz-

vojových iniciativ v Česku a dalších zemích střední a východní Evropy, a to celkovou částkou 

320 mil. Kč. Dalších 130 mil. Kč jsme investovali do vzdělání a rozvoje lidí pracujících v neziskov-

kách a sociálních podnicích, ale také do rozvoje štědrosti dětí a mladých lidí – poskytli nebo 

zprostředkovali jsme jim tisíce hodin inspirace, konzultací, mentoringu a na míru šitého vzdě-

lávání.

Děkujeme, že společně s námi přispíváte k tomu, 

aby se v Česku žilo lépe! 

Krásný filantropický večer vám přejí

Jiří Bárta, ředitel Nadace Via

David Fojtík, předseda správní rady Nadace Via

 







veřejná aukCe
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Vinařský koncept je opět založen na moravských a českých vinařích. Dražbu skvělých vín letos 

doplní autentické zážitky přímo s vinaři. Nejlepší vinice Pálavy odhalíte s vinařstvím Mikrosvín 

Mikulov, do tajů výroby vín v sudech vás zasvětí legenda alternativních vín Petr Nejedlík a sekat 

sekty třeba i podpatkem vás naučí mistr svého oboru Kamil Prokeš.

Klára Kollárová, Vinograf
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kLára koLLárová

Naše přední someliérka a degustátorka je absolventkou oboru kulturologie na FF UK a meziná-

rodní školy vína Wine and Spirit Educational Trust a držitelkou mezinárodního titulu Fine and Rare 

Wine Specialist. Sedm let pracovala v  michelinské restauraci La Degustation Bohême Bour-

geoise. Nyní je spolumajitelkou a hlavní someliérkou vinných barů Vinograf.

 

vinoGraF

Ve Vinografech vědí vše o dobrém vinném baru. Každý ze tří barů nabízí jedinečnou atmosféru 

a nabídku vín a jídel. Spojuje je kvalita servisu i nabídky, kvalifikovaný, a přesto přátelský perso-

nál a atraktivní prostředí. V Míšeňské ulici se specializují na česká a moravská vína v doprovodu 

studené kuchyně, na Andělu skvěle kombinují bistro kuchyň především s víny od vinařek. Seno-

vážné náměstí pak nabízí nejširší výběr vín celého světa a wine-friendly kuchyni Milana Hořejše.



10

1| Dobrá viniCe: koLekCe 2 vín a DeGustaCe  

s vinařem ve skLepě v novém šaLDorFu

Nechte se zasvětit do tajů výroby vín v sudech. Legenda alternativ-

ních vín Petr Nejedlík z Dobré vinice vám v rámci degustace pro čtyři 

osoby představí tak trochu jiná vína z vinařství, které si zakládá na še-

trném přístupu nejen k hroznům a vínu, ale i k přírodě. Při výrobě vína 

používají v Dobré vinici převážně dubové sudy a minimum síry.

Darovala Dobrá vinice

Vyvolávací cena: 5 500 Kč

2 | vinařství mikrosvín mikuLov: koLekCe 3 ryzLinků 

vLašskýCh a návštěva viniC s DeGustaCí

Chcete poznat nejlepší vinice Pálavy? Vydražte si v naší aukci výjezd 

po vinicích s vinařem roku 2015 z Mikrosvín Mikulov. Toto pálavské 

vinařství je v  myslích milovníků vína spjato především s  odrůdou 

Ryzlink vlašský – Mikrosvín Mikulov. V  terroiru Pálavy však vzni-

kají i další vynikající odrůdy: ochutnejte je na degustaci v Dolních 

Dunajovicích.

Darovalo Vinařství Mikrosvín Mikulov

Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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3 | kamiL prokeš: sekt Dominique  

a škoLa sabráže – sekání hrDLa Lahví

Kamil Prokeš není jenom vynikající vinař a someliér, ale i trojnásobný 

mezinárodní mistr v sabráži. Tato disciplína spočívá v useknutí hrdla 

lahví různými způsoby a předměty. Sabráž má své kořeny ve Francii, 

Napoleonovi vojáci údajně používali k rychlému otevírání šampaň-

ského své zbraně. Na sekací párty vás Kamil Prokeš naučí sekat hrdlo 

láhve třeba i podpatkem.

Daroval Kamil Prokeš

Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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 4| poDepsaný oštěp oD týmu  

poD veDením jana žeLezného

Trojnásobný vítěz olympijských her a držitel světového rekordu. Le-

gendární sportovec Jan Železný daroval do aukce oštěp, který po-

depsal společně se svými talentovanými svěřenci Vítězslavem Ve-

selým (mistr světa 2013), Jakubem Vadlejchem (stříbro z  letošního 

mistrovství světa), Petrem Frydrychem (bronz z letošního mistrovství 

světa) a Jaroslavem Jílkem.

Daroval tým pod vedením Jana Železného

Vyvolávací cena: 20 000 Kč

5| oDjeďte na DesiGnovém rekoLe

Růžová rekola jsou v Praze a v dalších městech už pojmem. Zdobí 

nároží a v centru měst se pohybují rychleji než auta. Mnozí by bez 

nich propásli většinu svých schůzek. Další designové rekolo ve spe-

ciální barvě sestavil přímo na míru pro Nadaci Via tým REKOLA a Da-

vid Neveselý – vášnivý cyklista, podporovatel rekol a partner Havel, 

Holásek & Partners.

Darovala REKOLA

Vyvolávací cena: 7 000 Kč
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6| jeDen Den řeDiteLem v naDaCi via 

Už roky si říkáte: „Jak asi vypadá pracovní den v Nadaci Via?“ Převezměte na jeden den 

kompetence ředitele a pojďte si to vyzkoušet! Můžete udělit grant do výše 20 000 Kč, 

vést schůzku vedení, zkontrolovat, jak se nám daří plnit fundraisingové cíle, zajít na oběd 

s předsedou správní rady, navštívit komunitní projekt… Váš den bude pestrý a vaším prů-

vodcem a pomocníkem bude Jiří Bárta, ředitel Nadace Via.

Darovala Nadace Via

Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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7| František skáLa: na počátku

Sochař, ilustrátor dětských knih, hudebník, tanečník, člen divadla 

Sklep, ale také vynikající malíř a grafik, za své dílo obdržel Cenu Jindři-

cha Chalupeckého. Renesanční umělec František Skála je s Nadací 

Via spojen dlouhodobě, mimo jiné díky sošce, kterou vytvořil pro fi-

lantropickou Cenu Via Bona. Do letošní aukce věnoval barevnou lito-

grafii Na počátku.

Daroval František Skála

2015, barevná litografie, 48,5 x 34 cm

Vyvolávací cena: 9 000 Kč

8| joseF boLF: bez názvu (veLiké obLičeje)

Je považován za jednoho z nejvýraznějších českých malířů součas-

nosti. Jeho obrazy plné bolesti, osamění a strachu vznikají jako pro-

škrabávané tuše nanesené na vrstvě voskovek, tedy technikou, kte-

rou si mnozí z nás pamatují ze základní školy. Laureát Ceny Jindřicha 

Chalupeckého Josef Bolf vystavoval v New Yorku, v Paříži, v Berlíně 

i v Praze.

Daroval Josef Bolf

2017, barevná tuš, akryl na papíře, 70 x 100 cm

Vyvolávací cena: 49 000 Kč
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9| petr nikL: pavián a kniha jino taje opiC

Malíř, grafik, hudebník, fotograf a divadelník Petr Nikl má slabost pro 

zvířata. Už si pohrával s rybami, lvy, jeleny, dokonce i s nafukovacím 

zvěřincem. Tentokrát se zaměřil na hravé opice. V naší letošní aukci 

si můžete vydražit nejen Niklovu dvoubarevnou litografii Pavián, ale 

i jeho autorskou knihu pro děti Jino taje opic. Dražitel navíc dostane 

od Petra Nikla osobní vzkaz!

Darovali Petr Nikl a Ivana Pecháčková – Meander

2017, dvoubarevná litografie, 70 x 70 cm

Vyvolávací cena: 9 000 Kč

10| jiří sopko: Dveře neXt

Každý čtvrtý byt v Praze má bezpečnostní dveře značky NEXT. Jen 

jedny z nich však zdobí figurální motivy Jiřího Sopka, malíře, peda-

goga a v období let 2002 až 2010 také rektora AVU. Staňte se právě 

vy jejich majiteli! Zda budete dveře využívat jako objekt – umělecké 

dílo, nebo zda si budete přát, aby vám je firma NEXT připravila k po-

užívání na míru, už je jen na vás.

Daroval NEXT

Vyvolávací cena: 40 000 Kč
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11| roLe v besíDCe DivaDLa skLep

Chcete zažít svůj okamžik slávy? Vydražte si roli v představení Výběr 

besídek divadla Sklep a staňte na jevišti po boku herců Davida Vávry, 

Tomáše Hanáka, Milana Šteindlera nebo Jiřího Fera Burdy. Po do-

mluvě s divadlem Sklep si vyberete představení, které se bude konat 

v lednu nebo v únoru 2018. A můžete se těšit i na čestnou vstupenku 

pro svůj doprovod.

Darovalo divadlo Sklep 

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

12 | veLká vLna

... aneb příležitost pro všechny: vystupme na pár minut z rozbouře-

ných vod dražebních soubojů a nechme se unést velkou vlnou fi-

lantropie! 
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13 | erika Lori: katarine De LuXe rinG

Originální šperky nám do aukce pravidelně daruje společnost Dia-

mond Club. Letos nám její majitelka, gemoložka a obchodnice s dia-

manty Erika Lori, věnovala prsten Katarine de Luxe z bílého zlata 

osazený jedním přírodním safírem a dvanácti přírodními broušenými 

diamanty 0,28 ct. Šperk byl vyroben ručně, a to v Čechách v srpnu 

tohoto roku.

Darovaly Klenoty Diamond Club, s. r. o.

Vyvolávací cena: 35 000 Kč

14| GaLarD: pánský obLek na míru

Obleky precizně šité na míru českými krejčími z kvalitních italských 

látek. Luxusní pánský salon Galard si zakládá na tom, že zaměst-

nává skutečné profesionály, kteří pracují v  důstojných podmín-

kách. Původně brněnské krejčovství vyrábějící košile dnes šije také 

saka, boty a další doplňky. V červnu otevřel Galard nový pražský 

showroom v Petrské ulici.

Daroval Galard Praha

Vyvolávací cena: 35 000 Kč
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15| uvařte si DeGustační menu s masterCheFem 

markem raDitsChem

Marek Raditsch je v Česku aktuálně známý jako porotce kuchařské 

show MasterChef. Především je však šéfkuchařem v prestižní sku-

pině pražských restaurací Kampa Group. Uvařte si degustační menu 

s  profesionálem, který spolupracoval s mnoha špičkovými talenty 

ze zahraničí, mimo jiné i v restauracích ověnčených michelinskými 

hvězdami.

Daroval Marek Raditsch

Vyvolávací cena: 6 000 Kč

16| niC

Tradice, na kterou se mnozí účastníci těší již dlouho před aukčním ve-

čerem – i letos dražíme Nic. Svět se nám sice neustále mění pod ru-

kama, ale na některé věci se přece můžeme spolehnout. A platí to i pro 

Nic. Kdo si ho vydraží, si z dnešního večera opravdu nic neodnese, 

tedy kromě krásného pocitu z daru v jeho nejčistší podobě. A to za to 

stojí.

Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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17| oDpočiňte si na zámku Chateau mCeLy

Jaké to je, spát na zámku? Vyzkoušejte si to v Chateau Mcely leží-

cím jen 55 km od centra Prahy. Čeká na vás nejen ubytování se sní-

daní, venkovní vířivka, sauna a lázně, ale i tříchodová večeře pro dvě 

osoby v restauraci Piano Nobile. Ta se dlouhodobě umisťuje mezi 

10 nejlepšími českými restauracemi Mauerova výběru i díky šéfkuchaři 

Janu Štěrbovi.

Darovalo Chateau Mcely 

Vyvolávací cena: 9 000 Kč

18| GraveLLi: Lehátko zephyr – zahraDní soLitér

Může stát samostatně jako dominanta prostoru. Funguje však i jako 

přirozená součást interiéru nebo zahrady. Lehátko Zephyr, které na-

vrhl pro Gravelli Tomáš Vacek, je stejně jako další výrobky od této 

prémiové české značky založeno na ruční řemeslné výrobě a jedno-

duchém, funkčním designu. Lehátko Zephyr – zahradní solitér bude 

vyrobeno z masivního betonu a přímo dražiteli na míru.

Darovalo Gravelli

2012, vysokopevnostní beton, 1 600 x 460 x 450 mm, hmotnost 110 kg

Vyvolávací cena: 40 000 Kč
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19| večeře s manžeLi koukaLovými v zátiší

Ona je královnou českého biatlonu, on je devítinásobným mistrem 

ČR v badmintonu. Manželé Gabriela a Petr Koukalovi se rádi zapo-

jují do charitativních projektů. Stali se například tvářemi kampaně, 

která má mladé lidi upozorňovat na význam prevence rakoviny prsu 

a varlat. V  letošní dobročinné aukci můžete vydražit večeři, na kte-

rou s manželi zajdete do jedné z pražských restaurací Zátiší Group. 

Setkání je určeno pro pár či jednu osobu.

Darovali Gabriela a Petr Koukalovi a Zátiší Group

Vyvolávací cena: 15 000 Kč

20 | čtyři vip vstupenky Do skyboXu  

na DomáCí zápas arsenaL FC

Vezměte tři přátele nebo rodinu na nezapomenutelný výlet do Lon-

dýna. Vydražte si v naší aukci čtyři VIP vstupenky do skyboxu na do-

mácí zápas klubu Arsenal FC na stadionu Emirates. Arsenal FC je 

jedním z nejúspěšnějších anglických fotbalových klubů: vyhrál cel-

kem 13 titulů v první divizi v Premier League a třináctkrát triumfoval 

v Anglickém poháru.

Daroval SPORT INVEST Marketing, a. s.

Vyvolávací cena: 40 000 Kč
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21 | beLLes FLeurs: květiny po CeLý rok

Chcete potěšit partnerku, partnera, maminku, či tchyni? Dělejte 

jim radost květinou po celý rok! Každý měsíc v  tentýž den za vás 

doručíme jednu kytici z květinářství Belles Fleurs kamkoli v ČR. Cel-

kem 12 moderních květinových vazeb profesionálně uvázaných flo-

ristkami z květinářství Belles Fleurs.

Darovalo Květinářství Belles Fleurs  

Vyvolávací cena: 5 000 Kč



tiChá aukCe
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V této části katalogu se můžete podrobně seznámit se všemi položkami, které jsme pro vás le-

tos připravili do tiché aukce. Tichá aukce bude probíhat současně s veřejnou aukcí, a to v Primá-

torském salonku na Žofíně. Pevně věříme, že si mezi našimi nabízenými položkami vyberete – 

potěší vás svou krásou nebo originalitou, ale především pocitem, že jste přispěli na dobrou věc.

praviDLa tiChé aukCe

U každé položky v tiché aukci najdete dražební listinu, která obsahuje vyvolávací cenu položky,  

a také minimální výši příhozu. Jestliže budete mít o danou položku zájem, zapište do dražební 

listiny svůj příhoz a také své dražební číslo.

Draženou položku získává dražitel s posledním, a tedy nejvyšším příhozem. Nezapomeňte proto 

v průběhu večera kontrolovat stav příhozů u položky, kterou si chcete vydražit.
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22| kateřina štenCLová: moDrotikáLa vii

Čistá barva, vztahy geometrických a organických ploch, malířské 

gesto… Malířka Kateřina Štenclová patří k několika málo českým 

umělcům, kteří se téměř výhradně zabývají abstraktní malbou. Její 

obrazy nemají symbolický ani narativní obsah, převládají v nich 

výrazné barevné struktury. Štenclová se účastnila mnoha sympozií 

a výstav v Česku i v zahraničí.

Darovala Kateřina Štenclová

2006, akryl na plátně, 135 x 85 cm

Vyvolávací cena: 48 000 Kč

23| jana babinCová: hizkuntza

Před třemi lety zaujala Pražany nástěnnou malbou na smíchovské 

MeetFactory vycházející ze zvuků v okolí. Jana Babincová se věnuje 

tzv. kódovaným obrazům už od svých studií v malířském ateliéru Pe-

tra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického 

v Brně. Při jejím oblíbeném výtvarném kódování textu vznikají za po-

užití barevné škály jako abecedy geometrické abstrakce.

Darovala Jana Babincová

2013, akryl na plátně, 30 x 30 cm

Vyvolávací cena: 3 300 Kč
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24| miChaL škapa: příběh smrti

Michal Škapa alias Tron je neodmyslitelnou součástí místní graffiti 

scény. Umělec a designér grafických návrhů knih, katalogů i plaká-

tů prezentoval Českou republiku na výstavě Expo 2010 v Šanghaji. Vy-

stavoval v řadě prestižních galerií (GHMP, Mánes, DOX) a na jaře 2017 

realizoval velkou samostatnou výstavu Analfabet v nové Trafo Gallery.

Daroval Michal Škapa – Tron 

2015, airbrush a akryl na plátně, 100 x 100 cm

Vyvolávací cena: 44 000 Kč

25| juLius reiCheL: bez názvu

Umělec tvořící pod pseudonymem Julius Reichel ve své tvorbě zá-

měrně boří tradici závěsného obrazu a pracuje pouze se syrovými 

plátny. Jeho malba vychází ze symboliky městského prostředí a je pro-

stoupena nejen vtipnými odkazy na současnost, ale i na významné 

historické události. Student VŠUP letos s úspěchem vystavoval jak 

v Praze, tak v Berlíně či Londýně.

Daroval Julius Reichel

2017, olej na plátně, 30 x 22 cm

Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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26| jitka štenCLová: tajupLný ostrov

Kresbě, malbě a vytváření různých objektů z drátů, papírů a plastů se 

ve své tvorbě věnuje česká akademická malířka a textilní výtvarnice 

Jitka Štenclová. Vystavovala v Česku i v zahraničí a její díla najdete 

v Praze, v  Sydney i  v Bruselu. Štenclová je ženou Cyrila Höschla, 

s  nímž vychovala čtyři děti. Její obraz Tajuplný ostrov s  autorčinou 

monografií věnovali do aukce Jiří a Radana Waldovi. 

Darovali Jiří a Radana Waldovi

2002, olej na plátně, 75 x 70 cm

Vyvolávací cena: 40 000 Kč

27| aDam kašpar: LeDoveC

Naše nepatrnost ve srovnání s velkolepostí přírody. To je dominantní 

téma studenta AVU Adama Kašpara. Díky svému talentu a značnému 

úspěchu na několika výstavách u nás i v zahraničí se stává fenomé-

nem české umělecké scény. Kašpar se inspiruje krajinomalbou ob-

dobí renesance i 19. století a kombinuje ji se svým silným subjektiv-

ním postojem.

Darovala Nina Mainerová

2016, olej na plátně, 20 x 40 cm

Vyvolávací cena: 30 000 Kč
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28| aDéLa součková: kočka a kLeC

Obrazy, kresby, performance a instalace… Adéla Součková, absol-

ventka AVU a drážďanské Hochschule für Bildende Künste, se díky 

svému působení v zahraničí velmi dobře etablovala i na evropské 

scéně. Řadí se mezi umělce, pro něž je sice zásadní vztah k výtvarné 

tradici malby a kresby, ale současně jsou schopni tvořit napříč médii.

Darovala Adéla Součková

2015, barevný inkoust a uhel na látce, 130 x 100 cm

Vyvolávací cena: 20 000 Kč

29| patrik hábL: japonská krajina

Jméno malíře a pedagoga Patrika Hábla je spojeno s řadou vstupů 

současného umění do významných historických staveb, například 

v Anežském klášteře. V roce 2017 vytvořil instalaci pro nejstarší kos-

tel v Grazu Leechkirche. Velký ohlas vzbudila jeho samostatná vý-

stava Transformace krajiny v Centru současného umění DOX, kde 

věž DOXu proměnil v jakousi kapli.

Daroval Patrik Hábl

2013, olej na papíře, 100 x 80 cm

Vyvolávací cena: 15 800 Kč
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30| petr nikL: koLekCe škebLe, pLoD, rostLina

Vydává autorské knihy pohádek, věnuje se výtvarným a divadelním performancím. Za 

svou práci obdržel literární cenu Magnesia Litera i výtvarnou Cenu Jindřicha Chalupec-

kého. Pro jeho obrazy a grafiku je typická decentní barevnost. Vydražte si kolekci dvou-

barevných litografií Škeble, Plod, Rostlina malíře, grafika, hudebníka, fotografa a divadel-

níka Petra Nikla.

Daroval Petr Nikl

2013–2016, dvoubarevná litografie, 70 x 70 cm

Vyvolávací cena: 23 400 Kč
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31| martin krajC: DoG with a pink LeG

Klasická figurální malba obohacená o expresivní malířská gesta a pro-

storové experimenty formou 3D objektů. Absolvent AVU Martin 

Krajc, jeden z  nejzajímavějších současných expresionistů a finali-

sta prestižní Ceny českých kritiků za mladou malbu, v posledních 

letech zaujal svými výstavami Libido v Mánesu či Welcome to Pa-

radise v DSC Gallery.

Daroval Martin Krajc

2017, autorský tisk, limitovaná série, 42 x 60 cm

Vyvolávací cena: 12 900 Kč

32| miLan soDoma: taste oF bLaCk series 1, 2

Tvoří výhradně v černobílém provedení, nejčastěji maluje tuší či in-

koustem na papír nebo plátno. Český malíř Milan Sodoma začínal 

jako grafik a ilustrátor, dnes se věnuje převážně malbě. Jeho díla by 

se dala popsat jako minimalistická, jasně definovaná, s důrazem na 

tvar a kompozici. Ve figurální malbě rád zhmotňuje svou fascinaci by-

tostí ženy.

Daroval Milan Sodoma

2016, tuš na papíře, 70 x 50 cm

Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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33| čestmír suška: vnitřní svět a návštěva ateLiéru 

ve stuDiu bubeC

Čestmír Suška je přední český sochař. Vydražte si v  aukci litografii 

Vnitřní svět a získejte možnost navštívit Suškův ateliér ve studiu Bu-

bec v  prostorech bývalé skladové haly v  Praze 5 – Řeporyjích. Po 

etapě práce s dřevem dnes vzbuzují úžas Suškovy rozměrné oce-

lové skulptury ze starých vysloužilých cisteren, které proměňuje 

v rozmanité artefakty, například v rozhledny. 

Daroval Čestmír Suška

2015, litografie, 60 x 50 cm

Vyvolávací cena: 12 700 Kč

34| matěj oLmer: bíLé světLo

Matěj Olmer je legendou české graffiti scény. Progresivní autor, který 

se prosazuje i jako abstraktní malíř, vyznává expresivní gestickou 

malbu. Tu akčním způsobem vrství přes sebe a volně kombinuje, nej-

častěji s principy koláže. Matěj Olmer vystavoval v mnoha význam-

ných galeriích a jeho plátna se stala součástí několika prestižních 

soukromých sbírek.

Daroval Matěj Olmer

2009, koláž, 21 x 30 cm

Vyvolávací cena: 5 100 Kč
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35| paveL brázDa: astronaut zestárLý

I ve svých jednadevadesáti letech stále patří mezi největší osobnosti 

českého výtvarného umění po sametové revoluci. Výtvarník Pavel 

Brázda, který byl společně se svou ženou Věrou Novákovou za ko-

munismu pronásledován, maluje surrealisticky laděné obrazy. Je-

jich základem je lineární kresba, kterou nejprve zvýrazní fixem a pak 

skenuje do počítače.

Daroval Pavel Brázda

2005, digitální tisk na papíře, 50 x 35 cm

Vyvolávací cena: 6 300 Kč

36| věra nováková: sLzy stařičké sFinGy

Narození, život a smrt jako jádro lidského bytí. Právě tyto „bytostné 

otázky“, ale také biblické motivy jsou hlavním předmětem tvorby 

jedné z nejoriginálnějších českých malířek 20. století, devětaosmde-

sátileté Věry Novákové. Manželka výtvarníka Pavla Brázdy do dobro-

činné aukce věnovala svůj obraz Slzy stařičké sfingy.

Darovala Věra Nováková

2011, grafika, 55 x 70 cm

Vyvolávací cena: 5 600 Kč
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37| jaromír 99: koLekCe pLakátů z komiksu zámek

Výtvarník, spoluautor komiksu a filmu Alois Nebel či komiksu o Emilu Zátopkovi, hudebník, 

frontman kapely Priessnitz, obdivovatel mlhy, Jeseníků a sudetské melancholie. Jaromír 99 je 

umělecká osobnost mnoha směrů a nadání. Pravidelně také přispívá do naší dobročinné aukce.

Daroval Jaromír 99

injekt. print, 70 x 50 cm

Vyvolávací cena: 9000 Kč
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38| aDam stanko a heLena sequens: the CubeheaD

Široká škála uměleckých technik, rozmanitost námětů a témat, 

ale také ironie a sarkasmus. Uměleckou dvojici Stanko Sequens 

tvoří studenti předních českých sochařů Kurta Gebauera a Krištofa 

Kintery. Helena Sequens a Adam Stanko skrze své objekty, sochy 

i videa s  humorem poukazují na pokleslou společenskou realitu. 

Svou tvorbu prezentují v Česku i v zahraničí.

Darovali Adam Stanko a Helena Sequens

2016, sádra, polyuretan, 20 x 20 x 55 cm

Vyvolávací cena: 25 000 Kč

39| jakub janovský: Dívka

Upozornil na sebe hned na konci studií AVU, kdy obsadil 2. místo 

v ceně NG 333 pořádané Národní galerií. Jakub Janovský ve své 

tvorbě pracuje s obrysovou kresbou a nestandardními kombinova-

nými technikami. Jeho díla, která mají povahu sarkastických pro-

vokací, jsou zastoupena v předních českých galeriích.

Daroval Jakub Janovský

2015, inkoust, akryl, papír a silikon, 29,5 x 21 cm

Vyvolávací cena: 9 000 Kč
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40| patrik proško: porCeLánový účes  

se zrCaDLem – typ mikáDo

Hyperrealistické a výrazově expresivní sochařství, ale také umění 

pohybovat se napříč mediálními žánry. Absolvent VŠUP Patrik Pro-

ško se stal umělcem vyhledávaným českými i zahraničními sběrateli. 

Soustřeďuje se na umění ve veřejném prostoru, land art a site speci-

fic realizace v krajině, tvoří také artefakty předního českého designu.

 

Daroval Patrik Proško

2017, glazovaný porcelán, zrcadlo, 35 x 35 cm

Vyvolávací cena: 4 800 Kč

41| anna marešová: whoop.De.Doo venušiny kuLičky

Červené Venušiny kuličky Whoop.de.doo letos do aukce věnovala 

talentovaná česká designérka Anna Marešová. Pro vítěze aukce je 

opatří jeho monogramem či monogramem podle vlastního výběru. 

Sada designových erotických pomůcek pro ženy Whoop.de.doo zís-

kala hodně pozornosti v médiích a posbírala řadu cen, například me-

zinárodní cenu RED DOT.

Darovala Anna Marešová, Whoop.de.doo 

2013, odlévaný lékařský silikon, 180 x 32 mm

Vyvolávací cena: 2 300 Kč
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42| aLžběta junGrová: seCret

Fotografovala překupníky heroinu v pákistánském Chajbarském 

průsmyku, vrakoviště lodí v Bangladéši, útulek pro HIV pozitivní děti 

ve Vietnamu, železniční provoz v Kambodži nebo pouliční nepokoje 

v Pásmu Gazy. Fotografka Alžběta Jungrová cestuje po chudých 

zemích a vytváří série jedinečných snímků. Do letošní aukce věno-

vala fotografii nazvanou Secret.

Darovala Alžběta Jungrová

2017, autorská fotografie, 100 x 70 cm

Vyvolávací cena: 13 900 Kč

43| jiří maCht: satori v n.y.

Černobílé fotografie pořízené analogem, abstrahované koláže na 

zrcadle i snímky, které díky navazujícím objektům a materiálům vystu-

pují do prostoru. Fotograf Jiří Macht alias Macht2 rád experimentuje. 

Svými uměleckými a cestopisnými fotografiemi zaujal v předních 

českých galeriích. Vydal řadu autorských kalendářů z Nepálu, No-

vého Zélandu či z Kuby.

Daroval Jiří Macht

2016, limitovaný tisk na zrcadle, II/X, 60 x 40 cm

Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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44| kryštoF kříž: váCLav haveL

Václav Havel po premiéře hry Odcházení v Orange Tree Theatre v Lon-

dýně v  roce 2008. Tak zachytil nezávislý fotograf, designér a peda-

gog Kryštof Kříž českého prezidenta, spisovatele a dramatika. Kříž se 

ve své tvorbě zabývá portréty, snímky ze světa módy a interiéru, ale 

také experimentálními fotografiemi. Vystavoval v  Praze i v  zahraničí, 

kde řadu let působil.

Daroval Kryštof Kříž

2008, foto, 40 x 35 cm

Vyvolávací cena: 11 600 Kč

45| robert vano: aDršpaCh

Fotografoval pro Vogue, Cosmopolitan nebo Harper‘s Bazaar. Pů-

sobil v  New Yorku, Paříži, Miláně a v  Praze. Fotograf Robert Vano 

se narodil na Slovensku, ale po maturitě v roce 1967 emigroval do 

Spojených států. Byl asistentem módních fotografů, například Hor-

sta P. Horsta. Nejdříve je kopíroval, ale pak zjistil, že si musí najít své 

téma. A tím se stali kluci.

Daroval Robert Vano

1992, foto, 20,51 x 30 cm, na papíru 30 x 40 cm

Vyvolávací cena: 6 200 Kč
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46| paveL asChermann: kočárek

„Fotku Kočárek jsem udělal jako okamžitou reakci na článek v novi-

nách, kde se psalo, jak při odsunu sudetských Němců z Ústí na Labem 

zfanatizovaný dav hodil z mostu do Labe kočárek i s  miminkem,“ 

popisuje okolnosti vzniku snímku Kočárek český fotograf Pavel 

Aschermann. Fotografii věnovala do aukce Monika Wajtrová z pro-

dukční společnosti 2PM.

Darovala Monika Wajtrová, 2PM

2002, foto, 120 x 80 cm

Vyvolávací cena: 12 000 Kč

47| Dan bárta: Lestes praemorsus DeCipiens

Hudebník Dan Bárta uniká z občas hlučné muzikantské kolektivity  

k mlčenlivé solitérní činnosti spočívající ve fotografování hmyzu, kon-

krétně vážek. Protože přírodu má rád každý, míní, že k zobrazování 

vážek je nutno přistupovat obezřetně, spíše technicky. Tato konkrétní 

vážka byla vyfotografována ve vnitrozemí Srí Lanky v roce 2004, u roz-

bahněné tůně asi v tisíci metrech nad mořem, nedaleko nejmenova-

ného ášramu, ó.

Daroval Dan bárta

2014, foto, 75 x 75 cm

Vyvolávací cena: 8 000 Kč



38

48| arthouse hejtmánek: starožitná krabička

Jako šperkovnice nebo krabička na tajné dopisy může sloužit leštěná 

starožitná krabička z ořechového dřeva z období biedermeieru. Do 

aukce ji věnovali manželé Marie a Tomáš Hejtmánkovi, kteří po více 

než 25 letech společného života i práce založili v Praze v sídle ze 17. sto-

letí aukční dům a galerii Arthouse Hejtmánek, kde pečují o umění, 

starožitnosti a design. 

Darovali manželé Marie a Tomáš Hejtmánkovi

Ořechové dřevo, 87,5 x 27 x 20 cm

Vyvolávací cena: 20 000 Kč

49| návštěva skLárny s DesiGnérem jakubem 

berDyChem karpeLisem

Designér, umělec a spoluzakladatel jednoho z nejpopulárnějších 

českých designových studií Qubus Design Jakub Berdych Karpelis 

vás zve na návštěvu soukromého sklářského studia. Tam vás čeká 

seznámení s technikou a procesem výroby ručního tvarování skla, 

což si budete moci také sami vyzkoušet. Z návštěvy si odnesete 

skleněný artefakt od Jakuba Berdycha Karpelise.

Daroval Jakub Berdych Karpelis

2005, tube technical glass / pyrex, 2,2 x 90 cm, 750 g netto

Vyvolávací cena: 25 000 Kč
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50| jakub berDyCh starší: hroCh

Tavené plastiky vytváří na základě forem odvozených od těch nejba-

nálnějších předmětů. Ty ve své nové podobě nabízejí překvapivou no-

blesu. Sklářský designér a pedagog Jakub Berdych starší působí na 

katedře designu na Technické univerzitě v Liberci a ve volné tvorbě 

se věnuje také užitému umění ze skla – především tvoří vázy a mísy. 

Daroval Jakub Berdych starší

2008, uranové sklo, 47 x 21 x 11 cm, váha 11 kg

Vyvolávací cena: 30 000 Kč

51| ivana šrámková: ptáček

Lidské i zvířecí figury inspirované sochami pravěku, antiky a staro-

věku i přírodních národů... Česká sochařka Ivana Šrámková tvoří plas-

tiky na pomezí uměleckého díla a designu. Nositelka prestižních cen 

v oblasti designu, jejíž díla jsou zastoupena mimo jiné v  muzeích 

v  Londýně či v  Lausanne, věnovala do aukce skleněnou plastiku 

s názvem Ptáček.

Darovala Ivana Šrámková

2017, tavené sklo, 7 x 5 x 12 cm

Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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52| LuCie koLDová & Dan yeFFet: muFFins mini

Svítidla a skleněné objekty, nábytek, ale také šperky a bytové do-

plňky. Návrhy designérky Lucie Koldové se pohybují na škále od pro-

duktů pro každodenní potřebu po objekty vytvářené v limitovaných 

sériích. Koldová pravidelně vystavuje na mezinárodních přehlídkách 

ve Vídni, Miláně, Paříži, Londýně i v Tokiu. Působí jako kreativní ředi-

telka firmy Brokis.

Darovali Lucie Koldová & Dan Yeffet, výrobce Brokis

2011, ručně foukané sklo, ručně opracované dřevo, 275 x 260 mm

Vyvolávací cena: 18 000 Kč

53| moDernista: Likérová souprava vLastisLava 

hoFmana z roku 1911 (repLika)

Karafu se šesti skleničkami vytvořil Vlastislav Hofman do soutěže vy-

hlášené v roce 1911 Uměleckoprůmyslovým museem. Porotci patrně 

neměli pro moderní nadčasový vzhled likérové soupravy pochopení 

a cenu jí nepřiřkli. S více než stoletým odstupem jsou však neobvyklé 

broušené a ručně pískované kónické sklenky perfektní volbou pro 

stylové servírování likérů. 

Daroval Modernista

1911, sklo z olovnatého křišťálu, výška 23 cm, průměr dna 12 cm

Vyvolávací cena: 8 900 Kč
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54| nanovo: saDa příborů a táCů z hoteLu praha

Hotel Praha byl naprostou špičkou mezi československými hotely. 

Nejluxusnější ubytovací zařízení bylo postavené výhradně pro komu-

nistickou stranu a její hosty. Obchodu s designem Nanovo se poda-

řilo po jeho zbourání zachránit několik jedinečných předmětů. Patří 

mezi ně i sada příborů a táců vyrobená společností Sandrik z bílé po-

stříbřené mosazi s logem hotelu.

Darovalo Nanovo

Vyvolávací cena: 4 500 Kč

55| DeChem: banDaska vase

Ručně foukaná designová váza ze studia Dechem má speciální ura-

novou žlutou barvou. Té se dosahuje přidáním oxidu uraničitého ne-

boli smolince. Výrazná sklovina žluté až zelené barvy, která mimo-

řádně vyzařuje zejména pod černým světlem, je známa již z období 

římské říše. Výrobky z ní však proslavil v 19. století F. X. Riedel z Dol-

ního Polubného v Jizerských horách.

Darovalo Dechem

2017, sodno-draselné sklo, ručně foukané do dřevěné formy,  

17 cm průměr, 24 cm výška

Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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56| Liběna roChová: šperk-objekt  

z koLekCe pro ajeto

Nominace na cenu Czech Grand Design 2008 a 2. místo v  sekci 

oděvní designér roku. Ceněné šperky-objekty z  limitované série Pocta 

sklu vytvořila oděvní návrhářka Liběna Rochová ve spolupráci se 

sklárnou AJETO. Šperk-objekt je podle tvůrců nový terminus tech-

nicus pro předměty, které se dají použít jako šperk k šatům i jako sa-

mostatný umělecký předmět.

Darovala Liběna Rochová

2008, sklo, 40 x 30 cm

Vyvolávací cena: 10 000 Kč

57| janja prokić: svaté srDCe z koLekCe Last Drop

V roce 2014 získala šperkařka a designérka srbského původu Janja 

Prokić cenu Czech Grand Design v kategorii šperk roku. V naší aukci 

můžete vydražit dílo z  její poslední kolekce s  názvem Last Drop. 

Hlavními motivy kolekce jsou svaté srdce, barokní mrak a zlaté vejce. 

Název Last Drop odkazuje k momentu, kdy objekt přidáním poslední 

kapky změní svou podobu. 

Darovala Janja Prokić

2016, pozlacené stříbro

Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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58| věra nováková: náušniCe sepiserie

Originální a malosériové šperky vyráběné tradičními technikami 

a z  tradičních materiálů netradičními postupy. Poznávací značkou 

šperkařky Věry Novákové je však především použití otisku struktury 

sépiové kosti. Absolventka VŠUP vede od roku 2001 společnost 

Vera Novakova Jewellery. Do aukce věnovala originální stříbrné 

náušnice sepiserie.

Darovala Věra Nováková

2017, stříbro 925/1000, 1,2 x 4,2 cm, hmotnost 5,13 g

Vyvolávací cena: 3 900 Kč

59| zorya: manžetové knoFLíčky CrystaLLine

Náhrdelníky, náušnice, náramky a prsteny. Studio ZORYA, které 

se může pyšnit nejprestižnějším českým designovým oceněním 

Czech Grand Design, vše vyrábí v pražském ateliéru. Rodinný a přá-

telský tým se organicky rozrůstá kolem dvojice designérů Zdeňka 

Vacka a Daniela Pošty. Studio ZORYA věnovalo do aukce stříbrné 

manžetové knoflíčky Crystalline.

Darovalo ZORYA

2015, porothiované ryzí stříbro Ag 925/000, 23 x 18 x 8 mm

Vyvolávací cena: 4 700 Kč
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60| kateřina GeisLerová: heDvábný overaL 

Kateřině Geislerové prý imponuje styl slavné francouzské návrhářky 

Coco Chanel. Není divu, sama od 19 let žila v Paříži, kde si nakonec  

v silné konkurenci francouzské módy otevřela vlastní butik. V Praze 

můžete její oděvy zakoupit třeba v buticích MONA či La Gallery No-

vesta. Do aukce Kateřina Geislerová věnovala béžový overal velikosti 

38 ze stoprocentního hedvábí.

Darovala Kateřina Geislerová

Vyvolávací cena: 11 500 Kč

61| tonak: pokrývka hLavy poDLe vLastního výběru

Je libo klasický klobouk, baret, cylindr, nebo snad buřinku? Vyberte 

si jakoukoliv pokrývku hlavy z aktuální nabídky z produkce Tonaku, 

který patří mezi největší světové výrobce. Dvousetletá tradice vý-

roby v Novém Jičíně i ve Strakonicích spolu s know-how zaručují 

vysokou jakost výrobků, které Tonak vyváží do více než padesáti 

zemí světa.

Daroval TONAK, a. s.

Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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62| u2: joshua tree – Dárkový boX  

k 30. výročí vyDání aLba

Ikonické album Joshua Tree spatřilo světlo světa v roce 1987. Kapela 

U2 si 30. výročí připomíná vydáním exkluzivního dárkového boxu se 

sedmi LP, krásnými fotografiemi a nikdy nezveřejněnými koncertními 

nahrávkami z New Yorku. Kdo je milovníkem U2, dobře ví, jaká krása 

ho čeká, až si box doma otevře…

Daroval GZ Media

Vyvolávací cena: 3 000 Kč

63| kniha oDkaz DračíCh jezDCů – kompLet De LuXe

Jeden chlapec, jeden drak a jedno velké dobrodružství… Nakladatel-

ství Albatros připravilo první souborné vydání všech dílů bestselle-

rové tetralogie Odkaz dračích jezdců Christophera Paoliniho. Pokud 

jste také milovníky fiktivního světa Alagaësia, hlavního hrdiny Era-

gona a dračice Safiry, vydražte si sběratelské vydání tetralogie v lu-

xusním dárkovém balení.

Daroval Albatros Media, a. s.

Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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64| kniha vita CaroLi quarti

Přeneste se alespoň na chvíli do slavné epochy doby vlády Karla IV. 

Vychutnejte si panovníkův životopis Vita Caroli Quarti, který se řadí 

mezi přední díla vrcholného středověku. V unikátní publikaci od Alba-

trosu najdete nejen originální text Karla IV., ale i vynikající český pře-

klad od Rudolfa Mertlíka a doprovodnou studii historika Tomáše 

Borovského.

Daroval Albatros Media, a. s.

Vyvolávací cena: 4 000 Kč

65| kniha DobroDružný svět zDeňka buriana

Vítejte ve světě geniálního českého ilustrátora dobrodružné litera-

tury Zdeňka Buriana, navždy spojeného s obrázky z verneovek Dva-

cet tisíc mil pod mořem, Tajuplný ostrov či Dva roky prázdnin. Velkou 

monografii z počátků Burianovy tvorby tvoří povětšinou soubory ilu-

strací ke knihám z nakladatelství J. R. Vilímek a dalších nakladatelů 

z let 1921–1947.

Daroval Albatros Media, a. s.

Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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66| tomáš seDLáček: kniha 2036

„Jak budeme žít za 20 let?“ ptá se Tomáš Sedláček a dalších 19 osobností 

v  knize s  názvem 2036. Ekonom Tomáš Sedláček, architekt Adam 

Gebrian, fotbalový gólman Petr Čech nebo herec a režisér Vojtěch 

Kotek se zamýšlejí, jaké výzvy nás čekají v  různých oborech v  ná-

sledujících dvou dekádách. Získejte exkluzivní výtisk knihy s podpisy 

všech dvaceti autorů.

Daroval T-Mobile Czech Republic

Vyvolávací cena: 350 Kč

67| eXkLuzivní vstupenky na sLavnostní  

zahajovaCí konCert pražského jara

V květnu 2018 bude Praha už po třiasedmdesáté zahajovat fenome-

nální mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Buďte u toho – vy-

dražte si v naší aukci dvě exkluzivní vstupenky na slavnostní zahajo-

vací koncert. Festivalu, který v roce 1946 založil český dirigent Rafael 

Kubelík, se účastní nejlepší světoví muzikanti. Letos hudební událost 

zahajovali Vídeňští filharmonikové.

Daroval Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, o. p. s.

Vyvolávací cena: 7 000 Kč
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68| premiéra v DejviCkém DivaDLe  

s prohLíDkou zákuLisí

Na vstupenky Dejvického divadla se vždy jednou za měsíc tvoří před 

pokladnami dlouhé fronty, nejlepší představení bývají ihned vypro-

dána. Vyhněte se frontám a vydražte si pozvání na premiéru hry jed-

noho z  nejpopulárnějších pražských divadel. Nahlédnete do záku-

lisí divadla, dozvíte se něco o vzniku nových her a získáte exkluzivní 

možnost „být u toho“.

Darovalo Dejvické divadlo

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

69| kLub patronů DivaDLa v DLouhé

Přijďte do Divadla v Dlouhé. Zadním vchodem. Vydražte si členství 

v Klubu patronů divadla v kategorii doyen v sezoně 2017/2018. Těšit 

se můžete na 2 čestné vstupenky na všechny velké premiéry sezony, 

výpravu do zákulisí, zhlédnutí vybraného představení ze zákulisí, vý-

let za divadlem, zkoušky na živo, programy zdarma, exkluzivní infor-

mační servis a mnoho dalšího.

Darovalo Divadlo v Dlouhé

Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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70| vinařství miLan sůkaL: pinot noir 2012

Neuburské, Veltlínské zelené, Chardonnay, Sauvignon, Rulandské šedé i modré, Tramín 

červený, Zweigeltrebe a Cabernet Moravia. Vína z vinařství Milan Sůkal získala řadu ocenění 

na prestižních výstavách vín. Vinařství stále investuje do technologie výroby, především do 

sudů. Jejich Merlot a Pinot noir jsou na světové úrovni a Chardonnay chutná jako z Francie…

Daroval Milan Sůkal

Vyvolávací cena: 1 500 Kč
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71| vinařství iLias: koLekCe 6 vín

Vinařství Ilias, to je víno v bio kvalitě z vinařství rodinného charakteru. Převážná většina 

vín pochází z vlastních vinic, a to konkrétně z viničních tratí U třech panen (Ryzlink rýn-

ský, Merlot a Pinot noir), U božích muk (Veltlínské zelené) a Slunný vrch (ostatní odrůdy). 

Vinařství Ilias najdete v malebném Pavlově na úpatí Pavlovských vrchů asi 8 km severně 

od Mikulova.

Darovalo vinařství Ilias

Vyvolávací cena: 1 500 Kč



51

72| vinařství poD ChLumem: koLekCe 6 vín

Krásný kout s opuštěnými vinicemi objevil vinař a sklepmistr Lubomír Bilík při svých ces-

tách po Čechách. Společně se svými partnery se rozhodl obnovit pěstování vinné révy 

v trati Pod Chlumem, nacházející se u Loun v litoměřické vinařské podoblasti. Réva zde 

roste na vulkanických půdách na jihovýchodním svahu. Specializací vinařství jsou cuvée.

Darovalo Vinařství pod Chlumem

Vyvolávací cena: 1 300 Kč
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73| Den se srDCařem tomášem sLavatou

Tomáš Slavata je člověk s mimořádným příběhem. Vyrůstal v dět-

ském domově, stal se úspěšným triatlonistou a dnes sám v dětských 

domovech pomáhá. Je držitelem Ceny Via Bona (v kategorii srdcař), 

kterou uděluje Nadace Via českým filantropům. Mimo jiné také pro-

vozuje bungee jumping. Prožijte s ním jeden celý den, jehož vyvr-

cholením bude skok z mostu na Zvíkově!

Daroval Tomáš Slavata

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

74| LekCe čínštiny s martinem křížem

Čínština není jenom jazyk, ale vstupenka do jiné dimenze myšlení. 

Červí díra do jiné reality, uvnitř které platí zcela jiná pravidla chování 

i dosahování cílů. A ačkoliv jsou tyto cíle paradoxně často stejné jako 

ty naše, přináší změnu paradigmatu i změnu pravidel hry. Vyzkou-

šejte si lekci čínštiny s vynikajícím sinologem Martinem Křížem.

Daroval Martin Kříž

Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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75| soukromý večer v the Chemistry GaLLery

Chcete dát svému firemnímu večírku či soukromé oslavě punc výji- 

mečnosti a nezapomenutelnosti? Není lepšího způsobu než jej uspo- 

řádat v prostorách mladé galerie The Chemistry Gallery v pražských 

Holešovicích. Ta se zaměřuje na prezentaci moderního současného 

umění mladých umělců jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Daroval Petr Hájek, The Chemistry Gallery

Vyvolávací cena: 25 000 Kč

 

76| noC v tančíCím Domě

Máte rádi luxus a netradiční ubytování? Vydražte si exkluzivní noc 

v Tančícím domě v pokoji Ginger Suites vestavěném v levé části skle-

něné věže, která připomíná postavu tanečnice Ginger Rogersové. V po-

koji se můžete kochat výhledem na Pražský hrad a další krásy staré 

Prahy poté, co si v umělecké restauraci Ginger & Fred pochutnáte na 

degustačním menu.

Darovala Luxury Suites

Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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77| eXkLuzivní víkenD pro Dva  

či roDinu na břehu Lipna

Víte, co znamená bella vista? Krásná vyhlídka. Luxusní apartmány 

Bella Vista na břehu Lipna nabízí rozmanitý výhled nejen na lipen-

skou přehradu, ale i na městečko Frymburk a na tajemnou šumavskou 

přírodu. Staňte se hosty exkluzivního apartmánu hned u vody a zpří-

jemněte si pobyt uvítacím šampaňským, jízdou na lodičkách nebo 

saunou.

Daroval Radek Dvořáček, Bella Vista

Vyvolávací cena: 8 000 Kč

78| soukromý večer v kLubu Lázně na LoDi

Odpočiňte si v horké sauně s výhledem na Pražský hrad a nechte 

se u toho kolébat lodí. Během saunování v lázních na lodi kotvící 

u pražské náplavky můžete myslet jen na to, zda se zchladíte ve 

sprše, venkovní kádi s výhledem, či zda rovnou skočíte do Vltavy. 

Klub Lázně na lodi jsou projektem studia H3T architektů Víta Šimka 

a Štěpána Řehoře.

Daroval Vít Šimek 

Vyvolávací cena: 6 600 Kč
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79| reLaXaCe v DesiGnovém weLLness Centru  

samui spa

Wellness center najdete po Česku desítky, pražské Samui Spa se 

však vymyká svým jedinečným designem. Součástí voucheru, který 

si můžete vydražit, je relax v podobě aromaterapeutických rituálů 

včetně hodinového pronájmu privátního spa (finské sauny a vířivky) 

pro dvě osoby. Čeká na vás také láhev šampaňského s miskou čer-

stvého ovoce.

Darovalo Samui Spa, Milan Novák

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

80| taste oF praGue:  

GastronomiCká prohLíDka pro Dva 

Proč Češi jedí a pijí to, co jedí a pijí? To zjistíte na netradiční gast-

ronomické prohlídce Prahy se zaměřením na českou tradiční i mo-

derní kuchyni. Taste of Prague však neznamená jen jídlo. Prohlídky 

se snaží českou kuchyni představit v širším kontextu. Skrze gastro-

nomii se dozvíte i to, jak se v Praze žije a odkud pramení naše tradice.

Darovali Taste of Prague

Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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81| antonínovo pekařství: upečte si vLastní pečivo

Upečte si vlastní pečivo v populárním Antonínově pekařství. Celým 

procesem vás (či vaše děti) provede zakladatel Antonínova pekařství 

a zároveň majitel firmy Albi Antonín Kokeš. Zatímco bude vaše pe-

čivo v troubě, si s ním můžete popovídat. Odkud v pekařství berou 

recepty na pečivo a jaké používají suroviny? Přijďte na kloub tajem-

ství dobrého pečiva…

Darovalo Antonínovo pekařství

Vyvolávací cena: 1 000 Kč

82| saLon Libor šuLa: úprava vLasů  

oD sLavného kaDeřníka

Pečuje o nejvlivnější osobnosti v Čechách. Hned dvakrát získal nej-

vyšší ocenění ve své profesi – Kadeřník roku. A především se stále 

drží svého kréda: klienty neměnit, ale přirozeně podtrhnout jejich 

krásu. Pokud je vám tato filozofie blízká, máte jedinečnou příležitost 

si vydražit perfektní servis pro vaše vlasy přímo od kadeřníka Libora 

Šuly z kadeřnictví The Salon. Služba zahrnuje střih a foukanou vlasů.

Daroval Libor Šula, The Salon

Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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83| oDhaLte tajemství manuFaktury

Originální přírodní ingredience jako české pivo, moravské víno nebo 

karlovarské minerální prameny. Odhalte tajemství výroby české kos-

metické firmy Manufaktura. Navštivte výrobnu společnosti, která má 

po celé České republice 40 prodejen. V jejím sídle u Vltavy si na zá-

věr návštěvy pod vedením odborníků ze společnosti Manufaktura 

namícháte vlastní tělový olej.

Darovala Manufaktura

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

84| manuFaktura: DomáCí Lázně

Nač jezdit do lázní, když si je můžete udělat doma? Česká kosme-

tická značka Manufaktura darovala do aukce dárkový balíček s kos-

metikou Spa Tradition Carlsbad inspirovanou tradicí slavného lá-

zeňského města. Cenná vřídelní sůl z  karlovarských minerálních 

pramenů prokrvuje, osvěžuje, regeneruje a zjemňuje pokožku a od-

straňuje z ní škodlivé látky.

Darovala Manufaktura

Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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85| poukaz na hoDinový Let v simuLátoru  

boeinG 737 s LeteCkým instruktorem

Jaké to je, pilotovat Boeing 737? Vydražte si poukaz na hodinový let 

v simulátoru s leteckým instruktorem z Czech Aviation Training Cen-

tre. Výcvikové středisko CATC sídlí na letišti Praha-Ruzyně a školí do-

pravní piloty, palubní průvodčí, letecké techniky i avioniky. Pro ve-

řejnost pořádá CATC exkurze a také létání pro radost v letových 

simulátorech, tzv. funny flying.

Darovalo Czech Aviation Training Centre

Vyvolávací cena: 9 000 Kč

86| vyhLíDkový Let motorovým roGaLem

Proleťte se v motorovém Rogalu BioniX Tanarg! Je to rogalo francouz-

ské výroby s výbornými letovými vlastnostmi a s rozsahem rychlostí 

od 45 do 150 km/h vybavené motorem ROTAX 912 (100 k). Vyletíte 

z letiště v Nymburce a proletíte se tam, kam si budete přát. Vyhlíd-

kový let do aukce věnoval instruktor a majitel letecké školy Adam.

Daroval Zbyněk Adam

Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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87| jízDa tankem pro příroDu

Svezte se tankem nebo tzv. bévépéčkem (bojovým vozidlem pě-

choty) v neobvyklém prostředí Moravské Sahary, druhé největší pís-

čině na našem území. Podpoříte tak Pánov u Hodonína, místo, které 

je z hlediska ochrany přírody srovnatelné s nejcennějšími chráně-

nými územími. Dozvíte se, jak a proč zde ochránci přírody spolupra-

cují s kluby vojenské historie.

Darovalo Beleco

Vyvolávací cena: 1 500 Kč

88| poDepsaný Dres jaromíra jáGra,  

FLoriDa panthers

Vždycky jste ho chtěli mít, ale nikde se nedá koupit. Dnes večer se 

vám sen může splnit a odnesete si domů slavný dres s podpisem Ja-

romíra Jágra. Právě v dresu floridských panterů zaznamenal člen Tri-

ple Gold Clubu Jaromír Jágr 23. prosince 2016 asistenci, díky které se 

ocitl na druhém místě historického pořadí kanadského bodování NHL.

Darovala NHL 

Vyvolávací cena: 6 800 Kč
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89| poDepsaný Dres jonathana toewse,  

kapitána ChiCaGo bLaCkhawks

Za vydražení rozhodně stojí i dres Jonathana Toewse, devětadvace-

tiletého kanadského kapitána týmu Chicago Blackhawks. I talento-

vaný Toews, který se v 19 letech stal třetím nejmladším kapitánem 

v historii NHL, je členem Triple Gold Clubu. U příležitosti 100. výročí 

NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze 100 nejlepších hráčů his-

torie ligy.

Darovala NHL

Vyvolávací cena: 4 000 Kč

90| set oLympijského vítěze DaviDa svoboDy

Podepsané tričko z olympiády v Riu, startovní číslo z olympiády, kar-

tička sportovce, hrací kartička pro štěstí na olympiádě v Riu a pode-

psaný dres Davida Svobody. Olympijský vítěz z Londýna v moderním 

pětiboji věnoval do aukce set moderního pětibojaře. Nepropásněte 

možnost vlastnit artefakty muže, který 10 let patřil mezi světovou 

špičku v pětiboji.

Daroval David Svoboda 

Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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proč Darujete?

„Pravý gentleman se má dobře starat nejen o sebe. Svou péči a pozornost musí věnovat přede-

vším svému okolí. Snažíme se jít gentlemansky příkladem.“

Galard

„Kdy, když ne teď. Kdo, když ne já.“

Gravelli

„Vždyť divadlo Sklep stálo třeba u zrodu oživení pohraničního města Slavonice po roce 1989, kdy 

se lidé ze Sklepa složili, koupili a zvelebili renesanční dům na náměstí. Dnes vyhlášená restau-

race Besídka. Členové divadla Sklep stojí za letním filmovým a hudebním festivalem Slavonice 

Fest, který městu najednou dává jiný rytmus, lidé z vnitrozemí celý region znovu objevují.“

divadlo Sklep

„Obecně se rádi účastníme věcí, které dávají smysl.“

SPORT INVEST Marketing

„Možná to bude znít až moc jednoduše, ale když můžeš, pomáhej...“

Anna Marešová / Whoop.de.doo:

„Velmi oceňuji, že nadace podporuje obnovu památek a oživuje veřejné prostory ČR.“

Lucie Koldová

„... budeš šťastný tehdy, uděláš-li šťastné druhé...“

Liběna Rochová
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„Jízda tankem vyžaduje odvahu. Stejně jako prosazování nových přístupů v péči o přírodu. Od-

vaha spojuje dárce, neziskovky i všechny aktivní lidi, kteří opustí svou zónu komfortu, aby něco 

změnili k lepšímu.“

Beleco

„Dělá nám to radost!“

ZORYA

„Od určité úrovně je darovat silnější příjemný zážitek než vydělat.“

Martin Kříž

„To je jednoduché, vždycky jsem raději dával, než dostával! A protože si moc dobře uvědomuji, 

že aktivity Nadace Via jsou běh na dlouhou trať, vůbec jsem neváhal. Sám mám rád rychlé vý-

sledky, proto se také věnuji profesi, jaké se věnuji… Upřímně proto obdivuji každého, kdo jde vytr-

vale, byť po krůčcích, za svým.“

Libor Šula

„Nadaci Via daruji již opakovaně, protože mi jsou více než sympatické její cíle.“

Jana Babincová

„Protože se nám projekt líbí a chceme přispět k dobré věci.“

Taste of Prague

„Rád daruju!“

Robert Vano
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naše veLké poDěkování patří DárCům vín:

DOBRÁ VINICE

KAMIL PROKEŠ VINAŘSTVÍ

VINAŘSTVÍ ILIAS

VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV

VINAŘSTVÍ MILAN SŮKAL

VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM

veLké Díky patří všem DárCům uměLeCkýCh DěL,  

DesiGnu a nevšeDníCh zážitků:

ZBYNĚK ADAM

ALBATROS

ANTONÍNOVO PEKAŘSTVÍ

JANA BABINCOVÁ

DAN BÁRTA

BELECO

BELLES FLEURS

JAKUB BERDYCH KARPELIS

JAKUB BERDYCH ST.

JOSEF BOLF

PAVEL BRÁZDA A VĚRA NOVÁKOVÁ

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE

DECHEM

DEJVICKÉ DIVADLO

DIVADLO SKLEP

DIVADLO V DLOUHÉ

RADEK DVOŘÁČEK, BELLA VISTA

GALARD PRAHA

KATEŘINA GEISLEROVÁ

GRAVELLI

GZ MEDIA

PATRIK HÁBL

MARIE A TOMÁŠ HEJTMÁNKOVI, 

ARTHOUSE HEJTMÁNEK

CHATEAU MCELY

CHEMISTRY GALLERY
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JAKUB JANOVSKÝ

JAROMÍR 99

ALŽBĚTA JUNGROVÁ

LUCIE KOLDOVÁ A DAN YEFFET, BROKIS

GABRIELA A PETR KOUKALOVI

MARTIN KRAJC

KRYŠTOF KŘÍŽ

MARTIN KŘÍŽ

ERIKA LORI, KLENOTY DIAMOND CLUB

LUXURY SUITES

MACHT2

NINA MAINEROVÁ

MANUFAKTURA

ANNA MAREŠOVÁ, WHOOP.DE.DOO

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

PRAŽSKÉ JARO 

MODERNISTA

NANOVO

NEXT A JIŘÍ SOPKO

NHL

PETR NIKL

VĚRA NOVÁKOVÁ

MATĚJ OLMER

IVANA PECHÁČKOVÁ - MEANDER

JANJA PROKIĆ

PATRIK PROŠKO

MAREK RADITSCH

JULIUS REICHEL

REKOLA

LIBĚNA ROCHOVÁ

SAMUI SPA

FRANTIŠEK SKÁLA

TOMÁŠ SLAVATA

MILAN SODOMA

ADÉLA SOUČKOVÁ

SPORT INVEST MARKETING

STANKO SEQUENS

ČESTMÍR SUŠKA

DAVID SVOBODA

VÍT ŠIMEK

MICHAL ŠKAPA

IVANA ŠRÁMKOVÁ

KATEŘINA ŠTENCLOVÁ

LIBOR ŠULA, THE SALON

TASTE OF PRAGUE

T-MOBILE CZECH REPUBLIC

TONAK

TÝM JANA ŽELEZNÉHO

ROBERT VANO

MONIKA WAJTROVÁ, 2PM

JIŘÍ A RADANA WALDOVI

ZÁTIŠÍ GROUP

ZORYA
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Nadace Via je nezávislá nadace, která už 20 let v Česku otevírá cesty k umění žít spolu a umění 

darovat. Usilujeme o to, aby v Česku bylo více lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují 

druhým. Naší vizí je společnost, kde většina lidí jedná svobodně a odvážně, přijímá odpovědnost 

za sebe a za své okolí a kde je darování běžnou součástí života.

Nadace Via v září 2017 oslavila dvacáté narozeniny. Během těchto 20 let jsme i díky výtěžkům 

z dobročinných aukcí:

• Finančně podpořili 4 331 komunitních, filantropických a rozvojových iniciativ v Česku  

a v dalších zemích střední a východní Evropy, a to celkovou částkou 320 milionů korun.

• Dalších 130 milionů Kč jsme investovali do vzdělání a rozvoje lidí pracujících v neziskovkách  

a sociálních podnicích. A také do nápadů, které vedou děti a mladé lidi k filantropii.

• A díky službě Darujme.cz, kterou provozujeme, jsme pomohli českým neziskovkám získat  

95 milionů Kč v on-line darech.



aukCi pořáDá: 
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