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MILÍ PŘÁTELÉ
Nadace Via vznikla před 22 lety a slovo filantropie znal tehdy jen málokdo.
Svět se od té doby hodně proměnil, ale témata Nadace Via jsou důležitá dodnes. V Česku totiž stále
najdeme mnoho míst, kde jako by se zastavil čas – lidé se tam neznají a nemají se kde setkávat,
převládá u nich nezájem o dění za vlastními dveřmi, mezi sousedy panuje nedůvěra a lidé nevěří,
že sami mohou něco změnit.
Proto jsme rádi, že výtěžek letošní Dobročinné aukce pomůže, aby v České republice bylo do budoucna
více lidí zapojených do života své obce, aby bylo více filantropie, více osobních vztahů mezi lidmi
napříč společností a také více důvěry.
Krásný filantropický večer vám za Nadaci Via přeje
DAVID FOJTÍK
předseda správní rady

CO NÁS ČEKÁ DNES VEČER
Dobročinný večer vám již potřinácté nabídne to nejlepší z českého umění a designu, ale přináší také
zcela nevšední zážitky – filantropické, společenské, sportovní a kulinářské.
Všechny položky do aukce nám jejich autoři věnovali zdarma a celý výtěžek z dražby tak využijeme
k naplňování programových cílů Nadace Via.
Děkujeme!

DÍKY VAŠIM DARŮM...
... bude v Česku více dětí
a mladých lidí pomáhat druhým
106 828 Kč
Tuto neuvěřitelnou částku dokázali získat žáci Základní školy v Karlových Varech pro svého spolužáka,
který má svalovou dystrofii. Stačilo k tomu zdánlivě málo – napéct dobroty z jahod. Na jejich Jahodový
jarmark dorazily desítky lidí, kteří se rozhodli darovat na dobrou věc. Děti svým zápalem strhly své
okolí, získávaly peníze, kde se dalo. Filantropii si tak poprvé vyzkoušely nejen ony, ale mnohdy i jejich
rodiče, učitelé či obyvatelé okolních ulic.
Těmto týmům dětí a mladých lidí říkáme Dobro-druzi a s vaší pomocí je provádíme jejich první filantropickou akcí, dvojnásobíme jim výtěžek a podporujeme je dalším vzděláním. Svůj zážitek prvního daru
si díky našim dárcům vyzkouší každý rok 500 dobro-druhů a další tisíce dárců z jejich okolí. Více než
80 % dětí v podobných akcích dál pokračuje i bez naší pomoci. Za šest let jsme podpořili už 3 100 dětí,
které uspořádaly na 200 dobročinných akcí a podařilo se jim od dárců získat 4 miliony korun.

DÍKY VAŠIM DARŮM...
… bude více lidí zlepšovat život ve svém
sousedství, vytvářet místa, kde je radost žít
a prostřednictvím společných zážitků
upevňovat mezilidské vztahy
Rozpadlá fabrika, opuštěný nádražní sklad nebo nevyužívaný vnitroblok. Takových míst je v Česku
spousta. Osm přátel z Humpolce se rozhodlo vzít věci do svých rukou a jedno takové místo změnit.
V prázdném prostoru nevyužívaného výrobního areálu budují Rekreativní zahradu, kde lze posedět
u nového ohniště, odpočívat i tvořit. Budou se tu moci scházet maminky s dětmi, ale zázemí tu budou
mít také hudebníci nebo stolní tenisté.
Díky vám podpoříme projekty lidí v celém Česku, kteří rozhýbávají místa, kde žijí. Podporujeme je
penězi, ale jsme také jejich průvodci, aby projekt zdárně dopadl. A propojujeme je s podobně aktivními
lidmi z celé republiky, protože věříme, že právě oni staví základy skutečné demokratické společnosti.
Takových projektů podpoříme 70 ročně a účastní se jich tisíce lidí. V roce 2019 jsme jich dokonce již
podpořili 79 a pro nový rok plánujeme na úspěchy navázat a nově podporovat také téma aktivních lidí
pečujících o českou krajinu.
Řada z těch, kteří začínají podobnými malými akcemi, nakonec vstoupí do komunální politiky a mění
tak zdola českou společnost. V posledních komunálních volbách kandidovaly desítky podobných
místních sdružení, které jsme v minulosti podpořili.

DÍKY VAŠIM DARŮM...
… zvýšíme dopad práce Nadace Via
Z aukčního výtěžku půjde část financí také na provoz a rozvoj fundraisingu Nadace Via. To nám
umožní podporovat každý rok stovky komunitních a filantropických projektů, růst a zvyšovat náš
dopad.

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

podporujeme „aktivní sousedství“, kde se lidé nebojí sami zapojit,
ovlivňovat dění kolem sebe a kde si vzájemně věří

soukromé dárcovství a ochota pomáhat
ve svém okolí

VEŘEJNÁ AUKCE

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.

1 | PROJÍŽĎKA PRAHOU V TRAMVAJI T3 COUPÉ
I S AUTORKOU ANNOU MAREŠOVOU VČETNĚ
SIGNOVANÉHO PLAKÁTU T3 COUPÉ
Tramvajové vozy T3 Coupé jsou legendou pražské hromadné
dopravy. Dopravní podnik hl. m. Prahy se společně se studiem
Anna Marešová designers rozhodly tuto stylovou krásku vrátit
na koleje a vytvořily nový koncept výletní tramvaje,
která navazuje na tradici legendárních vozů typu Tatra T3.
Respektování původního designu, ruku v ruce s citlivými
a promyšlenými zásahy posouvá tento projekt do současné
doby. Otevřením zadní části vozu a využitím původních prvků
v kombinaci s moderními technologiemi vznikl „old-timer“,
který ukazuje, že i tradiční prostředky městské hromadné
dopravy mohou nabídnout zcela nečekaný luxus.
Čeká vás unikátní jízda po velmi atraktivní trase s nádhernými
výhledy na Prahu. Označte si prosím jízdenku a postupujte
dále do vozu.
Darovaly Anna Marešová designers, s. r. o.,
a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Foto: Herbert Slavík
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2 | DANIELA KOMATOVIĆ: AMULET EYE
Daniela Komatović je grafická designérka, malířka, fotografka
a zejména designérka šperků. Její luxusní šperky oslavují
minimalismus a geometrii. Zlatý prsten-přívěsek Amulet Eye
z kolekce Eye to the Soul ve tvaru oka je inspirován egyptskou
mytologií, konkrétně symbolem boha Hora. Šperk je vyroben
ze 14karátového zlata, potažen je černým rhodiem a zdoben
třemi žlutými „fancy“ safíry ufasovanými proti sobě do tvaru
kostky, čímž je využita maximální reflexe světla, které těmito
drahokamy prochází. Tento originální amulet z dílny Daniely
Komatović získal v Miláně v roce 2017 zlaté ocenění v prestižní
mezinárodní soutěži A’ Design Award & Competition.
Darovala Daniela Komatović
Vyvolávací cena: 23 000 Kč

3 | SETKÁNÍ S UMĚLECKÝM ŘEDITELEM
MARTINEM MYŠIČKOU V DEJVICKÉM DIVADLE
Legendární Dejvické divadlo, na jehož prknech v současnosti
vystupují nejlepší čeští herci a herečky, vám otevře své brány.
Do tajů hereckého života a provozu populárního hereckého
souboru vás zavede umělecký ředitel Martin Myšička, který sám
exceluje v hrách Elegance molekuly, Přízraky či Zimní pohádka.
Kromě vstupu do zákulisí získáte i vstupenky na jedno z těchto
dnes beznadějně vyprodaných představení.
Darovalo Dejvické divadlo
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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4 | KRIŠTOF KINTERA: PŘÍBUZNÍ
Krištof Kintera, absolvent AVU, spoluzakladatel experimentální
divadelní skupiny Jednotka a autor výtvarné koncepce každoročního festivalu 4+4 dny v pohybu je v současnosti jedním
z nejvýraznějších českých umělců. Velký úspěch sklidily jeho
pražské atypické pomníky, ale také současná pohyblivá díla,
která jsou oblíbená nejen pro své náročné mechanické provedení,
ale i díky hravosti a vtipu. Spolupodílel se také na instalaci
Entropa v Bruselu. Krištof Kintera byl třikrát nominován na cenu
Jindřicha Chalupeckého.
Daroval Krištof Kintera
2007, spray, 70 x 100 cm
Vyvolávací cena: 29 000 Kč
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5 | VEČEŘE S MANŽELI WINKLEROVÝMI
VE VINOGRAFU
Veronika Winklerová a Libor Winkler jsou dobří společníci –
probrat s nimi můžete různá divadelní představení, nejlepší
cesty rumunskými horami, stav české filantropie nebo třeba
situaci v Česku třicet let po listopadu 1989. A kdybyste o to
hodně stáli, můžete se pobavit i o tom, jestli jsou vína autentistů
opravdu nejlepší, jak složitou práci mají market makeři a jak
světovou ekonomiku ovlivňují tweety Donalda Trumpa.
A to vše ve vinném baru Vinograf na Senovážném náměstí.
Darovali Veronika a Libor Winklerovi a Vinograf
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

6 | ŘEKNĚTE TO S RÜCKLEM
Rückl věnuje do letošní aukce jedinečnou příležitost vytvořit
zcela originální vyznání lásky vepsané do křišťálu. Na ručně
foukanou a broušenou vázu od Ronyho Plesla si úspěšný
dražitel může namísto nápisu LOVE nechat vybrousit jméno své
milované osoby. Zároveň se může těšit na prohlídku nižborské
sklárny Rückl s uměleckým ředitelem Ronym Pleslem. Bude tak
moci osobně přihlížet vzniku jedinečného designového kusu,
jehož bude tak trochu spoluautorem.
Daroval Rückl, design Rony Plesl
ručně foukaná, zlacená a broušená váza, výška 27 cm
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
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7 | S NADACÍ VIA ZA MALÝMI ZÁZRAKY – JEDEN
DEN TROCHU JINAK
Chcete vidět, jak se v Česku rodí dobří starostové a dobré
starostky? Nepojedeme do porodnice, ale navštívíme obec či
město, kde se dějí malé zázraky. Lidé se tam zajímají o své
okolí, pečují o ně a jejich upřímný zájem o věci veřejné je zavedl
až na radnici. A teď proměňují své město ve velkém.
I takovým příběhům Nadace Via pomáhá.
Pojďte s námi strávit jeden den a podívat se pod pokličku
nadační práce. Na cestu vyrazíme v období březen až duben
2020.
Darovala Nadace Via
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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8 | FOTBALOVÁ ŠKOLA PETRA ČECHA 2020
Fotbalová škola Petra Čecha je úspěšný letitý projekt jedné
z největších legend světového fotbalu. Již 13 let umožňuje
chlapcům a dívkám ve věku 7 až 15 let, kteří milují fotbal, prožít
v mnoha směrech netradiční fotbalové soustředění. Malí hráči
se zlepší ve svých fotbalových dovednostech, poznají nové
kamarády a především se potkají s Petrem Čechem.
Do Dobročinné aukce Fotbalová škola Petra Čecha věnovala
jeden voucher.
Darovala Asociace pro sport a fair play, z. s.
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

9 | ARMAGNAC MAISON GÉLAS, BAS ARMAGNAC,
VINTAGE 1893
Armaňak pro opravdové znalce, který vznikl v době Julesa
Vernea. Ochutnejte kus historie v podobě unikátního armaňaku
z netradiční odrůdy Baco. Majitel a představitel 4. generace
značky Maison Gélas, pan Philippe Gélas, uvolnil speciálně pro
tuto aukci své limitované a běžně nedostupné zásoby. Dopřejte
svým chuťovým pohárkům dotek sušených fíků a lékořice.
Je ze sklizně roku 1893.
Darovala 1. česká Madame Cognac & Champagne Tereza Franc
& FINELABELS.CZ
Vyvolávací cena: 152 000 Kč
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10 | VELKÁ VLNA
Příležitost pro všechny: vystupme na pár minut z rozbouřených
vod dražebních soubojů a nechme se unést velkou vlnou
filantropie.
Letošní Velká vlna pomůže rozjet nové téma komunitních
programů Nadace Via: Naše krajina – díky němu se do krajiny
začnou vracet studánky, aleje stromů či staré polní cesty a naše
společná krajina díky tomu bude krásnější a odolnější vůči
suchu a rozmarům přírody. A vy můžete být u toho!

11 | ROLE VE HŘE SVJ DIVADELNÍHO SPOLKU
VOSTO5
Pražské Divadlo VOSTO5 spojuje prvky moderního kabaretu
a improvizace do netradičních autorských inscenací, které
diváky baví už od roku 1996. Na netradičních místech, jako jsou
kavárny či nádraží, otvírá divadelní spolek VOSTO5 ryze česká
společenská témata a satiricky komentuje fenomény české
kultury. Pokud jste zatoužili na chvíli vystoupit na prknech,
co znamenají svět, máte jedinečnou příležitost si tento sen
splnit v jedné z nejpopulárnějších her spolku s názvem
Společenstvo vlastníků.
Abyste byli na svou roli dobře připraveni a abyste neměli trému,
sejdete se před představením s Jiřím Havelkou z VOSTO5
na skvělé večeři v některé z restaurací Zátiší Group.
Darovaly Divadlo VOSTO5 a Zátiší Group
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
14

12 | PASTA ONER: THIEF
Pasta Oner je jedním z nejvýraznějších českých umělců
současnosti, který reprezentuje Českou republiku v zahraničních
galeriích a výstavních síních. Pop-art či cartoon estetika
provázejí jeho tvorbu, která čítá desítky kolektivních výstav
i sólové projekty. Dílo Pasta Oner s názvem Pipe and Phone
se letos dostalo do prestižní podzimní aukce slavné londýnské
aukční síně Sotheby’s.
Součástí vydražené položky je rovněž komentovaná prohlídka
ateliéru.
Daroval Pasta Oner
2019, akryl a sítotisk na plátně, 90 x 60 cm
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Foto: Tomáš Třeštík
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13 | SBÍRKA AFRICKÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Máte velkou rodinu a chcete si občas společně zahrát? Vedete
tým lidí a už nevíte, čím obohatit příští teambuilding? Pak tato
unikátní sbírka čeká právě na vás. Bubny djembe, strunné
nástroje kasso a saz, didgeridoo. To jsou jen některé položky,
které čekají na vydražitele sbírky hudebních nástrojů ze severní
Afriky. Ta je doplněna typickým dechovým nástrojem australských Aboridžinců. Sbírka čítá celkem 25 nástrojů. Zkuste
ověřit, zda bubny djembe mají duši, jak se říká. Ne každý hráč
se s tímto unikátním nástroje zvládne spojit, ale třeba právě
vy to dokážete.
Nástroje pro aukci zušlechtil pro bono multiinstrumentalista
Mirek Černý. Děkujeme!
Darovali Radana a Jiří Waldovi
Vyvolávací cena: 39 000 Kč
14 | BASKETBALOVÝ SEN
Je pátek, 24. ledna 2020. Sedíte na tribuně haly v Paříži a před
vašimi zraky se odehrává utkání NBA mezi Charlotte Hornets
a Milwaukee Bucks.
Tenhle sen se může stát realitou. Máme pro Vás připraveny dvě
vstupenky na toto unikátní utkání NBA v Evropě. A protože sny
s překvapením jsou nejlepší – čeká na Vás kromě vstupenek
i jedno krásné překvapení.
Daroval Jakub Kudláček
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
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15 | ZORYA: JOSEFÍNA
Prsten Josefína je jedním z posledních originálních šperků,
které po osmi letech existence vytvořili zakladatelé avantgardního klenotnictví a designérského studia Zorya Daniel Pošta
a Zdeněk Vacek. Šperk ze 14karátového růžového zlata je
ozdoben plátky řezaných říčních perel. Vznikl v jediném
originále pro výstavu Rituál prezentovanou v létě 2019
v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Prsten evokuje
energii jarního večera v rozkvetlém třešňovém sadu.
Darovalo studio ZORYA
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
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16 | MALÁ ROLE V TELEVIZNÍ SÉRII
JANA HŘEBEJKA A PETRA JARCHOVSKÉHO
Role tak malá, že nepůjde pokazit, ale tak velká, že nepůjde
vystřihnout. V dubnu 2020 zahájí režisér Jan Hřebejk natáčení
čtyřdílné komediálně laděné série z prostředí vysokých škol
podle scénáře Petra Jarchovského.
Vždycky jste si chtěli zahrát v seriálu České televize?
Teď můžete!
Daroval Jan Hřebejk
Vyvolávací cena: 20 000 Kč

17 | ČESTMÍR SUŠKA: MALÁ VĚŽ
Sochař Čestmír Suška tvoří svá díla v originálním prostředí
bývalé skladové haly v pražských Řeporyjích, kde sídlí také
studio Bubec. Dílo Malá věž patří do souboru prací nazvaných
Rezavé květy, které Suška vytváří z vysloužilých industriálních
nádob za použití plazmového hořáku. Je to model jedné z věží,
které Suška umisťuje ve veřejném prostoru tak, aby do ní lidé
mohli vstoupit a pohybovat se uvnitř skulptury po spirálovém
schodišti nahoru i dolů. Malá věž může zároveň sloužit jako
světelný objekt.
Vydražitel položky se zároveň stane asistentem Čestmíra Sušky
na jeden den na jaře 2020. Nevěříte, že umělecká díla mohou
vznikat s rozbruskou či plazmovým hořákem v ruce? Jako
asistent Čestmíra Sušky uvidíte, že to možné je!
Daroval Čestmír Suška
2017, ocel, 100 x 27 cm
Vyvolávací cena: 85 000 Kč
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18 | DEN DŘEVORUBCEM
Pan Pavel Cohla pracuje v lese 25 let, takže už by ani nespočítal,
kolik stromů za tu dobu pokácel. Stejně tak by ani nespočítal,
kolik jich vysázel. Jak vypadá dřevorubecká mapa? Co je to
lapák? Jak nasměrovat, kam poražený strom přesně spadne?
Oblečte si montérky, na hlavu vezměte helmu a pojďte strávit
den v lese v Adršpachu, abyste se tohle všechno dozvěděli
od odborníka na slovo vzatého. Součástí položky je i pozvání
na soutěž Dřevorubec roku 18. ledna 2020, kterou pan Cohla
už dvanáctým rokem pořádá.
Daroval Pavel Cohla
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

19 | UVAŘTE SI MENU S JANEM PUNČOCHÁŘEM:
VAŘENÍ V RESTAURACI STŮL JP PRO JEDNU
OSOBU A NÁSLEDNÁ VEČEŘE V TÉŽE
RESTAURACI PRO DVA
Poznejte umění jednoho z nejlepších šéfkuchařů, který svou
kariéru začínal v hotelu Ambassador a pokračoval ve vyhlášených pražských restaurací, jako je Rybí trh, International Zlatá
Praha nebo Zátiší Group. Tento mistr kuchyně absolvoval stáže
v michelinských restauracích Hangar 7 v Salcburku a Tim Raue
v Berlíně. Působil také v přední švýcarské restauraci Häberlis
Schützenhaus. Po návratu ze zahraničí se stal šéfkuchařem
restaurace Le Terroir, následně působil jako šéfkuchař pražského
Grand Cru Restaurantu. V květnu 2019 si otevřel vlastní restaurace U Matěje a Stůl JP, kde si plní svůj dlouholetý sen. A právě
v malé fine diningové restauraci Stůl JP vám Jan Punčochář
předvede své umění.
Daroval Jan Punčochář, šéfkuchař restaurace U Matěje a Stůl JP
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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20 | GRAVELLI: LŽÍCE NA BOTY
Gravelli dokáže z betonu vyrobit téměř cokoliv – od nábytku
až po šperky. Nebojí se ani netradičních předmětů pro každodenní použití, jako je lžíce na boty. Ta od Gravelli není obyčejnou
pomůckou, ale technicky dokonalou hračkou. Karbonovou lžíci
na boty s tenkou vrstvou betonu ocení hlavně milovníci aut,
protože se vyrábí stejným způsobem jako komponenty
sportovních aut, jako je například Pagani.
Darovalo Gravelli
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

21 | ZAJÍC V PYTLI
Koupit si zajíce v pytli? To by udělal málokdo z nás. Ale vydražit
si překvapení v Dobročinné aukci? To je něco jiného.
Překvapení daroval anonymní dárce ve spolupráci s Nadací Via
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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18 | DEN DŘEVORUBCEM

TICHÁ AUKCE

Pan Pavel Cohla pracuje v lese 25 let, takže už by ani nespočítal,
kolik stromů za tu dobu pokácel. Stejně tak by ani nespočítal,
kolik jich vysázel. Jak vypadá dřevorubecká mapa? Co je to
lapák? Jak nasměrovat, kam poražený strom přesně spadne?
Oblečte si montérky, na hlavu vezměte helmu a pojďte strávit
den v lese v Adršpachu, abyste se tohle všechno dozvěděli od
odborníka na slovo vzatého. Součástí položky je i pozvání na
soutěž Dřevorubec roku 18. ledna 2020, kterou pan Cohla už
dvanáctým rokem pořádá.
Daroval Pavel Cohla
V této části katalogu
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

se můžete
podrobně seznámit se všemi
položkami, které jsme pro vás letos
připravili do Tiché aukce.

Tichá aukce bude probíhat současně
19
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PRO JEDNU
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že si mezi našimi nabízenými položkami
RESTAURACI PRO DVA
vyberete – potěší vás svou krásou
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ale především
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kariéru
začínal že
v hotelu
Ambassador
a pokračoval
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22 | PATRIK HÁBL: JAPONSKÁ KRAJINA
Malíř Patrik Hábl pracuje nejen s obrazem, ale i s prostorem.
Vytvořil řadu prostorových vstupů současného umění
do významných historických staveb, mezi nimi například
intervence ve stálé expozici středověkého umění v Anežském
klášteře nebo instalace v expozici Umění Asie a starověkého
Středomoří v Národní galerii v Praze. Za svou tvorbu získal
Waldesovu cenu a cenu Europol. V roce 2015 byl vybrán
odbornou komisí na Bienále do Pekingu a na podzim
představil své práce v japonském Kjótu.
Daroval Patrik Hábl
2013, olej, papír, 70 x 100 cm
Vyvolávací cena: 38 000 Kč
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23 | MICHAL ŠKAPA: ZEMĚ
Michal Škapa je přední český grafik, výtvarník a graffiti umělec.
Patří do okruhu autorů legendární pražské Trafačky, je zakladatelem sítotiskové dílny Analog!BROS a spolupracovníkem labelu
BiggBoss. Své práce vystavoval například na Expo 2010
v Šanghaji.
Dílo Země pochází ze série čtyř prací, které zobrazují živly.
Přímo navazuje na vítězný návrh velkého muralu, který měl být
realizován na skladové hale nedaleko letiště. Systém soustředných
kruhů, v nichž je text zapsaný speciální abecedou, používá autor
ve své tvorbě často.
Daroval Michal Škapa
2017, airbrush na papíře, 60 x 80 cm
Vyvolávací cena: 19 000 Kč

24 | PETR NIKL: OPICE A KNIHA JINÉ TAJE OPIC
Vydává autorské knihy pohádek, věnuje se výtvarným a divadelním performancím. Za svou práci obdržel literární cenu Magnesia
Litera i výtvarnou Cenu Jindřicha Chalupeckého. Nikl už si
pohrával s rybami, lvy, jeleny, dokonce i s nafukovacím zvěřincem. Tentokrát se zaměřil na hravé akrobatky opice. Součástí
položky je grafika s názvem Opice a také knižní svazek Jiné taje
opic, v němž ze sebe jednotlivé druhy lidoopů vyskládaly celou
abecedu, a vy si tak v knize můžete luštit jako v rébusu.
Darovali Petr Nikl a Nakladatelství Meander
2018, grafika, autorský tisk, 80 x 70 cm
Vyvolávací cena: 10 500 Kč
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25 | ALENA BELDOVÁ: NAD VODOU
(KMEN-STROM)
K rozhodnutí malovat krajiny přivedla Alenu Beldovou divoká
krása bretaňského pobřeží, kterou objevila na konci 90. let.
Po ukončení VŠUP se věnovala textilnímu designu, spolupracovala s několika českými dílnami a továrnami. V posledních
letech se nechává inspirovat také českou krajinou a různými
cestami do zahraničí. Do Dobročinné aukce věnovala svůj obraz
Nad vodou (kmen-strom).
Darovala Alena Beldová
2018, olej na plátně, 70 x 70 cm
Vyvolávací cena: 17 000 Kč

26 | NINA ŠMÍDEK: ÚSVIT NA MOSTĚ Z CYKLU
„POCTA JAKUBU SCHIKANEDEROVI“
Nina Šmídek je hudebnice, tanečnice, malířka a fotografka.
Narodila se v Praze a od roku 1992 žila v Paříži, kde ji objevil
a proslavil významný kritik a historik umění Gérard Xuriguera,
který malířčiny mlhavé evokace přirovnává k Monetovi či
Klimtovi. Nina Šmídek je rovněž zakladatelkou Salonu české
fotografie, jehož cílem je navrátit krásu zpět do objektivů
a ukázat, že estetika a malebnost mohou jít ruku v ruce se
současnou tvorbou.
Darovala Nina Šmídek
2017, inkoust a olej na na morušovém japonském papíře,
60 x 60 cm
Vyvolávací cena: 28 000 Kč
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27 | PINKPILL DESIGN: SUPERHEROES
Pinkpill design je česko-katalánské kreativní duo zaměřené
na grafický design, ilustraci a animaci. Kromě práce pro klienty
se věnují vlastní tvorbě, především výrobě sítotiskových plakátů
a textilu. Často se inspirují Japonskem, sci-fi a svou tlustou
kočkou Momo. Darované dílo s názvem Superheroes je ručně
vytvořené a pochází z limitované edice 27 kusů.
Daroval Pinkpill design (Monika Baudišová a Jordi Trilla)
ruční sítotisk, 70 x 50 cm
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

28 | JAROMÍR 99: ZÁTOPEK
Výtvarník, spoluautor komiksu a filmu Alois Nebel, hudebník,
frontman kapely Priessnitz, obdivovatel mlhy, Jeseníků
a sudetské melancholie. Jaromír 99 je umělecká osobnost
mnoha směrů a nadání. Pravidelně také přispívá do naší
Dobročinné aukce. Letos věnoval plakát Zátopek. Ten odkazuje
na stejnojmenný komiks o Emilu Zátopkovi, který rovněž
pochází z dílny tohoto legendárního výtvarníka.
Daroval Jaromír 99
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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29 | ANTONÍN KRATOCHVÍL: JEAN RENO
Trojnásobný držitel prestižní ceny World Press Photo,
zakládající člen fotografické agentury Sedm (VII Photo Agency).
To je fotograf Antonín Kratochvíl, který se po emigraci v roce
1967 stal světově proslulým dokumentaristou známým
po celém světě. Jeho černobílá fotografie z roku 1997 zachycuje francouzského herce Jeana Rena.
Daroval Antonín Kratochvíl
1997, 50 x 60 cm
Vyvolávací cena: 32 000 Kč

30 | ALŽBĚTA JUNGROVÁ: I LOST MY HEAD
Fotografovala překupníky heroinu v pákistánském Chajbarském
průsmyku, HIV pozitivní děti ve Vietnamu i pouliční nepokoje
v Pásmu Gazy. Alžběta Jungrová, držitelka několika ocenění
Czech Press Photo, cestovala po chudých zemích a vytvářela
série jedinečných snímků. Dnes žije v Praze a živí se komerční
fotografií. Do aukce věnovala snímek I lost my head.
Darovala Alžběta Jungrová
2018, fotografický tisk, 50 x 70 cm
Vyvolávací cena: 32 000 Kč
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31 | JINDŘICH ŠTREIT: FARÁŘ S BABIČKOU
Z CYKLU BRÁNA NADĚJE
S fotoaparátem procestoval celý svět, nejraději však fotí
obyčejné lidské příběhy, život na venkově či lidi bez domova.
Svou první fotografii udělal Jindřich Štreit v sedmnácti letech,
našel se v dokumentární fotografii se silným sociálním akcentem. Jeho dílo najdete například v Muzeu moderního umění
v New Yorku. Učí na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.
Do Dobročinné aukce věnoval snímek Farář s babičkou z cyklu
Brána naděje.
Daroval Jindřich Štreit
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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32 | OLDŘICH ŠKÁCHA: OTEVŘENÝ DOPIS
G. HUSÁKOVI
Ikonická fotografie proslulého dokumentárního fotografa
Oldřicha Škáchy, na které je zachycen Václav Havel píšící dopis
Gustávu Husákovi. Fotografie z roku 1975 patří k nejpopulárnějším Škáchovým pracím. Uznávaný umělec byl označován za
dvorního fotografa disentu a jednoho z fotografů, kteří Václava
Havla provázeli během jeho funkčního prezidentského období.
Systematicky dokumentoval i jeho občanské aktivity. Škáchova
díla byla představena na řadě samostatných výstav po celém
světě, včetně Paříže, New Yorku a Tel Avivu.
Darovala Marie Fantysová
Vyvolávací cena: 22 000 Kč

33 | JAK VZNIKÁ SVĚTLO V KŘIŠŤÁLOVÉM ÚDOLÍ
V KAMENICKÉM ŠENOVĚ (FACTORY TOUR)
Objevte příběh oddanosti, vize a vášně pro světlo. Příběh sklářů
a designérů, pod jejichž rukama vznikají ze surového materiálu
světelné skvosty do celého světa již od roku 1724. Poznejte celý
proces výroby našich svítidel, na kterém se podílí desítky
řemesel. Od sklářů, kteří foukají nejrůznější tvary i velikosti,
až po brusiče, kteří vytvářejí složité dekory. Navíc vás
necháme zažít, jaké to je, vyfouknout si vlastní výrobek.
Darovala Nadace PRECIOSA ve spolupráci s PRECIOSA Lighting
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
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34 | BORIS KLIMEK: SET OSVĚTLENÍ MEMORY
Boris Klimek vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou
v Praze a absolvoval stáže na Sheffield Hallam University,
Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a u světově
uznávaných českých designérů ve Studiu Olgoj Chorchoj.
Zaměřuje se na produktový a interiérový design. Ve spojení
s českou firmou Brokis vytvořil hravé a zábavné osvětlení
Memory ve tvaru dětských balonků, kterými rozsvítíte své
vzpomínky na dětství.
Daroval Boris Klimek, výrobce Brokis
2011, ručně foukané sklo, průměr 25 cm a 40 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč

35 | LLEV: VÁZA NUEVOO
Eva a Marcel jsou umělci, designéři a snílci. Po absolutoriu na
UMPRUM založili Design studio LLEV, které působí v Turnově,
v samotném srdci Českého ráje. Studio se zabývá designem
a tvorbou autorských produktů a objektů, které vznikají svobodným a tvůrčím procesem. Práce jsou inspirovány člověkem
a prostředím, ve kterém žije. A jak sami říkají: „Umíme naslouchat a vidíme neviditelné – to je naše práce.“
Do Dobročinné aukce věnovalo duo z LLEV vázu NUEVOO.
Darovalo studio LLEV
2019, secesní technika, irisované sklo, výška 33 cm,
průměr 20 cm
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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36 | LUKÁŠ NOVÁK: VÁZA LOST AND FOUND
Designér a sklář Lukáš Novák je rodák z Nového Boru, centra
českého sklářství. Jeho bohatá tvorba čítá vázy, zrcadla, světla
a řadu dalších zajímavých instalací, ve kterých hraje hlavní roli
právě sklo. V kolekci Lost and Found oprášil Lukáš Novák
starou techniku lithyalin, kterou před 200 lety vynalezl jeho
předchůdce Bedřich Egermann. Touto metodou, ve které se sklo
snoubí s barvami minerálů, je vyrobena i dražená váza.
Daroval Lukáš Novák
2019, lithyalin, sklo, výška 28 cm
Vyvolávací cena: 28 000 Kč

37 | DECHEM: BANDASKA VASE 2019
Studio Dechem založili Michaela Tomišková a Jakub Janďourek
v roce 2012. Pod touto značkou dnes designérské duo úspěšně
vytváří unikátní svítidla, světelné a dekorativní objekty s využitím
tradičních českých řemeslných technik pro tvarování a foukání
čirého i barevného skla. Jedním z nejúspěšnějších produktů
ateliéru je kolekce Bandaska vázy z roku 2015. Legendární
francouzská společnost Ligne Roset zařadila některé z těchto
váz do své kolekce. Svoji designovou bandasku teď můžete mít
i vy.
Darovalo studio Dechem
2019, ručně foukané sklo, hutně tvarovaný nápis, výška 24,5 cm,
váha 2 kg
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
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38 | JAKUB BERDYCH KARPELIS: LOVE VASE
Deset kilogramů lásky? Tak to je LOVE VASE z dílny studia
Qubus, které před 18 lety založil Jakub Berdych Karpelis.
Spojení skla, zlata a růžových skvrn představuje typickou
metodu autora, který záměrně překračuje konvenční představy
o vlastnostech materiálů a předmětů samotných, když pokouší
hranice užitečnosti, funkčnosti a estetických zásad. Práce
studia Qubus vznikají ve spřízněných dílnách na regionální
úrovni, podporují místní tradice, výrobní postupy a materiály.
Všechny produkty jsou vyráběny ručně – buď designéry
samotnými, nebo řemeslníky, s kterými dlouhodobě
a úspěšně spolupracují.
Daroval Jakub Berdych Karpelis
2017, ručně foukané/tvarované sklo, zlato, 20 x 36 cm, 10 kg
Vyvolávací cena: 22 500 Kč

39 | VÁZA VE STYLU ART DECO MOSER, 20. LÉTA
20. STOLETÍ
ArtKabinet Zíka je kabinet, z něhož se vybírají poklady pro život.
Specializuje se na nabídku kvalitních uměleckých děl z oborů
skla, porcelánu, šperků, stříbra a dalších odvětví užitého umění.
To vše s přesvědčením, že umění, které nás obklopuje, činí náš
život příjemnějším a bohatším. Do Dobročinné aukce věnuje
Miroslav Zíka vázu ve stylu art deco z citrínového skla. Váza
pochází z legendární sklárny Moser z 20. let minulého století.
Daroval Miroslav Zíka
citrínové sklo, výška 23 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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40 | ARTHOUSE HEJTMÁNEK: VELKÝ TALÍŘ
OD ELIŠKY KONOPISKÉ
Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek patří k předním
hráčům na českém aukčním trhu výběrem kvalitních a zajímavých artefaktů. Náplní galerijní činnosti je poskytovat českým
i zahraničním sběratelům umění profesionální a odborné
posudky a konzultace při zakládání sbírek, restaurování
a konzervování děl. Specifickou atmosféru místa v pražské
Bubenči navozuje instalace umění v klasicky vybaveném
interiéru historického domu propojeného se současným
uměním, který renovovali manželé Marie a Tomáš Hejtmánkovi.
Do Dobročinné aukce věnovali velký talíř od malířky a grafičky
Elišky Konopiské.
Darovali Marie a Tomáš Hejtmánkovi
porcelán z nadglazurní kobaltovou a zlatou malbou, průměr 51 cm
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
41 | MODERNISTA: HRAČKA LEV
Realizace Ladislava Sutnara přispěly k rozvoji českého loutkářství. Hračka Lev reprezentuje Sutnarovou tvorbu dřevěných
hraček z počátku 20. století. Lev pochází z 30. let a jde
o skutečný unikát, který ztvárňuje Sutnarovu koncepci moderního
pojetí hračky, která v sobě slučuje principy nových pedagogických postupů, abstraktního umění a původně zamýšlené levné
průmyslové výroby.
Daroval Modernista
30. léta, replika, dřevo řezané, barevně ručně malované,
14 x 10 x 10 cm
Vyvolávací cena: 1 100 Kč
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42 | NAPAKO: TROJNOŽKA
Legendární lampička z dílny družstva Napako, takzvaná
Trojnožka, vystavená na Expo 58 v Bruselu. Autorem nadčasového designu je jeden z nejvýznamnějších designérů československých lamp Josef Hůrka. Lampička je klasikou hravého
a barevného bruselského stylu a jednou z nejoceňovanějších
československých lamp šedesátých let, které jsou oceňovány
sběrateli celého světa.
Daroval Zdeněk Mihalco
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

43 | LUBO MAJER: VĚŠÁK FLEUR
Ikonické produkty tradiční firmy TON spojují technologii ohýbání
dřeva a svědomitou ruční práci s nápady českých či zahraničních designérů. Jednoduchý věšák Fleur s jasně definovanými
liniemi je dílem slovenského designéra Lubo Majera. Tři bukové
kulatiny tvoří na jedné straně stabilní nohy, na opačné jsou
doplněny dalšími třemi úzkými hranolky a nabízí dostatečný
prostor pro věšení kabátů.
Daroval TON, a. s.
2017, ohýbané dřevo – buk, výška 178 cm
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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44 | SCHWESTERN: BAROVÁ ŽIDLE
Pod značkou Studio Schwestern se skrývá sesterské duo
Monika Cihlářová a Iveta Čermáková. Monika je architektka,
Iveta vystudovala umění a design. Jejich krédem je udržitelnost,
jednoduchost, funkčnost a krása. Podle těchto atributů vznikla
i barová židle z kolekce Roksor jako styl, která v minimalistickém
stylu naplňuje své praktické využití.
Darovalo Studio Schwestern
kovová konstrukce, podsedák z překližky, výška 63 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč

45 | BORIS KLIMEK: MONOLITH
Na jedné straně zrcadlo, na druhé systém na odkládání šperků.
Další hravá práce z dílny interiérového designéra Borise Klimka,
tentokrát v podobě stojanu na šperky. Monolith je volně
inspirovaný elementárními fyzikálními principy, které v přírodě
působí na materiály a spoluutvářejí rozmanité formy a útvary.
Stejně jako písek obrušuje kámen a voda vymílá břehy, tak i na
stojanu vytváří tento moment zvláštní napětí a harmonii
současně.
Daroval Boris Klimek, spoluautor Lenka Damová,
výrobce Fain Wood
2015, masivní dub, zrcadlo
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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46 | JANJA PROKIĆ: SET PRSTEN, NÁUŠNICE
A NÁHRDELNÍK PÍRKA
Designérka Janja Prokić se narodila v Srbsku, od roku 1993 žije
v Praze, kde vystudovala UMPRUM. Je držitelkou ceny Czech
Grand Design 2018 v kategorii Designér šperku roku. Prsten,
náušnice a náhrdelník Pírka pocházejí z vítězné kolekce Homa
(2018), jež čerpá z kultury, mýtů a unikátního přírodního dědictví
Papuy-Nové Guiney, ostrova, na kterém jako na jediném místě
na světě žijí „ptáci ráje“. Peří symbolizuje ochranu shůry
a nedotknutelnost ve své bazální podstatě. V kráse, která
zasahuje hloubkou a nedovolí zlu ji ovládnout.
Darovala Janja Prokić
2018, Ag + Au (pozlacené stříbro)
Vyvolávací cena: 12 000 Kč

47 | BELDA: NÁUŠNICE Z KOLEKCE KLASIK
Tradice Belda sahá až do roku 1915, kdy turnovský rodák
Ladislav Belda založil v Americe firmu Belda & Co., která se
zabývala prodejem perel a skleněných korálků a měla vlastní
šperkařství v New Yorku. Po vzniku samostatného Československa se Ladislav Belda vrátil domů a stal se významným producentem šperků a bižuterie. Po komunistickém puči v roce 1948
byl rodinný podnik zlikvidován. V rodinné tradici přesto pokračoval
i jeho syn Jiří, o jehož schopnostech svědčí například jeho práce
na kopii českých korunovačních klenotů.
Dnes Belda vyrábí vlastní moderní, designové zlaté, stříbrné
a titanové šperky. Náušnice do Dobročinné aukce pocházejí
z granátové kolekce Klasik.
Darovala Belda
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
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48 | NASTASSIA ALEINIKAVA: EARCUFF
VOYNICHŮV RUKOPIS*FRUCTUS ROSE (ZÁUŠNICE)
Nastassia Aleinikava je držitelkou ceny Designér šperku 2017
(Czech Grand Design) za kolekci šperků Voynichův rukopis
spolu s kolekcí brýlí Collection#3 – Utopie. Stala se však také
absolutním vítězem napříč všemi kategoriemi – Grand designérkou roku 2017. Její tvorba je rozprostřena mezi kvalitní decentní
šperk a nevídané tvary a styly brýlí, které se dají naopak považovat za odvážné. Ve svých pracích čerpá jak ze své běloruské
domoviny, tak z přírodních detailů či z kulturních odkazů,
které se formují po staletí a jsou stále aktuální.
Darovala Nastassia Aleinikava
2018, lití do ztraceného vosku, šperkařství, Ag 925/1000,
stříbro, pozlacené, 10 x 7 x 1 cm
Vyvolávací cena: 3 800 Kč

49 | KRISTÝNA MALOVANÁ: NÁUŠNICE INVISIBLE
(XL BLACK)
Absolventka UMPRUM Kristýna Malovaná je spoluzakladatelkou
studia MORPHE, které se zaměřuje na práci v oblasti interiérového a produktového designu i na design výstavních expozic,
instalací a art direction.
Malovaná má také velmi blízký vztah ke šperkům. Každý její
šperk je vyroben v limitované edici s typickou vášní pro práci
s různými materiály. Do Dobročinné aukce darovala náušnice
Invisible (XL black) ze stříbra a ruthenia. Autorka si je navrhla
původně pro sebe, aby měla náušnice, o kterých „nebude skoro
vědět“.
Darovala Kristýna Malovaná
2017, stříbro, ruthenium, 8 x 10 mm
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
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50 | PAVLA VACHUNOVÁ: NÁHRDELNÍK CIRCLE
Studio Tyformy pod vedením Pavly Vachunové se zaměřuje
na tvorbu užitných předmětů z porcelánu. Ateliér se profiluje
specificky pojatými šperky, užitým porcelánem i velkými
exteriérovými plastikami, často inspirovanými krajinou
a lokálními specifiky. Porcelán nechybí ani v náhrdelníku Circle.
Doplňuje ho stuha a náhrdelník je zároveň pokoven 10 % zlata.
Darovala Pavla Vachunová – Tyformy
2016, porcelán, stuha, pokoveno 10% roztokem zlata
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

51 | MAMORI: L2 NÁHRDELNÍK A S3 NÁUŠNICE
KOLEKCE STICK TOGETHER
Za značkou MAMORI stojí designér Ondřej Stára,
který s výrobou šperků začal v 18 letech. Set náhrdelníku
s náušnicemi z porhodiovaného stříbra pochází z kolekce Stick
Together, která byla nominována na cenu Czech Grand Design
2018 v kategorii Designér šperku roku. Stříbrné pruty jsou
v kolekci Stick Together pečlivě spojovány v duchu symboliky
setkání. Držet spolu, jak by se dal název kolekce přeložit,
je pojícím motivem těchto šperků a naznačuje touhu
po blízkosti a po intimitě.
Daroval MAMORI (Ondřej Stára)
2018, galvanicky porhodiované stříbro 925/1000, ručně vyráběné
náušnice 3 cm, náhrdelník 70 cm řetízek + 4 cm přívěsek
Vyvolávací cena: 7 300 Kč
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52 | TONAK: POKRÝVKA HLAVY PODLE
VLASTNÍHO VÝBĚRU S NÁVŠTĚVOU VÝROBNY
Klasický klobouk, baret, cylindr, nebo buřinka? Vyberte si,
co bude zdobit vaši hlavu, z aktuální nabídky produkce Tonaku.
Jeden z největších světových výrobců klobouků, který pokrývky
hlavy vyrábí již dvě stě let, vás navíc provede svou výrobnou.
Seznámíte se s tradicí výroby v Novém Jičíně i s know-how,
které zaručuje vysokou jakost výrobků, které Tonak vyváží
do více než padesáti zemí světa.
Daroval TONAK, a. s.
Vyvolávací cena: 5 500 Kč

53 | KOSTÝM ELEGANTNÍ ČESKO
Z přehlídkového mola přímo k vám. Unikátní dámský kostým
je inspirovaný 30. a 40. lety a pochází z dílny profesorky Zdeňky
Bauerové. Kostým je z čisté střižní italské vlny s hedvábím
a podšívkou. Na manžetách a límci je fialový vysokovlasý
samet. Zajímavým detailem je korálková, ručně vyšívaná brož.
Konfekční velikost cca 36/38, délka sukně cca 75 cm.
Darovala Martina Kemrová
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
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54 | EPIZODNÍ ROLE V KOMIKSU
VOJTĚCHA MAŠKA
Vojtěch Mašek je režisér a (spolu)scenárista řady filmů,
např. Šest statečných, Fricassé či Křižáček, a který byl v roce
2018 nominován na Českého lva. Mašek se vedle scenáristiky
prosadil i jako významný autor komiksů. Je držitelem osmi
komiksových cen Muriel (např. Sestry Dietlovy nebo Svatá
Barbora).
foto komix

I vy se můžete stát jednou z postav z dílny Vojtěcha Maška,
a to v komiksu, který vznikne v následujících sedmi letech.
Daroval Vojtěch Mašek
Vyvolávací cena: 2 000 Kč

foto komix

Foto: David Konečný

39

55 | PODIVUHODNÝ SVĚT ZDEŇKA BURIANA
Publikace ověnčená cenou Nejkrásnější česká kniha 2019
a 3. místem v Ceně za vynikající polygrafické zpracování.
Ponořte se do světa českého malíře, jehož ilustrace doprovázely
vydání románů Julesa Vernea.
Monografie geniálního českého malíře přináší poprvé pohromadě
a ve výjimečné reprodukční kvalitě veškeré dostupné ilustrace,
jimiž Zdeněk Burian doprovázel česká a slovenská vydání
románů Julesa Vernea. Ilustrace z valné většiny vznikaly
v mistrově nejlepším tvůrčím období od poloviny třicátých
do konce čtyřicátých let 20. století a skládají se v triumfální
soubor, který překvapí sběratele a nadchne čtenáře Julesa
Vernea i dobrodružné literatury vůbec.
Daroval Albatros Media, a. s.
Vyvolávací cena: 1 600 Kč
56 | EZOPOVY BAJKY
Klasické dílo v jedinečné úpravě. To je krásná publikace
Ezopovy bajky z nakladatelství Albatros.
Prastará lidská moudrost ve formě krátkých próz osobitě
ztvárněná skrze příběhy lidí, ptáků, zvířat, stromů, rostlin i věcí.
Předkládá pravdu přímou, často krutou, avšak platnou ve všech
dobách a staletích. Původní, klasické dílo je připisováno
řeckému otroku Ezopovi, který žil v období kolem 6. století
před naším letopočtem a své bajky přednášel ústně. V tomto
netradičním provedení se Ezopova moudrost dávných časů
propojuje se současnou grafikou a utváří tak velmi osobitý
celek.
Daroval Albatros Media, a. s.
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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57 | ROČNÍ PŘEDPLATNÉ DENÍKU N
A DVAKRÁT SKVĚLÉ ČTENÍ
Roční předplatné Deníku N v tištěné i elektronické verzi
a k tomu skvělé čtení na dlouhé zimní večery.
Americký deník Jany Ciglerové vás seznámí s osobními
postřehy ze života v této rozmanité zemi i s tím, jak smýšlejí
obyvatelé země, která je politicky rozdělená podobně jako
Česko. Věda podle abecedy Petra Koubského zase v krátkých
kapitolách řazených skutečně podle abecedy (nechybí ani ď, ť
a ň) vědecké pojmy nejen vysvětluje, ale ukáže i jejich přesah,
souvislosti a význam pro každodenní život – srozumitelně a čtivě.
Obě knihy jsou s autogramem autorů.
Daroval Deník N
Vyvolávací cena: 2 700 Kč
58 | OTEVŘENÉ VSTUPENKY DO DIVADLA
V CELETNÉ
Divadlo v Celetné je nezávislá divadelní scéna. Na repertoáru
se podílí domácí soubor Kašpar a hosté. Divadelní spolek
Kašpar vznikl už v roce 1990 a v původně gotických prostorách
Divadla v Celetné dnes hraje tituly světové klasiky, současná
dramata i vlastní dramatizace. Do roku 2018 uvedl 127 premiér.
Vedle běžného repertoáru uvádí tzv. speciály – májové, letní
i vánoční tituly. Vyberte si jednu z her, ve nichž září jména jako
Potměšil, Steinmasslová, Hofmann, Elsnerová, Jastraban
či Boušková.
Darovalo Divadlo v Celetné
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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59 | DVĚ VSTUPENKY NA PREMIÉRU FILMU
ZÁTOPEK DAVIDA ONDŘÍČKA
Sportovní a životní příběh největšího československého
sportovce 20. století, legendárního atleta Emila Zátopka,
ožije ve filmu držitele Českého lva, režiséra Davida Ondříčka.
V hlavních rolích Emila a Dany Zátopkových uvidíte přední herce
respektovaného Dejvického divadla, Václava Neužila a Marthu
Issovou. Buďte jedni z prvních, kteří očekávaný snímek uvidí
na slavnostní premiéře na konci léta 2020.
Daroval Lucky Man Films, s. r. o.
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

60 | NÁVŠTĚVA HOUSLAŘSKÉ DÍLNY JANA SLÍPKY
S PROHLÍDKOU RUDOLFINA
Jan Slípka se houslařství vyučil v Lubech u Chebu. Od roku
1999 působí jako houslař České filharmonie. Je rovněž zakladatelem a cechmistrem Cechu houslařů pražských. Ve své práci
používá výhradně přírodní materiály. Na jeho violoncellech se
koncertuje a natáčí hudba nejen u nás, ale i v zahraničí,
např. ve Francii, Německu, Japonsku, Nizozemsku, Španělsku,
Itálii, Švédsku, Finsku a USA.
Jan Slípka vás ve své dílně zasvětí do tajů houslařského
řemesla a provede vás svatostánkem vážné hudby,
pražským Rudolfinem.
Daroval Jan Slípka
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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61 | ČESKÁ FILHARMONIE – KÁŤA KABANOVÁ
V RUDOLFINU
Česká filharmonie představí pod vedením Jakuba Hrůši
koncertní provedení jedné z nejslavnějších Janáčkových
oper – Káti Kabanové. V hlavní roli Káti se představí
sopranistka Kateřina Kněžíková.
Vychutnejte si tento zážitek v Dvořákově síni Rudolfina
v pátek 17. dubna 2020.
Foto: Petra Hajská

Dvě čestné vstupenky čekají na vás!
Darovala Česká filharmonie
Vyvolávací cena: 2 500 Kč

62 | DVĚ VSTUPENKY NA STARDANCE
V SOBOTU 7. 12. 2019
Večery plné elegance, noblesy a tance se vracejí podesáté
na obrazovky České televize. V jubilejní řadě StarDance se na
tanečním parketu utká deset párů, na které čeká řada novinek.
Roli porotců si poprvé vyzkouší Richard Genzer a Jan Tománek,
jeden z večerů bude věnován Karlu Gottovi, tančit se bude na
známé písně z pohádek, připomeneme si i sametovou revoluci.
StarDance provede osvědčená moderátorská dvojice Marek
Eben a Tereza Kostková.
Buďte u toho a vychutnejte si atmosféru předfinálového
večera 7. 12.!
Darovala Česká televize
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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63 | DVA KURZY MALBY A KRESBY PRO DOSPĚLÉ
A PRO DĚTI
Nepozorujte Picassa či Kupku jen v galeriích. Naučte se jejich
stylu porozumět v kurzu malby a kresby. V rámci devatenácti
90minutových lekcí jsou studenti seznámeni se základními
výtvarnými technikami a tématy. Děti se učí poznávat základy
stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu s cílem dosažení
výtvarného výrazu. Současně se seznámíte s uměleckou vědou
a nahlédnete do vývoje výtvarného umění.
Darovalo Malování kreslení, z. s.
Vyvolávací cena: 13 300 Kč

64 | KURZ MALBY PRO DOSPĚLÉ
Na to, začít s malováním, není nikdy pozdě. Přihlaste se
na semestrální kurz kresby a malby pro dospělé. V rámci
devatenácti 120minutových lekcí se seznámíte se základními
výtvarnými technikami (kresba tužkou, uhlem, rudkou, následně
malba pastelem, akvarelem, akrylem či olejem). Poznáte
i základy stavby obrazu, kompozice a barevné skladby.
Darovalo Malování kreslení, z. s.
Vyvolávací cena: 7 600 Kč
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65 | KREATIVNÍ SKUPINOVÝ WORKSHOP
Papelote nabízí kreativní skupinový workshop pro vás a vaše
přátele, zaměstnance nebo klienty a s ním i příležitost uniknout
každodennímu stereotypu a nechat vzlétnout svůj (možná zatím
netušený) kreativní potenciál.
S vedením workshopů máme bohaté zkušenosti, možnosti jsou
tedy otevřené a rádi je přizpůsobíme tomu, co se vaše skupina
bude chtít naučit – nabízíme například workshop knihařský,
dopisní, tvorbu vlastního fotoalba, večírkových ozdob nebo
třeba balení dárků. A to vždy včetně odborného vedení
i veškerého materiálu. Přijít můžete vy za námi nebo my
za vámi, to už necháme na vás!
Délka workshopu je 2–3 hodiny, kapacita 15 lidí.
Darovalo Papelote
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
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66 | ZÁŽITKOVÉ ODPOLEDNE NA LETNÉ
Zažijte odpoledne v populární pražské čtvrti. Během odpoledne
na Letné se podíváte do Muzea kávy Alchymista, kde se v rámci
komentované prohlídky dozvíte to nejzajímavější z historie kávy.
Pokračovat budete do Galerie Scarabeus, prohlédnete si zde
mimo jiné krásné zahrady a venkovní expozici soch. Ochutnáte
kávu z pražírny Alchymista a domácí dort a na závěr vás čeká
ještě malý dárek. To vše v hipsterské čtvrti s dvěma vašimi
přáteli.
Darovala PhDr. Kateřina Ebelová, Ph.D. (galeristka)
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

67 | SNÍDANĚ S HEREČKOU
JITKOU SCHNEIDEROVOU V BELLA VIDĚ
Femme fatale českého filmu a jedna z nejvýraznějších hereček
současnosti, ale také laskavá žena s dobrým srdcem. To je
Jitka Schneiderová, se kterou se nad kávou budete bavit
o divadle, filmu a také projektu Hledáme rodiče, který podporuje
náhradní rodinnou péči a zvyšuje informovanost veřejnosti
o pěstounství. Jitka Schneiderová je známou patronkou této
kampaně.
Darovala Jitka Schneiderová a Bella Vida Café
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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68 | EXKLUZIVNÍ KURZ VAŘENÍ S DAVIDEM
ŠAŠKEM – KOMBINACE MODERNÍHO VAŘENÍ
A TECHNIKY SOUS VIDE PRO DVĚ OSOBY
Italská kuchyně vás už nebaví a kari jste přejedení? Tak se
naučte něco úplně jiného! David Šašek používá k vaření hlavně
tuzemské suroviny a maso z českých farem. Většinu mas
připravuje metodou sous vide, jejímž záměrem je zachovat
přirozenou chuť, šťávu a texturu kvalitní potraviny při ohřívání
za mírné teploty ve vodní lázni po dobu několika hodin.
Je jedním z průkopníků této metody vaření u nás a začal s tím
již před šesti lety. Kvalitu připraveného masa mu posvětil
i slavný francouzský šéfkuchař Marc Veyrat.
Darovala Restaurace Coda
Vyvolávací cena: 11 000 Kč

69 | MEZINÁRODNÍ DEGUSTAČNÍ MENU S VINNÝM
PÁROVÁNÍM PRO DVĚ OSOBY
Coda označuje v hudbě zvláštní samostatnou část skladby,
která se hraje jen jednou v úplném závěru. V našem pojetí coda
znamená mimořádný kulinářský zážitek v prostorách jedinečného
interiéru hudebního hotelu Aria v srdci Malé Strany. Kuchyně
šéfkuchaře Davida Šaška se vyznačuje zejména hojným
používáním lokálních surovin od místních farmářů a metodou
vaření sous vide, jejímž výsledkem je stále růžové, naprosto
křehké a šťavnaté maso vynikající chuti.
Darovala Restaurace Coda
Vyvolávací cena: 6 500 Kč
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70 | SOUKROMÝ KURZ VAŘENÍ V CHEFPARADE
Kurzy Chefparade probíhají pod taktovkou těch nejlepších
šéfkuchařů, kteří milují to, co dělají, a ještě vás to moc rádi
naučí. Na soukromém kurzu pro 10 osob si sami vyberete
menu, které chcete vařit. Můžete se naučit vařit například lehká
thajská jídla, nebo kořeněná indická, případně barevná mexická,
připravit italskou klasiku, nebo si zamotat stále populárnější
sushi. Můžeme vám také ukázat, jak připravit skvělý steak,
ryby a dary moře nebo sezonní suroviny. Milujete čokoládu?
Pak vám udělá radost soukromý kurz výroby pralinek. Celé
menu si můžete libovolně nakombinovat a také si vybrat,
jaké techniky a metody byste potřebovali v kuchyni zdokonalit.
Daroval Chefparade – škola vaření
Vyvolávací cena: 25 900 Kč

71 | 12X VOUCHER DO BELLA VIDA CAFÉ
Zatímco usrkáváte výbornou výběrovou kávu a pozorujete
mumraj na Karlově mostě, číšník vám přináší skleničku prosecca.
To není scénář k reklamě, to je skutečnost, kterou vám umožní
Bella Vida Café v srdci pražské metropole. Kavárna je proslulá
domácími mini dezerty a lahodnými snídaněmi, jako jsou vejce
Benedikt, vejce do skla nebo čerstvé palačinky. Takhle rozmazlovat se můžete doslova tucetkrát, protože součástí tohoto
zážitku je 12 voucherů v hodnotě 500 Kč.
Darovalo Bella Vida Café, s. r. o.
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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72 | ZÁŽITKOVÁ PLAVBA ČLUNEM PO VLTAVĚ
SPOJENÁ S LUXUSNÍ VEČEŘÍ S VÝHLEDEM
NA PRAŽSKÝ HRAD
Objevte Prahu z jiné perspektivy a nechte se unášet Vltavou.
Po nalodění v holešovickém přístavu se vydáte směrem
k trojskému kanálu. Čeká vás plavba skluzem pod novým
Trojským mostem a zpět pojedete směrem ke štvanické
plavební komoře a následně poplujete směrem ke Karlovu
mostu. Zažijte neobvyklou prohlídku Malé Strany a Starého
Města z paluby lodi. V Marina Restaurantu si pak dáte vynikající
večeři se šampaňským. Po jejím skončení následuje romantická
večerní plavba zpět do Holešovic.
Daroval Štěpán Lacina, spolumajitel Accredio, a. s.
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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73 | VEČEŘE VE ŽLUTÉ ŘECE S LEKCÍ ČÍNŠTINY
MARTINA KŘÍŽE (PRO DVĚ OSOBY)
Jak si objednat večeři v Číně? Gastronomická lekce čínštiny se
sinologem Martinem Křížem proběhne v jedné z nejvybranějších
čínských restaurací. Luxusní restaurace Huang He zaručí
poctivý a nefalšovaný orientální zážitek. Vaří se zde podle
původních receptur a v potaz se berou i aktuální čínské svátky.
Daroval Martin Kříž
Vyvolávací cena: 1 500 Kč

74 | DEGUSTACE RARITNÍCH ČAJŮ
Už jste někdy ochutnali extrémně čerstvé, či naopak archivní
sklizně? Věděli jste, že existují také investiční čaje? Při ochutnávce ortodoxních, single estate i raritních čajů s výkladem
specialisty můžete nahlédnout do světa čaje, tak jak ho na
západě téměř neznáme. Milan Dřímal, zakladatel čajovny Bílý
jeřáb, který vás degustací provede, cestuje do oblastí čajové
produkce, aby se seznámil jak s místními metodami výroby,
tak s čajovými mistry světového měřítka. Spolupracuje se
špičkovými sommeliéry i šéfkuchaři.
Daroval Milan Dřímal
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

50

75 | SNOUBENÍ VÍN S ČOKOLÁDOU PRO 4 OSOBY
Díky sofistikovaným tradičním technologiím produkuje vinařství
Vinselekt Michlovský originální vína, která vynikají jak svojí
svěžestí, ovocnými a květinovými tóny, tak plností, extraktivností,
kořenitostí s výrazným potenciálem zrání na láhvi.
Seznamte se s dalším rozměrem vína, kterým je jeho párování
s čokoládou. Zrození vína a čokolády je přitom podobné, obě
komodity procházejí fermentací. Pod vedením odborníka se
dozvíte, jak snoubit jednotlivé odrůdy s čokoládovým potěšením. Dopřejte si nevšední chuťový zážitek.
Daroval Vinselekt Michlovský
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

76 | ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ
VELKÉ PAVLOVICE: ANDRÉ 1999
Kříženec Frankovky a Svatovavřineckého. To je André, čím dál
známější odrůda, která si získala i milovníky dobrého červeného
vína z Moravy. Výjimečné archivní víno André 1999 pochází
z nejstarší viniční trati osázené odrůdou André na světě.
Pozorujte jeho granátovou barvu a vychutnejte si tóny borůvek
a povidel.
Darovala Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a. s.
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
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77 | MILAN SŮKAL: MAGNUM CUVÉE
PRO PŘÁTELE 2016 (POZDNÍ SBĚR)
Neuburské, Veltlínské zelené, Chardonnay, Sauvignon, Rulandské šedé i modré, Tramín červený, Zweigeltrebe a Cabernet
Moravia. Vína z vinařství Milan Sůkal získala řadu ocenění
na prestižních výstavách vín.
Ze sudů tohoto rodinného vinařství můžete tentokrát ochutnat
Magnum Cuvée pro přátele 2016, které má temně rubínovou
barvu a v jeho vůni se objevuje aroma kompotovaného
peckového ovoce, ušlechtilé tóny dřeva, fialek a aromatického
koření.
Darovalo Rodinné vinařství Milan Sůkal
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

78 | RIEDEL GLASS TASTING
Ochutnejte ikonická francouzská vína z dokonalých vinných
sklenic Riedel. Vydejte se na cestu poznání a objevte tajemství
skla Riedel, které vám dopřeje vychutnat si víno v té nejčistší
podobě.
Vezměte své tři přátele a přijďte do Wine baru Advivum.
Otestujete čtyři sklenice řady Performance se čtyřmi různými
víny a na konci večera si sadu těchto sklenic odnesete domů.
Darovala společnost Advivum
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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79 | DOBRÁ VINICE: KOLEKCE 6 VÍN
Dobrá vinice si zakládá na výrobě vín v dubových sudech
s minimem síry. Legenda alternativních vín Petr Nejedlík
z Dobré vinice staví na šetrném přístupu nejen k hroznům
a vínu, ale k přírodě vůbec. Vinařství nabízí jedinečná autentická
vína – ochutnejte šestici z nich, a to Velké dobré bílé 2015,
Velké dobré červené 2015, Quatre 2016, Ryzlink rýnský 2013,
Müller Thurgau 2017 a Cuvée Národní park 2017.
Darovala Dobrá vinice
Vyvolávací cena: 2 300 Kč

80 | WILOMENNA VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM:
KOLEKCE 6 VÍN
Wilomenna Vinařství Pod Chlumem je mladé dynamické
vinařství navazující na rodinnou tradici. Vinařka Kateřina
Mikulíková pokračuje v práci svého otce, který před lety objevil
krásu Blšanského chlumu ležícího v Českém středohoří.
Réva zde roste na vulkanických půdách, které spolu s unikátním
mikroklimatem dělají víno Wilomenna výjimečným. Ekologický
přístup k pěstování a ruční sběr hroznů zaručují vynikající kvalitu
vína.
Vychutnejte si 6 vybraných vín: prémiové Svatovavřinecké
z našich 60letých keřů, Provocateur, Rubinet, Grei, Rulandské
šedé a Pinot noir rosé.
Darovalo Wilomenna Vinařství Pod Chlumem
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
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81 | ABSINTHE IMPRESSIONIST EDITION 1/50
Reprodukce nejstaršího absintového receptu na světě, která
vznikla přesně 220 let po vzniku prvního absintového výrobce.
V roce 2018 se podařilo objevit dvě dochované láhve prvního
komerčního výrobce absintu na světě, Majora Dubieda. Jedna
z lahví skončila v muzeu a druhá byla nabídnuta hrstce absintových fanoušků. Po degustaci vznikla reprodukce nejstaršího
absintového receptu. Absint tak, jak chutnal na svém počátku.
Pro tuto speciální edici vydestiloval Martin Žufánek pouze
50 lahví, vy můžete mít jednu z nich, a to s označením 1/50.
Darovala Národní galerie Praha
Vyvolávací cena: 999 Kč
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82 | PŘENOCOVÁNÍ VE WINTERNITZOVĚ VILE
Zažijte večer v překrásné funkcionalistické vile, které
ve 30. letech vdechl život uznávaný architekt Adolf Loos.
Po ukončení prohlídek vily v 18 hodin vám personál předá klíče
od celé budovy a vy jste až do 10 hodin ráno pány béžové
princezny. V hlavní hale vily můžete v klidu povečeřet a následně
prožít romantickou noc v dobově zařízené ložnici. Druhý den
vás čeká snídaně na jedné z teras.
Ubytování se snídaní je pro dvě osoby.
Darovali Kristina a David Cysařovi
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

83 | POBYTOVÝ BALÍČEK RELAX COMFORT
Ve venkovské usedlosti v překrásné krajině uprostřed tajemných
lesů a mlčenlivých rybníků na vás čeká útulný hotýlek, za jehož
branou můžete nechat své každodenní starosti a spěch
a dopřát si osvěžení svého těla i ducha, nabrat síly a načerpat
pozitivní energii. Odpočiňte si v pracovním týdnu během
třídenního pobytu se snídaní a večeří, využitím privátního
wellness a masáže ještě do konce letošního roku.
Platnost voucheru je do 31.12. 2019
Daroval Resort Boží oko, s. r. o.
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
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84 | MEDITAČNÍ SEMINÁŘ V BROUMOVSKÉM
KLÁŠTEŘE: JASNÁ, KLIDNÁ A CELISTVÁ MYSL
Ticho, klid a vnímání spirituality. Krásné prostředí broumovského
kláštera se pro vás stane místem odpočinku a zastavení.
Seminář se skládá z teoretických přednášek o meditaci
a výhodách pro profesní i osobní život. Seznámíte se s psychologickými a odbornými pohledy na meditaci, čeká vás také
společná pravidelná meditace a dozvíte se, jak meditaci
zakomponovat do každodenního života.
Daroval Jan Školník
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

85 | RODINNÝ FARMÁŘSKÝ VÍKEND
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
Vyvolávací cena: 6 500 Kč
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86 | KURZ PŘEŽITÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Jak co nejlépe poznat přírodu a naučit se s ní žít v symbióze?
Jak využít její bohatství ke svému přežití? Jak najít komfort
při táboření s rodinou? Všechny tyto odpovědi najdete v kurzu
firmy Outdoor Survival, která se specializuje na vzdělávací akce
a kurzy v oblasti života v přírodě a školy přežití pro širokou
laickou i odbornou veřejnost.
Daroval Amar Ibrahim, jednatel firmy Outdoor Survival
Vyvolávací cena: 8 000 Kč

87 | DRESSLER CAMP PODLE OSOBNÍHO VÝBĚRU
Akci pořádá Josef Dressler, dvojnásobný mistr světa v biketrialu
a dvacet let učitel a propagátor cyklistiky, který píše knížky, točí
výuková videa a pořádá kempy, kterých se účastní jezdci ve věku
4 až 70 let. Na nich ukazuje všem, jak kolo správně ovládat a jak
se s ním správně a co nejvíc bavit. V ceně je i kniha Škola kola
s věnováním. Na campu bude Josef samozřejmě přítomen.
Jako na každém svém campu.
Daroval Josef Dressler
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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88 | DEN S RADKEM JAROŠEM
Nejznámější český horolezec Radek Jaroš je prvním Čechem
a teprve patnáctým člověkem na světě, který vystoupil na všech
14 světových osmitisícovek bez použití kyslíku. Vy s ním
můžete strávit den, který začne snídaní u Radka doma,
dopoledne vás čeká lezení na Drátníku, lehký oběd, odpoledne
pak trénink na horském kole na Vysočině a závěr tohoto
dobrodružství završíte společným pivem.
Daroval Radek Jaroš
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

89 | KNIHA TOMÁŠE SLAVATY
Původně sprejer a kluk z ulice, který pocházel z neuspořádané
rodiny, kde nechyběl alkohol a násilí. Strhující příběh úspěšného
triatlonisty, který se v 18 letech stal náhradním tátou svých dvou
synovců (a později i dalších kluků). Dnes pro děti z domovů
pořádá ročně až 50 akcí, mezi nimi i série triatlonových závodů,
které jsou po celé České republice od roku 2011 pořádány pro
děti mezi 7 a 18 lety.
Součástí položky je den s Tomášem Slavatou, během nějž
představí své aktivity na pomoc dětem, ke kterým osud zatím
nebyl štědrý.
Daroval Tomáš Slavata
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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90 | VYHLÍDKOVÝ LET PRO 3 OSOBY LETADLEM
CESSNA 182 T
Jak vypadají z výšky místa jako Karlštejn, Konopiště, Křivoklát,
údolí Berounky, Vltavy, Terezín, Orlík, nebo hora Říp? Proleťte se
s námi čtyřmístným cestovním letadlem Cessna 182T pilotovaným zkušeným pilotem, který vám během 40 minut letu ukáže
ta nejzajímavější místa. Vylétáme z Letňan a na přání vám
připravíme let tak, abychom vyšli maximálně vstříc vašim
představám.
Daroval Ing. Tomáš Strnad, spolumajitel Accredio, a. s.
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

91 | VYHLÍDKOVÝ LET LETOUNEM
TECNAM P2002JR
Vzneste se do oblak a po dobu jedné hodiny poznávejte Prahu
a její okolí z ptačí perspektivy. Vyhlídkový let vede po trase
Letňany, Slapy, Karlštejn, Křivoklát, Lány, Házmburk, Kokořín,
Mělník, Letňany. Poletíte sympatickým strojem Tecnam
P2002JR.
Daroval Vladimír Hoffmann
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
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92 | ODHALTE TAJEMSTVÍ PIVNÍHO ŠAMPONU –
VOUCHER PRO DVĚ OSOBY – NÁVŠTĚVA VÝROBY
KOSMETIKY MANUFAKTURA
Manufaktura je 100% český koncept značkových prodejen
s vlastní originální kosmetikou. Kosmetika této značky se
inspiruje českou historií, tradicí a přírodou. Zakládá si na
poctivé kvalitě, lokálním původu surovin, ať už jde o české pivo,
víno, či léčivé byliny a ovoce typické pro české zahrady, sady
a louky.
Pivní kosmetika patří u zákazníků Manufaktury k nejoblíbenějším. Přijďte tajemství pivního šamponu na kloub a sledujte
zrod oblíbeného bestselleru na vlastní oči.
Darovala Manufaktura
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

93 | DÁRKOVÝ KOŠ PIVNÍ KOSMETIKY
Dárkový koš nové pivní kosmetiky od Manufaktury obsahuje
Osvěžující pivní sprchový gel s mandlovým olejem a obilnými
výtažky, Originální pivní šampon pro lesk a vitalitu vlasů,
Regenerační a hydratační pivní vlasový balzám, Unikátní
aktivační sérum proti vypadávání vlasů a pro podporu růstu
nových vlasů, Šampon snů – extra jemný, revitalizující
a hydratační pivní šampon s kofeinem, Posilující pivní vlasovou
masku s přírodními oleji a kofeinem, Regenerační pivní krém
na ruce s mandlovým olejem a obilnými výtažky, Pivní balzám
na rty s mandlovým olejem a bambuckým máslem, Pánskou
toaletní vodu, Dámskou toaletní vodu a spoustu dalších
zkrášlujících radostí z piva. Tak na zdraví!
Darovala Manufaktura
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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94 | PETRA HLAVATÁ: KOLEKCE VŮNÍ TRIPTYCH
MONASTERY – 3X VŮNĚ PRO ARCHIV VŮNÍ
V KLADRUBECH
Archiv vůní je unikátní místo v Kladrubském klášteře,
kde si díky parfumérce Petře Hlavaté můžete přivonět k více
než 120 vonným produktům. Kolekce Triptych Monastery je
vonný cyklus parfémů, které vznikaly v letech 2016 až 2018
jako pocta a dar klášteru v Kladrubech. Poznejte chrámovou
a prastarou poctu J. A. Santinimu s názvem Stella Santini,
bylinnou a lékárenskou Apotheosu a jemnou, květinovou
a ženskou Madonu.
Darovala Petra Hlavatá
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
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95 | VRABEC V HRSTI
Je vrabec v hrsti opravdu lepší než holub na střeše? A jak
takový vrabec vypadá? A vypadá vůbec nějak? To se dozví
vydražitel této unikátní položky.
Vrabec v hrsti má v letošní aukci sourozence – a tím je holub
na střeše.
Darovala Nadace Via
Vyvolávací cena: 1 500 Kč

96 | HOLUB NA STŘEŠE
Holub na střeše je prý jen taková chiméra. Bude chimérou
i dnes večer? A není lepší chtít vrabce v hrsti? To je jen na vás.
Holub na střeše má v letošní aukci sourozence – a tím je...
hádejte kdo.
Darovala Nadace Via
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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PROČ DARUJETE

94 | PETRA HLAVATÁ: KOLEKCE VŮNÍ TRIPTYCH
MONASTERY – 3X VŮNĚ PRO ARCHIV VŮNÍ V
KLADRUBECH

Archiv vůní je unikátní míst v Kladrubském klášteře, kde si díky
parfumérce Petře Hlavaté můžete přivonět k více než 120
vonným produktům. Kolekce Triptych Monastery je vonný cyklus
parfémů, které vznikaly v letech 2016 až 2018 jako pocta a dar
Poznejte chrámovou a prastarou poctu J.
Z aukčního výtěžku půjde část financí také naklášteru
provozvaKladrubech.
rozvoj fundraisingu
Nadace Via. To nám
A. Santinimu s názvem Stella Santini, bylinnou a lékárenskou
umožní podporovat každý rok stovky komunitních a filantropických projektů, růst a zvyšovat náš
Apotheosu a jemnou, květinovou a ženskou Madonu.

dopad.

Díky Nadaci Via se v Česku zvyšuje:

Darovala Petra Hlavatá
Vyvolávací cena: 2 500 Kč

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.
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„Protože Nadace Via <3“
Anna Marešová designers

Věnováním prstenu-přívěsku Amulet Eye z kolekce Eye To The Soul do aukce, mám příležitost
něčím konkrétním podpořit některý ze záslužných projektů Nadace Via, které nám všem pomůžou
zpříjemnit naše okolí. Šperk, který jsem pro tuto příležitost vybrala, je inspirován symbolem oka –
symbolem boha Hora, kterého staří Egypťané považovali za svého ochránce. Oči jsou zrcadlem
duše, cestou k vědomostem a moudrosti.
Daniela Komatović

„Chci podpořit aktivity Nadace Via, které dlouhodobě vnímám jako velmi potřebné.“
Čestmír Suška

„Protože nás to těší!“
ZORYA

„Je důležité pomáhat, když můžete.“
Pasta Oner

„Rádi podporujeme smysluplné projekty a šikovné lidi, kteří mohou pozitivně ovlivnit dění
ve společnosti.“
Tereza Franc & FINELABELS.CZ

„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 třeba
pomoci těm, kteří ji právě prožívají, a všemi prostředky se snažit proměnit nepřízeň osudu.“
Patrik Hábl

„Rád pomůžu dobré věci.“
Miko Škapa

„Daruji, protože věřím, že některé projekty, nebo lidské sny zrozené z přesvědčení o jejich významu
pro společnost, se mohou zrealizovat jedině díky nadacím, jako je Nadace Via. Také věřím,
že vše, co z nás vychází, se k nám také vrací...“
Nina Šmídek
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„Líbí se nám projekty, které Nadace Via podporuje. Jsme rádi, že touto cestou můžeme přispět
a trochu tak pomoci k hezčí společnosti a veřejnému prostoru.“
Pinkpill design (Monika Baudišová a Jordi Trilla)

„Záleží nám na tom, co se děje kolem nás. I proto podporujeme Nadaci Via a rozvoj filantropie
v České republice.“
Nadace PRECIOSA

„Oceňujem aktivity nadácie a rád pomôžem dobrej veci.“
Boris Klimek

„Pro trojí radost. Jedna radost pro nás, že můžeme pomoci dobré věci a lidem. Druhá pro toho,
kdo touží mít hezkou věc, a ta třetí radost vychází z peněz pro ty, co je opravdu potřebují.“
LLEV

„Uvědomujeme si, že stejně jako dbáme na kvalitu našich výrobků a spokojenost našich zaměstnanců, je také potřeba myslet na druhé okolo nás. Jako firma z malého města víme, že je
důležité se angažovat i v menších a lokálních projektech, na které není v celorepublikovém
kontextu tolik vidět, což Nadace Via dělá.“
TON

„Jsme rády, že naše práce může jinému pomoci.“
Studio Schwestern

„Daruji, protože mě to těší.“
Janja Prokić

„S Via spolupracuji již potřetí a vždy mám radost, pokud můžu přispět svou tvorbou.“
Nastassia Aleinikava

„Protože mi to dává smysl. Peníze jdou na dobré věci, které pak mohu vidět a nad kterými se pak
mohu radovat, že vznikly a byly podpořeny i mou malou měrou.“
Kristýna Malovaná

„Když můžu, ráda pomůžu pro dobrou věc.“
Pavla Vachunová – Tyformy
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„Je důležité podporovat ty, kteří mají vizi a touhu pomáhat ostatním.“
Ondřej Stára – MAMORI

„Manželé Horákovi, majitelé společnosti Albatros Media, a. s., dlouhodobě podporují Nadaci Via.“
Albatros Media

„Posláním České televize, jako média veřejné služby, je pomáhat rozvoji demokratické společnosti.
Neziskové organizace jsou pro fungování takové společnosti klíčové. Proto rádi prostřednictvím
Dobročinné aukce podpoříme projekty, které pomáhají spojovat společnost a oživovat veřejný
prostor.“
Česká televize

„Podporuji projekty, které považuji za potřebné a smysluplné.“
Kateřina Ebelová

„Rádi se snažíme dělat svět lepším a pomáhat tam, kde to má smysl.“
Chefparade – škola vaření

„Hlavním cílem aktivit ve Winternitzově vile je navázat na tradice našich předků. Jednou z nich
byla nepochybně i pomoc ostatním, formou benefic nebo darů. Věříme s ženou, že tento způsob
daru může také pomoci.“
Kristina a David Cysařovi

„Protože chceme podpořit Nadaci Via a pro nezapomenutelný zážitek z meditačního semináře.“
Jan Školník

„Aktivity Nadace Via podporujeme dlouhodobě a vždy nás velmi potěší výsledek charitativní
aukce, které se již několikátým rokem moc rádi účastníme.“
Manufaktura

„Líbí se mi práce Nadace Via.“
Petra Hlavatá
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“Líbí se nám projekty, které Nadace VIA podporuje. Jsme rádi, že touto cestou můžeme přispět a trochu tak
PODĚKOVÁNÍ
pomoci k hezčí společnosti a veřejnému prostoru.”
Pinkpill design (Monika Baudišová a Jordi Trilla)

“Záleží nám na tom, co se děje kolem nás. I proto podporujeme Nadaci Via a rozvoj filantropie v České republice.”
Nadace PRECIOSA
“Oceňujem aktivity nadácie a rád pomôžem dobrej veci.”
Boris Klimek
“Pro trojí radost. Jedna radost pro nás, že můžeme pomoci dobré věci a lidem. Druhá pro toho, kdo touží mít
hezkou věc a ta třetí radost vychází z peněz pro ty, co je opravdu potřebují.”
LLEV
“Uvědomujeme si, že stejně jako dbáme na kvalitu našich výrobků a spokojenost našich zaměstnanců, je také
potřeba myslet na druhé okolo nás. Jako firma z malého města víme, že je důležité se angažovat i v menších a
lokálních projektech, na které není v celorepublikovém kontextu tolik vidět, což nadace Via dělá.”
TON
“Jsme rády, že naše práce může jinému pomoci.”
Studio Schwestern
“Daruji, protože mě to těší.”
Janja Prokić
“S Via spolupracuji jiz potreti a vzdy mam radost pokud muzu prizpet svou tvorbou.”
Nastassia Aleinikava
“Protože mi to dává smysl. Peníze jdou na dobré věci, které pak mohu vidět a radovat se, že vznikly a byly podpořeny i mou malou měrou.”
Kristýna Malovaná
“Když můžu ráda pomůžu pro dobrou věc.”
Pavla Vachunová – Tyformy
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NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ DÁRCŮM VÍN:
DOBRÁ VINICE
ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ VELKÉ PAVLOVICE, A. S.
RODINNÉ VINAŘSTVÍ MILAN SŮKAL
VINOGRAF, KLÁRA KOLLÁROVÁ
VINSELEKT MICHLOVSKÝ
WILOMENNA VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM

VELKÉ DÍKY PATŘÍ VŠEM DÁRCŮM UMĚLECKÝCH DĚL, DESIGNU
A NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ:
ADVIVUM
ALBATROS MEDIA
NASTASSIA ALEINIKAVA
ASOCIACE PRO SPORT A FAIR PLAY
BELDA
ALENA BELDOVÁ
BELLA VIDA CAFÉ
JAKUB BERDYCH KARPELIS
BROKIS
PAVEL COHLA
KRISTINA A DAVID CYSAŘOVI
ČESKÁ FILHARMONIE
ČESKÁ TELEVIZE
DECHEM
DEJVICKÉ DIVADLO
DENÍK N
DIVADLO V CELETNÉ
DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY
JOSEF DRESSLER
MILAN DŘÍMAL
KATEŘINA EBELOVÁ
FAIN WOOD
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MARIE FANTYSOVÁ
FARMA V30
TEREZA FRANC & FINELABELS.CZ
GRAVELLI
PATRIK HÁBL
MARIE A TOMÁŠ HEJTMÁNKOVI
PETRA HLAVATÁ
VLADIMÍR HOFFMANN
JAN HŘEBEJK
CHEFPARADE
AMAR IBRAHIM
JAROMÍR 99
RADEK JAROŠ
ALŽBĚTA JUNGROVÁ
MARTINA KEMROVÁ
KRIŠTOF KINTERA
BORIS KLIMEK
DANIELA KOMATOVIĆ
ANTONÍN KRATOCHVÍL
MARTIN KŘÍŽ
JAKUB KUDLÁČEK
ŠTĚPÁN LACINA

LLEV
LUCKY MAN FILMS
KRISTÝNA MALOVANÁ
MALOVÁNÍ KRESLENÍ
MAMORI – ONDŘEJ STÁRA
MANUFAKTURA
ANNA MAREŠOVÁ DESIGNERS
VOJTĚCH MAŠEK
ZDENĚK MIHALCO
MODERNISTA
NADACE PRECIOSA
VE SPOLUPRÁCI PRECIOSA LIGHTING
NAKLADATELSTVÍ MEANDER
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
PETR NIKL
LUKÁŠ NOVÁK
PASTA ONER
PAPELOTE
PINKPILL DESIGN
JANJA PROKIĆ
JAN PUNČOCHÁŘ
RESORT BOŽÍ OKO

RÜCKL
JITKA SCHNEIDEROVÁ
SCHWESTERN STUDIO
TOMÁŠ SLAVATA
JAN SLÍPKA
TOMÁŠ STRNAD
ČESTMÍR SUŠKA
MIKO ŠKAPA
JAN ŠKOLNÍK
NINA ŠMÍDEK
JINDŘICH ŠTREIT
TON
TONAK
TYFORMY – PAVLA VACHUNOVÁ
VOSTO5
RADANA A JIŘÍ WALDOVI
RESTAURACE CODA
VERONIKA A LIBOR WINKLEROVI
ZÁTIŠÍ GROUP
MIROSLAV ZÍKA
ZORYA

69

Srdečně děkujeme našim partnerům,
dárcům, dražitelům i podporovatelům
Dobročinné aukce.

DĚKUJEME,
ŽE S NÁMI POMÁHÁTE TVOŘIT MÍSTA,
KDE JE RADOST ŽÍT.
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O NADACI VIA
Nadace Via již 22 let 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.

JAK JSME DOSUD PROMĚNILI ČESKO

356 mil. Kč

jsme za 22 let investovali do komunitních a filantropických projektů
a iniciativ lidí s dobrými nápady, v průměru 16 mil. Kč ročně

více než 5 000 projektů

v průběhu let jsme podpořili již přes 5 tisíc projektů a iniciativ lidí,
kteří se rozhodli změnit své okolí v lepší místo k životu

dalších 208 mil. Kč
jsme zprostředkovali stovkám neziskových organizací

díky Darujme.cz

3 100 dětí

jen za posledních šest let jsme podpořili přes 3 tisíce dětí, které uspořádaly
na 200 dobročinných akcí a kterým se podařilo získat 4 miliony korun na jejich
dobročinné projekty

163 projektů a iniciativ

jen za poslední 2 roky jsme pomohli rozhýbat sousedský život
nebo hájit veřejný zájem na 163 místech po celé České republice
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Nadace Via je nezávislá česká nadace
založená v roce 1997. Nečerpáme
peníze z evropských ani státních
fondů, prostředky získáváme výhradně
od individuálních dárců, firem, nadací
a z výnosů nadačního jmění.

DOBROČINNOU AUKCI POŘÁDÁ

Nadace Via
Dejvická 306/9
160 00 Praha 6 – Dejvice
www.nadacevia.cz
Zdeněk Mihalco, výkonný ředitel
zdenek.mihalco@nadacevia.cz
Lukáš Hejna, ředitel fundraisingu
lukas.hejna@nadacevia.cz
Michaela Mikulecká, manažerka fundraisingu
michaela.mikulecka@nadacevia.cz
Nela Šandová, manažerka fundraisingu
nela.sandova@nadacevia.cz
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