Dobročinná aukce 2013
I. ČÁST

VEŘEJNÁ AUKCE
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příchod hostů, prohlídka dražených vín, prohlídka položek tiché aukce, ochutnávka vín,
zahájení tiché aukce – hraje Muzička pod vedením primáše Pavla Koplíka
zahájení večera, otevření bufetu s večeří
zahájení veřejné aukce
ukončení veřejné aukce
ukončení tiché aukce
vyhlášení výsledků tiché aukce
závěr večera – hraje Muzička pod vedením primáše Pavla Koplíka

Výtěžek aukce podpoří činnost Nadace VIA a Jihomoravské komunitní nadace a pomůže dlouhodobě
ﬁnancovat komunitní projekty.
Platbu za vydražené položky lze provést v průběhu i po skončení aukce v hotovosti nebo platební kartou.
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Drazí přátelé,
listopad v nás občas může vyvolávat chmury, neb do Vánoc daleko, podzimní
plískanice a venku lezavo. Je však jedno místo a čas, které vás zahřejí a vyvolají ve vás
přes svou jemnost pozitivní energii, která vám vydrží po další týdny a měsíce. A kde
se taková energie získává?
Tady u nás, 11. listopadu 2013 na již sedmé dobročinné aukci vín a nevšedních zážitků
pořádané Nadací VIA a Jihomoravskou komunitní nadací. Místem je stejně jako
v minulých letech hotel Prague Marriott. Začínáme opět v 18 hodin. Dražit budeme
lahodná vína, prvotřídní umělecká díla, zajímavé šperky a také nevšední zážitky a jiné netradiční položky.
Neoddělitelnou součástí večera budou i veselá atmosféra prodchnutá dobročinností, dobré jídlo a vynikající vína.
Za skvělý tým, který na přípravě aukce pracoval několik měsíců, vám přeji krásný večer a z celého svého srdce
vám děkuji za vaši štědrost a podporu.
Lenka Mrázová,
předsedkyně správní rady Nadace VIA

KAM PUTUJÍ VÝTĚŽKY Z DNEŠNÍ BENEFICE? PRO VAŠE DARY JSME PŘIPRAVILI TŘI NÁRUČE:
Podpora života českých měst a obcí Nadace VIA jako největší soukromý podporovatel rozvoje života
českých měst a obcí kombinuje ﬁnanční pomoc s rozvojovou asistencí těm, kterým společně s dárci
pomáhá. Příkladem může být třicet projektů sociálního podnikání, které dosud Nadace VIA pomohla
odstartovat a do nichž investovala přes 7,5 milionu korun. Jedním z nich je pivovar v Chříči u Rakovníka, kde
se zas bude vařit pivo a kde místní lidé naleznou práci a místo pro společné setkávání.
Obnova ﬁlantropie Mezi základní principy dobročinnosti patří poskytování ﬁnančních darů, dobrovolná
práce či sdílení profesních zkušeností. Podle průzkumů se takto chová 28 % Čechů, což nás řadí na 96.
místo světového žebříčku. I proto chce Nadace VIA pokračovat v obnově české ﬁlantropie, mimo jiné
kampaní za navýšení nadačního jmění či vydáváním čtvrtletníku Umění darovat.
Jihomoravská komunitní nadace působí na Břeclavsku a Hodonínsku, kde podporuje ty, kterým není
lhostejný osud regionu. Zaměřuje se na kulturní, ekologické a vzdělávací projekty. Program Poznej svoji
komunitu! se vedle rozvoje občanské společnosti zaměřuje i na podporu místní ﬁlantropie.
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DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, KTEŘÍ FINANČNĚ PODPOŘILI POŘÁDÁNÍ AUKCE:

GENERÁLNÍ PARTNER
SKUPINA ČSOB je vedoucím hráčem na trhu ﬁnančních služeb v České republice.
Je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii
a v regionu střední a východní Evropy. Mezi priority ČSOB a Ery patří také společenská
odpovědnost. Banka je dlouhodobým partnerem organizací z neziskové sféry. Přispívá především k rozvoji života
v regionech a na projekty, které pomáhají sociálně i zdravotně vyloučeným skupinám obyvatelstva začlenit se
do společnosti. Nově se banka zaměřila na podporu individuálního dárcovství. Zvyšování ﬁnanční gramotnosti
u široké veřejnosti, ohleduplný přístup k životnímu prostředí a dobrovolnictví zaměstnanců jsou dalšími oblastmi
společenské odpovědnosti, které jsou pro ČSOB a Eru dlouhodobou investicí pro udržitelnou budoucnost ﬁrmy.
HLAVNÍ PARTNER
NET4GAS, S. R. O., je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské
soustavy v České republice. Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti, a proto rozvíjíme
a dále prohlubujeme naši koncepci ﬁremního dárcovství a sponzoringu. Aktivně realizujeme tři
hlavní programy: NET4GAS Blíž přírodě pro ochranu přírody a životního prostředí, ve kterém
jsme vedle jiných projektů od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, NET4GAS
Blíž poznání pro podporu výchovy, vzdělávání a výzkumu a v neposlední řadě jako dobrý soused program
NET4GAS Blíž regionům pro oblast komunitního rozvoje, ve kterém jsme od roku 2011 hlavním partnerem
Nadace VIA v projektu Místo, kde žijeme.
PARTNER
MUCOS PHARMA CZ, S. R. O., je česká obchodní společnost zabývající se dovozem,
distribucí a marketingovou podporou prodeje léků systémové enzymoterapie
nejen v České republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy. Nedílnou součástí její činnosti je
také vědecká a medicínská podpora dalšího rozvoje této inovativní léčebné metody. Nejznámějším lékem
systémové enzymoterapie je Wobenzym, který je ve světě na trhu už 45 let, v ČR pak od roku 1991. Za tu
dobu již pomohl milionům pacientů. Při léčbě enzymy je však důležité používat skutečně jen enzymové
léky, nikoli doplňky stravy, které pro léčbu nejsou vůbec určeny. MUCOS Pharma CZ se od svého založení
aktivně věnuje společenské odpovědnosti od podpory projektů pro děti, seniory nebo ženy po ablaci prsu až
po významné kulturní akce doma i v zahraničí. Významné místo v této činnosti zaujímá víceleté partnerství
v Nadaci VIA.
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NAŠE PODĚKOVÁNÍ ZA ORGANIZAČNÍ POMOC S DOBROČINNOU AUKCÍ PATŘÍ:
PRAGUE MARRIOTT HOTEL – vlajková loď značky Marriott – se nachází v samotném
centru města a nabízí 293 pokojů, 10 konferenčních místností a nový koncept restaurace
Midtown Grill. Během své existence přivítal řadu významných českých i zahraničních
osobností. Společnost Marriott provozuje v České republice již pět hotelů včetně Marriott Executive
Apartmets, Courtyard by Marriott Prague Flora, Courtyard by Marriott Prague Airport a Courtyard by Marriott
Pilsen. Hotely Marriott podporují svými aktivitami sdružení SOS Dětské vesničky
AUKČNÍ DŮM DOROTHEUM je pobočkou rakouské ﬁrmy založené
v roce 1707 císařem Josefem I. V současné době je pátou nejsilnější aukční
společností na světě. V České republice vznikla její pobočka v roce 1992
jako vůbec první v zahraničí. Od roku 1997 pořádá aukce výtvarného umění a starožitností přímo v Praze,
a to pravidelně několikrát v roce. Kromě aukcí celoročně provozuje prodejní galerii na Ovocném trhu vedle
Stavovského divadla. Pobočka se zaměřuje na prodej výtvarných děl od starých mistrů až po současné autory,
dále šperků, skla, porcelánu, zbraní, nábytku a asiatik. Na českém trhu s uměním dlouhodobě patří k jeho
lídrům.
VIA PERFECTA je agentura, která se specializuje na organizaci a management významných
společenských a kulturních akcí, diplomatických setkání a konferencí na nejvyšší úrovni.
Společnost vznikla s cílem poskytovat profesionální služby vysoké kvality v oblasti plánování
a managementu mezinárodních akcí a konferencí, PR a školení v diplomatickém protokolu, etiketě
a komunikačních dovednostech.
JAN ČULÍK se vínu začal věnovat při studiu Mezinárodní vztahů na Masarykově Univerzitě
v Brně. Zaměřuje se především na naturální, organická a biodynamická vína ze zemí bývalého
Rakouska-Uherska. Spolupracuje se sdružením moravským vinařů Autentisté a podílel se
na založení vinného baru VELTLIN.
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DĚKUJEME TAKÉ ČLENŮM ORGANIZAČNÍHO
VÝBORU, KTEŘÍ NÁM OBĚTAVĚ POMÁHALI
S PŘÍPRAVOU DOBROČINNÉ AUKCE:

ZA DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI
A MEDIÁLNÍ PODPORU DĚKUJEME:

Irena Brichta
Iva Drebitko
Milada Fišerová
Pavel Hájek
Jaroslava Hájková
Klára Kollárová
Maya Lukas
Lenka Mrázová
Johana Růžičková
Vendula Seifertová
Danica Siváková
Tereza Srbová
Dita Stejskalová
Lucie Tvarůžková
Marina Votrubová

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
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VEŘEJNÁ AUKCE

Seznam dražených položek
VINAŘSTVÍ BALOUN, VELKÉ PAVLOVICE
Radomil Baloun pochází z vinařského rodu, jehož
předkové vinařili po mnoho generací. Za všechny
můžeme jmenovat stařečka Cyrila Kratochvíla
(1892–1972), se kterým Radek chodil do vinohradu
a do vinného sklepa již jako malý kluk. Vlastní
vinařství založil Radomil Baloun v roce 1991, celkem

NEUBURSKÉ 1997, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Víno má světle zelenkavou barvu se žlutými odlesky.
V jemné ovocné vůni nalezneme stopy růžového
grepu, zeleného jablka a vlašského ořechu. Po ochutnání se podobný vjem rozlije i v ústech. Svěží kyselina
a příjemný zbytek cukru tvoří lehké a přitom jemně,
nasládle zakulacené víno.

obhospodařuje třicet dlouhodobě pronajatých vinic
v chráněné krajinné oblasti Pálava, kde bylo dále
vysazeno třicet hektarů mladých vinic bílé odrůdy
Sauvignon, Chardonnay, Tramín červený a Rulandské
šedé. Ve Velkých Pavlovicích si vinařství pronajímá
mladé červené vinice. Panenská úroda tu byla sklízena
v letech 2005 až 2007. Balounova vína pravidelně sbírají
ocenění doma i v zahraničí.

FRANKOVKA 1997, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Víno se představuje rubínovou až purpurově červenou barvou s ﬁalovým nádechem. Jeho vůně je
ovocná s kořenitým aroma. Projevují se v ní tóny višní,
červené papriky a peckovin. Chuť je teplá s kulatým
tělem, jemnými kyselinami a nasládlou tříslovinou.
Ovoce, které jsme cítili ve vůni, přechází v chuti
do tónů kompotu a marmelády.

1. KOLEKCE ČTYŘ ARCHIVNÍCH VÍN

RULANDSKÉ BÍLÉ 1998, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Plně zakulacené víno ze zcela vyzrálých hroznů se
světležlutou barvou a zelenkavými okraji. Vůně je
výrazně ovocná s květinovým buketem a jemnými
medovými tóny. V chuti dominují výrazné tóny
tropického ovoce s harmonickým poměrem cukrů
a kyselin.

Vyvolávací cena: 2 900 Kč
VINAŘSTVÍ FRANTIŠEK MÁDL, VELKÉ BÍLOVICE
František Mádl, kdysi malý vinař, toto označení používá
už jen z nostalgie. Na výsledcích jeho práce lze dobře
dokumentovat úspěch moravského vinařství. Rodinná
ﬁrma obhospodařuje deset hektarů vinohradů a víno je
vyráběno v malých šaržích v celkové produkci do 200

SVATOVAVŘINECKÉ 1998,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
V komplexní vůni nacházíme švestková povidla
a vyzrálé lesní ovoce. V další fázi nastupují tóny
marmelády. V chuti je víno teplé, silné s kulatým
tělem. Zpočátku ovocná chuť přechází do nasládlých tříslovin, které jsou způsobeny dlouhodobou
macerací. Vaše ústa budou na tuto chuť dlouho
vzpomínat.
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tisíc lahví. „Malý vinař“ se sídlem v jihomoravské obci
Velké Bílovice získal titul Vinařství roku 2011.
2. KOLEKCE TŘÍ VÍN

MLASK 2008 (MÁDLOVO LASKAVÉ CUVÉE),
JAKOSTNÍ, SUCHÉ
MLASK je složenina z názvu Mádlovo LASkavé
C[k]uvée, které si František Mádl připravil ke svému životnímu jubileu 2012. Víno je již nyní velmi vyzrálé. Při
výrobě vína nebyla používána síra, takže víno je široké,

VEŘEJNÁ AUKCE

opulentní a s velmi výraznou ovocnou vůní drobného
lesního ovoce. Chuť je hladká, dlouhá, velmi příjemná
až laskavá a vybízí k opětovnému doušku. Víno je možné uskladnit do roku 2020.
ZWEIGELTREBE BARRIQUE 2007,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Velmi šetrně získané víno – pouze z ponechaných tří
hroznů na keři – zrálo dva roky převážně v nových
francouzských sudech barrique nejvyšší kvality. Víno
není ﬁltrováno a při lahvování není sířeno. Má výrazné ovocné aroma, připomínající ostružiny a višně
s tóny hořké čokolády. Dlouhá, ničím nerušená vinná
dochuť podtrhuje jeho jedinečnost. Je vysoce elegantní s dlouhým čokoládovým koncem doplněným
tóny ušlechtilého dřeva a plně vyzrálého ovoce.

3. KOLEKCE DVOU VÍN

BLUE ORANGE 2011, CUVÉE,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Víno vzniklo smísením rulandského bílého, šedého
a modrého. Rulandské šedé zrálo v sudech barrique.
Výsledkem je opulentní víno s vůní lesních jahod plné
lahodné chuti.
ALIBERNET 2008/2010, BARRIQUE,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Vinař tentokrát smísil dva ročníky dohromady. Ročník
2008 dodal vínu hloubku a ročník 2010 vůni a chuť
lesních plodů. Víno výrazné rubínové barvy, dlouhé
chuti, vhodné k rozjímání. Garantuji nevšední zážitek.
Vyvolávací cena: 900 Kč

SAUVIGNON 2011, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ

ZNOVÍN ZNOJMO

Zlatá medaile Champion Sauvignonforum 2012

Znovín Znojmo patří ke stálicím moravského vinařství.

Tato odrůda je nositelem rodinné tradice. Víno pochází pouze z jedné vinice, staré 42 let. Hrozny byly
sklízeny ve dvou obdobích, aby byl zachován nejen
charakter odrůdy, ale i harmonie a plnost. Víno je
zpracováváno co nejšetrnějším způsobem podobně
jako ve vyhlášených francouzských oblastech. Výsledkem je neagresivní, harmonické víno s jemným buketem listů černého rybízu, černého bezu a kopřivy.

Svou velikostí i produkcí patří v českých poměrech
ke středním podnikům – denně prodá 17 000 lahví
vína, tedy téměř čtyři procenta všech vín, která se u nás
vypijí. Znovín je neúnavným propagátorem terroir.
Vína z vinic, které se nacházejí v unikátním prostředí,
získávají nejvyšší ocenění na prestižních světových
kláních. Dnes již téměř neexistuje významná světová
výstava, na které by Znovín nezískal některé nejvyšší
ocenění. Znovín Znojmo je čerstvým držitelem titulu

Vyvolávací cena: 1 800 Kč

Vinař roku 2012.

Sommeliér doporučuje:
Ledová vína od Znovínu Znojmo patří k těm
nejlepším sladkým vínům Moravy, plně konkurenceschopné s podobnými víny z celého světa.
Jan Čulík, vinný bar VELTLIN
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VEŘEJNÁ AUKCE
VEŘEJNÁ DRAŽBA UMĚLECKÝCH DĚL
4. KOLEKCE DVOU LEDOVÝCH VÍN

5.

RYZLINK RÝNSKÝ 2008,
LEDOVÉ VÍNO

ŠIPKA OLBRAMA ZOUBKA
Zoubkův osobitý styl je charakteristický zredukovaným vytvarováním plastik, 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.

Zlatá medaile a Šampion bílých vín nad 4 g/l
zbytkového cukru Vinoforum Prešov 2009, Šampion
soutěže vín znojemské vinařské podoblasti 2009,
Velká zlatá medaile Terravino Izrael 2009, Zlatá
medaile INGA Zagreb 2009, Zlatá medaile VINUS
Mendoza 2009

Ryzlink rýnský ledové víno 2008 rozradostní vaše
smysly. Ochutnejte a oddejte se kráse tohoto vinařského klenotu, který se jistě stane ozdobou každé
slavnostní chvíle. Toto víno oslovilo hodnotitele
na mnoha významných vinařských soutěžích.
RULANDSKÉ ŠEDÉ 2008, LEDOVÉ VÍNO
Zlatá medaile Terravino Izrael 2009

Oddejte se tomuto rulandskému šedému v podobě
ledového vína, nebudete litovat. Víno v sobě snoubí
koncentrovanou krásu vyzrálých hroznů a atraktivitu
lokality, ze které vzešly. Vůní připomíná včelí plástev
plnou medu a v chuti potěší svěží kyselinou, která
senzoricky vyvažuje vysoký obsah zbytkového cukru.
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
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JEŠTĚ ŠIPKA
2009, cín, částečně zlaceno, výška 70 cm
Vyvolávací cena: 28 000 Kč
Daroval Olbram Zoubek

VEŘEJNÁ AUKCE

6.

NOČNÍ ULICE
Kouzlo obrazů Antonína Střížka, známého doma
i v zahraničí, spočívá v jeho snaze o „objektivitu“, byť
s jasným vědomím, že je to snaha marná. K tvorbě jej
vede zážitek z příběhu, který se může odehrát třeba
právě na ulici za rohem jeho karlínského ateliéru.
Jednotlivosti vždy podřizuje harmonii celku.
Antonín Střížek,
NOČNÍ ULICE
2013, olej na plátně, 55 × 60 cm
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Daroval Antonín Střížek

7.

MISTR ČESKÉ GROTESKY
Jiří Sopko, nestor naší výtvarné scény, patří k významným představitelům české nové ﬁgurace a české
grotesky. Sopkovy obrazy, nepřehlédnutelné díky své
zářivé pastelové barevnosti, nejčastěji zaplňují lidské
hlavy či postavy. Publikum po léta přitahují svou
osobitou absurdní poetikou.
Jiří Sopko,
BEZ NÁZVU
1999, graﬁka, signováno, 70 × 50 cm
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Daroval Jiří Sopko, Gema Art
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8.

VINAŘSTVÍ JOSEF VALIHRACH, KRUMVÍŘ

IKONICKÝ ASTRONAUT
Pro dílo Pavla Brázdy se nejlépe hodí označení
originální. Po vyhazovu z Akademie výtvarných
umění z politických důvodů byl nucen jít vlastní
cestou. Tak vznikl výtvarný styl hominismus – umění
o lidech a pro lidi. Brázdovo dílo společnost objevila
až po roce 1989 zásluhou časopisu Revolver Revue.
Do aukce Pavel Brázda věnoval graﬁky Závodníka
a ikonického Astronauta, symbolu časopisu Respekt.

Josef Valihrach se narodil v Krumvíři a také tam
celý život žije. Lásku k vínu zdědil po svém tatínkovi
a hned, jakmile to bylo možné, se začal vinařině
věnovat naplno. Své první víno vyrobil ve čtrnácti
letech a už jen čekal na vhodnou chvíli – tou byl
17. listopad. Již v roce 1990 vzniká ﬁrma Vinařství Josef
Valihrach. To je od samého počátku rodinnou ﬁrmou,
která dnes hospodaří na sedmnácti hektarech vinic
ve velkopavlovické oblasti. Josef Valihrach je nositelem
prestižního titulu Vinař roku 2009 a 2010, který navíc

Pavel Brázda,
ASTRONAUT
2012, barevná litograﬁe, 50 × 70 cm
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Daroval Pavel Brázda

obhájil i letos – a to jako první vinař v historii ocenění.
9.

CHARDONNAY 2006,
VÝBĚR Z HROZNŮ, SLADKÉ
Zlatá medaile a celkové třetí místo Chardonnay du
Monde 2011

Jedinečné víno s ušlechtilým projevem medu,
sušených meruněk a citrusového ovoce. „Opravdu
výjimečné víno, nejlepší ze skupiny přírodně sladkých
vín, která sama o sobě byla špičková. Po ukončení
hodnocení bylo víno předmětem mimořádného zájmu a nadšení degustátorů, láhev byla hned prázdná,“
hodnotí porotce soutěže Chardonnay du Monde.
Vyvolávací cena: 800 Kč
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10.

SEKT RULANDSKÉ ŠEDÉ 2010,
DEMI SEC, POLOSUCHÉ
Vinařství Josefa Valihracha v poslední době obohatilo
své portfolio i o sekty a začíná i v tomto sortimentu
sbírat mezinárodní ocenění. Tento vzorek je vyráběn
tradiční metodou kvašení v lahvi, kde sekt zrál 18
měsíců. V sektu se dají poznat typické odrůdové rysy
rulandy šedé.
Vyvolávací cena: 700 Kč

12. KOLEKCE TŘÍ VÍN

PÁLAVA 2009, VÝBĚR Z BOBULÍ, POLOSLADKÉ
Zlatá medaile IWC 2012, Zlatá medaile Národní soutěž
vín vinařská podoblast 2012, Vinař roku 2012

Ve vůni je výrazně cítit banán. Chuť je peprná a alkohol se jasně hlásí o slovo, ale cukr jej jemní. Krásně
se táhne po stěnách sklenky, kde se za chvíli zabydlí
bublinky.
PÁLAVA 2010, VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSLADKÉ
Zlatá medaile AWC Vídeň 2012, Zlatá medaile Národní

11.

soutěž vín, vinařská podoblast 2012, Zlatá medaile

FRANKOVKA 1973,
ARCHIV POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Frankovka je jednou z odrůd vinaře Valihracha, se
kterými sklízí úspěchy doma i ve světě. Ročník 1996
tu na své návštěvě ochutnal například princ Charles
a také si několik lahví odvezl domů do Anglie. Víno je
díky svému věku krásně sametové, plné, ve vůni jsou
ostružiny a lesní jahody, třešně.

Grand prix Vinex 2012

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

Výrazně svítivě žlutá a velmi výrazná plná a oblá
vůně, ve které se snoubí meruňky, broskve, špendlíky
i citrusy. Chuť je plná a olejnatá, výrazná kyselina téměř zahlazuje cukr. Velmi dospělé víno s neuvěřitelně
dlouhou dochutí.
PÁLAVA 2011, VÝBĚR Z HROZNŮ, SLADKÉ
Zlatožlutá barva, olejnatá struktura, vůně ovocná
(citrusy, kandovaná kůra) a kořenitá (vanilka, skořice),
v chuti harmonická kyselinka s medovou dochutí.

VINAŘSTVÍ RICHARD TICHÝ, HRUŠKY
Richard Tichý, jeden ze zakladatelů sdružení malých

Vyvolávací cena: 1 800 Kč

vinařů Bonus Eventus, pochází z Hrušek u Břeclavi
jako další z generace vinařů, jejichž původ sahá až
do 18. století. Spolu s otcem vlastní a obdělává více než
čtyři hektary vinic ve vinorodém Podluží. Většina jich je
nově vysázena a všechny jsou již v plodném stavu. Richard
Tichý se zaměřuje na vysoce jakostní a přívlastková vína,
která pravidelně získávají ocenění na nejprestižnějších
výstavách. Pálava je odrůda, které se u Richarda Tichého
mimořádně daří.
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VEŘEJNÁ DRAŽBA UMĚLECKÝCH DĚL
A VÝJIMEČNÉHO ŠPERKU
13.

VZTEKY BRUNÁTNEJ
Krištof Kintera patří k nejúspěšnějším a nejzajímavějším umělcům mladé generace. Byl třikrát nominován
na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Po památníku těm,
kteří zvolili dobrovolný odchod ze světa skokem
z Nuselského mostu, uctil sochař zakladatele iniciativy AutoMat a propagátora městské cyklistiky Jana
Bouchala instalací Bike to Heaven.
Krištof Kintera,
VZTEKY BRUNÁTNEJ
2013, karton, laminát, barviva, 73 × 100 cm
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Daroval Krištof Kintera

14.

KLIKUJÍCÍ AUTOBUS
David Černý, enfant terrible české výtvarné scény
a tvůrce nepřehlédnutelných plastik, jako jsou Babies
na Žižkovské věži či Entropa, vytvořil London Booster,
cvičící londýnský autobus, u příležitosti londýnské
olympiády v červenci 2012.
David Černý,
MAKETA LONDON BOOSTER
2012, 12 cm
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Daroval David Černý
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15.

MOSKEVSKÉ NOCI
Časopis American Photo zařadil Antonína Kratochvíla, fotografa celebrit i válečných konﬂiktů, mezi
sto nejvýznamnějších osobností světové fotograﬁe
vůbec. V aukci představujeme dílo z unikátního
souboru fotograﬁí Moskevské noci, ve kterém svým
nadčasovým rukopisem zachytil život moskevské
zlaté mládeže, uzavřeného světa, který má vlastní
rytmus a pravidla.
Antonín Kratochvíl,
FOTOGRAFIE ZE SÉRIE MOSKEVSKÉ NOCI
2006, signováno, 60 × 40 cm
Vyvolávací cena: 16 000 Kč
Daroval Antonín Kratochvíl

16.

SMARAGD PRO NADACI VIA
Erika Lori získala jako jediná Češka v roce 2008
titul Gemolog/Diamond Grader. Tento titul je vždy
jednou ročně ověřen praktickou zkouškou, tak aby
byla zajištěna odbornost a důvěryhodnost gemologa.
Erika Lori speciálně pro Nadaci VIA ručně vyrobila
čtrnáctikarátový prsten z bílého zlata s přírodním
smaragdem původem z Brazílie, osazený čtrnácti
brilianty. Prsten váží 4 g.
Vyvolávací cena: 75 000 Kč
Darovala Erika Lori, Diamod Club
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VINAŘSTVÍ MADĚŘIČ, MORAVSKÝ ŽIŽKOV

18. KOLEKCE DVOU VÍN

Rodinné vinařství Ludvíka Maděřiče od svého vzniku

CUVÉE HORÁK 2011, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Do rukou se vám může dostat jedna z 66 lahví
této velmi malé série. Cuvée vzniklo kupáží odrůd
Cabernet Sauvignon, Alibernet a Dornfelder. Víno
zrálo 14 měsíců v novém pětisetlitrovém dubovém
sudu MERCIER. Ve sklence upoutá sytá rubínová až
inkoustová barva. Nosu vévodí mnohovrstevnatý
buket bobulového ovoce, zdůrazněný tóny vanilky,
černého rybízu, ostružin a čokolády. V ústech je
víno plné, opulentní, s čitelnou strukturou vyzrálých
tříslovin. Závěr je dlouhý, nevtíravě dubový. K pití je
vhodný ihned, ale stejně tak zajímavé bude sledovat
jeho vývoj následujících deset let.

v roce 1993 neustále rozšiřuje odrůdovou pestrost.
Nyní obhospodařuje vinice na téměř třiceti hektarech
velkopavlovické vinařské oblasti. Tam, kde se na okraji
nivy řeky Dyje zvedají pahorky Chřibů, se obzvláště
daří červeným vínům – Frankovce, Modrému Portugalu
a Cabernetu Moravii. Z bílých odrůd jsou to pak
Rulandské, Chardonnay a Veltlínské zelené.
17.

RYZLINK RÝNSKÝ 2012,
VÍNO S PŘÍVLASTKEM, SUCHÉ
Velká zlatá medaile a cena Best of Nation San
Francisco International Wine Competition 2013,
Stříbrná medaile Vinařské Litoměřice 2013, Stříbrná
medaile Festwine 2013

Víno s vůní lipového medu a meruňky s jemnými akcenty vanilky. Chuť je plná, harmonická, kyseliny jsou
s cukrem vyrovnány a působí osvěžujícím dojmem.
Dochuť je intenzivní a dlouhá.
Vyvolávací cena: 500 Kč

HIBERNAL 2012,
VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSUCHÉ
Stříbrná medaile Festwine 2013

Toto mimořádné víno nás přivítá světlejší žlutozlatavou barvou se zelenkavými odlesky. Ve vůni se odráží
vysoká vyzrálost hroznů, v nose se při přivonění
střídají zralá broskev, meruňka, nektarinka, jemné
rozinky a vůně lipového medu. Chuť je polosuchá,
kulatá a šťavnatá. Harmonické víno je zakončeno
dlouhou dochutí a medovostí.

VINAŘSTVÍ HORÁK, VRBICE
Malé rodinné vinařství se nachází v malebné vinařské
obci Vrbice, podoblast velkopavlovická. Vinař Horák,
jehož roční produkce nepřesahuje čtyřicet tisíc lahví,
se vinařství věnuje profesionálně od roku 1990. Vizí
vinařství je vyrábět jen takové množství lahví, které
zaručuje kvalitu, vinařovu kontrolu nad výrobou
a osobní přístup ke všem zákazníkům.
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VINAŘSTVÍ SPRINGER, BOŘETICE

20.

Členové rodiny Springerů zapustili své kořeny do vinice

SKALE 2005,
SUCHÉ, BARRIQUE. FAMILY RESERVE
Je hluboké a temné, velmi intenzivního parfému
po zralém ovoci, lesních plodech a sušených švestkách. Chuť je expresivní a komplexní, umocněná
peprností a jemnou kořenitostí z nových dubových
sudů. Je to víno s ohromným potenciálem.

stejně jako vinné keře, které se rozkládají na pěti
hektarech velkopavlovické oblasti. Roční produkce
vinařství nepřesahuje třicet tisíc lahví vína. Výsledné
kvalitě vín je přizpůsobeno vše – nízké zatížení
keře, ekologické obdělávání vinic, ruční sběr, šetrné
lisování hroznů. Víno vzniká pouze z vlastních hroznů
na lokalitách Čtvrtě a Skale.

Vyvolávací cena: 900 Kč
19. KOLEKCE DVOU VÍN

RYZLINK RÝNSKÝ 2011,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ. FAMILY RESERVE
Tento zlatavý mok ve vůni připomíná rozkvetlou
lípu, do které se mísí jemné medové tóny s dotekem
naftových kouřových výparů, které jsou tolik typické
pro tento noblesní kultivar. Na patře evokuje exotické
ovoce, jako jsou mango, kvajáva a citrusové plody,
a má velmi dlouhé, příjemné doznívání.
FRANKOVKA 2011,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ. FAMILY RESERVE
Krásné víno rubínovo-granátově zbarvené. Jeho nos
je kombinace vůní, ve které najdeme ovocité tóny
višní v čokoládě Mon chéri, vůni sušeného sena,
dotek zemitosti a minerálový charakter. Jeho chuť je
mírně kořeněná, plná a vláčná, s nádechem koření
a čokolády.
Vyvolávací cena: 900 Kč

DOBROČINNÁ AUKCE 2013 | WWW.DOBROCINNAAUKCE.CZ

15

VEŘEJNÁ AUKCE
VEŘEJNÁ DRAŽBA NEVŠEDNÍCH
A SPORTOVNÍCH ZÁŽITKŮ
21.

NIC
Jeden z vrcholů dnešní aukce, draží se Nic. Nezabírá
místo, nepráší se na něj, neokouká se, a to ani po letech.
A protože málokteré Nic je absolutní, má v sobě i naše
dnešní Nic příslib něčeho překvapivého a nečekaného.
Ostatně i náš svět vznikl z Ničeho. Dnešní Nic získá ten,
kdo poskytne nejvyšší dar. A neboť dar je to, co dáváme, aniž očekáváme odměnu, neslibujeme ani my nic
víc, než právě Nic. Slibujeme ale, že tohle Nic Vás potěší,
kdykoliv si na něj vzpomenete. Zkuste už teď pozorovat
svoje vlastní pocity, když máte dražit Nic. Nejsou přece
jen jiné, než když jsme před tím dražili Něco? Pokud je
nám známo, ještě nikdy žádná aukční síň Nic nedražila.
A Vy můžete být celosvětově první, kdo ho získá.
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Darovala Nadace VIA
22.

VZPOMÍNKY NA AFRIKU
Kanoe zvané mitumbwi, vydlabané z jednoho kusu kmene, byly přivezeny z daleké Tanzanie. Přestože jsou staré,
opotřebované a s mnoha stopami zubu času přináší se
svými vzpomínkami kousek divoké Afriky i do srdce Evropy. Dlouhé roky sloužily tanzanským rybářům k obživě.
Kromě pádla má každá loď i svůj příběh. Tato patřila
Rašidimu. Rybařil s ní několik let ve vodách Indického
oceánu. Za peníze utržené za starou loď si Rašidi pořídil
loď novou. Loď měří 3,14 m, váží 45 kilo a je vydlabána
z kmene ledvinovníku východního.
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Daroval Ondřej Štefﬂ, SCIO
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23.

KIKI A MAKI
Kristýna Kolocová a Markéta Sluková, nejúspěšnější
české beach volejbalistky, které na OH v Londýně vybojovaly páté místo a potvrdily tak svoji pozici ve světové
beach volejbalové špičce. Chcete s půvabnou dvojicí
změřit své síly a lépe je poznat? Vydražte si beach volejbalový trénink, „potréninkové“ posezení i vlastnoručně
podepsané tričko Kiki a Maki. Platí pro dvě osoby.
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Daroval Sport Invest Group

24.

OSOBNÍ TRÉNINK S KINEM NAVARROU
Hrajete golf? Nenechte si ujít výjimečnou příležitost
– trénink strategie hry na 18. jamek s trenérem české
golfové špičky Kinem Navarrou v resortu Kunětická
hora. Bonusem je voucher na hru na 18. jamek tamtéž. Kino Navarro, rodák z Málagy, se v Česku dobře
etabloval. Mezi jeho svěřence patří držitelé mnoha
mezinárodních amatérských titulů Veronika Holišová
či Jiří Korda.
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Daroval Kino Navarra
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VINAŘSTVÍ KRÁSNÁ HORA

VINAŘSTVÍ ILIAS

Krásná hora je rodinné vinařství s vinicemi

K ﬁlozoﬁi vinařství, jež v současné době přechází

ve stejnojmenné trati v obci Starý Poddvorov.

na výrobu biovín, patří značná míra volnosti, kterou

Jihozápadně orientovaná trať má mimořádně kvalitní

dopřává svým zákazníkům. Na etiketách totiž nenajdete

podmínky pro pěstování révy doložené více než

popis, jaké chutě a vůně v té či oné láhvi hledat. To

osmisetletou tradicí vinohradnictví v tomto místě,

vše Ilias ponechává zcela na představivosti, chuťových

především proto se zakladatelé rozhodli přijmout jméno

pohárcích a čichových buňkách milovníků vín.

trati do názvu vinařství a maximálně využít potenciálu
tohoto jedinečného místa. Vlastní vinice osázené

26. KOLEKCE DVOU VÍN

převážně burgundskými odrůdami. Chardonnay, Pinot

25. KOLEKCE DVOU VÍN

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2012,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Barva je jiskřivě zlatá se zelenými odlesky. Vůně je
bohatá, intenzivní a mazlivá. Chuť je pikantní, dlouhá
a minerální.

CUVÉE MPCA 2011
Cuvée z odrůd Merlot, Modrý Portugal, Cabernet
Sauvignon a Alibernet. Ve vůni lesní ovoce s hrstkou
koření a trochou hořké čokolády. Chuť je lehčí, ovocně šťavnatá s příjemnou živou kyselinkou.

MERLOT 2011, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Barva je temně rubínová. Vůně je intenzivní, krásná
čistá a mohutná. Chuť je bohatá a oblá, v dlouhém
závěru se prosazuje lesní ovoce a čokoláda.

CUVÉE VIKTORIA 2011

Vyvolávací cena: 700 Kč

blanc, Pinot gris a Pinot noir tvoří základ pro produkci
odrůdových vín a nadstandardních cuvée.

Stříbrná medaile Vinex 2013

Dekantací si otevřete cestu k vícevrstevnatým vůním
lískových oříšků, toustu a červeného grepu. Harmonická chuť umocněná barikovými tóny dává předpoklad pro víceleté zrání. Cuvée z odrůd Chardonnay,
Pinot blanc a Pinot gris.
Vyvolávací cena: 900 Kč
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VINSELEKT MICHLOVSKÝ, RAKVICE

28. KOLEKCE DVOU ARCHIVNÍCH VÍN

Trvale vysoká kvalita a chuťová odlišnost vín
do špičkové gastronomie a k vybraným zákazníkům.

CABERNET SAUVIGNON 1999,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ

Vinice v oblasti mikulovské a velkopavlovické produkují

Vinařství roku 2009, Stříbrná medaile AWG Vídeň 2009

zejména vína určená na zpracování na sekty.

Buket lehce pražené kávy je provázen tóny sušených
plodů, vlašských ořechů a kandovaného ovoce. Harmonická chuť lesních plodů v čokoládě a čerstvého
perníku je doplněna komplexní strukturou elagotaninů v dochuti. Je skvělým společníkem sýrů s dvojí
plísní Vltavín, Cambozola.

i nezaměnitelná adjustáž lahví otevřely Vinselektu cestu

Miloš Michlovský patří k předním šlechtitelům révy
vinné u nás. Je jedním ze zakladatelů vědecko-výrobního
sdružení Resistent a průkopníkem a propagátorem
biologického pěstování révy. Vinselekt takto
obhospodařuje osm hektarů vinic a uvádí na trh řadu
produktů vyrobených z hroznů pod označením BIO.
27.

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2004, POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Vinař roku 2007, Stříbrné medaile AWG Vídeň 2006

ZWEIGELTREBE 1999, JAKOSTNÍ, SUCHÉ
Buket višňové bowle a lesního ovoce v marmeládě
dotvářejí komplexní třísloviny s lehkým závojem Monchéri v dochuti.

a 2008

Elegantní vůně přezrálých hroznů a kompotovaného jádrového ovoce doplňují tóny pomerančových
květů. Chuť vína je bohatá, plná, s velmi dlouhým
dozníváním, se zvláštním projevem suché botrytidy
(ušlechtilé plísně).

Vyvolávací cena: 1 500 Kč

Vyvolávací cena: 800 Kč
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VEŘEJNÁ DRAŽBA NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ
29.

NOC V LUXUSNÍM APARTMÁ NA VĚŽI
Součástí rekonstrukce Žižkovské věže v letech
2011/2012 byla i proměna jedné z kabin v šestihvězdičkový jednopokojový hotel s jedinečným designem
interiéru. Budete moci pozorovat město z výšky šedesáti šesti metrů, obklopeni nejmodernějšími technologiemi a profesionálním personálem. V balíčku je
snídaně ala carte, neomezený vstup do Observatoře
ve výšce devadesáti tří metrů i lahev šampaňského
na uvítanou.
Vyvolávací cena: 17 000 Kč
Daroval Tower Park Praha – Žižkovská věž

30.

ŽIVOT NA ZÁMKU
Zajímá vás, jak kdysi žila zámecká šlechta? Pobyt
v luxusním zámeckém hotelu Chateau Mcely na malebném místě v srdci Svatojiřského lesa vám takový
zážitek dokáže zprostředkovat. Nechte se hýčkat
v noblesních apartmánech neoklasicistního stylu.
Nadstandardní služby nabízí také hotelové lázně či
lahodná kuchyně hotelové restaurace.
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Daroval hotel Chateau Mcely
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31.

DEGUSTAČNÍ MENU V ALCRONU
Šéfkuchař Roman Paulus pro vás připravil luxusní
sedmichodové degustační menu s vinným doprovodem ve vyhlášené restauraci Alcron, která byla v roce
2012 oceněna michelinskou hvězdou a v letošním
roce hvězdu obhájila. Roman Paulus působí od roku
2008 v hotelu Radisson Blu Alcron jako šéfkuchař pro
restaurace Alcron a La Rotonde. Pozvánka platí pro
dvě osoby.
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Daroval Alcron Restaurant

32.

PADESÁTILETÝ KOŇAK
Koňak z roku 1963 z dílny rodinného producenta
Jeana Louise Landreau z oblasti Grande Champagne.
Landreau tvoří velmi osobité koňaky s charakterem.
Ročník 1963 se vyznačuje výraznou kořenitostí, komplexní a plnou chutí s dlouhotrvajícím závěrem.
Vyvolávací cena: 7 800 Kč
Daroval Cognac & Wine bar U Staré studny
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AUTENTICKÁ A JINAK OSOBITÁ VÍNA

34. KOLEKCE DVOU AUTENTICKÝCH VÍN

JIŘÍ ŠEBELA – VINAŘSTVÍ DVA DUBY,

PETR KOČAŘÍK, ČEJKOVICE

DOLNÍ KOUNICE

Malé rodinné vinařství Petra a Lady Kočaříkových se

Touha chovat se k vinohradu jinak a dělat jiná vína

zaměřuje na produkci osobitých vín malých šarží. Klade

je hlavním hnacím motorem vinaře Šebely. Vína,

důraz na ekologické vypěstování zdravých hroznů

ve kterých se vždy snoubí síla odrůdy s kouzlem vinice

a do samotné výroby vína zasahujeme co nejméně.

a s unikátním dotekem každého z ročníků. Poctivé

Cílem je zachovat u vín jejich přirozenost, terroir

víno je pouze pravdivé víno, v dobrém i zlém pravdivě

a ročník.

k danému ročníku, vinici i odrůdě. V současné době
obdělává tři hektary vinice s odrůdami Sauvignon,
Večerka/Malvasia a Neuburské, Frankovka,

Sommeliér doporučuje:

Svatovavřinecké a Pinot noir.

Neuburské ze starých vinohradů od Petra Kočaříka je zkapalněním moravské historie. Tato odrůda
byla na přelomu století nejrozšířenější odrůdou
na jižní Moravě.

Sommeliér doporučuje:
Rosa Inferny je cuveé dvou tradičních moravských
odrůd. Přírodní, rukodělné, živé víno a v dobrém
slova smyslu tvrdohlavé, jako sám vinař Jiří Šebela.
Jan Čulík, vinný bar VELTLIN

33.

ROSA INFERNI 2008
Typické červené dolnokounické cuvée odrůd Frankovka a Svatovavřinecké. Přírodní, přirozené, dlouhověké
a silně terroirové víno.

Jan Čulík, vinný bar VELTLIN

NEUBURSKÉ 2011
Víno pochází z malé, šestiarové vinice staré 66 let,
která byla celou dobu v držení rodiny vinaře. Tajemství vína spočívá ve sponu metr na metr, v ruční
práci, ekologickém postřiku, jednom dnu na slupkách
v kádi, osmi měsících na kalech v akátovém sudu
a stáčení do lahví bez čeření a ﬁltrace.
PETR KORÁB, BOLERADICE

Vyvolávací cena: 600 Kč

Snahou vinaře Korába není pouze vyrábět dobrá vína,
ale také starat se o vinařství jako o důležitý prvek
krajinotvorby. Z hroznů starých moravských vinic
vytváří původní, zajímavá moravská vína.

22

DOBROČINNÁ AUKCE 2013 | WWW.DOBROCINNAAUKCE.CZ

VEŘEJNÁ AUKCE

RYZLINK VLAŠSKÝ 2008
Ryzlink vlašský 2008 charakterizuje sytě zlatá barva,
těžká vůně pražených mandlí a másla s odstínem
černého rybízu, ořechů a zeleného jablka. V chuti je
těžká, perzistentní, jemně perlivá, v dochuti s náznakem vlašského ořechu.
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
35. KOLEKCE DVOU AUTENTICKÝCH VÍN
VINAŘSTVÍ VYKOUKAL, HOSTĚRÁDKY-REŠOV

OTA ŠEVČÍK, BOŘETICE
Ota Ševčík, donedávna drobný vinař z Bořetic, je dnes
stále žádanější a jeho vinařství se utěšeně rozrůstá.
Soustřeďuje se především na autochtonní středoevropské
odrůdy, jako jsou Frankovka či Neuburské.

CABERNET SAUVIGNON 2012,
ZEMSKÉ VÍNO, SUCHÉ
Tento výběr z hroznů pochází z výjimečné viniční
tratě Kraví Hora v Bořeticích z perfektně vyzrálých
hroznů. Vinař doporučuje nechat ležet deset let, kdy
víno teprve ukáže svůj potenciál.

Malé rodinné vinařství hospodaří v současnosti přibližně
na půlhektaru. Produkce je tedy velmi malá a vinaření je

Vyvolávací cena: 1 500 Kč

spíše velkým koníčkem, nikoliv hlavním zdrojem obživy.
RICHARD STÁVEK, BOŘETICE

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2011
Veltlínské zelené pochází z vinice v HostěrádkáchRešově v trati Stará hora. Jde o mohutný suchý
veltlín s pro nás tak typickou pikantní hořčinkou,
provokující vůní a mnohavrstevnou chutí. Mošt kvasil
v akátovém sudu a mladé víno leželo za občasného
míchání sedm měsíců na hrubých kalech. Poté bylo
poprvé stočeno a také poprvé lehce sířeno. Další
čtyři měsíce zrálo na jemných kalech a následně bylo
podruhé stočeno, přisířeno a po měsíci lahvováno.
Téměř přesně rok trvala přeměna hroznů na toto
mnohoznačné víno.

Richard Stávek hospodaří na ekologické farmě se
zaměřením na vinařství, ovocnářství a chov koz. Pěstuje
odrůdy vín Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Pinot noir
a další. Révu vzdělává a víno z ní dotváří celkem na osmi
vinicích a ve sklepích tří vinařských obcí. Od roku 2012
vlastní certiﬁkát na bioprodukci.
36.

CUVÉE BOČKY ORANŽOVÉ 2009
První veřejně deklarované oranžové víno na našem
trhu. Unikát, který byl ještě donedávna k mání
výhradně v restaurantu La Degustation. Jde o víno
z hroznů ze staré směsné výsadby (Veltlínské zelené,
Neuburské, Veltlínské červené rané, Müller-Thurgau,
Ryzlink aj.) v trati Bočky v Němčičkách.
Vyvolávací cena: 800 Kč
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37.
ZNOVÍN ZNOJMO

MÜLLER THURGAU 1973
– DAR OD HELENY BAKER
Helena Baker, degustátorka vín a destilátů na mezinárodní vinařské scéně uvolnila ze svého archivu raritu:
Müller Thurgau z ročníku 1973 pocházející z kolekce vinařství Znovín Znojmo. Příběh této odrůdy,
nejznámější exemplář vzniklý křížením dvou kultivarů
na světě, připomíná legendu doktora Frankensteina.
Nejde o „dva Němce“, jak se často u nás této odrůdě
říká. V německém výzkumném ústavu v Geisenheimu ji vyšlechtil profesor Hermann Müller. Ačkoliv
jeho záměrem bylo zkřížit Ryzlink rýnský s odrůdou
Sylvánské zelené (za což se dlouhá desetiletí Müller
Thurgau považoval), jde o křížence Ryzlinku rýnského
s odrůdou Gutedel, což je německý název pro švýcarskou odrůdu Chasselas (česky Chrupka). Poslední
genetické analýzy v Klosterneuburgu potvrdily, že je
to kříženec odrůd Ryzlink rýnský a Madlenka královská (Madeleine Royale), tedy Chasselas de Courtillier.
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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II. ČÁST

TICHÁ AUKCE
UMĚNÍ A Z Á ŽITK Y

Milí přátelé,
v katalogu Tiché aukce se můžete podrobně seznámit se všemi položkami, které jsme pro vás letos připravili.
Tichá aukce, do které se můžete zapojit od 18.00, bude probíhat současně s aukcí veřejnou ve foyer hotelu
Prague Marriott. Doufáme, že vás položky zaujmou a potěší. Katalog tiché i veřejné aukce naleznete také
online www.dobrocinnaaukce.cz.
Jaká jsou pravidla Tiché aukce:
U každé vystavené položky naleznete dražební arch, kde je uvedena vyvolávací cena a minimální výše
příhozu. Jestliže budete mít o danou položku zájem, prosím napište na arch výši své částky a své dražební
číslo. Přesnou hodinu ukončení Tiché aukce vyhlásíme během večera (předpokládáme, že to bude ve 22.00).
Líbí-li se vám vybraná položka, nezapomeňte si ji ohlídat až do konce. Položku si vydraží dražitel s posledním,
a tedy nejvyšším příhozem. Výsledky tiché aukce vyhlásíme 15 minut po jejím ukončení.
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TICHÁ AUKCE
UMĚLECKÁ DÍLA
1.

TANEČNICE APSARA
V letech 2006 a 2011 vedl Michal Blažek, akademický
sochař a restaurátor, v rámci projektu Gopura restaurátorské kurzy v jedné z nejvýznamnějších kambodžských památek – v chrámovém komplexu Angkor
z 12. století. Kambodžskou inspiraci poznáváme také
v soše tanečnice Apsary i v širší autorově tvorbě, jejíž
výběr před nedávnem představil na výstavě v žižkovském Atriu.
Michal Blažek, Tanečnice Apsara
2012, cín, 29 cm
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Daroval Michal Blažek

2.

NEVÍDANÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ
Impozantní hudební nástroj Jiřího Konvrzka, známého hudebníka a vizuálního umělce, tvoří dvojice
píšťal vyrobených z kanalizačního potrubí. Každá
má svůj měch. Hra na tento nástroj spočívá pouze
ve vyvíjení tlaku na měchy. Mírou intenzity stlačení
se mění alikvotní tóny. Nástroj je součástí výstavního
projektu Orbis Pictus PLAY podle umělecké koncepce Petra Nikla.
Jiří Konvrzek, Bručící roury, 2002
Vyvolávací cena: 19 500 Kč
Darovali autoři projektu Orbis Pictus PLAY
Jiří a Radana Waldovi
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3.

STROM V POLI
Tvorba Marie Blabolilové známé české malířky, graﬁčky a restaurátorky je nezaměnitelná, výtvarně aktuální a přesto ne trendy. Je zaujata přírodou a jejím
osudem v kontrastu s rozpínavostí lidské civilizace.
Její dílo je zastoupeno v reprezentativních domácích
i v zahraničních sbírkách.
Marie Blabolilová, Strom v poli
2010, akryl na desce, 90 × 120 cm
Vyvolávací cena: 28 000 Kč
Darovala Marie Blabolilová

4.

BARVY EXOTIKY
Ivan Ouhel je významný český malíř, graﬁk, kreslíř
a jeden ze zakladatelů výtvarné skupiny 12/15 Pozdě,
ale přece. Ve velkých barevných kompozicích abstrahuje postavy a krajiny a rozkládá je na prazákladní
tvary. Inspiraci nachází na cestách, sytá barevnost
obrazu Indonésie odráží autorovu nedávnou cestu
po této exotické zemi.
Ivan Ouhel, Indonésie
2011, olej na plátně, 30 × 20 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Daroval Ivan Ouhel
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5.

VÍTÁNÍ JARA
Marcela Podzemná je především malířka, ale zabývá
se ve své volné tvorbě i instalacemi a objekty. Často
kombinuje akrylové malby, šablony i spreje, tematizuje příměstský folklor a dobový kýč. Její dílo nepostrádá agitační apel, který směřuje k obecnějšímu zamyšlení nad stavem krajiny a našeho nejbližšího okolí.
Marcela Podzemná, Vítání jara
2010, akryl na desce, 66 × 70 cm
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Darovala Marcela Podzemná

6.

TAJEMNÉ KRAJINY
Karvinský rodák Roman Hudziec, absolvent malířského ateliéru Pavla Nešlehy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde působil i jako odborný
asistent, maluje především krajiny. Realistické, ale
i skryté a tajemné, vytvořené originální technikou
broušením akrylového nátěru na desce.
Roman Hudziec, Břeh
2008, akryl na desce, 125 × 51 cm
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Daroval Roman Hudziec
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7.

HRAVÉ PŘÍBĚHY
Umění Xenie Hoffmeisterové je neobyčejně zábavné
a vtipné. Pracuje v oboru užité graﬁky, scénograﬁe
a kostýmní tvorby a v posledních letech především
volné malby, graﬁky a keramiky. Obraz Změna designu je charakteristickou ukázkou „příběhů hravých
a dravých“ na pomezí sarkasmu a ironie. Dražitel
získá také autorčinu reprezentativní monograﬁi.
Xenie Hoffmeisterová, Změna designu
2010, akryl na plátně, 40 × 40 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Darovala Xenie Hoffmeisterová

8.

BENÁTSKÝ KARNEVAL
Jana Jirušová se věnuje individuální keramické tvorbě
od počátku devadesátých let. Mezi jejími inspiračními
zdroji vystupuje člověk, zejména žena. Velkou část
její tvorby představují ﬁgurální plastiky, vytváří také
soubory objektů komorních forem.
Jana Jirušová, Benátský karneval
2011, šamotová hlína, 30 × 48 cm
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Darovala Jana Jirušová
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GRAFICKÉ PRÁCE
9.

ZÁVODNÍK
Pro dílo Pavla Brázdy se nejlépe hodí označení
originální. Po vyhazovu z Akademie výtvarných
umění z politických důvodů byl nucen jít vlastní
cestou. Tak vznikl výtvarný styl hominismus – umění
o lidech a pro lidi. Brázdovo dílo společnost objevila
až po roce 1989 zásluhou časopisu Revolver Revue.
Do aukce Pavel Brázda věnoval graﬁky Závodníka
a ikonického Astronauta, symbolu časopisu Respekt.
Pavel Brázda, Závodník
2009, barevná litograﬁe, 35 × 50 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Daroval Pavel Brázda

10.

POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
Ilustrace Letící muž, kterou Petr Sís nakreslil u příležitosti pohřbu bývalého prezidenta v prosinci 2011, se
stala předlohou pro gobelín umístěný na pražském
letišti. Obraz znázorňoval ptačí hejno nad Prahou,
které svými obrysy tvoří letícího člověka, což je Sísův
častý výtvarný motiv. Gobelín byl slavnostně odhalen
9. prosince 2012 jako pocta Václavu Havlovi a vzpomínka na něj.
Petr Sís, Letící muž
2012, limitovaná edice tisku, signováno, 32 × 41 cm
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Daroval Petr Sís
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11.

DVA OBŘI
František Skála je český sochař, malíř, ilustrátor
dětských knih, hudebník a tanečník. Mistr druhého
života věcí v umění, instalací, obřadů a her. Umělec nostalgie věcí, které mizí, věcí, které stárnou,
a přírody, která inspiruje umění. Projevuje se jako
radikální mystiﬁkátor, zároveň však vyniká přesností
výtvarného jazyka a důsledností uměleckého výrazu
jak po stránce obsahové, tak řemeslné.
František Skála, Dva obři
2013, graﬁka suchá jehla, 40 × 30 cm
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Daroval František Skála

FANTAZIJNÍ SVĚT PETRA NIKLA
Petr Nikl, všestranný umělec – malíř, hudebník,
divadelník a tvůrce interaktivních výstav do aukce
věnoval své typicky křehké graﬁcké práce.
12. SÉRIE 3 DVOUBAREVNÝCH LITOGRAFIÍ

z cyklu Výhonky, autorský tisk, 70 × 70 cm
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
13. BEZ NÁZVU

litograﬁe z cyklu Výhonky, autorský tisk, 70 × 70 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
14. BEZ NÁZVU

litograﬁe z cyklu Výhonky, autorský tisk, 70 × 70 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Daroval Petr Nikl
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15.

VNITŘNÍ KRAJINY JAROSLAVA RÓNY
Význačný český sochař, malíř, graﬁk, zakladatel dnes
již legendární skupiny Tvrdohlaví autor pražského
pomníku Franze Kafky Jaroslav Róna o své malířské
tvorbě mluví jako o způsobu jak nejlépe zaznamenat
své pocity, své vnitřní krajiny.
Jaroslav Róna, Dáma na pobřeží
2012, barevná litograﬁe, autorský tisk, 50 × 70 cm
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Daroval Jaroslav Róna

JIŘÍ DAVID NEKONVENČNÍ
Umělec Jiří David patří k vůdčím postavám v utváření postmoderny v české kultuře od druhé poloviny
osmdesátých let. Řadě jeho nekonvenčních děl se
podařilo rozvířit debaty o současném českém umění.
16.

ZRCADLA
2007, serigraﬁe, 50 × 35 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Daroval Jiří David
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17.

V POKOJI
2000, serigraﬁe, autorský tisk, 35 × 50 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Daroval Jiří David

18.

KRUH A ČTVEREC
Akademickému malíři Jaroslavu Blažkovi patří
významné místo ve vývoji poválečného moderního
výtvarného umění. Přestože dlouhá léta žije a tvoří
v Praze, ve svém díle se stále vrací do rodných Kostic na Břeclavsku. Tam jsou kořeny jeho nezdolné
tvůrčí energie.
Jaroslav Blažek, Kruh se čtvercem
1985, suchá jehla, autorský tisk, 38 × 56 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Daroval Jaroslav Blažek
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19.

LIDSKÉ TĚLO OČIMA OLDŘICHA KULHÁNKA
Pět signovaných litograﬁí Oldřicha Kulhánka, význačného českého malíře, graﬁka, ilustrátora a autora
graﬁcké podoby českých bankovek, vytváří jedinečný
konvolut prací na téma vývoje lidského těla.
2011, konvolut pěti signovaných kamenorytů,
30 × 40 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Daroval UniCredit Private Banking

JEMNÁ IRONIE JIŘÍHO VOTRUBY
Český malíř, graﬁk a ilustrátor Jiří Votruba je umělec
s charakteristickým rukopisem. Ve světě je známá
jeho tvorba věnovaná kulturní a historické Praze.
Obrazy vystavoval na téměř padesáti samostatných
výstavách. Barevné graﬁky Revolucionář a Srdce patří
k jeho výrazným dílům s lehkou dávkou ironie.
20.

REVOLUCIONÁŘ
2011, barevná graﬁka, autorský tisk, 47 × 70 cm
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Daroval Jiří Votruba
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21.

SRDCE
2011, barevná graﬁka, autorský tisk, 57 × 70 cm
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Daroval Jiří Votruba

22.

HUMOR JIŘÍHO SLÍVY
Inteligentní humor výtvarníka a básníka Jiřího Slívy si
mnozí pamatují ještě z časopisu Dikobraz. Má stále
stejné účinky, lidé se u něj začínají bezděky usmívat.
Svět kaváren, vína a jazzu je plný hravosti, absurdity
i jemné ironie.
Jiří Slíva, Caffé de la Presse
2006, barevná litograﬁe, 45 × 60 cm
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Daroval Jiří Slíva
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23.

ROMANTICKÉ ZÁTIŠÍ
Světoznámý fotograf Robert Vano se ve Spojených
státech, kam emigroval, prosadil jako fotograf světových módních časopisů. Od roku 1990 žije v Praze,
v současné době je Robert Vano art directorem modelingové agentury Czechoslovak Models. Fotograﬁe
Still Life je ze sbírky The Platinum Collection.
Robert Vano, Still Life
2009, digitální tisk, signováno, 20 × 30 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Daroval Robert Vano

24.

POSLEDNÍ DOPIS
Vladimír Brunton je klasik mezi českými portrétními
fotografy. Pracuje téměř výhradně „postaru“ s velkoformátovým deskovým fotoaparátem a materiál
následně vlastnoručně zpracovává chemickým
procesem s využitím stříbrné želatiny. Touto technikou portrétoval řadu významných českých osobností,
jako jsou Miloš Forman či Jiří Mencl. Svým ojedinělým
přístupem po právu patří mezi naši fotograﬁckou elitu.
Vladimír Brunton, Poslední dopis
2013, 100 × 130 cm
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Daroval Vladimír Brunton
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VÁCLAV HAVEL OČIMA OLDŘICHA ŠKÁCHY
Oldřich Škácha byl členem skupiny disidentů vedené
Václavem Havlem a dalšími osobnostmi české
inteligence, po sametové revoluci se stal dvorním
fotografem Václava Havla, pracoval jako fotograf
na volné noze pro Kancelář prezidenta republiky.
Od roku 1996 spolupracuje s řadou českých vydavatelství a zabývá se fotografováním osobností českého
politického a kulturního života.
25.

VÁCLAV HAVEL PÍŠE OTEVŘENÝ DOPIS
PREZIDENTU HUSÁKOVI
1975, 45,5 × 33 cm
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Daroval Oldřich Škácha

26.

NA SÁZAVĚ SE ŽENOU OLGOU
1978, 45 × 33 cm
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Daroval Oldřich Škácha
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27.

FOTOKOLÁŽE JIŘÍHO KOČANDRLEHO
Jiří Kočandrle je designér, architekt a výtvarník, který
ve své tvorbě uplatňuje originální postupy – kresbu
na želatinovém krytu, kontinuální negativ, vlastní
optické děliče, kombinaci kresby s americkou retuší,
autorské ruční a tkané papíry. Je držitelem Národní
ceny za design 1994 za soubor předmětů osobní
potřeby z hutné lepenky a světové ceny za design
World Stars for Packaging Peking 2006 za tašku
s papírovou voštinou.
Nádraží, 30 × 42 cm
Hnízdo, 30 × 42 cm
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Daroval Jiří Kočandrle

28.

ČTENÁŘ
Fotograﬁe Barbory Prášilové mají svůj nezaměnitelný
styl, díky němuž již dosáhla řady úspěchů – dvakrát
se stala Fotografem roku Czech Grand Design, za rok
2009 a 2011, letos je jednou z ﬁnalistek prestižní
Hasselblad Masters Awards, dále je ambasadorkou
značky Quiksilver for Women. Autorka je absolventkou Institutu tvůrčí fotograﬁe Slezské univerzity
v Opavě a věnuje se zejména umělecké, volné módní
a portrétní fotograﬁi.
Barbora Prášilová, Fotograﬁe číslo 41
2013, signováno, 30 × 37 cm
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Darovala Barbora Prášilová
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29.

VOLCANO OD MOSERA
Ručně foukaná a broušená křišťálová váza VOLCANO ve vzácné barvě beryl je jedním z klenotů této
světoznámé značky. Autorem výtvarného návrhu je
dvojice sklářských designérů Ingrid Račková a David
Suchopárek tvořící pod společnou značkou Studio
IRDS.
Váza Volcano, výška 30 cm
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Darovaly Sklárny Moser

30.

RUDOLF STOCKAR OD MODERNISTY
Modernista, obchod, jehož předmětem zájmu je
český kubismus a také český design 20. století, nám
do aukce poskytl unikátní čajový a kávový soubor
od Rudolfa Stockara. Rudolf Stockar, mezi lety 1915
a 1927 ředitel Artělu – významného družstva výtvarných umělců, získal uznání zejména jako návrhář
keramiky, šperku a nábytku.
Čajový a kávový soubor (konvice a 2 šálky
s podšálky)
měkká kamenina, bílá glazura, hrany, výlevka
a ouška zlacená
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Daroval Modernista
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31.

WATERPROOF WHITE
Dvojici holínek, součást diplomové práce Maxima Velčovského, uvedlo do produkce studio Qubus a dodnes
patří mezi jeho nejvtipnější designérské počiny. Autor
pracuje s kontrastem formy obyčejného předmětu denní potřeby a bílého glazovaného porcelánu. Z opovrhovaného gumáku vzniká použitím luxusního materiálu
váza. Předmět, který původně bránil vodě vniknout
dovnitř, ji zadržuje. Zajímavé je, že autor nezachycuje
čistou formu holínky, ale její již mírně deformovaný tvar.
Maxim Velčovský, Waterproof White
2003, váza, porcelán, 27 × 15 × 39 cm
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Darovalo Qubus Design studio

32.

CIBULKA V PORCELÁNU
Také jste zatím všechno drobné kvítí dávali do skleničky, protože vám chyběla malá a praktická vázička?
S Cibulkou je tento problém vyřešen. Její autor, keramik
Antonín Tomášek, laureát ceny za Studentský design
Design centra České republiky z roku 2006, se ve svém
jemném a osobitém výrazu často nechává vést přírodními tvary, které jsou samy o sobě dokonalé. Cibulka,
inspirovaná hlízami rostlin, je ideální pro samostatnou
květinu s dlouhým stonkem či drobné kvítí.
Antonín Tomášek, vázička Cibulka
2006, porcelán, výška 13 cm
Vyvolávací cena sady tří váziček: 1 600 Kč
Daroval Antonín Tomášek
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33.

ŠPERK JAKO UMĚLECKÝ ORIGINÁL
V kolekci Virus, za kterou Daniel Pošta a Zdeněk
Vacek získali ocenění Czech Grand Design, se krystaly množí jako viry. Jejich řízený růst v chemických
roztocích vedl ke vzniku náhrdelníků balancujících
na hranci šperku a uměleckého konceptu, kdy jsou
netradiční materiály transformovány do efektních
objektů. Každý náhrdelník je originál.
Vyvolávací cena: 10 500 Kč
Darovali Daniel Pošta a Zdeněk Vacek,
studio ZORYA

34.

DESIGNOVÝ ŠPERK
Beldafactory vytváří především zlaté a stříbrné
designové šperky a malé kovové objekty. Dědicové
ﬁrmy Belda a spol. stále uplatňují tradiční řemeslné
techniky při výrobě i restaurování historických předmětů a šperků. Beldafactory se nyní věnuje převážně
výrobě moderního šperku podle vlastních návrhů
a spolupracuje s mnoha současnými designéry, jako
jsou Eva Jiřičná a Michal Froněk.
Set náušnice a řetízek s přívěskem
– stříbro a granát
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Darovala BeldaFactory
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35.

BAROK PERLY
Věděli jste, že perla může růst až několik let? Barok
perly pocházejí z chovů v čínské Šanghaji, název
perel je odvozen z jejich jedinečného nepravidelného
tvaru. Barok perly jsou sladkovodní a jejich unikátnost
spočívá v tom, že jsou tvořeny tkání, jsou přirozené,
složené pouze z čisté perletě. Bílý perlový náhrdelník
se bude hodit ke každé barvě ve vašem šatníku.
Náhrdelník z barok perel
46 cm, velikost perel 12–13 mm
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Darovala Kateřina Sochorová, BAROK PERLY

36.

UNIKÁTNÍ ŠATY S POTISKEM
Klára Nademlýnská, úspěšná česká návrhářka, má
mnohé zkušenosti také z pařížského světa módy.
V roce 1994 představila svou první autorskou kolekci
a o čtyři roky později vytvořila vlastní značku a otevřela si butik v Dlouhé ulici v Praze. Model darovaný
do aukce je z kolekce Jaro/Léto 2013 a byl vyroben
v limitovaném počtu pěti kusů. Šaty jsou zdobené
rašením s graﬁckým potiskem na úpletu, kombinované s tylovými vsadkami.
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Darovala Klára Nademlýnská
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37.

MUCHA ZE SBÍRKY IVANA LENDLA
Reprodukce plakátu Alfonse Muchy, součást výstavy Ivan
Lendl: Alfons Mucha v pražském Obecním domě, pochází ze speciální tiskařské dílny, kde maximální barevnou
věrnost předlohám garantují nejmodernější technologie.
Veškeré tiskové parametry byly nastavovány v přímém
kontaktu s původními plakáty. Jsou tak blízko originálům
jako žádné jiné z minulých let. Plakát Umění / Les Arts
/ Tanec (1898) pochází ze sbírky slavného tenisty Ivana
Lendla, kterou nyní spravuje Nadační fond Richarda Fuxy.
Reprodukce je podepsána Ivanem Lendlem.
Alfons Mucha: Umění / Les Arts / Tanec
1898, reprodukce plakátu, 36 × 57 cm
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Darovali Marina Votrubová a Karel Nováček

38.

DEKORATIVNÍ PÍSKOVEC Z ČÍNY
Pískovec je zpevněná usazená hornina, vzniká
stmelením zrn, nejčastěji křemene a živců. Složení
pískovce se liší podle místa výskytu, krásná je jeho
bohatá barevnost přecházející od šedé přes žlutou až
k červené.
23 × 18 × 3,3 cm / 1,47 kg
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Darovala Mineralia Czech Republic
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39.

LEŠTĚNÝ LAPIS LAZULI Z AFGHÁNISTÁNU
Název lapis lazuli pochází z arabštiny a reﬂektuje
výraznou modrou barvu kamene. Tento drahý kámen
obsahuje všechny barvy noční oblohy. Zlatý třpyt
na lapisu lazuli tvoří malé kousky pyritu, kterými je
tento drahý kámen poset jako noční obloha hvězdami.
30 × 21 × 10 cm / 9,76 kg
Vyvolávací cena: 27 000 Kč
Darovala Mineralia Czech Republic

40.

DEKORATIVNÍ RŮŽENÍN Z MADAGASKARU
Růženín je průsvitná až průhledná odrůda křemene
s růžovou barvou. Jeho barva je způsobena přítomností malého množství manganu. Krystaly růženínu
jsou velmi vzácné; obvykle se nacházejí v podobě celistvých kusů, které mohou být řezány nebo broušeny
ve tvaru čočkovce nebo jako korále.
25 × 14 × 13 cm / 5,97 kg
Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Darovala Mineralia Czech Republic
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41.

SOPRANISTKA PRETTY YENDE
Nenechte si ujít koncert Pretty Yende v doprovodu
Pražské komorní ﬁlharmonie 27. ledna 2014 v Obecním domě. Osmadvacetiletá jihoafrická sopranistka
Pretty Yende zazářila v newyorské Metropolitní
opeře, kde debutovala jako Adèle po boku Juana
Diega Flóreze v Rossiniho opeře Le comte Ory. Kritika při hodnocení jejího výkonu nešetřila superlativy.
Úspěch byl o to větší, že se roli naučila za pouhý
týden! Připravené jsou pro vás dvě vstupenky první
kategorie.
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Darovala Agentura Nachtigall Artists

42.

OÁZA KLIDU V SAMÉM SRDCI PRAHY
Vychutnejte si dvouhodinový „časový rituál“ pro dvě
osoby v luxusních lázních hotelu Mandarin Oriental,
který vás zbaví napětí a nabije vás novou silou. Lázně
hotelu Mandarin Oriental nabízejí pod názvem Time
Rituals netradiční regenerační procedury, kdy si hosté
rezervují spíše čas než konkrétní ošetření. Jen tak je
možné zvolit kombinaci postupů a procedur, které
jsou vám šité na míru a odpovídají vašim přáním a potřebám právě v den návštěvy.
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Daroval Hotel Mandarin Oriental Prague
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43.

VÍKEND V PARKHOTELU PRŮHONICE
Užijte si klidný víkend v Parkhotelu Průhonice, který
se nachází nedaleko průhonického zámku a parku,
který je na seznamu světového dědictví UNESCO.
Hotel nabízí restauraci s krbem a letní terasou, kde
se podávají tradiční jídla a rybí speciality. K dispozici
jsou salonky vhodné k pořádání ﬁremních i rodinných
akcí. V Parkhotelu byl ubytován švédský královský
pár Carl XVI. Gustaf a Silvia, Václav Havel či Karel
Schwarzenberg. Součástí pobytu pro dva s polopenzí
je volná vstupenka do Průhonického parku.
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Daroval Parkhotel Průhonice

44.

VEČEŘE JAKO NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK
O jídle přemýšlíme jinak. Chceme, aby vám přineslo
nevšední zážitek. První sousto probouzí zvědavost,
druhé přináší soustředěné vnímání, závěrečná sousta
rozvášní emoce, vzbuzují pocit nenasycené chuti
a dychtivost po dalším chodu. Naše malá jídla párujeme s malými degustačními nápoji – nejen s víny, ale
také s ovocnými šťávami a pivy. Pozvánka platí pro
dvě osoby.
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Daroval La Degustation Bohême Bourgeoise
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45.

VYHLÁŠENÉ COTTOCRUDO
Zajímáte se o nejnovější gastronomické trendy? Pak
je pro vás nově otevřená stylová italská restaurace,
bar a lounge CottoCrudo (doslova „vařený a syrový”)
v hotelu Four Seasons ideálním místem. Oceníte
moderní menu založené na klasických italských
receptech, centrálně umístěnou kulinářskou stanici
či variabilní sezení. Tříchodové menu pro dva připraví
vyhlášený šéfkuchař Richard Fuchs.
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
Daroval Hotel Four Seasons/ restaurace
CottoCrudo

46.

ŠKOLA VAŘENÍ PRO KAŽDÉHO
Jakou máte rádi kuchyni? Francouzskou, italskou,
nebo dáváte přednost japonskému sushi? Vyberte
si některý z kurzů školy vaření Chefparade, které
jsou určené začátečníkům i pokročilým, a nechte se
pod vedením zkušeného šéfkuchaře zasvětit do tajů
některé světové kuchyně.
Vyvolávací cena: 900 Kč
Darovala Škola vaření Chefparade
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47.

DERBY PRAŽSKÝCH „S“
Dlouhodobě nejvýznamnější a nejúspěšnější klub
českého fotbalu vám nabízí dvě vstupenky do VIP
sekce na Derby pražských „S“. Součástí aukčního
balíčku jsou i zápasové dresy Tomáše Ujfalušiho
a Davida Lafaty, oba podepsané všemi hráči A týmu
AC Sparta Praha.
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Daroval AC Sparta Praha

48.

CURLING S MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY
Věděli jste, že je curling původem ze Skotska a že se
hraje již pět set let? Je to komplexní sport založený
na jednoduchém nápadu, vyžaduje obratnost i strategické uvažování. Jaké je to poslat kameny po ledové
ploše tak, aby se zastavily co nejblíže středu kruhu, si
můžete vyzkoušet v týmu našeho nejlepšího „curlera“
Jiřího Snítila.
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Daroval AC Jiří Snítil
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49.

STARTOVNÍ ČÍSLO PIM
Exkluzivní startovní číslo, díky kterému si budete
moci vychutnat první metry běžeckého závodu, jako
byste patřili do nejužší světové vytrvalecké špičky.
Budete startovat zčela závodu po boku těch nejlepších atletů, uvidíte, jak se rozcvičují, soustřeďují a v jakém tempu vystartují. Můžete si vybrat půlmaraton,
maraton či večerní běh Prahou.
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Daroval Prague International Marathon

50.

EASY RIDER
Máte chuť přičichnout k legendárnímu světu
Harley-Davidson? Zkuste si vlastní demo jízdu
na Harley-Davidson. Právě svezení na zapůjčeném
modelu XL 1200C Sportster Custom nabízí tu nejlepší příležitost. Přejeme vám „lehkou jízdu“, velké
zážitky a bezpečný návrat.
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Daroval Harley-Davidson Praha
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51.

DAR SLAVNÝCH FILMAŘŮ
Zdeněk a Jan Svěrákovi, neodmyslitelné ikony českého ﬁlmu. Jan Svěrák, český Steven Spielberg a jeden
z nejúspěšnějších režisérů současnosti, a Zdeněk
Svěrák, známý herec, režisér, scenárista i dramatik
v jedné osobě, do aukce věnovali americký plakát
Kolji z roku 1997 a knížku Vratné lahve, která vyšla
v limitovaném nákladu určeném pouze štábu a hercům. To vše i s autogramy slavného otce i syna.
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Daroval Jan Svěrák

52.

NEJEN O HVĚZDÁCH S JIŘÍM GRYGAREM
O planetce 3336 Grygar jste možná neslyšeli, ale Jiřího Grygara, významného popularizátora vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, jistě
znáte. Nyní máte možnost se s ním osobně setkat
v Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově.
V Astronomickém pavilonu se dozvíte zajímavosti
z Oddělení galaxií a planetárních systémů, můžete
pozorovat oblohu dalekohledy na terase i v kopuli.
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Daroval Jiří Grygar
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53.

OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE INSIGHTS
DISCOVERY
Získejte osobní zprávu Insights a dvouhodinový minikoučink, jak na sobě dál pracovat, od profesionálního lektora a kouče z konzultantské ﬁrmy Develor,
výhradního zástupce systému INSIGHTS ve střední
Evropě. Insights je jedním z nejpropracovanějších
systémů rozvoje jednotlivců, týmů i organizací. Je
založený na výzkumech Carla G. Junga a speciﬁcky navržen pro využití v business praxi. Už několik
desetiletí pomáhá tento systém profesionálům při
porozumění sobě i ostatním.
Vyvolávací cena: 6 500 Kč
Darovala ﬁrma Develor

54.

PROFESIONÁLNÍ MEDIÁLNÍ TRÉNING
Novinářka Barbora Tachecí drtí hosty svými otázkami, ale také učí, jak se s novinářským tlakem vypořádat. Nabízí dvoufázový, celkem tříhodinový mediální
tréning, ve kterém vás seznámí s pravidly úspěšné komunikace s novináři a přímo před kamerou vyzkouší
vaše schopnosti v praxi. Ukáže, jak se na televizní
vystoupení připravit, jak zvládat konﬂiktní situace
a jaká je právě pro vás optimální forma vystupování.
V případě zájmu se s vámi bude věnovat i krizové
komunikaci.
Vyvolávací cena: 11 000 Kč
Darovala Barbora Tachecí
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NOVÉ LÍČENÍ
Všechno
je matné!

SKVĚLÝCH
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a její velké
lásky

milujeme

55.

ROK VE STYLU CELEBRIT
Zajímáte se o aktuální módní trendy a životní styl
slavných hvězd? Časopis InStyle vás tímto velkým světem zasvěceně provede. Vedle ročního předplatného
časopisu získáte navíc možnost zažít na vlastní kůži,
jak to vypadá, když se fotí celebrita. S jakou hvězdou
se budete moci osobně setkat, se včas dozvíte.
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Daroval časopis InStyle

Šaty, které

HLAVNÍ
TRENDY
SEZONY
&JAK
NA NĚ

COV_10.indd 1

9.9.13 10:23

56.

V NOVÉM HNÍZDĚ
Plánujete nový design kuchyně, obývacího pokoje
či ložnice nebo jen menší změny v podobě redekorace stávajícího interiéru? Interiérová designérka
Štěpánka Pečenková, zakladatelka ﬁrmy Cosy Nest,
vám na míru vytvoří kompletní návrh nové dispozice
pokoje včetně výběru vhodného nábytku, podlahové
krytiny, osvětlení a doplňků nebo pro vás navrhne
proměnu barevného ladění interiéru včetně pomoci
s realizací.
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Darovala Štěpánka Pečenková
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57.

STAVBA ROKU ARCHITEKTA PLESKOTA
Za dobu své existence posbírala budova ústředí
ČSOB v Radlicích architekta Josefa Pleskota celou
řadu ocenění od ekologické ceny LEED až po Stavbu roku. Budova je výjimečná nejen ekologickým
provozem, ale i citlivým zasazením do okolí a množstvím zeleně od střešní zahrady po rostliny v interiéru.
Prohlídka pro nejvýše deset osob.
Vyvolávací cena: 500 Kč
Darovala Skupina ČSOB

58.

VÝJIMEČNÁ STAVBA
Nenechte si ujít jedinečnou možnost prohlédnout si
Národní technickou knihovnu, jednu z nejzdařilejších
porevolučních staveb přímo s jejími autory z ateliéru
Projektil. Tato stavba, oceněná hlavní cenou prestižní
Grand Prix architektů, je výjimečným příkladem veřejné stavby vzešlé z otevřené architektonické soutěže.
Knihovna navržená jako jeden fungující organismus
skvěle vyjadřuje otevřenost veřejné instituce. Dražitel
získá katalog Projektilu.
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Darovali Projektil architekti
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59.

DŮM JAKO KOPEC
Už jste někdy viděli dům, který vypadá jako kopec
a splývá s okolní krajinou? Taková je úspěšná realizace
ateliéru Projektil, stavba centra ekologických aktivit
Sluňákov v Horce nad Moravou, oceněná hlavní cenou Grand Prix architektů i cenou ministra životního
prostředí. Sluňákov má veřejnosti přiblížit ekologické
myšlení i úlohu člověka v přírodě, zároveň je vstupní
branou do Litovelského Pomoraví. Vy si tuto výjimečnou stavbu budete moci prohlédnout přímo s autory
z ateliéru Projektil. Dražitel získá katalog Projektilu.
Vyvolávací cena: 6 300 Kč
Darovali Projektil architekti

60.

VILA TUGENDHAT ZNOVUZROZENÁ
Slyšeli jste o unikátní onyxové stěně v interiéru brněnské vily Tugendhat, která je tak tenká, že propouští
sluneční paprsky? Slavná vila Tugendhat architekta
Ludwiga Miese van der Rohe z let 1929–1930, chráněná památka UNESCO, se po celkové rekonstrukci
znovu otevřela veřejnosti. Prohlídka pro čtyři osoby.
Vyvolávací cena: 900 Kč
Darovalo Muzeum města Brna
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61.

DEN NA VINICI
Láká vás zažít den v roli vinaře? Zkusit si zimní řez, zelené práce či pomoc na vinobraní – práci s pásovým
traktorem a lahvování vín? Těší se na vás Jiří Šebela,
oceňovaný tvůrce autentických vín, který vás provede
nejen dnem ve vinohradu, ale i degustací, prohlídkou
starobylých Dolních Kounic a všech viničních tratí.
Tento skvělý zážitek můžete vychutnat ve dvou,
zahrnuto je též ubytování na jednu noc.
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Daroval Jiří Šebela, Vinařství Dva duby, Dolní
Kounice

62.

CHOVATELEM V ZOO NA JEDEN DEN
Tento speciální program je určen pro všechny milovníky zvířat, kteří v dětství chtěli krmit lvy, pečovat
o slony, hledět do očí žirafě či chovat anakondu, ale
profesní život je zavál jinam. Tento výjimečný den si
můžete užít sami či ve dvojici.
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Darovalo ZOO Praha
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STAŇTE SE PŘÍTELEM UMĚNÍ
S členskou legitimací Přítel Centra současného umění
DOX získáte neomezený vstup pro dvě osoby na všechny vernisáže, výstavy, přednášky a komentované
prohlídky a spoustu dalších výhod na celý rok. Centrum
DOX je unikátní multifunkční prostor, bývalá továrna,
kterou na centrum umění, designu, performance a architektury zdařile proměnil architekt Ivan Kroupa.
63. Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Udělejte radost své rodině či přátelům a věnujte jim
jednoroční členství pro dva dospělé a dvě děti. Díky
členské legitimaci Rodina se můžete účastnit speciálních akcí pro rodiče s dětmi.
64. Vyvolávací cena: 1 600 Kč
Darovalo Centrum současného umění DOX

JEDINEČNÁ ATMOSFÉRA „ČINOHERÁKU“
Jedinečnou atmosféru Činoherního klubu popsal
Leoš Suchařípa těmito dosud platnými slovy: „Když
začalo divadlo Činoherní klub, bylo to divadlo herců,
které inspirovali režiséři. To je jádro všeho, co Činoherní klub je, byl, a pokud pánbůh dopustí, bude.
Jinak to není možné formulovat.“ Vyberte si jakékoliv
představení ze sezony 2013/2014. Dražíme celkem
dvě poukázky pro dvě osoby.
65. Vyvolávací cena: 600 Kč
66. Vyvolávací cena: 600 Kč
Daroval Činoherní klub

56

DOBROČINNÁ AUKCE 2013 | WWW.DOBROCINNAAUKCE.CZ

TICHÁ AUKCE

67.

POZVÁNKA DO DIVADLA V DLOUHÉ
V žánrově širokém repertoáru Divadla v Dlouhé
najdete dramatické příběhy (Slečna Jairová, Eyolfek),
komedie (Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120
minutách, Oněgin byl Rusák) i rodinná představení.
Divadlo hraje již osmnáctou sezonu a za svou tvorbu
získalo řadu ocenění odborné kritiky a neméně
diváckých cen.
Vyvolávací cena: 600 Kč
Darovalo Divadlo v Dlouhé

68.

NESTÁRNOUCÍ GÉNIUS JÁRA CIMRMAN
Zveme vás do Žižkovského divadla, kde má domácí
scénu Divadlo Járy Cimrmana. Vstupenky na představení bývají beznadějně vyprodané a my vám nyní
nabízíme dvě, na jednu z patnácti her Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka s tematikou ﬁktivního českého
génia Járy Cimrmana.
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Darovalo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
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69.

DESETILETÉ PORTSKÉ
Toto mimořádné portské v dekantační nádobě pochází
z oblasti Douro DOC a průměrné stáří je právě deset
let. Sytá, cihlově červená barva, aroma vlašských ořechů s tóny kořenitosti a rozinek. V chuti plné a intenzivní, sametová tříslovina s dlouhým závěrem.
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Darovalo VinoPortugal
VINAŘSTVÍ TETUR, VELKÉ BÍLOVICE
Vinařství se od roku 1992 přirozeně rozvíjelo
od malého vinného sklepa až po moderní vinařství.
Přesto neopouští ﬁlozoﬁi menších rodinných
podniků a uchovává si osobní přístup, vstřícnost
a otevřenost. Vinařství zpracovává dvanáct bílých
a jedenáct červených odrůd v mnoha kvalitativních
skupinách. Značka Tetur je často spojována s výrobou
aromatických odrůd Irsai Oliver a Muškát moravský.
70.

IRSAI OLIVER 2011, KABINET, POLOSUCHÉ
Zlatá medaile Salon vín ČR 2013, Stříbrná medaile AWC
Vídeň 2012, Salon vín 2012, Forum Moravium 2012,
Zlatá medaile Prešov Muvina 2012

Velmi úspěšné víno posledních let, které je stále oblíbenější. Má zelenožlutou barvu, jemnou muškátovokořenitou vůni a příjemnou ovocnou chuť s pikantní
kyselinkou, která dává vínu svěžest.
Vyvolávací cena: 400 Kč
Darovalo Vinařství Tetur, Velké Bílovice
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VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK, MIKULOV
Cit pro dobré víno je Mikulovsku vlastní, získat jej však
trvá někdy celé generace. V rodině Volaříků poctivě
pěstují lásku k vínu od druhé světové války, kdy se
zakladatel rodinné tradice, Leopold Volařík, naučil
vinařskému umění od německých starousedlíků.
Vinařství nyní obhospodařuje osmdesát hektarů
vlastních vinic, z toho 4,2 ha v režimu ekologického
zemědělství. Při pěstování klade důraz na kvalitu
hrozna, terroir, šetrný přístup k hroznům i vinicím.
71.

RYZLINK RÝNSKÝ (PURMICE) 2012,
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ
Zlatá medaile Valtické vinné trhy 2013

Víno je kategorie terroir, z viniční tratě Železná. Ve vůni
je silný kovový minerál, typický pro „vlašáky“ z Perné,
ale lze v ní objevit i lípu srdčitou s meruňkovým nádechem. Chuť je opět silně minerální, terroirní, s dochutí
po zkorodovaném železe s příjemnou kyselinkou.
Vyvolávací cena: 600 Kč
Darovalo Vinařství Volařík, Mikulov
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Nadace VIA
Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace – od svého vzniku v roce 1997 jsme podpořili
3200 dobročinných projektů částkou přesahující 260 milionů Kč. Jsme největším soukromým podporovatelem
komunitního rozvoje v Čechách a na Moravě. Vycházíme z přesvědčení, že odpovědnost a ochota podílet se
na správě věcí veřejných a starost o své okolí jsou nezbytnými předpoklady života ve svobodné společnosti.
Proto podporujeme aktivní lidi a iniciativy, jež rozvíjejí komunitní život českých obcí a měst, posilujeme neziskové
organizace a investujeme do jejich rozvoje a pomáháme obnovovat zpřetrhané tradice ﬁlantropie a dárcovství.
Jiří Bárta
jiri.barta@nadacevia.cz
777 715 455

Petra Krystiánová
petra.krystianova@nadacevia.cz
732 983 118

Jana Pacalová
jana.pacalova@nadacevia.cz
732 389 763

Jihomoravská komunitní nadace
Jihomoravská komunitní nadace vznikla v roce 2008 a působí na území Břeclavska a Hodonínska, kde
podporuje kulturní, výchovné, ekologické, sportovní a další veřejně prospěšné projekty. Podporuje činnost
lidí, kterým není lhostejný osud místa, ve kterém žijí a kde vychovávají své potomky. Během své existence
podpořila na 40 projektů částkou přesahující půl milionu korun.
Zlata Maděřičová
zlata@jmkn.cz
777 112 437

Asociace komunitních nadací
Asociace komunitních nadací byla založena na podzim 2006. Jejím cílem je podporovat v České republice
rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi nebo nadačními fondy chtějí stát,
podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci a popularizovat myšlenku působení komunitních nadací.
Tomáš Krejčí
tomas@komunitninadace.cz
602 942 728
Členy asociace jsou:
Ústecká komunitní nadace, Komunitní nadace Blanicko-Otavská, Nadační fond Via Vitae,
Jihomoravská komunitní nadace, Nadace Veronica, Nadace VIA, NETT, o. s., PODNOS, o. s.,
Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci.
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