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Hotel prague Marriott

Českem se bude šířit
Umění darovat
Co nás čeká?
Dobročinný večer, na který jsme pro vás letos už po desáté nachystali to nejlepší z českého umění,
designu a vín a jehož nabídku jsme obohatili o nevšední zážitky. Položky do aukce nám jejich
autoři věnovali zdarma, a celý výtěžek z dražby tak můžeme použít na programy Nadace Via.
Díky vašim darům do Dobročinné aukce:

Ožijí české obce a města
Bývalo to zpustlé místo uprostřed Liberce. Lucie Hrušová a Petra Matyášová se rozhodly,
že to změní. Díky finanční podpoře a odborným konzultacím od Nadace Via vznikla populární
komunitní zahrada, v níž si lidé mohou pěstovat vlastní zeleninu nebo do níž mohou třeba zajít
večer na film.
Podobné projekty díky výtěžku aukce podpoříme v programu Živá komunita. Lidé s dobrým
nápadem mohou získat nejen grant, ale pomůžeme jim i dalšími pobídkami, konzultacemi
a mentoringem, aby celý projekt dotáhli do zdárného konce. Cílem tohoto programu je posilovat
vazbu lidí k místu, kde žijí, zlepšovat mezilidské vztahy a tvořit v Česku místa plná života.
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Jednou za tři měsíce vydáváme čtvrtletník na podporu filantropie v Česku nazvaný Umění
darovat. Jeho cílem je oslovit a inspirovat české filantropy a ty, kteří chtějí pomáhat svému
okolí. Časopis představuje příběhy dárců i podpořených a zabývá se tématem filantropie
v Česku i ve světě.
Nově spouštíme i webové stránky, které budou přinášet aktuální a ucelené informace, nové
trendy, zdroje i zahraniční články k tématu filantropie. Více na www.umenidarovat.cz.

Pomůžeme těm,
kteří rozjíždějí vlastní projekt
Ve vesnici Rybí nemají prostory pro klubové, vzdělávací nebo kulturní akce, zato mají krásný
starý dům, Věžičku. Proto se rozhodli ve Věžičce vytvořit místo, kde se lidé mohou setkávat,
dovědět se něco zajímavého, tvořit, pobavit se nebo se potkat jen tak nad hrnkem dobrého čaje.
Z výtěžku aukce podpoříme aktivní lidi v celém Česku, kteří se rozhodli svépomocí změnit své
okolí podobně jako v Rybí a založit si vlastní spolek či neziskovku. Ukazujeme jim, jak mohou
pro svůj záměr nadchnout co nejvíce obyvatel či jak získají finance. Tyto lidi vzděláváme
a propojujeme sérií seminářů v našem programu Viadukt.
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Zvýšíme dopad práce
Nadace Via
Z aukčního výtěžku půjde část financí také na rozvoj fundraisingu Nadace Via. To nám umožní
podporovat každý rok stovky komunitních a filantropických projektů, růst a zvyšovat náš dopad.
Část výtěžku z aukce poputuje na programy Jihomoravské komunitní nadace, která podporuje
projekty spojující místní obyvatele.
Děkujeme, že společně s námi přispíváte k tomu, aby se v Česku žilo lépe!

Krásný filantropický večer vám přeje
Jiří Bárta, ředitel Nadace Via
David Fojtík, předseda správní rady Nadace Via
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Poprvé v historii, u příležitosti 10. výročí naší Dobročinné aukce, budou soupeřit o vaši přízeň
a podporu vedle tradičních moravských vín i vína z těch nejvěhlasnějších château v Bordeaux.
Pět nejlepších a nejodvážnějších moravských vinařů, kterých jsme se také zeptali, co pro ně
pojem Bordeaux reprezentuje, se postaví pětici slavných vinařských ikon ve skvělých ročnících.
Kdo získá pro dobrou věc více prostředků? To záleží jen na vás!
Klára Kollárová, Vinograf
Regina Chlumská a Martin Filipec, Wine Society
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Vinograf Senovážné náměstí,
Senovážné nám. 23, Praha
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Vinograf Anděl, Palác Anděl,
Radlická 1C/3185, Praha

Vinograf Míšeňská,
Míšeňská 8, Praha

Wine Society, Korunní 21, Praha

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
personál 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. Senovážné náměstí nabízí nejširší výběr vín z celého světa a wine-friendly kuchyni
z rukou Milana Hořejše.

WINE SOCIETY
Wine Society v srdci Královských Vinohrad je mimořádný prostor pro setkávání s výjimečnými
víny, ale je to také exkluzivní Wine Society Club s královskou péčí. Ve Wine Society máte
přístup k výjimečným vínům, neformálním afterwork degustacím, degustačním večerům a také
k exkluzivnímu prostoru wine lounge.
Právě několik lahví krásného bordeaux z jejich rozsáhlé sbírky fine & rare wines bude zpestřením a ozdobou naší jubilejní aukce.

KLÁRA KOLLÁROVÁ
Naše přední sommeliérka a degustátorka je absolventkou oboru kulturologie na FF UK a mezinárodní školy vína Wine and Spirit Educational Trust. Je také držitelkou mezinárodního titulu Fine and Rare Wine Specialist. Sedm let pracovala v michelinské restauraci La Degustation
Boheme Bourgeoise. Nyní je spolumajitelkou a hlavní sommeliérkou vinných barů Vinograf.

MARTIN FILIPEC A REGINA CHLUMSKÁ
Zakladatelé Martin Filipec a Regina Chlumská přenesli do Wine Society principy, které oba
vyznávali v prostředí největší sítě butikových očních klinik ve střední Evropě – totiž vysoký
standard, zaměření na náročné zákazníky, důraz na detail, perfekcionismus a dokonalý klientský
servis. Nejen díky těmto hodnotám se po 20 letech podařilo Martinu Filipcovi úspěšně završit
tuto etapu svého života a vkročit do světa vína, stejně jako rozšířit své působení v oblasti
charity, které se věnoval do této doby především v oblasti pomoci lidem ohroženým slepotou
v rozvojových zemích.
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1.
Voňte filantropií

3.
Vinařství Milan Sůkal, Pinot noir 2011

Petra Hlavatá je lékárnice a nezávislá parfumerka, milovnice
vůní, zakladatelka pražské alchymické parfumerie Rafaella
a také vyučující Školy čichu. Je autorkou Archivu vůní v Kladrubech. Do naší aukce namíchala speciální parfém podle antických receptur Via Kalokaghatia, který je věnovaný Nadaci Via.

Pro ty, kteří chodí na aukci pravidelně, je Milan Sůkal také dobře známé jméno. Toto vinařství bylo založeno už v roce 1991. Hlavními odrůdami jsou Neuburské, Veltlínské zelené, Chardonnay, Sauvignon,
Rulandské šedé i modré, Tramín červený, Zweigeltrebe a Cabernet
Moravia. Jejich vína získala řadu ocenění na prestižních výstavách
vín v Česku. Vinařství stále investuje do zlepšování technologie výroby, a to především do sudů. Jejich červená vína Merlot a Pinot noir
jsou světově srovnatelná a Chardonnay těm burgundským dýchá
na záda!

Darovala Petra Hlavatá
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

2.
Vinařství Josef Valihrach Krumvíř,
Ryzlink rýnský 2006
Toto vinařství není většině fanoušků vína potřeba představovat. Rodinná firma vznikla v roce 1990 a obhospodařuje asi
20 hektarů vinic. Je trojnásobným držitelem titulu Vinař roku.
Jeho Chardonnay je legendou. Na soutěži Chardonnay du
Monde dvakrát získalo zlatou medaili a jednou se stalo dokonce šampionem! Experimentuje s množstvím okrajových
odrůd, nabízí vína, která mají archivační potenciál, a v neposlední řadě se může chlubit i skvělou kolekcí sektů.

Vyvolávací cena: 1 700 Kč
Co pro vás znamená Bordeaux?
Když se řekne Bordeaux, představím si velká vína z odrůd Cabernet
sauvignon, Merlot, Cabernet franc. Oblast jsem měl možnost dvakrát
navštívit, získal jsem tam spoustu inspirace, poznal dobré lidi
a načerpal mnoho pozitivní energie.
Milan Sůkal

Vyvolávací cena: 800 Kč
Co pro vás znamená Bordeaux?
Tradice! A ty já ctím.
Josef Valihrach
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4.
Dobrá Vinice, kolekce 6 vín

5.
Vinařství Gala, Chardonnay Magnum 2013 a Pinot noir Magnum 2011

Dobrá vinice je unikátní vinařství, které už od počátku svého vzniku představuje tak trochu jiná vína. Jsou
zde velmi šetrní k hroznům, přírodě i vínu samému a na výrobu používají převážně dubové sudy a minimum síry. Tato technologie pak výrazně ovlivňuje chuť vín. V současnosti se zde pracuje také s tradičními
hliněnými nádobami qvevri z Gruzie. Použití těchto nádob dává vínům ještě další, unikátní rozměr. Jsou
velmi plná, chuťově bohatá a mají výborný potenciál na stárnutí.

Novým účastníkem naší aukce je vinařství Jaromíra a Alžběty Galů. Rodinné vinařství vlastní necelých
devět hektarů vinic na Pálavě a návštěva u nich je zážitkem pro milovníky silného terroiru i vín
s osobností. Vinice jsou ošetřovány s ohledem na přírodu, odrůdy jsou pečlivě vybrány tak, aby dokázaly
přetavit místní unikátní podmínky do vína. Dominuje Chardonnay a Ryzlink vlašský, z červených Pinot
noir a Frankovka. Vína jsou citlivě školena v dubových sudech. Ochutnat můžete také sekty.

Vyvolávací cena: 3 000 Kč

Vyvolávací cena: 1 400 Kč

Co pro vás znamená Bordeaux?
Asi těžko budete hledat někoho, kdo by na prvním místě nevyslovil víno. Kraj velkých château i malých
výrobců. Spousta krásných cuvée. Bordeaux však není jen víno, je to především krásný kus země s hlavním
městem Bordeaux, kterým protéká krásná řeka Garonne. Ideální cíl pro cestovatele.
Jiří Šťastný

Co pro vás znamená Bordeaux?
Především obrovskou tradici, bohatou historii hlavně ve vztahu k obchodu s vínem, velká červená vína,
domovinu Cabernetu a Merlotu, vliv řeky Garonny. V poslední době jsem tam hledal inspiraci v suchých
bílých vínech ze Sauvignonu a Sémillonu delší dobu zrajících na sudech.
Jaromír Gala
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6.
Vinařství Mikrosvín Mikulov, kolekce 3 vín
Máme pro vás ještě jedno pálavské vinařství, které je v myslích milovníků vína navždy spjato s odrůdou
Ryzlink vlašský – Mikrosvín Mikulov. Vinařství oceněné titulem Vinař roku 2015 dlouhodobě ukazuje
vína, na jejichž kvalitu se můžete vždy spolehnout. Vlastní velké množství vinic po celé Pálavě. Díky tomu
můžeme každoročně vychutnávat drobné chuťové nuance Ryzlinku vlašského z odlišných tratí. Musíme
však zmínit i jiné odrůdy, které v terroiru Pálavy vynikají – Veltlín, Ryzlink rýnský, Chardonnay a Rulandské
bílé především, ale vynikajících vín je v tomto vinařství mnohem víc.
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Co pro vás znamená Bordeaux?
Historii, víno, emoce, víno, emoce...
David Chrápek

7.
Hotel Miura: noc v prezidentském
apartmá
Pětichodová degustační večeře pro dvě osoby v hotelové restauraci vedené hvězdou moravské gastronomie, šéfkuchařem Michalem Göthem. A k tomu noc strávená v prezidentském apartmá. Hotel Miura v Čeladné, která leží v Beskydech,
návštěvníky přitahuje krásným okolím, jedinečnou architekturou, unikátním spa i sbírkou umění přímo v prostorách hotelu.
Daroval Hotel Miura
Vyvolávací cena: 12 000 Kč

8.
Nastassia Aleinikava: poukaz
na designové brýle
Nastassia Aleinikava byla několikrát nominována na cenu
Czech Grand Design. Kromě šperků od roku 2013 věnuje svou
pozornost také tvorbě speciálních designových brýlí. Poukaz
na jejich výrobu věnovala i do naší aukce. Brýle jsou ručně vyrobené z kvalitního materiálu, takzvaného italského acetátu
celulózy firmy Mazzucchelli, který zaručuje výjimečnost a kvalitu.
Darovala Nastassia Aleinikava
2016, ruční výroba z italského acetátu celulózy
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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9.
František Skála: Black Bay Beach

11.
Jeden den práce v Nadaci Via

František Skála je dlouhodobě spojen s Nadací Via, které každoročně věnuje díla do dobročinné aukce – a navíc je autorem sošky pro oceněného filantropickou Cenou Via Bona,
kterou Nadace Via uděluje. František Skála je sochař, ilustrátor
dětských knih, hudebník, tanečník a také malíř a grafik. Je členem Divadla Sklep a nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Tom Sawyer věděl, jak na své kamarády, když natíral plot.
My sice v nadaci plot nemáme, ale práce máme spoustu.
Pojďte s námi strávit jeden den a ochutnat, jaké to je, pracovat
v Nadaci Via. A slibujeme, že o svém dobrovolnickém zážitku
budete moci vydat svědectví během oslavy 20. narozenin
Nadace Via v pondělí 4. září 2017. Zapište si toto datum
do kalendářů už dnes.

Daroval František Skála
2015 / barevná litografie / 35 x 49 cm
Vyvolávací cena: 9 000 Kč

Vyvolávací cena: 3 000 Kč

10.
Odjeďte na designovém rekole

12.
Večeře s manželi Karpíškovými

Růžová rekola jsou v Praze už pojmem. Zdobí nároží a v centru
měst se pohybují rychleji než auta. Mnozí by bez nich propásli
většinu svých schůzek. Designové rekolo ve speciální barvě
sestavil přímo na míru pro Nadaci Via David Neveselý –
vášnivý cyklista, podporovatel rekol a partner Havel, Holásek
& Partners.

Mohli vás pozvat na skvělou večeři do La Degustation, na pivo
do Lokálu nebo do Hospody v New Yorku. Tenhle večer však
bude ještě mnohem příjemnější. Vydražit totiž můžete večeři
až pro čtyři osoby přímo doma u manželů Karpíškových,
zakladatelů sítě Ambiente. Proč se tak rozhodli? „Baví nás
jídlo a rádi společně vaříme pro ostatní! Těší nás starat se
o společnost a naplňovat přání lidí. Rozhodli jsme se proto
darovat večeři, kterou pro vás společně uvaříme, a postaráme
se o vás jako v té nejlepší restauraci!“

Darovala Rekola
Vyvolávací cena: 7 000 Kč

Darovali Bára a Tomáš Karpíškovi
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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13.
Pasta Oner: Lion Bowl
Populární popartový umělec s nezaměnitelným stylem a s kořeny v graffiti a streetartu, který je v Česku jejich průkopníkem
a propagátorem. Jeho dílo najdete na stěnách opuštěných
domů, ve stanicích metra, na zdech na periferiích města, ale
také v prestižních galeriích. V roce 2010 reprezentoval Česko
na výstavě Expo v Šanghaji.
Daroval Pasta Oner
2016 / akryl na plátně / 150 x 100 cm
Vyvolávací cena: 81 000 Kč

14.
Erika Lori: diamantový set Classic
Diamonds
Společnost Diamond Club je naším pravidelným dárcem
originálních šperků. Letos věnovala svou klasiku, a to skvostný
diamantový set Classic Diamonds. Set je vyroben z bílého
zlata s ryzostí 585/1000 a skládá se z náušnic a přívěsku
osazeného diamanty.

15.
Château Grand Mayne 1998, Saint Émilion
Grand Cru Classé
Château Grand Mayne 1998 dozrálo do krásy a je připravené
k degustaci. Představuje se opojným parfémem sladkého
ovoce, bylinných not, čokolády, kávy a lékořice. Na patře ukáže
svou opulentní texturu a příjemně zjemnělé třísloviny. V táhlém
dozvuku se vrací ovoce.
Toto pravobřežní vinařství skládá své víno ze dvou odlišných
terroirů, ve svazích má jílovité půdy s vápencovým podložím,
na úpatí půdy písčité.
Z celkové rozlohy 21 hektarů zabírá přibližně tři čtvrtiny Merlot,
obdobně tomu je i ve výsledném víně. Vína jsou připravována
modernějším stylem a školena z 80–100 % v nových barikových
sudech.
Darovala Wine Society
Vyvolávací cena: 2 700 Kč

Darovaly Klenoty Diamond Club, s. r. o.
Vyvolávací cena: 49 000 Kč
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16.
Château Brane Cantenac 1998, Margaux
2ème Grand Cru Classé

17.
Château Lynches Bages 2004, Pauillac 5ème
Grand Cru Classé

Ročník 1998 je považován pro Brane Cantenac za jeden z těch
velmi dobrých. Toto vzácné víno je ideálně nazrálé, jakkoliv ještě
může zrát dále. Aromaticky připomene tabák, lanýže, kořeněný
rybíz, má elegantní, středně plné tělo a dlouhé doznívání.
Štěrkopísčité půdy s menším množstvím jílu a tradiční, zároveň
velmi pečlivý styl vinaření s důrazem na dokonalé protřídění
sklizených hroznů dávají v tomto věhlasném château vyniknout té
jemnější tváři typického vína z levého břehu. Cabernetu sauvignon
patří 55 % rozlohy, Cabernetu franc 5 % a Merlotu 40 %.

Klasický pauillac, avšak spíše v jemnějším hávu, neboť ročník
2004 poměrně rychle dozrál do krásy. Víno s aromatikou tabáku, rybízu, zemitosti a lesních vůní je připraveno k degustaci. Jde
o výtečnou ukázku levobřežního bordeaux.
Věhlasné Château Lynches Bages patří k dlouholetým špičkovým
producentům v Bordeaux. Na jeho vinicích v apelaci Pauillac dominuje odrůda Cabernet sauvignon a dává vína nezaměnitelného
charakteru. Právě majitel Château Lynches Bages, Jean-Michel
Cazes, se v sedmdesátých letech velkou měrou zasloužil o prohloubení celosvětového věhlasu místních vín.

Darovala Wine Society
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
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Darovala Wine Society
Vyvolávací cena: 4 100 Kč

21

18.
Château Montrose 1995, Saint Estéphe 2ème
Grand Cru Classé

19.
Château Léoville-Barton 1990, Saint-Julien
2ème Grand Cru Classé

Toto mimořádně komplexní víno je v parfému mnohovrstvé, zralé,
s notami máty, rybízu, kakaa, kůže a kouře. Na patře představuje
svou klasicistní stavbu z pevných tříslovin s příjemnou kyselinou.
Doznívání je bohaté. Velké víno z Bordeaux v nejlepší zralosti.
Toto legendární château je vlastníkem jediné veliké vinice
(61 hektarů), zato však té zřejmě nejlepší v rámci celé apelace Saint
Estéphe. Převažuje Cabernet sauvignon, následují další modré
odrůdy typické pro oblast, vína jsou připravována tradičnějším
stylem, s hloubkou, svěžestí, spíše nižším zastoupením nových
sudů a s mohutným tělem, které je předurčuje k dlouhověkosti.

Ročník 1990 patří i pro Château Léoville-Barton k těm výjimečně
podařeným. Víno je zralé, připravené ukázat ctnosti klasických vín
své apelace: bohaté aroma cedru, rybízu, tabáku, květů a koření,
pevnost tříslovin, harmonickou kyselinu, táhlé doznívání, vše
s finesou i intenzitou a mohutností.
Vinice Léoville-Barton, na nichž převládá Cabernet sauvignon,
se nachází na výborných jílovoštěrkových půdách. Od poloviny
osmdesátých let se zdejší vína řadí k těm nejceněnějším ze SaintJulien. Připravována jsou tradičním stylem – žádají si léta zrání,
aby zcela odhalila svou komplexní aromatiku a aby jejich mohutná stavba našla svou harmonii.

Darovala Wine Society
Vyvolávací cena: 4 300 Kč

Darovala Wine Society
Vyvolávací cena: 5 400 Kč

20.
Nic
Jeho podstata zůstává i v letošní aukci stejná – kromě dobrého pocitu ze štědrého daru za dnešní Nic si z aukce neodnesete
opravdu nic. Čeká nás však experiment, který nám možná odpoví
na otázku: „Co nás motivuje víc – soutěž a konkurence, či spolupráce ke společnému cíli?“ Philip Zimbardo v tom má nejspíš jasno, ale my si rádi počkáme na výsledek experimentu.
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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21.
Celoroční voucher v exkluzivním
barbershopu

23.
Anna Marešová: vibrátor Whoop.de.doo
s osobním vzkazem

Ocitnete se v místě, které v sobě jemným způsobem míchá
trochu italského stylu s britským přístupem k zákazníkovi. Jedinečný barbershop v krásném prostředí na pražských Vinohradech, který spojuje tradici s moderním designem. Balíček
nabízí celoroční služby v Tony Adam's Barbershopu, tedy až
15 návštěv. Ty zahrnují střih vlasů a holení břitvou. Konkrétní podobu služby si dražitel sjedná na základě vlastních přání.

Umění má tisíc podob. Anna Marešová získala prestižní designérská ocenění za originální a jedinečné vibrátory. Whoop.de.
doo je řada erotických pomůcek pro ženy, jejichž design vzešel
z diplomové práce designérky Anny Marešové. Vibrátor disponuje třemi motorky a ovládá se pomocí jednoduchých symbolů inspirovaných Braillovým písmem. Vibrátor získal prestižní
mezinárodní designérské ocenění Red Dot. Jeho majitel může
na vibrátor nechat napsat svůj osobní vzkaz.

Daroval Tony Adam's barbershop
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
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Darovali Whoop.de.doo & Anna Marešová designers
Vyvolávací cena: 6 000 Kč

22.
Petr Nikl: Hlávka

24.
Jan Gemrot: I am the Night

Vydává autorské knihy pohádek, věnuje se výtvarným a divadelním performancím. Za svou práci obdržel literární cenu
Magnesia Litera i výtvarnou Cenu Jindřicha Chalupeckého.
Pro jeho obrazy a grafiku je typická decentní barevnost. V naší
aukci si letos můžete vydražit tuto krásnou litografii malíře,
grafika, hudebníka, fotografa a divadelníka Petra Nikla.

Jan Gemrot patří k nejvýraznějším osobnostem současné
mladé scény. Umělec s mimořádným talentem, který kulturní
publikum zaujal už během svých studií na Akademii výtvarných
umění v Praze. I přes jeho stále nízký věk najdete jeho dílo
ve sbírkách Národní galerie v Praze a v mnoha dalších českých
galeriích. Pravidelně vystavuje i za hranicemi.

Daroval Petr Nikl
2012 / dvojbarevná litografie / 70 x 70 cm
Vyvolávací cena: 9 000 Kč

Daroval Jan Gemrot
2016 / olej na plátně / 100 x 70 cm
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
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25.
Večeře s Karlem Schwarzenbergem

27.
Jaromír 99: Landlord

Setkání se zralým mužem, michelinské dobroty a skvostné víno
k tomu. Správce rodového majetku, šlechtic, obhájce lidských
práv, disident, kancléř prezidenta Havla, poslanec, ministr zahraničí, předseda parlamentní politické strany – výčet, který by vydal na mnoho životů. Karel Schwarzenberg to vše dokázal vtěsnat do života jednoho. A vy si s ním o tom všem můžete povídat
v La Degustation Bohême Bourgeoise během michelinské degustační večeře. Setkání je určeno pro pár či jednoho člověka.

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
2013 / vystřihovaný papír / 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 16 000 Kč

Darovali Karel Schwarzenberg a La Degustation
Vyvolávací cena: 37 000 Kč

26.
Unikátní vydání knihy Antikódy Václava
Havla

28.
Sklenička s Tomášem Sedláčkem
v Le Valmont

Výbor z poezie Václava Havla přináší nakladatelství Teapot.
Kniha je rozdělená do pěti oddílů podle témat, o něž se Havel
vždy zajímal a která jsou pro jeho díla typická: svoboda, doba,
společnost, člověk, láska. Nakladatelství Teapot vydává knižní
unikáty, bibliofilie moderního střihu, které kombinují moderní
design a dávné řemeslné umění. „Doufáme, že kniha udělá novému majiteli takovou radost, jakou činilo nám ji připravovat,“
říkají nakladatelé. Součástí dražené položky je jak papírová
verze s koženým hřbetem, tak limitovaná kovová verze knihy.

Zajděte si popovídat o ekonomii s Tomášem Sedláčkem.
A nejen o ní, Tomáš má široký záběr a rád si povykládá
o čemkoliv od Pána prstenů po budoucnost Evropy, takže
se nemusíte bát, že byste nenašli společnou řeč. K tomu
si můžete dát kvalitní drink, a to přímo v bohémském klubu
Le Valmont v centru Prahy.
Darovali Tomáš Sedláček a Le Valmont
Vyvolávací cena: 17 000 Kč

Daroval Teapot, s. r. o.
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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29.
Olbram Zoubek: Andělíček I
Zoubkův osobitý styl je charakteristický redukovaným vytvarováním plastik a plastických obrazů, výraznou vertikalitou a rozrušeným povrchem. Inspiraci často nachází v antické tradici.
Zoubek je autorem posmrtných masek Jana Palacha a Jana
Zajíce a Pomníku obětem komunismu na Petříně. V roce 1996
byl oceněn státním vyznamenáním medailí Za zásluhy prvního stupně.

31.
Koňak Jean Louis Landreau, Grande
Champagne, 1971
Vintage Cognac Jean Louis Landreau 1971 je raritní z mnoha
důvodů. Je to blend koňaků z odrůdy Ugni blanc z jediného ročníku 1971, výhradně z privátních vinic pana Landreau. Rodinná
firma Cognac Landreau po čtyři generace zpracovávala vlastní
hrozny v nejlepší apelaci Grande Champagne, kde vznikají nejlepší světové koňaky.

Daroval Olbram Zoubek
2008 / cín, částečně zlaceno, reliéf / 35 x 35 cm
Vyvolávací cena: 11 000 Kč

Darovala Tereza Křivinková / U Staré studny
Vyvolávací cena: 6 000 Kč

30.
Nanovo: dřevěné houpací křeslo

32.
Květina pro ženu po vašem boku

Mimořádné, originální dřevěné houpací křeslo vyrobené
ve Finsku firmou Asko s černou lakovanou konstrukcí. To je
dar od Nanovo, obchodu s originálním užitým uměním
a designem z druhé poloviny 20. století. „Vracíme věcem jejich
smysl a krásu. Předměty v našem obchodě se snažíme uvádět
do co nejpůvodnějšího stavu, samozřejmě s přihlédnutím
k jejich stáří a historii,“ říkají majitelé Nanovo.

Pražské zahradnictví Chládek funguje už od počátku devadesátých let, kdy navázalo na svou prvorepublikovou tradici. Stalo se
místem, kam míří všichni milovníci krásy květin a zahrad. Vydražte si tuto nádhernou květinu a věnujte ji dámě, která sedí
vedle vás!
Darovalo Zahradnictví Chládek
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

Darovalo Nanovo
70. léta 20. stol. / lakované bukové dřevo / 107 x 57 x 108 cm
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
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V této části katalogu se můžete podrobně seznámit se všemi položkami, které jsme pro vás
letos připravili do Tiché aukce. Tichá aukce bude probíhat současně s Veřejnou aukcí, a to ve
foyer hotelu Prague Marriott. Doufáme, že vás nabízené položky zaujmou a potěší.
S uměleckými díly z letošní aukce se budete moci seznámit s předstihem na předaukční výstavě
ve dnech 3.–6. října v Nové galerii, Balbínova 26, Praha 2.

t i c h á

au k c e

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 své dražební číslo.
Draženou položku získává dražitel s posledním, tedy nejvyšším příhozem. Nezapomeňte proto
v průběhu večera kontrolovat stav příhozů u položky, kterou si chcete vydražit.
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33.
Robert Šalanda: Bílé kontury

35.
Kamila Ženatá: Superpozice stavu

Ve svém díle pracuje s pomyslnou databází složenou z vizuálních či jazykových znaků. Inspiruje ho vše od dopravních značek či tetování po sémiotické analýzy písma. Jednou nalezený
motiv se zpravidla znovu objevuje v dalších dílech v řadě nečekaných spojení a kontextů.

Kamila Ženatá je všestranná umělkyně, prostřednictvím
malby, fotografie a videoinstalace kombinuje své poznání
a intuici se zájmem o individuální a sociální paměť. To vše
má podloženo vzděláním a praxí skupinové psychoanalytičky.
Zkoumá paměť, zabývá se sny, zajímají ji příběhy a emoce.

Daroval Robert Šalanda
2012 / akryl na plátně / 30 x 40 cm
Vyvolávací cena: 16 000 Kč

Darovala Kamila Ženatá
2007 / olej, akryl na plátně / 100 x 100 cm
Vyvolávací cena: 25 000 Kč

34.
Veronika Drahotová: Otroci nebe

36.
Jiří Votruba: Bez názvu

Umělecká dráha Veroniky Drahotové směřuje od objektů
přes video a fotografii k malbě. Své studium na AVU v Praze
ukončila v roce 2000, ale už v roce 1998 se proslavila jednou
z nejrozsáhlejších publicartových instalací – nasvícením
Pražského hradu v projektu Vzdušné zámky. V současné
době se soustředí na témata související s psychologií
a psychoanalýzou.

Český malíř, grafik a ilustrátor Jiří Votruba je umělec s charakteristickým rukopisem. S oblibou ironizuje současný konzumní styl života bohatých zemí. Ve světě je známá jeho tvorba
věnovaná kulturní a historické Praze. Obrazy vystavoval na téměř padesáti samostatných výstavách.

Darovala Veronika Drahotová
2012 / 2x akryl na plátně / 25 x 25 cm
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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Daroval Jiří Votruba
2016 / kombinovaná technika na plátně / 60 x 60 cm
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
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37.
Jan Písařík: Medůso na pláži

39.
Julius Reichel: Bez názvu

Koho člověk může potkat během dne, když se rozhodl jít na
pláž a vykoupat se? To je motiv obrazu Jana Písaříka, který věnoval do naší aukce. Malíř, ilustrátor a grafik, který zčásti tvoří v Česku a zčásti ve Španělsku. Život na pomezí dvou kultur přispívá k osobitému, hravému pojetí jeho obrazů a grafiky.

Jeho malba vychází ze symboliky městského prostředí. Má
v sobě zvláštní touhu pojímat klasické médium jiným způsobem. Julius Reichel tvoří umělecká díla, která leží na pomezí
klasického obrazu a objektu. Pracuje pouze se surovými plátny, která jsou ledabyle připevněna ke zdi jedno na druhém –
a používá takové materiály, aby si lidé mohli na jeho obrazy
sáhnout.

Daroval Jan Písařík
2013 / akryl na plátně / 100 x 100 cm
Vyvolávací cena: 40 000 Kč

Daroval Julius Reichel
2015 / kombinovaná technika, olej na plátně / 40 x 140 cm
Vyvolávací cena: 13 000 Kč

38.
Jitka Štenclová: Madeira
Její tvorbu najdete v Národní galerii v Praze nebo také
v Powerhouse v australském Sydney či v královských sbírkách
belgického Musées Royaux d'Art et d'Histoire v Bruselu. Jitka
Štenclová vystavuje po celém světě, je to malířka i textilní výtvarnice. Získala různá umělecká ocenění, a to i v mezinárodním měřítku. Spolu s vydraženým dílem si domů odnesete
autorčinu monografii.
Darovali Jiří a Radana Waldovi
2002 / olej na plátně / 75 x 70 cm
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
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40.
Samuel Paučo: PP 5.
Samuel Paučo patří k mladým umělcům, kteří ve své tvorbě
kombinují tradiční malířské techniky a experimentují s abstraktními a konkrétními formami. Používá netradiční postupy
od maleb bosýma nohama po vzájemné otiskování namalovaných pláten. V jeho díle převažují nefigurativní malby.
Daroval Samuel Paučo
2015 / kombinovaná technika na plátně / 21 x 26 cm
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
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41.
Tomáš NĚMEC: Honza

42.
Tomáš NĚMEC: David

43.
Karolína Rossí: Poupě

Daroval Tomáš Němec
2013 / olej na plátně / 160 x 120 cm
Vyvolávací cena: 72 000 Kč

Daroval Tomáš Němec
2014 / olej na plátně / 140 x 110 cm
Vyvolávací cena: 65 000 Kč

Chůze v krajině, rytmus, trans. Pohyb, to je téma výtvarnice
Karolíny Rossí. „Při chůzi v krajině přijímám podněty, které si
odnáším do ateliéru. Následné stopy ve své paměti namaluji,“ říká Karolína. Pochází z Vysočiny, vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. Patří k mladší generaci umělců, vystavuje v řadě českých i evropských galeriích.
Darovala Karolína Rossí
2015 / akryl na plátně / 50 x 50 cm
Vyvolávací cena: 11 000 Kč

44.
Vladimír Houdek: Bez názvu
Tomáš Němec nám letos do aukce věnoval dvě díla. Jeho malby se vyznačují charakteristickým gestem,
které vychází z dialogu jeho vlastní malířské vize a dějin malířského umění. Fascinace ikonickou
postavou Edith Piaf na jedné straně a až deníková forma záznamů každodenních výjevů na straně druhé
– to vše nese stopy této konfrontace.

Je jedním z klíčových výtvarníků neomoderní generace
mladých umělců, kteří experimentují s klasickými prostředky
malby a vytvářejí nové vizuální formy konfrontací s koncepty
modernistických a postmodernistických obrazů. Pro jeho
obrazy se stala typickou centrální kompozice s výtvarným
motivem kruhu. Vladimír je také držitelem Ceny Jindřicha
Chalupeckého (2013).
Daroval Vladimír Houdek
2012 / olej na plátně / 48 x 60 cm
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
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45.
Iva Fryčová: Noemova snídaně

47.
Alena Foustková: Coded Society

Ovlivňuje ji impresionismus, součástí její tvorby je takzvaná
nefigurativní malba – tedy malba bez lidských nebo zvířecích
postav. Navazuje na uměleckou rodinnou tradici, například
na svého dědečka, uměleckého řezbáře Josefa Staňka, a svého otce, malíře Milana Staňka.

ArtBanana je místo, kde najdete dostupné originály od současných umělců on-line. Nabízí dílo od 140 českých, polských
a slovenských autorů. Tato virtuální galerie nám do aukce věnovala dílo od grafičky Aleny Foustkové.

Darovala Iva Fryčová
2008 / kombinovaná technika, sololit / 36 x 34 cm
Vyvolávací cena: 7 000 Kč

Darovala ArtBanana
2015 / sítotisk na papíře / 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč

46.
Milan Staněk: Twist

48.
Martin Salajka: Můry

Portréty rodičů, venkovští strejcové, řemeslníci, domácí zvířata, dětství v jihomoravských Bučovicích. To jsou motivy tvorby významného českého malíře Milana Staňka. V jeho tvorbě
však najdeme i obrazy poetické, vycházející z kubistické stylizace. Je také autorem mnoha plastik, grafik, plakátů či třeba
obalů gramofonových desek. Je otcem Ivy Fričové, jejíž dílo
si můžete na aukci vydražit také.

Druhé dílo věnované do naší Dobročinné aukce on-line galerií
ArtBanana. Je od Martina Salajky, který je známý svými
potemnělými, dekadentními obrazy.
Darovala ArtBanana
2015 / sítotisk na papíře / 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 5 500 Kč

Darovala dcera akademického malíře Milana Staňka
Iva Fryčová
1962 / linoryt / 36 x 21 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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49.
Alžběta Jungrová: Možná proto,
že nikdy nevydrží
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.
Darovala Alžběta Jungrová
2014 / digitální fotografie / 80 x 60 cm
Vyvolávací cena: 8 000 Kč

Krajina, architektura, inscenované portréty a interiéry zanikajících továren. To jsou hlavní motivy českého fotografa Václava
Jiráska. Často fotí v opuštěných metalurgických provozech
chátrajících fabrik, jako jsou například kladenská Poldi, ČKD
Blansko či Třinecké železárny.
Daroval Václav Jirásek
2007 / C - print nalepený na Dibondu / 40 x 30 cm
Vyvolávací cena: 13 500 Kč

50.
Petr Hricko: Reflection

52.
DECHEM studio: Bandaska vase

Cesty a příroda. To jsou hlavní zdroje energie fotografií Petra
Hricka. Ještě před pár lety se Petr živil jako geodet, ale shoda
životních událostí ho dovedla k profesionální fotografii, dnes
je fotografem na plný úvazek. Fotí portréty, krajinu, ale také
běžný život ulice.

Vyprávíme příběhy ve skle, říkají o své práci umělci ze studia
DECHEM, které navazuje na českou sklářskou tradici. Využívají tradiční české řemeslné techniky. Svůj příběh ve skle darovali i do naší aukce. Co konkrétně? Skleněnou vázu ručně foukanou do bukové formy. DECHEM jsou držiteli Czech Grand
Design (2014).

Daroval Petr Hricko
2016 / fotografie na kapa desce 5 mm, matný papír / 90 x 60 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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51.
Václav Jirásek: UPSYCH 316a, Sprostor

Darovali Michaela Tomišková a Jakub Janďourek / DECHEM
2015 / ručně foukaná váza ze skla / průměr 16 cm, výška 22 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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53.
Jakub Berdych Karpelis: Long Drink Bottle

55.
„Tonetka“ s jedinečným designem

Designér, umělec, spoluzakladatel jednoho z nejpopulárnějších
českých designových studií Qubus Design. A do aukce přispěl
unikátním uměleckým předmětem. Skleněná vycházková hůl
Jakuba Berdycha Karpelise v životní velikosti je zhotovena z laboratorního skla a má svou funkci – lze ji plnit alkoholickým nápojem. Na vycházce je totiž dobré mít něco k pití – a hůl se může hodit o pár desítek minut později…

Židli Split mohli v rámci výstavy Designblok 2015 příchozí
pomalovat podle své představivosti. Tuto jedinečnou kolekci
pro tradičního českého výrobce TON navrhl známý francouzský
designér Arik Levy. Při tvorbě „tonetky“ se inspiroval technologií
ručního ohýbání dřeva, která se v Bystřici pod Hostýnem používá
již více než 150 let.

Daroval Jakub Berdych Karpelis
2005 / tube technical glass, pyrex / 2,2 x 90 cm, 750 g netto
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

54.
Sebastian Kitzberger & Štěpán Smetana:
Beginning
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Daroval TON, a. s.
2015 / buk / 78 x 52 x 56 cm, 6,3 kg
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

56.
Janja Prokić: náramek Uroboros

Ručně foukaná a broušená kolekce světel inspirovaných streetartovým uměním evokuje představy spojené se začátkem života. Proto název Beginning. Autoři kolekce Štěpán Smetana a Sebastian
Kitzberger propojují architekturu se sklářským uměním. Světla,
která jsou zamýšlena jako objekty položené na povrchu, můžete
různě otáčet a objevovat hru světla a kvalitního broušeného skla.

Šperkařka Janja Prokić se narodila v Srbsku, ale od roku 1993
žije v Praze. V roce 2014 získala cenu Czech Grand Design 2014
v kategorii šperk roku. Náramek Uroboros pochází z kolekce
Abrakadabra, která představuje budoár současné čarodějnice.
A právě Uroboros je hlavním motivem kolekce – had požírající svůj vlastní ocas. Symbol koloběhu energie představuje pro
Janju ukončení určitého cyklu, aby se mohlo zrodit něco nového.

Darovali Sebastian Kitzberger a Štěpán Smetana / Beginning
2015 / sklo, měď / 26 x 16 cm
Vyvolávací cena: 13 500 Kč

Darovala Janja Prokić
2015 / pozlacené stříbro, technika ztraceného vosku / průměr 6,5 cm
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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57.
ZORYA: náhrdelník Virus s galenitem

59.
Modernista: lampa Oyster

Špičkové šperkařské studio ZORYA získalo nejprestižnější
české designové ocenění Czech Grand Design a prezentovalo
se na řadě mezinárodních výstav a veletrhů. Šperky z drahých
kovů, chirurgické oceli, lněných provazů, diamantů, perel a vypěstovaných krystalů vznikají souběžně v několika liniích, vždy
v přirozené návaznosti na předchozí práci.

I letos najdete v naší aukci umělecký předmět od společnosti Modernista, která nabízí přední český design posledních
100 let. Tentokrát si můžete vydražit repliku unikátní lampy
s pohyblivým kloubem, umožňujícím nastavení úhlu a sklonu.
Lampu lze použít jako stolní i nástěnnou. Světla vyráběla česká firma Napako ve 30. letech 20. století.

Darovali Daniel Pošta a Zdeněk Vacek / ZORYA
2016 / galenit, lněný provaz, magnetické zapínání z chirurgické
oceli / obvod 90 cm, 15 x 35 cm
Vyvolávací cena: 7 000 Kč

Daroval Modernista
1930 / niklovaný kov / výška 11 cm, průměr stínidla 18,5 cm
Vyvolávací cena: 2 500 Kč

58.
Milan Pekař: krystalická váza

60.
ODIVI: simple dress

Milan Pekař je jedním z nejvýznamnějších tvůrců v oblasti
současné české keramiky a porcelánu. Loni zaujal na přehlídce Designblok nádhernou sérií takzvaných krystalických váz.
V povrchové glazuře váz nechává během chlazení krystalizovat za použití různých chemických sloučenin půvabné dekorativní vzory. Jejich výslednou podobu může ovlivnit jen do jisté
míry. Každá váza je tak originálem.

Návrhářka Iva Burkertová tvoří pod svou značkou ODIVI
už devět let. Za tu dobu se vypracovala mezi přední české
návrhářské značky, které snesou srovnání se světem.
Simple dress jsou kouskem, který je snadno kombinovatelný
a variabilní. Stal se tak základem návrhářčina šatníku, a i proto
patří do nadčasové kolekce ODIVI ESSENTIALS.

Darovala Gabriela Pecićova / praguekabinet
2009 / glazování / výška: 22,5 cm, průměr: 43 cm
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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Darovala Iva Burkertová / ODIVI
2014 / 92 % bavlna, 8 % elastan / velikost S
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
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61.
Cockerel: poukaz na šaty od návrhářky
Lenky Kohoutové

63.
Nakladatelství Baobab: To je Praha +
This is Prague

Lenka Kohoutová založila před pěti lety značku Cockerel, jejíž
kolekci mimo jiné vystavovala v pražském DOX. Rozpoznávacím znamením značky jsou čisté linie a přísná jednoduchost
forem s přesahem do produktového designu. Kromě oděvu se
v tvorbě Lenky Kohoutové setkáváme s designem potahů sedacího nábytku či stínidel lamp. Vydražit si můžete voucher.

Je Praha ještě pořád okouzlující? Projděte se po ní v krásné knize od Nakladatelství Baobab. To vydává
dětské knihy, které si zamilují i dospělí. Dozvíte se, v kterém domě udělal díru ďábel, co pěstují lidé
na Libeňském ostrově, kam dohlédnete z Žižkovské věže, kde mají nejlepší chlebíčky, a najdete v ní
i historku o chlapíkovi, který se proměnil v brouka. Vydražením získáte českou i anglickou verzi knihy.
Daroval Baobab
Vyvolávací cena: 500 Kč

Darovala Lenka Kohoutová / Cockerel
Vyvolávací cena: 2 000 Kč

62.
Zuzana Kubíčková: psaníčko
Zuzana Kubíčková vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a absolvovala stáže v Paříži, Reykjavíku
a v Miláně. V roce 2012 získala cenu Akademie Czech Grand
Design v kategorii módní návrhář roku. Zaměřuje se zejména
na oděvní tvorbu, ale v jejím portfoliu lze nalézt také doplňky
v podobě psaníček, peněženek či šperků.
Darovala Zuzana Kubíčková
2012 / lakovaná kůže / 10 x 20 cm
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
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64.
Wo-men: knihy Měj ráda sama sebe a Intimita
Umělecké nakladatelství wo-men se orientuje na knihy nejenom s genderovým přesahem. Jejich
publikace se prosadily na shortlisty prestižních zahraničních soutěží, najdete je také v uměleckých
sbírkách po celém světě. Vydražit si můžete dvě nádherné knihy. Jedna z nich, Intimita, získala ocenění
Magnesia Litera za nakladatelský počin roku.
Darovala Barbora Baronová a Dita Pepe / wo-men
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

65.
St.territory: střih vlasů +
přírodní mýdlo Stánička
Kadeřnictví, jaké jste ještě nezažili. Bytový konceptuální prostor pražského studia St.territory nabízí službu one at a time,
v rámci níž si můžete vyzkoušet mytí vlasů přírodními mýdly,
odnést si skvělý střih vlasů bez použití chemie a třeba i fotku,
na které se uvidíte jinak.
Darovala Martina Matyášová / St.territory
Vyvolávací cena: 2 500 Kč

66.
Kurz vaření s kuchařskou hvězdou
Radisson Blu Alcron Hotel je symbol luxusu a kvality služeb,
navíc v krásném prostředí stylu art deco. Vydražte si kurz
vaření vedený uznávaným šéfkuchařem Alcronu Romanem
Paulusem, který je držitelem michelinské hvězdy. Kurz je pro
čtyři osoby a doplňuje jej degustace tří signature koktejlů
v Be Bop baru.
Daroval Radisson Blu Alcron Hotel, Prague
Vyvolávací cena: 16 000 Kč
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67.
Módní styling a barevná typologie Lenky
Pavlů
Která barva vám sedí? Které byste se naopak měli vyhnout?
Jak barvy správně kombinovat? Jaký typ oblečení vám padne? Co se hodí k čemu? A na co si při oblékání musíte dávat
pozor? Lenka Pavlů vám poskytne osobní konzultace módního stylingu a barevné typologie na míru.

Club & Lounge Le Valmont nabízí koncept klubu, cocktail
a lounge baru v samém centru Prahy. Interiér klubu je inspirován filmem Valmont režiséra Miloše Formana a svým vybavením a zvukovým systémem je v Česku jedinečný. Vydražit
si můžete členství v tomto originálním, bohémském klubu –
a láhev šampaňského navrch.

Darovala Lenka Pavlů
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

Daroval Le Valmont
Vyvolávací cena: 8 000 Kč

68.
Kurz domácí přírodní kosmetiky

70.
Vyberte si představení v Dejvickém
divadle

„Chceme vás nadchnout pro věc, která nám změnila život.
Chceme, abyste se to naučili i vy, protože je to snadné, zábavné a má to styl,“ říkají Petra a Tereza, zakladatelky centra Liška
Mazaná, které učí zájemce vyrábět přírodní kosmetiku. „Uspořádáme pro vás soukromý kurz domácí přírodní kosmetiky až
pro deset lidí, kde si vyrobíte odličovací pleťovou vodu nebo
vodu po holení, balzám na rty nebo rtěnku a lehký tělový krém,“
shrnují.
Darovala Liška Mazaná
Vyvolávací cena: 7 500 Kč
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69.
Členství v klubu Le Valmont a šampaňské

Na vstupenky Dejvického divadla se vždy jednou za měsíc
tvoří před pokladnami dlouhé fronty, nejlepší představení
bývají ihned vyprodána. Frontám se můžete vyhnout, když si
vydražíte tuto položku. Jedno z nejpopulárnějších pražských
divadel totiž nabízí dvě vstupenky na jakékoliv vámi vybrané
představení během roku 2017. Součástí je i fotoalbum 20 let
Dejvického divadla.
Darovalo Dejvické divadlo
Vyvolávací cena: 800 Kč
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71.
Malá vánoční povídka

73.
Zdraví v pytli: kurz zdravého vaření

Přijďte si do Divadla v Dlouhé vychutnat dnes již kultovní
inscenaci Jana Borny Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční
povídka podle novely Ludvíka Aškenazyho. Čekají na vás dvě
vstupenky na již vyprodané vánoční představení v prosinci
2016.

Naučte se vařit zdravé a zároveň chutné jídlo. Jídlo bez bílé
mouky, bez cukru a mléčných výrobků. V naší aukci můžete
získat kurz zdravého vaření od společnosti Zdraví v pytli. Mezi
nejoblíbenější kurzy patří kváskový kurz, bezlepkový kváskový
kurz, luštěniny či vánoční cukroví. A který si můžete vydražit?
Výběr je čistě na vás.

Darovalo Divadlo v Dlouhé
Vyvolávací cena: 700 Kč
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Darovala Gabriela Poncová / Zdraví v pytli
Vyvolávací cena: 700 Kč

72.
Relaxace v designovém wellness centru

74.
Prohlídka letenského stadionu
s fotbalistou Sparty

Wellness center najdete po Česku desítky, pražské Samui Spa
se však vymyká svým jedinečným designem. Součástí voucheru, který si můžete vydražit, je pronájem privátního spa,
tedy finské sauny a vířivky na dvě hodiny až pro čtyři osoby.
Náleží k němu také dvě hodinové thajské masáže podle vlastního výběru a láhev Champagne s miskou čerstvého ovoce.

Posezení na střídačkách obou týmů, návštěva hráčských
šaten, síně slávy i VIP prostor. Průvodcem na unikátní
prohlídce stadionu na Letné vám bude hráč A-týmu pražské
Sparty. Navštívíte místa, kam se běžný návštěvník nedostane.
Výjimečná je tato prohlídka i tím, že proběhne v rámci výročí
100 let stadionu.

Darovalo Samui Spa
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

Daroval AC Sparta Praha
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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75.
Podepsaný fotbalový dres Petra Čecha

77.
Golfový bag od nejlepší české golfistky

Na výčet úspěchů Petra Čecha je náš aukční katalog krátký.
Držitel trofeje fotbalové Ligy mistrů, čtyřnásobný vítěz anglické ligy, jeden z nejlepších gólmanů světa, jeden z nejlepších
fotbalistů české fotbalové historie – a taky velký sympaťák.
Vydražit si můžete jeho podepsaný brankářský dres.

Klára Spilková je nejúspěšnější česká golfistka, která se už
šestým rokem pohybuje na nejvyšší evropské tour LET a reprezentovala na olympijských hrách. Máte jedinečnou šanci
vydražit si její golfový bag s vlastnoručním podpisem, který
s ní objezdil celou loňskou sezonu. Ta byla pro Kláru zatím nejúspěšnější.

Darovali Petr Čech a Sport Invest Group
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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Darovala Klára Spilková
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

76.
Podepsaný dres basketbalistky
Evy Vítečkové

78.
SHALA Prague: měsíc jógy

Mistryně Evropy, vicemistryně světa z roku 2010 a jedna z nejlepších českých basketbalistek posledních let. S brněnským
klubem získala celkem sedm ligových titulů, další dva pak přidala v dresu USK Praha. Hrávala obvykle na křídle a před rokem ukončila kariéru. V naší aukci si můžete vydražit její podepsaný dres.

Vydražte si měsíční členství v programu Mysore. Co přesně to
znamená? Mysore styl je tradiční způsob ashtanga jógy – v té
se dech slučuje s pohybem a má čistící a meditativní účinek.
Pokud se ashtanga jóga praktikuje pravidelně delší dobu, zbaví člověka fyzických a mentálních strastí a namísto nich nastolí vitalitu a uvědomění.

Darovala Eva Vítečková
Vyvolávací cena: 500 Kč

Darovala Denisa Sengerová / SHALA Prague
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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79.
Aviator Polo Club: 5 hodinových lekcí
hry koňského póla

81.
Podepsaná kniha horolezce Radka
Jaroše

Královský sport s tisíciletou tradicí, hra šlechty a gentlemanů.
Koňské pólo patří mezi nejstarší kolektivní hry na světě a jeho
počátky se datují 1 000 let před naším letopočtem. Získejte
pět hodinových lekcí s argentinským profesionálním hráčem
póla Mariem Guardem v Aviator Polo Clubu, jehož zakladatel
Achim Jähnke je průkopníkem tohoto sportu v Česku.

Kniha uzavírá dvacetileté himálajské dobrodružství nejúspěšnějšího českého horolezce Radka Jaroše, který se stal teprve
patnáctým horolezcem na světě a prvním Čechem, jenž bez
použití kyslíku a na rozdíl od mnohých i bez pomoci výškových nosičů vystoupil na všech čtrnáct světových osmitisícovek. A je to mimořádné čtení.

Daroval Aviator Polo Club
Vyvolávací cena: 12 000 Kč

Daroval Radek Jaroš
Vyvolávací cena: 300 Kč

80.
Unikátní gramodeska: U2 na začátku
kariéry
Bono. Těžko najít jméno populárního umělce, jehož dílo by
se na Dobročinnou aukci hodilo lépe. Vydražit si letos můžete unikátní, limitovanou edici gramofonové dvojdesky od U2
nazvanou Another Time, Another Place. Jde o jeden z vůbec
prvních koncertů U2, který se uskutečnil v londýnském klubu
v roce 1980.
Daroval Zdeněk Mihalco
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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Proč darujete?

A proč ne? :) Dávat je někdy lepší než přijímat.
Anna Marešová / Whoop.de.doo

Protože nás to těší.
Jiří a Radana Waldovi

Protože i my sami jsme rádi obdarováváni.
Michaela Tomišková a Jakub Janďourek / DECHEM

Protože je to důležité a příjemné.
Nastassia Aleinikava

Pro dobrou věc.
Jakub Berdych Karpelis a Lenka Kohoutová / Cockerel

Chceme pomoct.
Nanovo

Nadaci Via daruji, protože si vážím její snahy o lidskou spolupráci při péči
o veřejný prostor a protože chci podpořit změnu svého okolí.
Janja Prokić

Rád svojí tvorbou a prací pomáhám.
Petr Hricko
Protože Via.

Podporuji myšlenky Nadace Via, protože vím, že člověk není na světě sám.
Jan Písařík

Petra Hlavatá

Naše velké poděkování patří dárcům vín a koňaku:
Dobrá vinice
U Staré studny
Vinařství Gala
Vinařství Josef Valihrach Krumvíř
Vinařství Mikrosvín Mikulov
Vinařství Milan Sůkal
Vinograf
Wine society

Velké díky patří i všem dárcům uměleckých děl,
designu a nevšedních zážitků:
AC Sparta Praha
Alena Foustková
Alžběta Jungrová
ArtBanana
Aviator Polo Club
Baobab
Bára a Tomáš Karpíškovi
Beginning
Cockerel
DECHEM
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Dejvické divadlo
Divadlo v Dlouhé
Eva Vítečková
František Skála
Hotel Miura
Iva Fryčová
Jakub Berdych Karpelis
Jan Gemrot
Jan Písařík
Janja Prokić

Jaromír 99
Jiří Votruba
Jiří a Radana Waldovi
Jitka Štenclová
Julius Reichel
Kamila Ženatá
Karel Schwarzenberg
Karolína Rossí
Klára Spilková
Klenoty Diamond Club
La Degustation
Le Valmont
Lenka Pavlů
Liška Mazaná
Martin Salajka
Modernista
Nanovo
Nastassia Aleinikava
ODIVI
Olbram Zoubek
Pasta Oner
Petr Hricko
Petr Nikl
Petra Hlavatá
praguekabinet

Radek Jaroš
Radisson Blu Alcron Hotel Prague
Rekola
Robert Šalanda
Samuel Paučo
Samui SPA
SHALA Prague
Sport Invest Group
St.territory
Teapot
Tomáš Němec
Tomáš Sedláček
TON
Tony Adam's Barbershop
Václav Jirásek
Veronika Drahotová
Vladimír Houdek
Whoop.de.doo
wo-men
Zahradnictví Chládek
Zdeněk Mihalco
Zdraví v pytli
ZORYA
Zuzana Kubíčková
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Nadace Via je soukromá nadace, která už 19 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, v níž většina lidí jedná svobodně a odvážně, přijímá
odpovědnost za sebe a za své okolí a v níž je darování běžnou součástí života.
V loňském roce Nadace Via:
• rozdělila celkem 14,2 milionu korun, a to mezi 260 dobročinných projektů,
• podpořila 143 komunitních iniciativ, do kterých se zapojilo přes 4 700 dobrovolníků,
• pomohla 250 dětem a mladým lidem uspořádat jejich vlastní benefiční akce, na které přispělo
přes 1 500 dárců,
• v nákladu 11 000 výtisků vydávala čtvrtletník Umění darovat.
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AUKCI POŘÁDÁ:

Dělnická 1324/9
170 00 Praha 7 – Holešovice
www.nadacevia.cz

Jiří Bárta, ředitel
jiri.barta@nadacevia.cz | 777 715 455
Jan Gregor, programový ředitel
jan.gregor@nadacevia.cz | 732 389 763
Michaela Kreuterová, ředitelka fundraisingu
michaela.kreuterova@nadacevia.cz | 732 983 118
Karolína Vašíčková, aukce/předaukční výstava
karolina.vasickova@nadacevia.cz | 731 168 453
Jana Horáková, partnerství/registrace
jana.horakova@nadacevia.cz | 608 181 161

