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Milí přátelé,
Nadace Via vznikla před 21 lety a slovo filantropie znal tehdy jen málokdo.

DÍKY VAŠ IM DA R Ů M…
BUDE V Č ES KU VÍC E DĚT Í
A ML A DÝC H LIDÍ PO MÁ HAT DR U HÝM

A i když se leccos v Česku daří, nemáme vyhráno. Podle výzkumu Gallupova institutu jsme stále
ve spodní polovině žebříčku, který ukazuje, jak lidé v jednotlivých zemích světa pečují o své okolí

Někdo běhá pro zdraví a třída Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové běhá také pro naději.

a nezištně darují druhým. Témata, se kterými jsme vstoupili před více než 20 lety do veřejného prostoru,

Jejich kamarádka Aneta bohužel podlehla onkologickému onemocnění a studenti se rozhodli udělat

jsou stále důležitá. Proto v Nadaci Via budeme i nadále otevírat cesty k umění žít spolu a umění darovat.

něco proto, aby dali naději na život dalším dětem se stejnou diagnózou. Uspořádali charitativní běh
a výtěžek 55 725 Kč věnovali na konto Anetka pro dětské onkologické pacienty.

A proto se scházíme i dnes večer.
Krásný filantropický večer vám za Nadaci Via přejí

Tento a další týmy dětí a mládeže od nás v rámci programu Dobro‑druzi získaly vzdělání, finance

David Fojtík, předseda správní rady a Jiří Bárta, ředitel

i metodickou podporu pro uspořádání benefičních akcí, které pomůžou konkrétním lidem v jejich okolí
nebo také domovům pro seniory, dětským domovům, zvířecím útulkům atd. Až 80 % dětí v podobných
aktivitách pokračuje i bez naší pomoci.

CO NÁS Č E K Á D N E S V E Č ER
Dobročinný večer vám již podvanácté nabídne to nejlepší z českého umění a designu, ale přináší také
zcela nevšední zážitky – společenské, sportovní, kulinářské a filantropické.
Všechny položky do aukce nám jejich autoři věnovali zdarma a celý výtěžek z dražby tak můžeme
investovat do programů Nadace Via. Děkujeme!
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DÍK Y VAŠ I M DA R Ů M …
BU DE VÍ C E L I D Í V Ě Ř I T V E V L ASTNÍ SÍ LY
A S PO LE Č N Ě P Ř I J M OU Z OD P OV ĚD NOST
ZA M Í S TO, K D E Ž I J Í
V obci Krásno v Karlovarském kraji chyběl venkovní prostor pro konání akcí, setkávání lidí i pro relaxaci.
Parta místních se to rozhodla změnit. Vybrali si městský park s renesanční zvonicí, který citlivě upravují,
aby odpovídal potřebám obyvatel a současně zachoval genia loci v sousedství kostela a bývalého
hřbitova. Projekt společné obnovy parku spojuje nejen místní spolky, ale i mladou a starší generaci
a pomáhá v Krásně rozhýbávat společenský život.
Díky výtěžku aukce podpoříme v několika komunitních programech podobné projekty, kdy se lidé sami
rozhodnou a spojí své síly na úpravu zanedbaného prostranství ve svém okolí nebo uspořádají společnou
sousedskou akci. Od nás získají nejen grant, ale pomáháme jim i konzultacemi na míru a vzděláváním,
aby ve svých aktivitách uměli pokračovat i bez naší pomoci. Cílem těchto programů je posilovat vazbu
lidí k místu, kde žijí, zlepšovat spolupráci, mezilidské vztahy a tvořit v Česku místa, kde se dobře žije.

DÍKY VAŠ IM DA R Ů M…
ZVÝŠ ÍME DO PA D PR ÁC E NA DAC E VIA
Z aukčního výtěžku půjde část financí také na provoz a rozvoj fundraisingu Nadace Via. To nám umožní
podporovat každý rok stovky komunitních a filantropických projektů, růst a zvyšovat náš dopad.
Díky Nadaci Via se v Česku zvyšuje:
•

přemosťující sociální kapitál = osobní vztahy mezi lidmi a skupinami napříč společností,

•

občanská angažovanost = roste počet lidí zapojených do života obce / veřejného prostoru,

•

důvěra mezi lidmi,

•

soukromé dárcovství a ochota pomáhat ve svém okolí.

A naše dvacetiletá stopa vypadá v číslech takto:
•

podpořili jsme téměř 5 tisíc komunitních, filantropických a rozvojových
iniciativ v Česku a dalších zemích střední a východní Evropy,

•

celkově jsme v grantech rozdělili více než 330 mil. Kč,

•

více než 130 mil. Kč jsme investovali do vzdělání a rozvoje lidí ochotných věnovat
svůj čas a energii péči o své okolí, lidí budujících sociální podniky a také do rozvoje
štědrosti dětí a mladých lidí.
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VEŘ EJNÁ AU KC E
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2 / GRAVELLI: SET DÁMSKÝCH ŠPERKŮ
Je sexy, odvážný a maximálně příjemný k běžnému nošení.
Řeč je o betonu. Česká značka Gravelli věnovala do aukce
náramek, náušnice a přívěsek na krk ze své nové kolekce,
ve které hraje hlavní roli beton v kombinaci s chirurgickou ocelí
a růžovým zlatem. Díky nové technologii je beton nanesen
ve velmi tenké vrstvě, a tak mají všechny šperky překvapivě
nízkou hmotnost.
Darovalo Gravelli
2018, beton, chirurgická ocel, růžové zlato,
rozměry dárkového balení max. 30 x 30 x 10 cm
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

1 / TEAMBUILDING NA VINICI

3 / DEGUSTACE ŠALDORFSKÉHO KRAVÁKU

A RYZLINK VLAŠSKÝ 2009

NA KRAVÍ HOŘE

Chcete poznat, jak vypadá den pálavských vinařů, a zároveň při zelených pracích na vinicích utužit své

Jedna odrůda, jeden ročník, jeden kopec, různí vinaři.

pracovní nebo rodinné vztahy? Vydražte si v naší aukci teambuilding na vinici. Sladkou odměnou pro vás

Na společné technologii, láhvi i etiketě se dokázali shodnout

bude degustace vybraných vín vinařství Mikrosvín ve sklípku v Dolních Dunajovicích. Jako dárek získáte

vinaři ze znojemské Kraví hory. Výsledkem je Šaldorfský Kravák,

láhev archivního Ryzlinku vlašského 2009 z Liščího vrchu, který je k dostání pouze v archivním sklepě

100% Sauvignon blanc, jehož hrozny jsou kvašeny přírodními

tohoto vinařství.

kvasinkami z vinice. Kravák je víno divoké a osobité, bez příkras.
Přijeďte ho ochutnat přímo na Kraví horu s výkladem místních

Darovalo Vinařství Mikrosvín Mikulov

vinařů a aktuální sadu Kraváků 2017 si z degustace odvezete

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

jako dárek domů.
Daroval Spolek Nový Šaldorf
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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4 / PATRIK HÁBL: HORA

6 / RÜCKL: KRAKATIT

Patrik Hábl, malíř pracující nejen s obrazem, ale i s prostorem.

Jedinečná křišťálová váza Krakatit, kterou sklárna Rückl

Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou a cenou Europol.

vytvořila speciálně pro Dobročinnou aukci Nadace Via.

Vytvořil řadu prostorových vstupů současného umění do

Umělecký ředitel sklárny Rony Plesl pro ni navrhl unikátní

významných historických staveb, např. Anežského kláštera.

brus a na její výrobu osobně dohlížel. K váze je navíc přiložena

Koncem roku 2016 na sebe upozornil výstavou v tradičním

poukázka na prohlídku sklárny Rückl pro dvě osoby, a tak se

japonském domě Takeda House v japonské Takaoce.

budete moci osobně přesvědčit o mistrovství nižborských

Nově spolupracuje s architektem Stanislavem Fialou na

sklářů a brusičů.

výtvarných realizacích v palácích Drn a Špork.
Daroval Rückl, design Rony Plesl
Daroval Patrik Hábl

2018, křišťál, 26 cm

2013, olej na papíře, 100 x 70 cm

Vyvolávací cena: 17 000 Kč

Vyvolávací cena: 28 000 Kč

5 / DEN SE ZÁŽITKOVOU GASTRONOMIÍ

7 / DOMÁCÍ VEPŘOVÉ HODY S ŘEZNÍKEM FRANTIŠKEM
KŠÁNOU

Hostíte rádi své přátele a láká vás představa, že je nadchnete
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něčím výjimečným? Vydražte si den se zážitkovou gastronomií

Chtěli byste si vyrobit vlastní jitrnice, jelítka, tlačenku či

a uvařte pod vedením zkušených vinařů Kamila Piálka a Jardy

jiné zabijačkové pochoutky? Řezníci z Ambiente pro vás

Jägera ze Šaldorfského vinařství Piálek & Jäger degustační

zajistí přeštíka a u vás na zahradě či na místě, na kterém se

pětichodové menu, kterým pohostíte až čtyři své přátele.

dohodnete, z něj společně s vámi vše připraví. Na vás je jen

Dozvíte se, jaká vína servírovat k jednotlivým chodům, a těšit se

vybrat si termín v době masopustu. Z aukce si navíc odnesete

můžete i na degustaci a prohlídku sklepů Nový Šaldorf.

malou ochutnávku.

Darovalo Vinařství Piálek & Jäger

Darovalo Naše maso, Ambiente

Vyvolávací cena: 8 000 Kč

Vyvolávací cena: 15 000 Kč
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9 / TRÉNINK S OLYMPIJSKÝM VÍTĚZEM
JAROSLAVEM KULHAVÝM V ČELADNÉ
Je třetí dubnový týden, vy jste v Čeladné a přesně v 10 hodin
vyrážíte na trénink s Jaroslavem Kulhavým – olympijským
vítězem z Londýna, několikanásobným vítězem Cape Epic,
bikerem stáje Specialized Racing. Mužem, který v kategorii
cross country vyhrál vše, co šlo. Čeká vás 70 km v terénu, nebo
120 km na silnici. Výběr bude na vás a na tyhle 4 hodiny v sedle
nikdy nezapomenete!
Daroval Jaroslav Kulhavý
Vyvolávací cena: 30 000 Kč

8 / KRIŠTOF KINTERA: KONEC NEMÁ ZAČÁTEK

10 / VELKÁ VLNA…

Krištof Kintera, absolvent AVU, spoluzakladatel experimentální divadelní skupiny Jednotka a autor

… aneb příležitost pro všechny: vystupme na pár minut

výtvarné koncepce každoročního festivalu 4+4 dny v pohybu je v současnosti jedním z nejznámějších

z rozbouřených vod dražebních soubojů a nechme se unést

českých umělců. Velký úspěch sklidily jeho pražské atypické pomníky, ale také současná pohyblivá

velkou vlnou filantropie!

díla, kterým nejenomže nechybí složitý mechanismus, ale ani hravost a vtip. Kryštof Kintera byl třikrát
nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého.
Daroval Krištof Kintera
2007, spray, 103 x 73 cm
Vyvolávací cena: 44 000 Kč
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12 / FREE CIRCLE: ELEGANTNÍ CYKLISTICKÝ OBLEK
Zdánlivě protichůdný kontrast – eleganci a cyklistiku – smiřuje
s úspěchem česká oděvní značka Free Circle. Jejich elegantní
a nadčasová móda pro cyklisty se pyšní titulem Czech
Grand Design. Vyzkoušejte i vy na cestě do práce spojení
stylu kancelářského oblečení s prvky cyklistického vybavení.
Tým Free Circle věnoval do aukce kostkované pánské sako
a kalhoty, velikost 50, barva tmavošedá – hnědá.
Daroval tým Free Circle
Vyvolávací cena: 26 000 Kč

11 / FILANTROPICKÝ RODINNÝ DEN ZAKONČENÝ VEČEŘÍ V ZÁTIŠÍ

13 / LASVIT: CRYSTAL ROCK

Rádi byste svým dětem zprostředkovali trochu jiný pohled na svět? Chcete, aby viděly, že ne každý se má

Kolekci ručně foukaných skleněných váz Crystal Rock

tak dobře? Aby mohly přiložit ruku k dílu a aby si vyzkoušely, jaké to je pomáhat? Připravíme vám a vašim

navrhl pro českou značku Lasvit známý designér Arik Levy.

dětem na míru šitý den či víkend filantropie, a to v květnu nebo červnu 2019. A kdybyste o to stáli,

Díla tohoto izraelského umělce najdete v prestižních galeriích

můžeme spolu třeba STAVĚT OPRAVDOVÝ HRAD.

a muzeích po celém světě. Vázy Lasvit doplňují úspěšnou
kolekci stejnojmenných závěsných svítidel. Vydražte si svůj

Jedinečný zážitek zakončíte společně s Jiřím Bártou z Nadace Via u dobré večeře v restauraci V Zátiší.

vlastní perfektně broušený, avšak hrubě tvarovaný Crystal Rock
v barvě Amber.

Darovala Nadace Via a Zátiší Group
Vyvolávací cena: 13 000 Kč

Daroval Nadační fond Lasvit
2016, ručně foukané sklo, průměr 216 mm,
výška 430 mm, váha 10,5 kg
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
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14 / VEČEŘE S MANŽELI HILŠEROVÝMI

16 / KOSTKA: KOLOBĚŽKA

VE FIELD RESTAURANTU
Rebel. Tak říkají skladné, malé, rychlé, a hlavně pohodlné
On je vysokoškolský pedagog, vystudoval medicínu a věnuje

koloběžce její výrobci z ryze české firmy KOSTKA – kolobka.

se lékařské vědě, kandidoval v prezidentských volbách i do

„To protože je hravá, živá a temperamentní,“ vysvětluje český

Senátu. Ona je anestezioložka, lékařka záchranné služby

tým, který má dvacetiletou zkušenost s výrobou a vývojem

a místopředsedkyně Sekce mladých lékařů České lékařské

sportovních koloběžek, které dobývají celý svět. Vydražte si

komory. Vydražte si večer s manželi Hilšerovými v pražském

svého designového Rebela a uhánějte vstříc novým zážitkům.

Fieldu, michelinské restauraci šéfkuchaře Radka Kašpárka. Těšit se
můžete kromě skvělé společnosti i na moderní českou kuchyni

Darovala KOSTKA – kolobka, s. r. o.

založenou na lokálních sezonních surovinách nejvyšší kvality.

Vyvolávací cena: 15 000 Kč

Darovali manželé Hilšerovi a Field Restaurant
Vyvolávací cena: 30 000 Kč

15 / ANNA MAREŠOVÁ: VIBRÁTOR WHOOP.DE.DOO

17 / PASTA ONER: PARADISE

MUSA EDITION A KRESBA OD MUSY
Pasta Oner patří k hlavním průkopníkům pouličního umění
Talentovaná designérka a zakladatelka značky intimních

u nás a veřejnost neustále přesvědčuje o tom, že pomalovat

pomůcek pro ženy Whoop.de.doo Anna Marešová přizvala ke

fasádu domu nemusí být vždy jen na škodu. Kromě vytváření

spolupráci na nové edici vibrátorů výtvarníka Lukáše „Musu“

velkoformátových maleb a jiných objektů ve veřejném prostoru

Musila. Spojení jemné kresby a čistého designu dalo vzniknout

se věnuje také závěsným obrazům a plastice, se kterými se

jedinečné edici pětadvaceti originálních erotických pomůcek.

stále častěji můžete setkat v galeriích současného umění.

K té svojí dostanete i zarámovanou původní kresbu tuší

Výtvarný motiv díla Paradise posloužil jako cover při budování

od Musy.

bezbariérového vstupu do stanice metra Anděl.

Darovala Anna Marešová, Whoop.de.doo

Daroval Pasta Oner

2017, vibrátor: gravírovaný silikon, cca 20 cm,

2018, akryl na plátně, 100 x 150 cm

kresba: tuš na papíře, 49 x 37 cm

Vyvolávací cena: 100 000 Kč

Vyvolávací cena: 26 000 Kč
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18 / ČTYŘI EXKLUZIVNÍ VSTUPENKY

20 / ČTYŘDENNÍ EXKLUZIVNÍ POBYT

NA BAYERN MNICHOV

V RESORTU ZURI ZANZIBAR

Mají nakročeno k tomu, stát se posedmé v řadě vítězem

Nově otevřený resort Zuri Zanzibar se nachází na jednom

německé Bundesligy. Fotbalisté Bayernu Mnichov jsou

z nejkrásnějších afrických ostrovů Unguja. Resort nabízí

v neuvěřitelné formě. Pokud byste chtěli hru mistrovského

prvotřídní ubytování, wellness, venkovní posilovnu, nekonečný

týmu s hvězdami Manuelem Neuerem, Robertem

bazén i soukromou pláž s bílým pískem, kterou neovlivňuje

Lewandowskim nebo Franckem Ribérym pod vedením nového

výrazný příliv a odliv, pro Zanzibar tak typický. Vydražte si v naší

trenéra Nika Kovače vidět naživo, máte šanci vydražit si v naší

aukci čtyřdenní pobyt v Zuri Zanzibar a obdivujte výhled na

aukci čtyři exkluzivní vstupenky.

tropickou zeleň kontrastující s azurovou barvou Indického
oceánu.

Daroval Ivan Pavlíček
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

Daroval Zuri Zanzibar, RSJ, a. s.
Vyvolávací cena: 40 000 Kč

19 / BIBLIOFILIE ZÁHOŘOVO LOŽE ILUSTROVANÁ

21 / DÁRKOVÝ POUKAZ PRO PÁR

FRANTIŠKEM SKÁLOU

NA TANEČNÍ KURZ JANA ONDERA

„I zařičel Satan poslední své slovo: ‚Uvrzte jeho v lože Záhořovo!‘“

Patří k nejlepším tanečníkům u nás, proslavil se účastí

Nakladatelství Teapot připravilo loni na podzim výjimečné

v televizní taneční show StarDance, kterou korunoval

vydání básně Karla Jaromíra Erbena Záhořovo lože. Výtvarného

dvojnásobným vítězstvím. Zkušený taneční mistr Jan Onder

zpracování se ujal přední český výtvarník František Skála.

naučí tančit každého, kdo se přihlásí na jeho taneční kurz –

Bibliofilie je opravdovou raritou, kvůli použití náročné techniky

vyzkoušejte to! Kurz, který proběhne v sezoně jaro 2019,

suché jehly existuje v limitovaném počtu 65 kusů. A vydání,

obsahuje 8 tanečních lekcí, vy však získáte jednu individuální

které si vydražíte vy, bude ještě originálnější – František Skála

lekci navíc.

ho signuje a dotvoří přímo pro vás.
Daroval Jan Onder
Darovali Radana a Jiří Waldovi

Vyvolávací cena: 8 000 Kč

Vyvolávací cena: 40 000 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 v Primátorském
salonku. Pevně věříme, že si mezi nabízenými položkami vyberete – potěší vás svou krásou nebo
originalitou, ale především pocitem, že jste přispěli na dobrou věc.

PR AVIDL A T IC HÉ AUKC E
U každé položky v tiché aukci najdete dražební listinu, která obsahuje vyvolávací cenu položky a také
minimální výši příhozu. Jestliže budete mít o danou položku zájem, zapište do dražební listiny svůj
příhoz a také své dražební číslo.
Draženou položku získává dražitel s posledním, a tedy nejvyšším příhozem. Nezapomeňte proto
v průběhu večera kontrolovat stav příhozů u položky, kterou si chcete vydražit.

T I C H Á AUKCE

22 / JAN GEMROT: ICE COLD BOY

24 / VLADIMÍR SUCHÁNEK: RUSOVLÁSKA

Fenomenální umělec Jan Gemrot nás svými díly zavádí na

Barevná litografie, kterou Vladimír Suchánek použil při tvorbě

exkurze problémů současné společnosti. Prostřednictvím

obrazu Rusovláska, patří mezi autorovu nejužívanější grafickou

konkrétního vizuálního prvku usiluje o vyjádření často těžko

techniku. Právě v ní dosáhl mezinárodního uznání – za svou

uchopitelného pocitu a atmosféry. Svým brilantním výtvarným

tvorbu získal neuvěřitelných 29 cen. Pro sběratele z celého

podáním rozvíjí příběh, v němž vždy zůstává něco nedořčeno

světa vytvořil Suchánek více než 300 exlibris, v Česku proslul

pro projekci divákova osobního stanoviska. Jeho tvorbu najdete

i knižními ilustracemi a návrhy poštovních známek.

ve sbírkách Národní galerie či v Museum of Young Art.
Daroval Vladimír Suchánek
Daroval Jan Gemrot

2016, barevná litografie, 56 x 40 cm

2015, olej na plátně, 35 x 35 cm

Vyvolávací cena: 17 000 Kč

Vyvolávací cena: 38 000 Kč
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23 / ALENA BELDOVÁ: DEKOR VODY

25 / PETR NIKL: MEDÚZA

K rozhodnutí malovat krajiny přivedla Alenu Beldovou divoká

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

krása bretaňského pobřeží, kterou objevila na konci 90. let. Po

slabost pro zvířata. Už si pohrával s rybami, lvy, jeleny, dokonce

ukončení VŠUP se věnovala textilnímu designu, spolupracovala

i s nafukovacím zvěřincem. V naší letošní aukci si můžete

s několika českými dílnami a továrnami. V posledních letech se

vydražit Niklovu dvoubarevnou litografii Medúza a stát se

nechává inspirovat také českou krajinou. Do Dobročinné aukce

tak vlastníkem obrazu držitele literární ceny Magnesia Litera

věnovala Alena Beldová svůj obraz Dekor vody.

i výtvarné Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Darovala Alena Beldová

Daroval Petr Nikl

2017, olej na plátně, 60 x 70 cm

2008, dvoubarevná litografie, 70 x 70 cm

Vyvolávací cena: 17 000 Kč

Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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27 / PAVEL BRÁZDA: MUŽ VYKLONĚNÝ ZE SRDCE
Celý život usiloval o hominismus, umění „o lidech a pro lidi“.
Pavel Brázda, výrazná osobnost českého výtvarného umění
po sametové revoluci s jasně rozpoznatelným stylem s přesahy
do pop‑artu, zemřel loni ve věku 91 let. Velkolepá loňská životní
retrospektiva Brázdy a jeho ženy, malířky Věry Novákové,
v českokrumlovském Egon Schiele Art Centru musela být
pro obrovský zájem prodloužena.
Darovala Věra Nováková
1995–2005, digitální tisk na papíře, 42 x 30 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč

26 / PETR NIKL: KULOHLAVEC A KLÍČENÍ

28 / PAVEL BRÁZDA: FRAJER A DÍVKA
S PODLOMENÝMA NOHAMA

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

Loni zesnulý výtvarník Pavel Brázda patřil až do svých

typická decentní barevnost. Vydražte si dvě dvoubarevné litografie Kulohlavec a Klíčení malíře, grafika,

jednadevadesáti let mezi největší osobnosti českého

hudebníka, fotografa a divadelníka Petra Nikla.

výtvarného umění po sametové revoluci. Společně se svou
ženou, malířkou Věrou Novákovou, byl za komunismu

Daroval Petr Nikl

pronásledován. Základem jeho surrealisticky laděných obrazů

2016, 2x dvoubarevná litografie, 70 x 70 cm

je lineární kresba, kterou nejprve zvýrazňoval fixem a pak

Vyvolávací cena: 16 000 Kč

skenoval do počítače.
Darovala Věra Nováková
1995–2005, digitální tisk na papíře, 40 x 30 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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30 / PETR SÍS: HOMMAGE À MILOŠ FORMAN
Mezinárodně uznávaný výtvarník Petr Sís je autorem
pětadvaceti knih pro děti a mládež, k dalším přibližně šedesáti
vytvořil ilustrace. Za celoživotní tvorbu získal prestižní cenu
Hanse Christiana Andersena. Věnuje se i výtvarným objektům či
nástěnným malbám, vytvořil například mozaiku v newyorském
metru či obří tapiserie na letištích v Praze, Dublinu a v Kapském
Městě.
Darovalo Nakladatelství Labyrint
2018, barevný signovaný digitální tisk, 365 x 247 mm
Vyvolávací cena: 6 400 Kč

29 / VERONIKA DRAHOTOVÁ: HEART SCRIPT I A II

31 / JAROMÍR 99: ANDY

Objekty, intermediální instalace, public art, videa i fotografie – všechna tato média využívá ve své tvorbě

Výtvarník, spoluautor komiksu a filmu Alois Nebel či komiksu

česká umělkyně Veronika Drahotová. Přesto však, jak sama říká, vychází z malby a také se k ní vždy vrací.

o Emilu Zátopkovi, hudebník, frontman kapely Priessnitz,

Do Dobročinné aukce věnovala tato absolventka vizuální komunikace na AVU svou fotografickou koláž

obdivovatel mlhy, Jeseníků a sudetské melancholie. Jaromír

s názvem Heart Script I a II.

99 je umělecká osobnost mnoha směrů a nadání. Pravidelně
také přispívá do naší Dobročinné aukce. Letos věnoval portrét

Darovala Veronika Drahotová

Andyho Warhola k jeho nedožitým 90. narozeninám.

2016, fotografická koláž, A3
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

Daroval: Jaromír 99
2018, digitální tisk, A2
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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32 / ALŽBĚTA JUNGROVÁ:

34 / ROBERT VANO: PANORAMA PRAHY

THE LAST DAY OF HOTEL EUROPE
Fotografoval pro Vogue, Cosmopolitan nebo Harper’s Bazaar.
Fotografovala překupníky heroinu v pákistánském

Působil v New Yorku, Paříži, Miláně a v Praze. Jak ukázal ve

Chajbarském průsmyku, HIV pozitivní děti ve Vietnamu

filmu Příběh člověka režisér Adolf Zika, fotograf Robert Vano se

i pouliční nepokoje v Pásmu Gazy. Alžběta Jungrová, držitelka

z ničeho vypracoval v umělce světového jména. Sedmdesátiny

několika ocenění Czech Press Photo, cestovala po chudých

loni oslavil velkou výstavou v pražské galerii Leica, kde představil

zemích a vytvářela série jedinečných snímků. Dnes žije v Praze

to nejlepší ze své tvorby: mužské akty a portréty, ženy, zátiší

a živí se komerční fotografií. Do aukce věnovala snímek The last

a přírodu.

day of hotel Europe.
Daroval Robert Vano
Darovala Alžběta Jungrová

2005, foto, 20 x 30 cm na papíru A3

2017, autorská fotografie, 100 x 70 cm

Vyvolávací cena: 8 000 Kč

Vyvolávací cena: 13 000 Kč

33 / VÁCLAV JIRÁSEK: KONÍČEK – VALAŠSKÁ POLANKA

35 / KRYŠTOF KŘÍŽ: ZLATÝ CHRÁM V AMRITSARU

Zájem o mysterium, masku, ironii, dekadenci a recyklaci

„Překvapilo mě, že ve Zlatém chrámu v Amritsaru, kam denně

umění charakterizuje tvorbu českého fotografa Václava Jiráska.

putuje až sto tisíc poutníků, jsem zažil vnitřní klid a odpočinek,“

Ten si loni odnesl prestižní ocenění fotograf roku Czech

říká nezávislý fotograf, designér a pedagog Kryštof Kříž o své

Grand Design za snímky pro MFF Karlovy Vary, kalendář B.K.S.

fotografii z Indie. Kříž se ve své tvorbě zabývá portréty, snímky

Herectví a také značku Metráž. Jirásek, který vystudoval malbu

ze světa módy a interiéru i experimentem. Vystavoval v Praze

u Jiřího Načeradského na AVU v Praze, fotografuje od roku 1988.

i v zahraničí, kde řadu let působil.

Daroval Václav Jirásek

Daroval Kryštof Kříž

2003, autorská fotografie, velikost fotografie 102 x 79 cm,

2012, foto, 35 x 52,5 cm na listu 42 x 59,5 cm

velikost rámu 111 x 87 cm

Vyvolávací cena: 11 000 Kč

Vyvolávací cena: 34 000 Kč
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36 / JINDŘICH ŠTREIT: VEVEŘÍ 1990 OSLAVA NAROZENIN

38 / PRECIOSA: MUUTOS

A HNOJNICE 1993 NEVĚSTA SE LÍČÍ NA SVATBU
Váza vznikla ze 100 let staré mosazné formy objevené na
S fotoaparátem procestoval celý svět, nejraději však fotí

sklářské huti v Desné. Původně sloužila k výrobě maličkých váz

obyčejné lidské příběhy, život na venkově či lidi bez domova.

ve tvaru tulipánového květu. Designér Jaroslav Bejvl ml. je pro

Svou první fotografii udělal Jindřich Štreit v sedmnácti

českou značku Preciosa „zmutoval“ (odtud název Muutos) do

letech, našel se v dokumentární fotografii se silným sociálním

moderní podoby. Těchto váz ručně vyrobených českými skláři

akcentem. Jeho dílo najdete například v Muzeu moderního

je jen několik kusů na světě. Staňte se majiteli vázy Muutos

umění v New Yorku. Učí na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

v barvě Black Hyalit neboli černý kouř.

Daroval Jindřich Štreit

Darovala Nadace Preciosa, vyrobeno Preciosou Lighting

1990, 1993, analogové fotografie z kinofilmu, 30 x 40 cm

pouze pro Dobročinnou aukci

Vyvolávací cena: 16 000 Kč

2018, pilkové trojoptiše, sklovina sodno‑draselná,
barva Black Hyalit, výška 50 cm
Vyvolávací cena: 32 000 Kč

37 / EVA NEČASOVÁ: TŘEŠEŇ

39 / FILIP NÍZKÝ: LEAF

Překrásný samorost pro tento svítící objekt pochází

„Jsem původně sochař a malíř, a proto přistupuji ke

z třešňového stromu v Praze‑Chuchli. Nějakou dobu jeho střed

skleněnému objektu jako k médiu realizujícímu mou představu

obývali ptáci, ale designérka a výtvarnice Eva Nečasová našla

konkrétní vizuality,“ říká Filip Nízký, majitel sklářského studia

hnízdo již opuštěné. K samorostu připojila přibližně 150 ručně

pro skleněné objekty a design. Talentovaný absolvent UMPRUM

šitých hub z různých textilních materiálů, z nichž některé

spolupracoval například s firmou Moser, vystavuje v ČR

jemně svítí. Tak vznikl originální svítící objekt Třešeň.

i v zahraničí. Do aukce věnoval skulpturu Leaf ze žlutozeleného
uranového skla.

Darovala Eva Nečasová

30

2018, dřevo, textil, LED diody,

Daroval Filip Nízký

šířka 50 cm x hloubka 40 cm x výška 60 cm

2018, sklo tavené ve formě a patinované, 36 x 18 x 9 cm

Vyvolávací cena: 30 000 Kč

Vyvolávací cena: 28 000 Kč
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40 / RONY PLESL: ZENON

42 / DECHEM: BANDASKA VASE

Jeden z nejznámějších sklářských výtvarníků a designérů

„Bandasky vznikly z naší vnitřní potřeby mít kolekci

Rony Plesl se pohybuje ve sklářském průmyslu od patnácti

v archetypálním tvaru mlékovek. Tyto tvary uspěly a nyní je

let. Spolupracoval s řadou značek, dnes působí jako umělecký

to naše nejprodávanější kolekce,“ říkají Michaela Tomišková

ředitel sklárny Rückl. Kolekce České nebe, kterou navrhl právě

a Jakub Janďourek ze studia Dechem. Do Dobročinné aukce

pro Rückl, loni vyhrála Designblok. V naší aukci si můžete

věnovalo studio, které se pyšní oceněním Czech Grand Design,

vydražit Pleslův skleněný stříbřený objekt Zenon – sadu tří mís

svoji ručně foukanou designovou vázu s gradientní nabíhavou

z limitované edice.

makově červenou barvou.

Daroval Martin Krejčí

Darovalo Dechem

2005, ručně foukané stříbřené sklo, průměr 28, 18 a 11 cm

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

Vyvolávací cena: 6 000 Kč

průměr 17 cm, výška 24 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč

41 / JIŘÍ PELCL: BIG VASE

43 / ARTHOUSE HEJTMÁNEK:
WEDGWOOD OBAL NA KVĚTINÁČ

Renomovaný český designér a emeritní rektor UMPRUM Jiří

32

Pelcl se věnuje kromě návrhů interiérů a architektury také

Obal na květináč z probarvené kameninové hmoty Wedgwood

designu nábytku, skla a porcelánu. Jeho tvorba je zastoupena

tvoří plastický bílý dekor aplikovaný technikou pâte‑sur‑pâte

ve sbírkách designu v Praze, Mnichově, Curychu, New Yorku

na modrém podkladu s figurálními mytologickými výjevy.

a v mnoha dalších světových muzeích. A můžete to být

Do aukce jej věnovali manželé Marie a Tomáš Hejtmánkovi, kteří

právě vy, kdo se stane majitelem Pelclovy vázy Big Vase

založili v Praze v sídle ze 17. století aukční dům a galerii Arthouse

z borosilikátového skla.

Hejtmánek, kde pečují o umění, starožitnosti a design.

Daroval Jiří Pelcl

Daroval Arthouse Hejtmánek

2009, borosilikátové sklo, velikost 30 cm, průměr 10 cm

kameninová hmota Wedgwood, výška 16,5 cm

Vyvolávací cena: 4 000 Kč

Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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44 / MODERNISTA:

46 / ETERLE: DVĚ DESIGNOVÉ ŽIDLE

KÁVOVÝ SERVIS OD VLASTISLAVA HOFMANA
Z více než tisícovky židlí z fundusu Eterle vybralo deset českých
Tuto konvici, cukřenku, mlékovku a šálek s podšálkem

umělců ty nejkrásnější kousky. V rámci projektu Židle z Eterle

z porcelánového kávového servisu vytvořil v roce 1913

z nich vytvořili jedinečný designový nábytek s příběhem. V naší

český architekt, malíř, grafik a designér Vlastislav Hofman.

aukci si můžete vydražit dvě z těchto židlí od designérky

Jeho návrhy váz, popelníků a kávových souprav z let 1911

Lucie Koldové a návrhářky Michaely Čapkové. Fundus Eterle,

až 1920 patří k nejvýraznějším kubistickým dekorativním

trojice sběratelek (babička, maminka a dcera), zkrášluje svými

předmětům své doby. Reprodukci originálu uloženého

předměty večírky i natáčení.

v UPM do aukce věnoval obchod Modernista.
Daroval Eterle CZ
Daroval Modernista

Vyvolávací cena: 7 000 Kč

1913, porcelán
Vyvolávací cena: 8 000 Kč

45 / NANOVO: KOMODA U-450 OD JIŘÍHO JIROUTKY

47 / KIDTOWNEDU: DĚTSKÝ ROBOT CUBETTO

Úplně první komodu U-450 (s výrobním č. 1) vyrobenou po

Chytré pomůcky z eshopu www.kidtownedu.cz učí děti

60 letech od doby, kdy byla navržena, si můžete vydražit v naší

zábavnou formou poznat lidské tělo, porozumět zlomkům

aukci. Věnoval ji český obchod Nanovo, který bude tento typ

či geometrii nebo si udělat jasno v tom, jestli se mohl Karel

komody, kterou v 50. letech pro Interiér Praha navrhl designer

Havlíček Borovský potkat s Ludvíkem XIV. Vyzkoušejte pro

Jiří Jiroutek, exkluzivně vyrábět a prodávat. Nanovo komodou

začátek třeba jednoduchou robotickou hračku Cubetto, díky

odstartuje obnovenou výrobu ikonických doplňků a nábytku

které se vaše děti naučí základy programování.

podle původních československých návrhů.
Darovalo Kidtownedu.cz
Darovalo Nanovo

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

2018, dřevěná lakovaná skřínka s barevnými čely šuplíků,
110 x 78 x 45 cm, váha 18 kg
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
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48 / JANJA PROKIĆ:

50 / KRISTÝNA MALOVANÁ:

PRSTEN A NÁHRDELNÍK Z KOLEKCE LAST DROP

NÁHRDELNÍK MOON Z KOLEKCE PLANETY

Šperkařka a designérka srbského původu Janja Prokić je

Jaké to je nosit na krku měsíční svit? Zjistěte to díky snadno

hrdou nositelkou ceny Czech Grand Design v kategorii

upravitelnému náhrdelníku Moon z kolekce Planety od

šperků. Do Dobročinné aukce věnovala prsten a náhrdelník

Kristýny Malované. Tato absolventka ateliéru design výrobků na

ze své kolekce Last Drop. Jejími hlavními motivy jsou svaté

UMPRUM má ke šperkům velmi blízký vztah, jsou pro ni osobní

srdce, barokní mrak a zlaté vejce. Název Last Drop odkazuje

formou projevu. Proto je každý její šperk vyroben s vášní pro

k magickému momentu, kdy objekt přidáním poslední

práci s různými materiály a výhradně v limitované edici.

kapky změní svou podobu.
Darovala Kristýna Malovaná jewellery
Darovala Janja Prokić

2015, délka 35 cm

2016, pozlacené stříbro, prsten cca 3 cm,

Vyvolávací cena: 1 700 Kč

náhrdelník cca 3 cm + délka řetízku 24 cm
Vyvolávací cena: 12 000 Kč

49 / KATEŘINA SOCHOROVÁ: NÁHRDELNÍK KARMA

51 / ZORYA: VISACÍ NÁUŠNICE Z KOLEKCE CUT

Tomu, že síla a energie kamenů spojená s přírodní krásou

Náhrdelníky, náušnice, náramky a prsteny Daniela Pošty

má pozitivní vliv na člověka, věřili už ve starém Egyptě. V naší

a Zdeňka Vacka zdobí české ženy více než 10 let. Studio

aukci máte možnost vydražit si výjimečný šperk s měsíčním

ZORYA, za nímž stojí tito čeští šperkaři a designéři, bodovalo

kamenem – černým onyxem, jehož energie pomáhá směřovat

i na loňském Designbloku. Odneslo si odtud cenu za

k sebejistotě a cílevědomosti. „Svým zákaznicím se snažím

nejlepší kolekci šperků CUT tvořenou broušenými růžovými

ve špercích zprostředkovat právě onu životní sílu a energii

sladkovodními perlami. Vydražte si v naší aukci visací náušnice

polodrahokamů,“ vysvětluje umělkyně, která stojí

právě z této kolekce.

za značkou Kat.jewelry.
Darovalo ZORYA
Darovala Kateřina Sochorová / Kat.jewelry

2017, broušené růžové sladkovodní perly,

zlatý náhrdelník s karmou 15 mm v průměru, černý onyx

nerezová trubička a hypoalergenní drát, cca 80 x 20 mm

kámen, řetízek má nastavitelná očka 39, 42 a 45 cm

Vyvolávací cena: 6 500 Kč

Vyvolávací cena: 8 500 Kč
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52 / ZUZANA KUBÍČKOVÁ: KRAJKOVÝ LÍMEČEK S MAŠLÍ

54 / TONAK: DVA KLOBOUKY A EXKLUZIVNÍ PROHLÍDKA
VÝROBNY PRO DVĚ OSOBY

Výsostně ženské – takové jsou kolekce Zuzany Kubíčkové.
Do naší aukce věnovala módní návrhářka elegantní límeček

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

z francouzské krajky s vázáním na mašli. Tento částečně ručně

Vyberte si dvě pokrývky hlavy z aktuální nabídky produkce

šitý doplněk nádherně pozdvihne jednoduché pouzdrové šaty,

Tonaku a jeden z největších světových výrobců klobouků vás

topy na ramínka i ke krku. Kubíčková, nositelka ocenění Módní

navíc provede svou výrobnou. Seznámíte se s dvousetletou

návrhář roku Czech Grand Design, se ve svém pražském studiu

tradicí výroby v Novém Jičíně i s know‑how, které zaručuje

věnuje především zakázkové tvorbě.

vysokou jakost výrobků, které Tonak vyváží do více než padesáti
zemí světa.

Darovala Zuzana Kubíčková
2018, cca 40 x 8 cm (bez mašle)

Daroval TONAK, a. s.

Vyvolávací cena: 1 900 Kč

Vyvolávací cena: 7 000 Kč

53 / NASTASSIA ALEINIKAVA:

55 / KNIHA DOKONALÝ MICHELANGELO

VOUCHER NA DESIGNOVÉ BRÝLE

VE SBĚRATELSKÉM PROVEDENÍ

Absolutní vítězka cen Czech Grand Design za rok 2017

Opravdový klenot knihoven, velkoformátová monografie Alessandra

Nastassia Aleinikava pochází z Běloruska, ale žije a pracuje

Vezzosiho a kolektivu badatelů ručně vázaná v kůži, vznikl jako

v Praze, kde absolvovala UMPRUM. Kromě limitovaných edic

pocta knihvazačskému řemeslu a celoživotnímu dílu Michelangela

šperků z drahých kovů se od roku 2013 věnuje tvorbě ručně

Buonarrottiho. Obsahuje nikde nepublikované poznatky o umělcově

vyráběných brýlí z kvalitního italského acetátu celulózy firmy

životě ve všech oborech umění, kterými se zabýval, a 16 stran

Mazzucchelli. V Dobročinné aukci si můžete vydražit voucher

prvotřídních reprodukcí Michelangelových děl na pergamenu.

na jedny z těchto brýlí.
Darovala EUROMEDIA GROUP, a. s.
Darovala Nasstasia Aleinikava

2017, kniha vázaná ručně v pravé kůži,

Vyvolávací cena: 11 300 Kč

31 x 40 cm, 416 stran, hmotnost 6 kg
Vyvolávací cena: 27 700 Kč
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56 / KNIHA OPIČÍ KRÁL

58 / KNIHA STAR WARS ART

Nezbedný opičák, který se díky svým mimořádným

Ralph McQuarrie je nejvýznamnějším výtvarníkem v historii

schopnostem stal opičím králem, je v Číně hrdinou dětí

Star Wars. Úzce spolupracoval s Georgem Lucasem na vizuální

i dospělých déle než pět století. Aby ne, když se na své

estetice filmové ságy, na jejím designu i atmosféře. V rozsáhlém

cestě plné dobrodružství naučí bojová umění a dosáhne

dvoudílném vydání všech kreseb a maleb najdete nejúplnější

nesmrtelnosti… Legendu Opičí král upravil pro děti Jan

sbírku McQuarrieho děl s tematikou Hvězdných válek, jaká

Jiráň a ilustracemi ji doplnil Zdeněk Sklenář. Kniha se pyšní

kdy byla shromážděna, včetně stovek dosud nezveřejněných

oceněním Zlatá stuha za výtvarný počin roku.

ilustrací.

Daroval Albatros Média, a. s.

Daroval Albatros Média, a. s.

Vyvolávací cena: 2 000 Kč

Vyvolávací cena: 2 000 Kč

57 / SADA KNIH HARRY POTTER

59 / KNIHA PANÁČEK, PECKA, ŠVESTKA,
POLENO A ZASE PANÁČEK

Pozor, pozor, expres do Bradavic je připraven k odjezdu!
Vydražte si v naší aukci všech sedm příběhů Harryho Pottera

Pinocchio, neposedný dřevěný panáček Carla Collodiho,

J. K. Rowlingové a ponořte se společně se svými dětmi do světa

musí projít mnohým dobrodružstvím, než přijde k rozumu…

čarodějnického učně a jeho přátel Rona a Hermiony. Dárková

Co však musí absolvovat taková pecka, než se stane panáčkem?

kolekce obsahuje knihy Kámen mudrců, Tajemná komnata,

Dobrodružné a komické vyprávění mluvícího polena sleduje

Vězeň z Azkabanu, Ohnivý pohár, Fénixův řád, Princ dvojí krve

životní příběh švestkové pecky plný zákrut a eskapád.

a Relikvie smrti.

Autory krásné knihy od Baobabu jsou spisovatel Vojtěch Mašek
a výtvarník Chrudoš Valoušek.

Daroval Albatros Média, a. s.
Vyvolávací cena: 2 000 Kč

Darovalo Nakladatelství Baobab
Vyvolávací cena: 400 Kč
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60 / KNIHA THE GREAT ESCAPE

62 / SOUBOR FOTOGRAFIÍ T. G. M.

Profesor Angus Deaton získal před třemi lety Nobelovu cenu

Historickou postavou, která se nejvíce zasloužila o to, že letos

za ekonomii. Královskou švédskou akademii věd zaujal svou

můžeme slavit 100 let od založení samostatné Československé

brilantní analýzou spotřeby, chudoby a blahobytu. V knize

republiky, byl bezesporu prezident Tomáš Garrigue

The Great Escape z roku 2013 vysvětlil, že chceme‑li vytvořit

Masaryk. Vydražte si soubor fotografií tohoto význačného

hospodářskou politiku, která podporuje blahobyt a snižuje

československého státníka, filozofa, sociologa a pedagoga

chudobu, musíme nejprve porozumět individuální spotřebě.

z roku 1968. Úvodní studii k němu napsala vnučka T. G. M.

Kniha je navíc signovaná autorem.

Ph. Anna Masaryková.

Daroval Jan Troníček

Darovala Alena Bártová

Vyvolávací cena: 500 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč

61 / JOSEF KOUDELKA: KNIHA NÁVRATY

63 / GUNS N’ ROSES, APPETITE FOR
DESTRUCTION – DÁRKOVÝ BOX LOCKED N‘ LOADED

Proslavily ho snímky z okupace Československa z roku

42

1968. Letos představil světoznámý český fotograf Josef

Remasterované debutové album Appetite for Destruction

Koudelka svoji tvorbu na velké výstavě Návraty v pražském

(1987) v dárkovém boxu Locked N‘ Loaded. To je 10 kilo

Uměleckoprůmyslovém museu. Zhlédlo ji přes 30 tisíc

muziky na CD i vinylech, plakáty, trsátka, fotky, prsteny, dosud

lidí. V naší aukci máte možnost vydražit si stejnojmennou

nevydané skladby. A až si to doma všechno vybalíte, skoro se

fotografickou knihu Josefa Koudelky, včetně autorova

tam už nevejdete. Jste‑li milovníci Guns N‘ Roses, marná sláva,

vlastnoručního podpisu.

tohle musíte mít.

Darovala Alena Bártová

Darovalo GZ Media

Vyvolávací cena: 1 500 Kč

Vyvolávací cena: 7 000 Kč
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64 / DVĚ EXKLUZIVNÍ VSTUPENKY NA SLAVNOSTNÍ

66 / DVĚ VSTUPENKY DO DEJVICKÉHO DIVADLA

ZAHAJOVACÍ KONCERT PRAŽSKÉHO JARA

S PROHLÍDKOU ZÁKULISÍ

V květnu 2019 bude Praha už po čtyřiasedmdesáté zahajovat

Na vstupenky Dejvického divadla se vždy jednou za měsíc

fenomenální mezinárodní hudební festival Pražské jaro.

tvoří před pokladnami dlouhé fronty, nejlepší představení

Buďte u toho – vydražte si v naší aukci dvě exkluzivní vstupenky

bývají ihned vyprodána. Vyhněte se frontám a vydražte si dvě

na slavnostní zahajovací koncert ve Smetanově síni Obecního

vstupenky na hru jednoho z nejpopulárnějších pražských

domu. Festivalu, který v roce 1946 založil český dirigent

divadel v naší aukci. Společně s uměleckým šéfem Dejvického

Rafael Kubelík, se účastní nejlepší čeští i světoví muzikanti.

divadla Martinem Myšičkou navíc nahlédnete i do zákulisí
divadla.

Daroval Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, o. p. s.
Vyvolávací cena: 7 800 Kč

Darovalo Dejvické divadlo
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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65 / DVĚ AKREDITACE NA MEZINÁRODNÍ FESTIVAL

67 / JEDEN DEN UVADĚČEM/UVADĚČKOU

DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JI.HLAVA

DIVADLA V DLOUHÉ

Baví vás dokumentární filmy? Pak vás bude bavit i MFDF

Přijďte do Divadla v Dlouhé. Zadním vchodem. Vydražte

Ji.hlava, kulturně‑společenská událost, kterou každoročně

si jeden den v roli uvaděče v divadelní sezoně 2018/2019.

navštíví tisíce mladých lidí z celého světa. Festival do

Těšit se můžete kromě samotného uvaděčství i na prohlídku

Dobročinné aukce věnoval plakát 22. ročníku podepsaný jeho

zákulisí, zhlédnutí představení ze služební lóže (platí pro dvě

autorem Jurajem Horváthem, festivalovou tašku a katalog.

osoby) a na dárkový balíček od divadla. Zbývá už jen vybrat si

A především dvě akreditace na 23. ročník, který se koná

představení – bude to Racek, Lucerna, 407 gramů z Bohumila

poslední říjnový týden roku 2019.

Hrabala, či Oblomov?

Daroval Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Darovalo Divadlo v Dlouhé

Vyvolávací cena: 4 000 Kč

Vyvolávací cena: 2 500 Kč
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68 / CIRQUEON: TĚLOCIRK

70 / KURZ MALOVÁNÍ PRO DĚTI

Co se skrývá pod novotvarem tělocirk? Alternativní hodina

Máte doma malého Pabla Picassa nebo malou Fridu Kahlo?

tělesné výchovy s technikami nového cirkusu, kterou pořádá

Přihlaste je na semestrální kurz kresby a malby pro děti Nové

organizace Cirqueon. Během hodiny tělocirku si můžete

galerie. V rámci devatenácti 90minutových lekcí se děti

vyzkoušet žonglování, závěsnou i pozemní akrobacii a spousty

seznámí se základními výtvarnými technikami a tématy, naučí

cirkusových her. A proč dělat z tělocviku cirkus? „Cirkus je

se poznávat základy stavby obrazu, kompozici a barevnou

nesoutěžní aktivita, která dokáže dodat pocit úspěchu

skladbu. Současně se seznámí s uměleckou vědou a nahlédnou

každému,“ vysvětluje Cirqueon.

i do vývoje výtvarného umění.

Daroval CIRQUEON

Darovalo Malování kreslení, z. s.

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

Vyvolávací cena: 4 800 Kč

69 / CIRQUEON: SOUKROMÁ HODINA

71 / KURZ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

Cirkus letí! Toužíte si i vy vyzkoušet chůzi po laně, žonglování,

Na to, začít s malováním, není nikdy pozdě. Přihlaste se na

závěsnou nebo pozemní akrobacii? V rámci soukromé lekce

semestrální kurz kresby a malby pro dospělé Nové galerie.

pro jednotlivce nebo malou skupinu se vám bude v nuselském

V rámci devatenácti 120minutových lekcí se seznámíte se

centru organizace Cirqueon dvě hodiny věnovat jeden ze

základními výtvarnými technikami (kresba tužkou, uhlem,

specializovaných lektorů nového cirkusu, který vám váš sen

rudkou, následně malba pastelem, akvarelovými, akrylovými

splní. Lekce bude samozřejmě přizpůsobena vaší pokročilosti.

či olejovými barvami). Poznáte i základy stavby obrazu,
kompozice a barevné skladby.

Daroval CIRQUEON
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

Darovalo Malování kreslení, z. s.
Vyvolávací cena: 6 800 Kč
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72 / PAPELOTE: GRAFICKÝ NÁVRH PRODUKTU NA MÍRU

74 / DVA POUKAZY NA KURZ FILTROVANÉ KÁVY

Měli jste již někdy grafické studio sami pro sebe? Vydražte

Na to, abyste si doma připravili skvělou kávu, nepotřebujete

si v naší aukci návrh produktu na míru. Těšit se můžete na

drahé přístroje. Nevěříte? V kurzu filtrované kávy vás

tvůrčí setkání s kreativním týmem papelote, nahlédnutí do

dvojnásobná mistryně v přípravě kávy Petra Davies Veselá

vzrušujícího světa nekonečných možností práce s papírem,

naučí i s malinkou moka konvičkou připravit perfektní šálek

diskusi o vašich konkrétních potřebách. Studio papelote vám

kávy. Dozvíte se i to, jak vyzrát na kávu v chemexu, aeropressu,

na jejich základě navrhne jedinečný produkt, který bude

vakuum potu, překapávači V60 nebo ve french pressu.

vystihovat ducha vaší společnosti.
Darovaly Kávové kurzy, s. r. o.
Darovalo papelote

Vyvolávací cena: 5 000 Kč

Vyvolávací cena: 25 000 Kč

73 / IVETA FABEŠOVÁ: KURZ FRANCOUZSKÉ CUKRAŘINY

75 / POJĎTE S NÁMI POTKAT VÝJIMEČNÉ LIDI, KTEŘÍ
ZLEPŠUJÍ ŽIVOT V ČESKU – ANEB JEDEN DEN NA CESTĚ

„Krása lidi přiláká, ale jen kvalita je přinutí se vrátit,“ říká

S NADACÍ VIA

mistrovská cukrářka Iveta Fabešová z IF Café. Do Dobročinné
aukce věnovala kurz francouzské cukrařiny. V rámci něj vás

Už několik let vám vrtá hlavou: „Komu přesně pomáhá Nadace

naučí několik druhů francouzských dezertů – křehké tartaletky

Via a jak to dělá? Jak vypadá povedený komunitní projekt?

s lahodným citronovým krémem, mille feuille z listového těsta

A co vede příjemce grantů Nadace Via k tomu, aby věnovali

či velmi oblíbený dezert Paris‑Brest z odpalovaného těsta.

svůj čas, nápady a energii své obci a svým sousedům?“ To vše
teď můžete zažít během jednoho dne. Na cestu s „cestovní

Darovala Iveta Fabešová

kanceláří“ Nadace Via vás zvou Zdeněk Mihalco a Jiří Bárta,

Vyvolávací cena: 6 000 Kč

a to v dubnu 2019.
Darovala Nadace Via
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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76 / ZÁŽITKOVÝ PROGRAM

78 / VEČEŘE A NOC V TANČÍCÍM DOMĚ

V PIVOVARU PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
Máte rádi luxus a netradiční ubytování? Vydražte si exkluzivní noc v Tančícím domě v pokoji Ginger
Dopřejte si prohlídku pivního ráje – trasu Pilsner Urquell,

Suites vestavěném v levé části skleněné věže, která připomíná postavu tanečnice Ginger Rogersové.

a to ve společnosti až 15ti osob. Prohlédnete si historickou

V pokoji se můžete kochat výhledem na Pražský hrad a další krásy staré Prahy poté, co si v umělecké

varnu i moderní stáčírnu. K osvěžení v podobě nefiltrovaného

restauraci Ginger & Fred pochutnáte na degustačním menu.

a nepasterizovaného piva vás dovede labyrint historických
sklepů. Právě tam se nachází ležácké dubové sudy, ze kterých

Darovala Luxury Suites, s. r. o.

slavný ležák Pilsner Urquell ochutnáte a budete jej vychutnávat

Vyvolávací cena: 8 000 Kč

i další 3 hodiny přímo na šalandě.
Daroval Plzeňský Prazdroj, a. s.
Vyvolávací cena: 12 000 Kč

77 / NOC A JÍZDA NA VIP HOUSEBOATU NA VLTAVĚ
Chcete dát své soukromé oslavě punc výjimečnosti
a nezapomenutelnosti? Pronajměte si na jednu noc luxusní
a moderní houseboat společnosti VIPliving kotvící v centru
Prahy. Těšit se můžete na zcela ojedinělý zážitek – jízdu
a noc spojenou s pohledem na Prahu z řeky Vltavy, ale také
na terasu s plynovým grilem, lehátky, kruhovým posezením
a teplometem. Celková kapacita houseboatu je pro 11 osob,
s možností přespání pro 4 osoby.
Daroval Adam Krejčik za firmu VIPliving
Vyvolávací cena: 10 500 Kč
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79 / POBYTOVÝ BALÍČEK PRO PÁR ČI RODINU

81 / VOUCHER NA CELOROČNÍ SLUŽBY V EXKLUZIVNÍM BARBERSHOPU TONY ADAM’S

V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE
Nemusíte být gentleman, hipster ani model. Buďte sám sebou. To je motto vinohradského holičství pro
Impozantní barokní komplex broumovského kláštera prošel

muže v Praze na Jiřáku. Vydražte si v naší aukci celoroční voucher do Tony Adam’s Barbershop, zabořte

před třemi lety výraznou revitalizací. Dnes je vzdělávacím

se do křesla a nechte si od holičů upravit vlasy a vousy přesně tak, jak zrovna potřebujete, ne tak, jak velí

a kulturním centrem, které kombinuje barokní krásy s živou

trendy, které mají slušet všem, a nakonec nesedí nikomu.

kulturou. Vydražte si pobytový balíček v renovovaných
mnišských celách Domu hostů a poznejte malebnou krajinu

Daroval Tony Adam’s Barbershop

plnou pískovcových skal přibližně 20 km od Adršpachu

Vyvolávací cena: 15 500 Kč

a Teplic nad Metují.
Darovala Agentura pro rozvoj Broumovska, o. p. s.
Vyvolávací cena: 4 000 Kč

80 / VÍKENDOVÝ RODINNÝ POBYT NA BIOFARMĚ V30
V malé vísce Heřmanice v malebném podhůří Králického
Sněžníku se nachází zrekonstruovaný statek z konce 19. století.
Jeho majitelé vás zvou na pohodový rodinný víkend, který
strávíte v blízkosti krav, oveček, slepic a hus. Kromě domácí
stravy připravené z místních produktů se můžete těšit i na
dojení, výrobu sýrů nebo péči o zvířata. Na aktivní víkend na
biofarmě V30 budete dlouho vzpomínat.
Darovala Farma V30 Heřmanice
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
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82 / KOMPLETNÍ PROMĚNA PRO DÁMY

84 / ECCE VITA: DÁRKOVÝ KOŠ PLNÝ ZDRAVÍ

V SALONU PETRY MĚCHUROVÉ
Tisíce let staré znalosti ajurvédské a čínské medicíny
Přemýšlela jste někdy nad tím, jak byste vypadala, kdybyste se

obohacené o moudré rady našich babiček jsou základem všech

kompletně svěřila do péče profesionální kadeřnice a vizážistky?

výrobků společnosti Ecce Vita. Vyzkoušejte náš dárkový koš

Využijte nabídky na proměnu od Salonu Petra Měchurová.

plný zdraví, který obsahuje bylinné čaje, přírodní kosmetiku,

V tomto exkluzivním pražském kadeřnictví na vás bude kromě

potraviny, potravinové doplňky i vína od Ecce Vita, osvědčené

Petry Měchurové čekat také vizážistka Adriana Bartošová

produkty, které každý den obohacují a pomáhají zlepšit život

a v neposlední řadě fotografka Anna Mrázek Kovačič, která

mnoha lidem.

celou vaši proměnu zdokumentuje.
Darovala Ecce Vita
Darovaly Petra Měchurová, Adriana Bartošová

Vyvolávací cena: 6 500 Kč

a Anna Mrázek Kovačič
Vyvolávací cena: 20 000 Kč

83 / MANUFAKTURA: DOMÁCÍ LÁZNĚ

85 / CIDRERIE KLIMENT:
KARTON LAHVÍ ZE SPECIÁLNÍCH ŠARŽÍ

Nač jezdit do lázní, když si je můžete udělat doma?
Česká kosmetická značka Manufaktura darovala do aukce

V cidru od Klimenta nenajdete nic než čistá jablka. Cidre se

dárkový balíček s kosmetikou Spa Tradition Carlsbad

zde vyrábí dlouhým zráním moštu v tancích a následným

inspirovanou tradicí slavného lázeňského města. Cenná vřídelní

dozráváním v lahvích se zbytkovým kalem bez jakékoliv filtrace,

sůl z karlovarských minerálních pramenů prokrvuje, osvěžuje,

pasterizace, ředění, slazení nebo sycení oxidem uhličitým.

regeneruje a zjemňuje pokožku a odstraňuje z ní škodlivé látky.

Vydražte si karton lahví ze speciálních šarží od tohoto českého
výrobce: 2x Cidronautes 2015, 2x Extra Brut Barik

Darovala Manufaktura

a 2x Demi Sec Speciál.

Vyvolávací cena: 5 500 Kč
Darovala Cidrerie Kliment
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
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86 / DOBRÁ VINICE: KOLEKCE 6 VÍN

88 / MILAN SŮKAL: PINOT NOIR 2015,
CUVÉE PRO PŘÁTELE 2015

Dobrá vinice si zakládá na výrobě vín v dubových sudech
s minimem síry. Legenda alternativních vín Petr Nejedlík

Neuburské, Veltlínské zelené, Chardonnay, Sauvignon,

z Dobré vinice staví na šetrném přístupu nejen k hroznům

Rulandské šedé i modré, Tramín červený, Zweigeltrebe

a vínu, ale i k přírodě vůbec. Jeho vinařství nabízí tak trochu

a Cabernet Moravia. Vína z vinařství Milan Sůkal získala řadu

jiná vína – ochutnejte šestici z nich, a to Cuvée Národní park,

ocenění na prestižních výstavách vín. Vinařství stále investuje

Veltlínské zelené, Velké Dobré Bílé, Velké Dobré Červené,

do technologie výroby, především do sudů. Jejich Merlot

Blanc de Pinot noir a Nejedlík orange.

a Pinot noir jsou na světové úrovni a Chardonnay chutná
jako z Francie…

Darovala Dobrá vinice
Vyvolávací cena: 2 000 Kč

Darovalo Rodinné vinařství Milan Sůkal
Vyvolávací cena: 1 500 Kč

87 / VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM: KOLEKCE 6 VÍN

89 / CYKLISTICKÁ KOMBINÉZA LEOPOLDA KÖNIGA

Krásný kout s opuštěnými vinicemi objevil vinař a sklepmistr

Sedmý muž z Tour de France 2014 a šestý z Giro d‘Italia 2015.

Lubomír Bilík při svých cestách po Čechách. Společně se

Špičkový český silniční cyklista Leopold König dnes závodí za

svými partnery se rozhodl obnovit pěstování vinné révy

tým Bora‑Hansgrohe. A právě časovkářskou kombinézu této

v trati Pod Chlumem, nacházející se u Loun v Litoměřické

německé profesionální cyklistické stáje, která sídlí v městě

vinařské podoblasti. Réva zde roste na vulkanických půdách

Raubling, Leo podepsal a věnoval do naší Dobročinné aukce.

na jihovýchodním svahu. Specializací vinařství jsou cuvée.

Odneste si domů i podepsané kartičky slavného rodáka

Vydražte si dárkovou krabici Vinařství pod Chlumem

z Moravské Třebové.

obsahující kolekci 6 vín.
Daroval Leopold König
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Darovalo Vinařství pod Chlumem

velikost XS

Vyvolávací cena: 1 000 Kč

Vyvolávací cena: 2 500 Kč
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90 / DRES TOMÁŠE ROSICKÉHO

92 / VYHLÍDKOVÝ LET PRO 3 OSOBY

S OSOBNÍM VĚNOVÁNÍM

LETADLEM CESSNA 182 T

Za českou fotbalovou reprezentaci nastoupil k více než stovce

Jak vypadají z výšky místa jako Karlštejn, Konopiště, Křivoklát,

zápasů, většinu své kariéry strávil v anglickém klubu Arsenal

údolí Berounky, Vltavy, Terezín, Orlík nebo hora Říp? Proleťte

FC. Hvězdný český fotbalový záložník Tomáš Rosický, který se

se s námi čtyřmístným cestovním letadlem Cessna 182 T

letos v červnu loučil s profesionální kariérou před vyprodaným

pilotovaným zkušeným pilotem, který vám během 40 minut

sparťanským stadionem s téměř devatenácti tisíci fanoušky,

letu ukáže ta nejzajímavější místa. Vylétáme z Letňan a na přání

věnoval do Dobročinné aukce svůj podepsaný dres – staňte se

vám připravíme let tak, abychom vyšli maximálně vstříc vašim

právě vy jeho majiteli!

představám.

Daroval Tomáš Rosický

Daroval Ing. Tomáš Strnad / spolumajitel společnosti

Vyvolávací cena: 3 000 Kč

Accredio, a. s. – obchodník s cennými papíry
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

91 / JÍZDA S TROJNÁSOBNÝM ŠAMPIONEM

93 / TENISOVÁ RAKETA HELENY SUKOVÉ

FIA ETCC PETREM FULÍNEM
Ženská světová jednička ve čtyřhře, držitelka čtrnácti Grand
Chcete zažít ten pocit, kdy jsou auto i řidič během závodu

Slamů, vítězka Turnaje mistryň a majitelka dvou stříbrných

na svých limitech? Zajímá vás, jak se za volantem chová

medailí z letních olympijských her 1988 v Soulu a 1996

trojnásobný šampion seriálu FIA ETCC Petr Fulín? V naší

v Atlantě. Řeč je o tenistce Heleně Sukové, která byla letos

aukci si ten pocit můžete vydražit. Posadíte se vedle Petra do

v americkém Newportu uvedena jako osmý Čech do tenisové

speciálu Porsche 911 GT3, připoutáme vás pětibodovým pásem

Síně slávy. V naší aukci máte možnost si vydražit tenisovou

a 475 koní vás zatlačí do sedačky! Cílovou pásku protneme

raketu této sportovní legendy.

maximální rychlostí.
Daroval Tomáš Slavata
Daroval Petr Fulín

Vyvolávací cena: 4 000 Kč

Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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„Protože Nadace Via <3“
ANNA MAREŠOVÁ, WHOOP.DE.DOO
„Darovat vlastní produkt je pro mě přirozenou formou pomoci. Navíc s Nadací Via mám také klidné
svědomí ve smyslu, že s prostředky vytěženými v aukci bude naloženo smysluplně.“
ZUZANA KUBÍČKOVÁ
„Vážíme si smysluplných cest, do kterých lidé vkládají svou píli a naději. Dělá nám radost,
když se může ta naše alespoň na chvilku protnout s cestou někoho jiného a vytvořit tak nový,
inspirativní příběh.“
FREE CIRCLE
„Protože mě to těší!“
JANJA PROKIĆ

P R OČ DARUJETE

„Protože je to správné a má to smysl.“
GRAVELLI
„Každý z nás se může narodit nebo v průběhu života dostat do nečekané situace, která vyžaduje
absolutní empatii a pokoru žádající velkou oběť. Pokud jsme tuto situaci ještě nezažili, je potřeba
pomoci těm, kteří ji právě prožívají, a všemi prostředky se snažit odfiltrovat nepřízeň osudu.“
PATRIK HÁBL
„Milujeme svoji práci a maso a těší nás, když se lidi společně radují u plného stolu.“
NAŠE MASO
„Je důležité pomáhat, když můžete.“
PASTA ONER

„Hledám způsoby, jak pomáhat, a toto je jeden z nich.“

„Jelikož společnost Tonak není lhostejná vůči svému okolí a jako česká firma se snaží podporovat

VERONIKA DRAHOTOVÁ

české projekty, ráda podpoří aktivity, kterým se Nadace Via věnuje, a lidi, kteří se snaží svépomocí
změnit česká města a obce k lepšímu.“

„Rád daruju.“

TONAK

ROBERT VANO
„Festival původně vznikl jako lokální iniciativa a nyní rád podpoří vznik podobných lokálních iniciativ.
„Jakákoli investice do společnosti se v budoucnu vrátí.“

Je důležité, aby každý region měl svoji významnou kulturní akci.“

EVA NEČASOVÁ

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JIHLAVA

„Byl jsem osloven a rozhodl se skulpturu darovat jako prostředek možné pomoci těm, kteří ji potřebují.“

„Posláním našeho výtvarného ateliéru je napomáhání přístupu široké veřejnosti k výtvarnému umění

FILIP NÍZKÝ

a zároveň rádi podporujeme dobročinné projekty a akce – proto, když je možnost spojit tyto dva
aspekty dohromady, neváháme.“

„Protože výtěžek z mého daru možná někomu pomůže… a jinému udělá radost.“

MALOVÁNÍ KRESLENÍ

JIŘÍ PELCL
„Mecenášství je od nepaměti přirozenou součástí našeho podnikání. Již před dvěma sty lety přispívali
„Protože chceme pomoci!“

právovárečníci na rozvoj života v okolí plzeňského pivovaru. My v této tradici pokračujeme a dělíme se

NANOVO

o naše úspěchy s ostatními, kteří to potřebují.“
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

„Protože se Nadace Via podílí na zachování kulturního dědictví ČR a potažmo tak spojuje i občany,
kteří dávají do kupy něco společně.“

„Protože věříme, že inspirativní činnost broumovského kláštera a Nadace Via má velmi podobné

KRISTÝNA MALOVANÁ

poslání – otevírat cesty k umění žít spolu, kreativně a naplno.“
AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA

„Protože nás to těší!“
ZORYA

„Podpora činnosti Nadace Via, kterou dlouhodobě podporujeme a obdivujeme za její snahu a aktivitu.“
MANUFAKTURA

„Nadace Via je skvělý projekt, již podruhé velice ráda budu součástí aukce.“
NASTASSIA ALEINIKAVA

„Protože dávat přináší radost. Jisté staré rčení říká, že člověka nečiní šťastným majetek, ale schopnost
darovat. A pokud takový dar pomůže dobré věci, je ta radost ještě o něco větší.“

„Myslím, že každý, kdo může pomoci, by pomoci měl.“
ADAM KREJČÍK, ZA FIRMU VIPLIVING

Ing. TOMÁŠ STRNAD, ACCREDIO

NAŠE VE L K É P OD Ě KOVÁ N Í PATŘÍ DÁRCŮM V Í N
DOBRÁ VINICE
PIALEK & JÄGER VINAŘSTVÍ
SPOLEK ŠALDORFSKÉ SKLEPY
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV
VINAŘSTVÍ MILAN SŮKAL
VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM

VE LK É DÍ KY PAT Ř Í V Š E M DÁRCŮM UM ĚLECKÝCH
DĚ L , DE S I G N U A N E V Š E D NÍ CH Z ÁŽ I TKŮ
AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA

VERONIKA DRAHOTOVÁ

ALBATROS MÉDIA

ECCE VITA

NASTASSIA ALEINIKAVA

EUROMEDIA GROUP

ARTHOUSE HEJTMÁNEK

IVETA FABEŠOVÁ

ADRIANA BARTOŠOVÁ

FARMA V30 HEŘMANICE

ALENA BÁRTOVÁ

FIELD RESTAURANT

ALENA BELDOVÁ

FREE CIRCLE

CIDRERIE KLIMENT

PETR FULÍN

CIRQUEON

JAN GEMROT

DECHEM

GRAVELLI

DEJVICKÉ DIVADLO

GZ MÉDIA

DIVADLO V DLOUHÉ

PATRIK HÁBL

MANŽELÉ HILŠEROVI

NANOVO

JAROMÍR 99

NAŠE MASO, AMBIENTE

VÁCLAV JIRÁSEK

EVA NEČASOVÁ

ALŽBĚTA JUNGROVÁ

PETR NIKL

KÁVOVÉ KURZY

FILIP NÍZKÝ

KIDTOWNEDU.CZ

VĚRA NOVÁKOVÁ

KRIŠTOF KINTERA

JAN ONDER

LEOPOLD KÖNIG

PASTA ONER

KOSTKA – KOLOBKA

PAPELOTE

MARTIN KREJČÍ

IVAN PAVLÍČEK

ADAM KREJČÍK, VIPLIVING

JIŘÍ PELCL

KRYŠTOF KŘÍŽ

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

ZUZANA KUBÍČKOVÁ

JANJA PROKIĆ

JAROSLAV KULHAVÝ

TOMÁŠ ROSICKÝ

LUXURY SUITES

RÜCKL

KRISTÝNA MALOVANÁ

TOMÁŠ SLAVATA

MALOVÁNÍ KRESLENÍ

KATEŘINA SOCHOROVÁ

MANUFAKTURA

ING. TOMÁŠ STRNAD, ACCREDIO

ANNA MAREŠOVÁ, WHOOP.DE.DOO, A MUSA

VLADIMÍR SUCHÁNEK

SALON PETRA MĚCHUROVÁ

JINDŘICH ŠTREIT

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH

TONAK

FILMŮ JIHLAVA

TONY ADAM’S BARBERSHOP

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAŽSKÉ JARO

JAN TRONÍČEK

MODERNISTA

ROBERT VANO

ANNA MRÁZEK KOVAČIČ

MANŽELÉ WALDOVI

NADACE PRECIOSA

ZORYA

NADAČNÍ FOND LASVIT

ZURI ZANZIBAR

NAKLADATELSTVÍ BAOBAB

ZÁTIŠÍ GROUP

NAKLADATELSTVÍ LABYRINT

K L ÁRA KO L L Á R OVÁ
Naše poděkování patří přední sommeliérce a degustátorce Kláře Kollárové, která nám každoročně
pomáhá s výběrem i oslovováním nejlepších českých a moravských vinařů do Dobročinné aukce.
Klára Kollárová je absolventka oboru kulturologie na FF UK a mezinárodní školy vína Wine and Spirit
Educational Trust a držitelka mezinárodního titulu Fine and Rare Wine Specialist. Sedm let pracovala
v michelinské restauraci La Degustation Bohême Bourgeoise. Nyní je spolumajitelkou a hlavní
sommeliérkou vinných barů VINOGRAF.

VI NOG R A F
Ve Vinografech vědí vše o dobrém vinném baru. Každý ze dvou 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 a studenou kuchyni,
na Senovážném náměstí nabízí nejširší výběr vín celého světa a wine‑friendly kuchyni Milana Hořejše.
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O NADAC I V I A
Nadace Via již 21 let v Česku otevírá cesty k umění žít spolu a umění darovat. Usilujeme o to, aby v Česku
bylo více lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Naší vizí je společnost, kde většina
lidí jedná svobodně a odvážně, přijímá odpovědnost za sebe a za své okolí a kde je darování běžnou
součástí života.

NADACE V I A V R OC E 2 0 17
•

rozdělila v grantech celkem 14,3 milionu korun, a to mezi 200 dobročinných projektů,

•

pomohla 226 dětem a mladým lidem uspořádat jejich vlastní benefiční akce, na které přispělo
téměř 4199 dárců v celkové výši přes 597 tis. Kč,

•

v celkovém nákladu 28 150 výtisků vydala čtyři čísla filantropického časopisu Umění darovat,

•

umožnila prostřednictvím služby Darujme.cz, kterou provozuje sesterské Sdružení Via, aby lidé
darovali více než 52 milionů Kč pro 370 českých neziskovek.

AUKCI POŘÁDÁ:

JIŘÍ BÁRTA / ředitel
jiri.barta@nadacevia.cz / 777 715 455
ZDENĚK MIHALCO / programový ředitel
zdenek.mihalco@nadacevia.cz / 739 681 824
Dělnická 1324/9
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170 00 Praha 7 – Holešovice

LUKÁŠ HEJNA / ředitel fundraisingu

www.nadacevia.cz

lukas.hejna@nadacevia.cz | 724 767 426

