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MILÍ PŘÁTELÉ,
poslední rok ukázal, proč je důležité trpělivě odspodu
budovat aktivní společnost. Řada z těch, které jsme díky vám
v minulých letech podpořili, během pandemie pomáhala tam,
kde bylo právě potřeba. Svým sousedům, ve své obci.

Jen za uplynulý „koronavirový“ rok 2020
jsme podpořili 567 skvělých projektů částkou
49,5 milionu Kč, každý pracovní den jsme
obdrželi a hodnotili 4,6 žádosti o podporu,
a každou pracovní hodinu roku tak pomohli
více než 24 tisíci Kč.

•
•
•
•
•
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DÍKY VAŠÍ PODPOŘE, PARTNERSTVÍM A SPOLUPRÁCI
JSME MOHLI V POSLEDNÍM ROCE:
podpořit desítky projektů aktivních lidí v českých obcích
reagujících na aktuální krizi,
pomoci uspořádat benefiční koncerty České filharmonie
na pomoc zdravotníkům a pracovníkům v první linii,
uspořádat 13 online setkání pro lidi, kteří řešili krizi ve své obci,
podpořit projekty bojující se sociální izolací či sociální
podniky potýkající se s dopady pandemie,
uspořádat řadu firemních zaměstnaneckých sbírek nejen
v Česku, ale i za hranicemi.

Přes námi provozovaný nástroj Darujme.cz lidé v roce 2020 darovali
232 milionů korun. Zároveň jsme podpořili více než sto komunitních projektů
aktivních lidí, kteří odspodu posilují demokracii, čímž nadále směřujeme k naší
dlouhodobé vizi, kterou držíme už téměř 24 let. Tou je aktivní, sebevědomá
společnost lidí, kteří společně odspodu mění místo, kde žijí – a tím společně
a trpělivě mění i celou zemi.

Krásný filantropický večer vám za Nadaci Via přejí
Zdeněk Mihalco, ředitel, a David Fojtík, předseda správní rady

CO NÁS ČEKÁ DNES VEČER:

Dobročinný večer vám již počtrnácté
nabídne to nejlepší z českého umění
a designu, ale přinese 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.
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Díky vašim darům…
… nastartujeme život v českých vsích a městech po měsících pandemie.
Podpoříme desítky nápadů, jak odspodu rozhýbat život, kulturu i místní politiku.
Díky vašim darům…
… bude více lidí zlepšovat život ve svém sousedství, něco dohromady tvořit
a prostřednictvím společných zážitků upevňovat mezilidské vztahy.
Díky vašim darům…
… připravíme do příštích komunálních voleb nejméně 40 aktivních lidí na práci
komunálních politiků a političek.
Díky vašim darům…
… podpoříme růst filantropie a dárcovství v Česku.

DÍKY VÁM JSME V MINULOSTI PODPOŘILI NAPŘÍKLAD:
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Dobrovolníky ze spolku

Aktivní ženy, které proměnily

Lidi ze spolku MY Litvínov,

v Jistebnici na Táborsku.

knihovnu ve Statenicích.

kteří tvoří komunitní centrum

Před demolicí zachránili

Ta se stala centrem života

se zahradou v prostorách

tamní chátrající Vildův

obce, kultury i proměny

chátrající historické vily

mlýn. Promění se v místo

místní politiky.

uprostřed sociálně vyloučené

setkávání.
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lokality Janov.
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VEŘEJNÁ AUKCE
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1 | DEN S VINAŘEM A SADA MAGNUM Z ŘADY
BARREL SELECTION
Chcete zažít sezonní práce na vinohradě pod vedením vinohradníka, včetně použití biodynamických preparátů? Máte jedinečnou
příležitost tento exkluzivní zážitek vydražit v letošní Dobročinné
aukci. Vyzkoušíte si práci ve vinařství podle ročního období,
kontrolu ještě nelahvovaných vín a vše zakončíte vlastnoručním
zabalením kartonu vína podle vlastního výběru. Platí pro 2 až
4 osoby.
Z aukce si k tomu všemu odnesete sadu 2 vín Magnum z řady
barrel selection.
Darovalo Vinařství Krásná hora
Vyvolávací cena: 8 000 Kč

2 | VÍKEND VE VINAŘSTVÍ ŠÍLOVÁ
Malé butikové vinařství v Mikulově vás zve na víkend plný zážitků.
Každý den tady začíná snídaní do postele a končí pětichodovým
menu s ochutnávkou lahodných vín. Vinařství Šílová za ně sklidilo
již řadu ocenění (Národní soutěž vín, Grand Prix Vinex, Král vín,
Festwine). Během dne můžete s průvodcem prozkoumat vinice
a díky půjčeným kolům (elektrokolům) poznat i krásné okolí Mikulova. S sebou si odvezete karton vín, která vám nejvíce zachutnala.
Darovalo Víno Šílová, s. r. o.
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
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3 | JÍZDA MAZAČKOU
Na čele má velké modré M, selfíčko s ní je velmi ceněné a na
Facebooku má 12 000 příznivců. Není to začínající hvězda showbyznysu, ale hvězda pražské MHD – mazací tramvaj s evidenčním
číslem 5572.
Kdo by si nechtěl vyzkoušet, jaké to je v kabině mazačky, když
brázdí pražské ulice a stará se o to, aby tramvajové koleje v zatáčkách neskřípaly?
Je to tak, vydražitel či vydražitelka této položky vyrazí na mazací
směnu s legendární mazačkou.
Daroval Dopravní podnik hl. m. Prahy
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

9

4 | KORBIČKA ŠPERKY: PRSTEN S PŘÍRODNÍM
TANZANITEM
Zlatník Luboš Korbička vybírá drahokamy po celém světě. Je
přesvědčený, že každý šperk si zaslouží nový pohled, originální
postup a jedinečnou péči. Proto pečlivě poslouchá své zákazníky.
A šperk podle jejich představ upravuje k absolutní dokonalosti.
Ukázku jeho práce můžete vydražit v podobě originálního prstenu
s přírodním tanzanitem.
Daroval Luboš Korbička, Korbička šperky
2020, bílé zlato 18k, diamanty, přírodní tanzanit, velikost 51
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
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5 | SETKÁNÍ S HERCEM A ILUZIONISTOU
ROMANEM ŠTABRŇÁKEM VE STUDIU DVA
V divadelním představení Saxana ve Studiu DVA účinkuje herec
a iluzionista Roman Štabrňák po boku Ivany Chýlkové a Jana
Krause. Kromě představení, pro které připravoval kouzelnické
a iluzionistické efekty, vás čeká i osobní setkání s tímto výjimečným hercem, dabérem a kouzelníkem. Poodhalí vám taje magie
a provede vás zákulisím populárního divadla. Součástí setkání
jsou i vstupenky pro dvě osoby na zmíněné představení.
Darovali Roman Štabrňák a Studio DVA
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

6 | ČTYŘHRA S LUCIÍ ŠAFÁŘOVOU A TOMÁŠEM
PLEKANCEM
Chcete si vyzkoušet zahrát si debla proti vítězce Australian Open,
French Open a US Open? A zajímá vás, jestli se úspěšnost returnů
Tomáše Plekance vyrovná jeho úspěšnosti při vhazování v útočné
třetině? Pak čtyřhra s Lucií Šafářovou a Tomášem Plekancem
čeká právě na vás. U sklenky oblíbeného nápoje můžete po zápase rozebrat, jak zlepšit váš pohyb na kurtu nebo jak si vylepšit
return.
Termín: léto–podzim 2021.
Darovali Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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7 | PATRIK HÁBL: ČÍNSKÁ KRAJINA
Malíř pracující nejen s obrazem. Vytvořil i řadu prostorových
vstupů současného umění do významných historických staveb,
například intervenci ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře. Háblova tvorba byla oceněna Waldesovou cenou,
cenou Europol nebo Grafika roku. Hábl se stal prvním žijícím
českým malířem, jehož díla se opakovaně vydražila ve světovém
výběru současného umění v nejprestižnější aukční síni Sotheby’s.
Daroval Patrik Hábl
2012, olej na papíře, 100 x 70 cm
Vyvolávací cena: 38 000 Kč
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8 | RÜCKL: KARAFA HAMLET
Shakespearovská polemika a celoživotní hledání odpovědí
provází celou kolekci Hamlet. Set kombinující tradiční techniku
ruční malby na sklo se zcela moderním designem. Přední český
designér Rony Plesl se inspiroval nestárnoucím příběhem prince
dánského a vytvořil tak pro Rückl odvážný design odkazující
na slavnou tragédii. Být, či nebýt? Vydražte si originální karafu,
na kterou si necháte vyrýt oblíbený citát z Hamleta, nalijte si skleničku a zkuste najít tu svoji odpověď.
Daroval Rückl, design Rony Plesl
2019, ručně broušená křišťálová karafa, ručně malované zlato,
1 100 ml
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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9 | TÝDENNÍ AUTENTICKÁ KAMBODŽA
A NÁVŠTĚVA PEPŘOVÉ FARMY PRO 2 OSOBY
Jak vypadá opravdový život v Kambodži? Ubytujte se u místních
obyvatel a poznejte jejich pohostinnost. Můžete s námi sbírat
nejlepší pepř na světě – kampotský pepř, stát se dobrovolníkem
na naší škole nebo prozkoumat džungli. Všude tam vás vezmeme
s projektem .pepper..field, který do Česka dováží kampotský
pepř za fair trade a direct trade podmínek. Dovolenou si můžete
prodloužit soukromým pobytem na panenských liduprázdných
plážích.
Termín: po domluvě v roce 2021 či 2022.
Daroval .pepper..field
Vyvolávací cena: 70 000 Kč

10 | HERMANN & COUFAL: STEPS
V aukci si můžete vydražit jedinečný designérský počin tvůrčí
dvojice Hermann & Coufal. Venkovní lavičku Steps tvořenou
27 profily z ocelové kulatiny navrhli pro výrobce Master & Master,
kteří byli za ni oceněni v rámci Czech Grand Design 2019
v kategorii výrobce roku. Nominaci v kategorii designér roku
Czech Grand Design za tento elegantně a puristicky působící
prvek získalo i designérské duo.
Darovali Master & Master a Hermann & Coufal
2019, ocel, 104 x 85 x 120 cm
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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11 | VELKÁ VLNA…
… aneb příležitost pro všechny: vystupme na pár minut z rozbouřených vod dražebních soubojů a nechme se unést velkou vlnou
filantropie!

12 | KRYŠTOF KŘÍŽ: VÁCLAV HAVEL
Václav Havel po premiéře hry Odcházení v Orange Tree Theatre
v Londýně v roce 2008. Tak zachytil nezávislý fotograf, designér
a pedagog Kryštof Kříž českého prezidenta, spisovatele a dramatika. Kříž se ve své tvorbě zabývá portréty, snímky ze světa módy
a interiéru, ale také experimentálními fotografiemi. Vystavoval
v Praze i v zahraničí, kde řadu let působil.
Daroval Kryštof Kříž
2008, foto, 40 x 35 cm
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
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13 | DĚTSKÝ SEN
Prázdné pražské ulice, brzké ráno, na východě červánky a vy projíždíte probouzejícím se městem na stupátku popelářského vozu.
Ruku na srdce, kterému klukovi (a občas i holce) se o tomhle
fantastickém džobu aspoň jednou v životě nezdálo? A dnes si můžete svůj sen splnit. A dozvíte se i odpověď na dávnou otázku, jež
vás při vašem snění provázela: „Opravdu se tam frajersky udržím
jen jednou rukou?“
Splňte si svůj sen a staňte se na jedno ráno popelářem či popelářkou se společností AVE.
Darovala AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
Vyvolávací cena: 7 000 Kč

14 | PASTA ONER: PRETTY
Do tvorby jednoho z nejvýraznějších představitelů současného
českého umění se promítá pop art a cartoon estetika. Pasta Oner
se věnuje akrylové malbě a vytváření závěsných obrazů, prostorovým objektům, plastikám, instalacím a velkoformátovým malbám
ve veřejném prostoru. Jeho díla jsou v hledáčku sběratelů. Loni
byl jeho obraz Pipe and Phone vydražen na aukci londýnské
aukční síně Sotheby’s v přepočtu za 484 000 korun.
Daroval Pasta Oner
2020, akryl na plátně, 150 x 100 cm
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
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15 | VEČEŘE S GENERÁLEM PETREM PAVLEM
VE FIELDU PRO DVĚ OSOBY
Generál Petr Pavel byl nejvýše postaveným českým činovníkem
v NATO. Pozice předsedy vojenského výboru, kterou zastával, je
druhou nejvyšší v Severoatlantické alianci. Jak na svou vojenskou
kariéru vzpomíná? Co soudí o současné politické situaci v Česku
a jaké má plány do budoucna? To vše s ním můžete prodiskutovat na exkluzivní společné večeři v pražské michelinské restauraci
Field.
Darovali Petr Pavel a Field Restaurant
Vyvolávací cena: 20 000 Kč

16 | DEGUSTAČNÍ VEČER PLNÝ ABSINTŮ
V ECCENTRIC CLUBU S MARTINEM ŽUFÁNKEM
Eccentric Club je legendární tajné místo v centru Prahy, které vychází z myšlenek londýnských privátních klubů existujících kolem
Society of Eccentrics již od roku 1781. Večer zahrnuje degustaci
raritních a nedostupných absintů Žufánek ve VIP části klubu
a společnou rozpravu s Martinem Žufánkem a zakládajícím členem klubu Václavem Dejčmarem o životě, smrti a všech věcech
kolem. Pozvánka platí pro 2 osoby.
Darovali Martin Žufánek & Eccentric Club
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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17 | AUDIO OPERA V NEJUTAJENĚJŠÍ SAUNĚ
V PRAZE
Chcete navštívit nejutajenější saunu v Praze? Užít si relaxaci
a přitom poslouchat operu? Máte jedinečnou možnost právě
teď! V Národním divadle se sauna skrývá už 36 let a chodili do ní
pouze herci a baletky. Nyní může i veřejnost, ale pozor, vstup je
pouze pro členy. Saunu před dvěma lety převzali pánové Lukáš
Otevřel, Miroslav Sládek a herec Stanislav Majer. Postarali se také
o její rekonstrukci, ale přitom zachovali unikátní atmosféru místa,
o kterém málokdo ví.
Vy si v letošní aukci můžete vydražit pozvání do tak trochu
tajemného klubu, ve kterém strávíte jedinečný večer saunováním,
vychutnáte si sklenku prosecca a bonusem pro vás bude to, že
uslyšíte přímý přenos toho, co vše se odehrává na jevišti Národního divadla. Platí pro dvě osoby.
Darovala Národní sauna, s. r. o.
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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18 | MARTIN JANECKÝ: BEZ NÁZVU
Martin Janecký je český sklářský umělec, který proslul především
bravurním ovládnutím techniky tvarování skla zevnitř žhavé baňky,
jejíž pomocí vytváří jedinečné sochy. Se sklem začal pracovat
již ve svých třinácti letech ve firmě svého otce. Po absolvování
Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru získával zkušenosti například v Jižní Africe, Švédsku, Nizozemsku a především
v USA, kde studoval na Pilchuck Glass School u Richarda Royala
a Williama Morrise. Své umění rovněž předvádí na mezinárodních
konferencích a sklářských školách v zahraničí, kde je vyhledávaným lektorem. Techniku inside bubble sculpting, kterou ovládá jen
několik sklářů na světě, zdokonalil a přizpůsobil svým nápadům.
Ve své tvorbě se zaměřuje především na realistické ztvárnění
hlavy, figury nebo lebky. Svá díla vystavuje pravidelně v galeriích
a muzeích po celém světě. V roce 2019 založil na pražské Kampě
vlastní sklářské studio – Janecký Studio.
Darovali Martin Janecký a Janecký studio, s. r. o.
2020, ručně tvarované sklo technikou vnitřního tvarování bublin,
kov, rozměry: hlava 30 x 18 x 25 cm, se stojanem 37 cm
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
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19 | OBĚD S EVOU JIŘIČNOU
Eva Jiřičná obohacuje svět designu a architektury již desítky let.
Protože tráví většinu času v Londýně, není úplně snadné zajít s ní
na oběd v Praze a poté se společně podívat na krásnou rekonstrukci kostela Svaté Anny na Starém Městě. O čem si budete
povídat u oběda, je jen na vás. Možná o urbanismu světových
metropolí, možná o tom, co by slušelo Praze, nebo o jejím ateliéru
AI DESIGN, a možná o něčem úplně jiném. Věříme, že si setkání
s Evou Jiřičnou užijete.
Setkání proběhne během podzimu 2021, případně jara 2022
dle domluvy a je pro pár či jednu osobu.
Darovala Eva Jiřičná
Vyvolávací cena: 20 000 Kč

20 | DEN S PANEM ZMRZLINKOU
Umíchat tu nejlepší zmrzlinu a pak jí plnit kornoutek za kornoutkem a prodávat v jednom z nejvyhlášenějších pražských zmrzlinářství Crème de la Crème. V překladu tedy ve Smetaně všech
smetan. To si na jeden den můžete vyzkoušet spolu s jeho zakladatelem Honzou Hochsteigerem alias panem Zmrzlinkou, který
mnoho let pracoval v Itálii i na jiných místech světa pro nejlepší
italské zmrzlináře a který vám o zmrzlině řekne úplně všechno.
Daroval Jan Hochsteiger
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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21 | VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ CIRKU LA
PUTYKA S PROHLÍDKOU ZÁKULISÍ A SETKÁNÍM
S ÚČINKUJÍCÍMI
Cirk La Putyka je největším profesionálním souborem věnujícím
se žánru nového cirkusu na české divadelní scéně. Za dvanáct let
své existence vytvořil přes 25 projektů, spolupracoval s více než
300 lidmi 25 národností, odehrál více než 1 600 představení a navštívil 21 zemí světa. Do dražby věnoval čtyři exkluzivní vstupenky
na kabaretní představení ROOTS. Podíváte se i do zákulisí Jatek
78 a osobně poznáte účinkující artisty.
Termín: 1. nebo 2. prosince 2021.
Daroval Cirk La Putyka, o. p. s.
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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TICHÁ AUKCE

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 uvnitř
restaurace Žofín Restaurant. Pevně
věříme, že si mezi našimi nabízenými
položkami vyberete — potěší vás svou
krásou nebo originalitou, ale především
pocitem, že jste přispěli na dobrou věc.

PRAVIDLA TICHÉ AUKCE
U každé položky v Tiché aukci najdete dražební listinu, která obsahuje
vyvolávací cenu položky a také minimální výši příhozu. Jestliže budete
mít o danou položku zájem, zapište do dražební listiny svůj příhoz
a také své dražební číslo.
Draženou položku získává dražitel s posledním, a tedy nejvyšším
příhozem. Nezapomeňte proto v průběhu večera kontrolovat stav
příhozů u položky, kterou si chcete vydražit.
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22 | FRANTIŠEK SKÁLA: NOKTURNO V RYTMU
Sochař, malíř, ilustrátor dětských knih, hudebník a tanečník. František Skála je jednou z nejvýraznějších postav současné české
kulturní scény. Po mnoha letech sochaření se usídlil v novém
ateliéru, kde dostal chuť začít znovu malovat. K tvorbě ho inspirovaly dvě velké cesty do Kolumbie a Austrálie. Dnešní aukce je tak
příležitostí odnést si domů obraz tohoto oceňovaného umělce.
Daroval František Skála
2020, osmibarevná litografie, 32 x 28 cm
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

23 | PETR NIKL: HADÍ MOTÝL
Vydává autorské knihy pohádek, věnuje se výtvarným a divadelním performancím. Za svou práci obdržel literární cenu Magnesia
Litera i výtvarnou Cenu Jindřicha Chalupeckého. Pro jeho obrazy
a grafiku je typická decentní barevnost. Na rozdíl od většiny fantaskních zvířat, na která jsme z jeho tvorby zvyklí, nechal se tentokrát inspirovat k realistickému ztvárnění nádherného tajemného
tvora. Největší motýl na světě, lat. Attacus atlas, dostal své jméno
po obru Atlasovi z řecké mytologie. Po vykuklení žije jen několik
dnů a podle kresby na křídlech připomínající hada se mu přezdívá
také hadí motýl.
Daroval Petr Nikl
2019, 3x litografie, autorský tisk, 70 x 70 cm
Vyvolávací cena: 21 000 Kč
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24 | JITKA ŠTENCLOVÁ: SUCHÉ LÉTO
V obrazech přední české výtvarnice Jitky Štenclové je patrná její
letitá praxe v textilním výtvarnictví, především v oboru tapiserie
a krajky. V posledních letech se věnuje převážně malbě a právě
tady její zkušenosti vyplývají na povrch. Ve výrazně barevných
obrazech velmi citlivě znázorňuje pestrou škálu struktur, proměn
a pohybů. Kromě Česka zdobí její tvorba také galerie v Sydney či
v Bruselu.
Darovali Radana a Jiří Waldovi
2003, olej na plátně, 95 x 60 cm
Vyvolávací cena: 40 000 Kč

25 | PINKPILL DESIGN: KINTSUGI
Kintsugi je japonské umění, ve kterém se zlomené kousky keramiky slepují pozlaceným lakem. Takto zdůrazněná nedokonalost
nám připomíná, že rozbití a oprava není něco, co je nutno skrývat,
ale je to součást příběhu a historie předmětu. Dílo vytvořil Pinkpill
design, česko-katalánské kreativní duo zaměřené na grafický design, ilustraci a animaci. Často je inspiruje Japonsko, sci-fi a jejich
tlustá kočka Momo.
Daroval Pinkpill design, Monika Baudišová a Jordi Trilla
2020, sítotisk, vytištěno na papíře Fabriano Academia 200 g,
50 x 35 cm
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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26 | PAVEL BAŇKA: LOTTA A VEJCE, 1996
Pavel Baňka, který patří mezi nejvýznamnější české soudobé
fotografy, oslavil v březnu osmdesáté narozeniny. Je výrazným
solitérem české fotografie posledních čtyř dekád. Jeho dílo
objevily hned po sametové revoluci významné světové galerie
a univerzity, kde dlouhé roky pobýval jako umělec, pedagog
a hostující profesor. Dodnes je prezentován galeriemi v Chicagu,
San Francisku, Los Angeles a New Yorku. Sjednocujícím prvkem
jeho různorodých souborů je snaha poodhalit tajemství skrytá
za fotografickým obrazem. Jeho figurální fotografie mají výrazný
symbolický odkaz.
Daroval Pavel Baňka ve spolupráci s Galerií MAGNA – velká
jména současného umění
1996, swiss made archival pigment print, 54 x 46 cm
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
27 | VĚRA VERNEROVÁ: MURSI WOMAN
Fotografka Věra Vernerová umí ve svých objektech probudit uvolněnost a přirozenost. Tím se jí daří zobrazovat okamžiky skutečné
lidskosti. Fotoaparátem zachycuje módu ve třpytících se evropských velkoměstech, komerční prostředí na Blízkém východě
i chudé vesnice v Africe a Asii. Věřiny fotografie jsou pořizovány
převážně v přirozeném světle a s minimálními úpravami. Její
práce uveřejnil National Geographic a Vogue.
Darovala Věra Vernerová
2017, kanvas / fotografie na plátně, 90 x 60 cm
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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28 | PANORAMA EVERESTU — KORUNA HIMÁLAJE
Fantastické panorama složené ze sedmi fotografií pořízených
z vrcholu šesté nejvyšší hory světa Cho Oyu (8 201 m n. m.). Je na
něm vidět Mount Everest (8 848 m n. m.), Lhotse (8 516 m n. m.),
Kančendženga (8 586 m n. m.). Kromě toho však také obrovská část centrálního Himálaje. Vyfotografoval je profesionální
horolezec Radek Jaroš, který je držitelem symbolického ocenění,
takzvané Koruny Himálaje. To patří horolezcům, kteří zdolali
všech 14 nejvyšších vrcholů světa převyšujících osm tisíc metrů.
Daroval Radek Jaroš
Vyvolávací cena: 14 000 Kč

29 | BEACH-VOLEJBAL V KVĚTNÉ ZAHRADĚ
KROMĚŘÍŽ
Jedna ze série dvanácti fotek z kalendáře firmy SPORT INVEST
z roku 2018. Ústředním tématem kalendáře byla Česká republika
jako země krásných míst a talentovaných lidí. S tímto zadáním
pracoval fotograf Tomáš Třeštík, který vytvořil speciální snímky
těch nejlepších českých sportovců v nejzajímavějších turistických
lokacích republiky. Konkrétně tento snímek zachycuje české
beachvolejbalové duo Markétu Nausch Slukovou a Barboru Hermannovou v Květné zahradě, součásti památky zahrady a zámek
v Kroměříži, které jsou od roku 1998 zapsané na Listinu
světového přírodního a kulturního dědictví.
Daroval SPORT INVEST Marketing, a. s.
2018, tisk na plátno s originálními podpisy hráček, 47 x 67 cm
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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30 | JAKUB BERDYCH STARŠÍ: FLAŠKA
Skleněné artefakty od sklářského výtvarníka Jakuba Berdycha
balancují na pomyslné hranici umění a designu. Svou krásou
přinášejí do interiéru radost. Sklářský designér a pedagog Jakub
Berdych starší působí na katedře designu na Technické univerzitě
v Liberci a ve volné tvorbě se věnuje také užitému umění ze skla –
především tvoří vázy a mísy.
Daroval Jakub Berdych starší
2020, ručně foukané sklo do formy, 30 x 30 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč

31 | JAKUB BERDYCH KARPELIS: PERSONALITY —
PEOPLE AIN’T NO GOOD
Jakub Berdych Karpelis založil před 18 lety studio Qubus, jehož
práce zhmotňují smysl pro středoevropský sarkasmus v komentářích světa kolem nás. On sám v tvorbě záměrně překračuje
konvenční představy o vlastnostech materiálů a předmětů samotných, když pokouší hranice užitečnosti, funkčnosti a estetických
zásad. Do aukce věnoval originální vázu z ručně foukaného skla.
Daroval Jakub Berdych Karpelis
2020, ručně foukané sklo, zlato, 32 x 15 cm
Vyvolávací cena: 19 500 Kč
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32 | JIŘÍ PELCL: SHE&HE 2019 — WINE SET
Přední český designér a emeritní rektor UMPRUM Jiří Pelcl se věnuje kromě návrhů interiérů a architektury také designu nábytku,
skla a porcelánu. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách designu
v Praze, Mnichově, Curychu, New Yorku a v mnoha dalších světových muzeích. Letos byl za celoživotní přínos v oboru uveden do
Síně slávy Czech Grand Design. A můžete to být právě vy, kdo se
stane majitelem Pelclovy jedinečné sady sklenic na víno She&He.
Daroval Jiří Pelcl
2019, sklo, výška 16 cm a 18 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč

33 | GRAVELLI: SET DEKORATIVNÍCH MISEK
Z TENKÉHO BETONU
Česká firma Gravelli používá beton i tam, kde byste to nečekali. Odlévá z něj šperky, umyvadla i nádobí. Do aukce věnovala
betonové mísy, které vynikají svým jednoduchým designem
a originální texturou betonu u každého vyrobeného kusu. Oproti
běžným mísám má tento set záměrně neořezané okraje, což mu
propůjčuje unikátní vzhled. Udělá radost milovníkům designu
a uměleckých objektů.
Darovala Gravelli, s. r. o.
2020, tenkostěnný beton, 19 cm, 27 cm, 35 cm
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
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34 | PAVEL JANÁK: ŽIDLE
Tato reprodukce od Pavla Janáka (1882–1956) patří mezi
nejvýraznější a nejčastěji publikované kusy raného českého
kubistického nábytku. Na krásné a výrazné židli se navíc i velmi
pohodlně sedí. Její originál byl vytvořen pro historika Josefa
Borovičku (1911) a je umístěn v Uměleckoprůmyslovém museu
v Praze. Obchod Modernista je držitelem autorských práv na
výrobu replik kompletní tvorby Pavla Janáka.
Daroval Modernista
1911, ořechový a bukový masiv, výška 95 cm, šířka 44 cm,
hloubka 46 cm, výška sedáku 45 cm
Vyvolávací cena: 29 000 Kč

35 | POUL BUCH HUNDEVAD: HNÍZDOVÉ STOLKY
Český obchod Nanovo prodává originální československý design
z druhé poloviny 20. století. Nábytek renovuje na zakázku a do
naší aukce věnoval hnízdové stolky od dánského návrháře Poula
Bucha Hundevada. Hundevad tyto stolky navrhl v šedesátých
letech pro Nový Domov Československo. Stoly mají desky z teakového dřeva a nohy z dubu. Po složení se dají zavěsit pod desku
hlavního stolu a celá souprava je tak pojízdná.
Darovalo Nanovo
60. léta, deska stolu teakové dřevo, nohy stolu dub, šířka 62 cm,
výška 57 cm, hloubka 42 cm
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
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36 | SCHWESTERN: SVĚTLO DERVIŠ
Stejně jako jej v peci roztančili sklářští mistři, bude tančit u vás
doma a budit dojem, že se vlastně vznáší nad zemí. Světlo Derviš
do aukce věnovalo architektonické studio Schwestern, které založily sestry Monika Cihlářová a Iveta Čermáková. Vzájemný dialog
a doplňování se je klíčovým aspektem pro společné projekty. Obě
sestry se zabývají architekturou, designem, uměním a příležitostně pořádají kulturní akce.
Darovalo studio Schwestern, Monika Cihlářová a Iveta Čermáková
2016, sklo, dřevo, textilní kabel, výška 25 cm, spodní průměr 16 cm
Vyvolávací cena: 3 500 Kč

37 | STROPNÍ SVÍTIDLO MARKSLÖJD
Má všechny aspekty skandinávského designu. Jednoduché tvary,
čisté materiály, decentní barevnost. Stropní svítidlo švédské
značky osvětlení Markslöjd tak dotáhne váš stylový interiér k dokonalosti. Do aukce jej věnuje mladá česká firma Bonami, která se
specializuje na prodej nábytku a bytových dekorací. Online a nyní
i offline inspiruje k vytváření hezkých domovů.
Darovala Bonami.cz, a. s.
Vyvolávací cena: 9 000 Kč
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38 | ANNA MAREŠOVÁ: POZLACENÉ NÁUŠNICE
BOUCHON Z KOLEKCE CHAMPAGNE PRO ZNAČKU
MOOYYY
Kovová čepička, která spolu s tenkým drátkem drží špunt v lahvi
šampaňského, inspirovala Annu Marešovou, oceňovanou produktovou designérku, k návrhu náušnic, které si můžete vydražit. Designérka je navrhla jako součást kolekce Champagne pro českého
výrobce designových šperků Mooyyy. Anna Marešová v kolekci
přetváří i zdánlivě obyčejné tvary v elegantní a moderní šperky.
Darovala Anna Marešová designers, s. r. o.
2020, ručně vyrobeno ze sterlingového stříbra Ag 925/1000,
provedení vintage (pozlacené), cca 2 cm, v dárkovém balení
Vyvolávací cena: 3 500 Kč

39 | MONSTERANCE: DRAČÍ OKO „ICE“ — SET
PŘÍVĚSKU A NÁUŠNIC
Ručně vyráběné šperky značky Monsterance v sobě snoubí
tradiční slovanskou techniku drátování a extravagantní notu
magických světů. Název značky odkazuje na význam slova monstrance, který má vždy podtrhnout nositelku šperků. Stejně jako
dražený set se i ostatní šperky inspirují alternativními scénami
a poutají na sebe pozornost. Pokud chcete vystoupit z davu
a zaujmout, jsou právě pro vás.
Darovala Monsterance
2020, postříbřený drát, syntetické safíry, přívěsek cca
7,5 cm x 3,5 cm, náušnice bez háčku cca 4 cm x 2 cm
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
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40 | JAKUB LÍBAL: PRSTEN Z KOLEKCE CORAL
Podmořské korálové útesy vznikají velmi dlouho, rodí se kousek
po kousku. Podobně i lidé utvářejí vlastní rozmanitý svět. Spletitost tohoto procesu vyjádřil designér šperků a zlatník Jakub Líbal
v kolekci Coral z roku 2017. Modely vznikaly spojováním drobných
částí vosku a Jakub tak vytvořil originální šperky, kde téměř žádný
z komponentů není identický. Na aukci si můžete vydražit jeho
„korálový“ prsten.
Daroval Jakub Líbal
2017, stříbro 925/1000
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

41 | JANJA PROKIĆ: HVĚZDY SADALSUUD
Šperkařka a designérka srbského původu Janja Prokić věnovala
do Dobročinné aukce náušnice a náhrdelník z kolekce Sadalsuud.
Hlavním motivem kolekce z roku 2019 jsou hvězdy a jejich síla.
Držitelka ceny Czech Grand Design 2018 se inspirovala hvězdou stejného názvu, která je nejjasnější ze souhvězdí Vodnáře.
Sadalsuud v překladu znamená nejšťastnější ze šťastných,
a proto i vám mají přinést štěstí a vnitřní sílu.
Darovala Janja Prokić
2019, metoda ztraceného vosku, pozlacené stříbro, řetízek 44 cm,
prsten velikost 52
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
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42 | NASTASSIA ALEINIKAVA: NÁUŠNICE VERMEER
GOLD
Nastassia Aleinikava stojí v předních řadách absolventů ateliéru
K.O.V., kteří pod vedením Evy Eisler vyrostli ve skvělé šperkaře
s osobitým rukopisem. Její práce poutá pozornost porotců
designových soutěží, ale i zákazníků, kteří se chtějí zdobit šperky,
jež v sobě nesou nějaký význam nebo příběh. Vedle šperků se
věnuje také výrobě kvalitních plastových brýlí.
Darovala Nastassia Aleinikava
2020, stříbro Ag 925/1000, pozlacené, exotické dřevo,
7 cm x 2 cm x 2 cm
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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43 | ONDŘEJ STÁRA: PRSTEN DESIRE
Ondřej Stára je absolvent biomedicínského inženýrství na ČVUT
a student UMPRUM v Ateliéru K.O.V. Evy Eisler. Za své kolekce
Stick Together a Lavers získal nominaci na cenu Czech Grand
Design 2018 v kategorii designér šperku roku. Na každém
Ondřejově šperku je vidět maximálně kvalitně provedená ruční
práce. Na prstenu Desire, který můžete vydražit na dnešní aukci,
je zobrazena bohyně Afrodite a její syn Eros.
Daroval Ondřej Stára
Stříbrný prsten pozlacený 24karátovým zlatem se čtyřmi vsazenými brilianty, velikost 60
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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44 | VĚRA NOVÁKOVÁ: NÁHRDELNÍK A PRSTEN
KULIČKA
Šperky se strukturou sépiové kosti jsou poznávacím znamením
české šperkařky Věry Novákové. Díky této speciální technice,
kterou sama vyvinula, si její značku designových šperků našli zákazníci z mnoha zemí světa. Propojuje silnou vizualitu a umělecké
sdělení s bezproblémovým nošením. V aukci si můžete vydražit
její náhrdelník a prsten.
Darovala VERA NOVAKOVA Jewellery
2019, rhodiované stříbro 925/1000, prsten velikost 57, náhrdelník
délka 45 cm, kulička průměr 0,83 mm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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45 | HELENA BEDRNOVÁ: POUKAZ NA NÁKUP
OBLEČENÍ V ODĚVNÍ GALERII
Helena Bedrnová je v české módní branži pojem. Již řadu let vytváří originální nadčasové kreativní modely, které spojuje jednotná
designová linka. Obléká známé osobnosti, spolupracuje s nimi
a podílela se i na televizních pořadech „Vypadáš skvěle“, „Mladší
o pár let“ a dalších. V současné době vede oděvní galerii v Praze
ve Spálené ulici, kde si můžete díky vydraženému voucheru pořídit
kousky z její autorské tvorby.
Darovala Helena Bedrnová
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

46 | OFFORM 3D: ODĚV NA MÍRU S DIGITÁLNÍM
NÁVRHEM
Studio Ofform 3D přináší do letošní aukce příležitost proniknout
do tajemství digitálního módního návrhářství. Studio využívá inovativní technologie, prostřednictvím kterých zhotoví digitální oděv
z poskytnuté vizualizace podle vašeho výběru. Vámi vybraný kus
oděvu tak uvidíte v digitálním návrhu přímo na modelu reálné postavy. Lze jej tedy upravit a vyladit přesně podle vašich představ.
Voucher obsahuje konzultaci ve studiu ohledně stylu, látky, barev
a detailů včetně finálního vyhotovení oděvu.
Darovalo Studio Ofform 3D
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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47 | POUKÁZKA NA PORTRÉTNÍ FOCENÍ
TECHNIKOU MOKRÝ KOLODIOVÝ PROCES
Za jednu minutu dnes na telefon vyfotíte i stovky fotek. Fotograf
Honza Sakař naopak focení zpomaluje. Ve svém studiu Fotograf na plech v Praze na Malé Straně k tomu používá starou
techniku: mokrý kolodiový proces z 50. let 19. století. Je pomalá
a komplikovaná, ale má své výhody. Fotografa zpomalí a donutí
ho soustředit se na co nejlepší záběr. Fotky, které si odnesete na
plechové desce, jsou zároveň velmi odolné a světlostálé.
Daroval Honza Sakař
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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48 | 1 000 MÍST, KTERÁ MUSÍTE VIDĚT,
NEŽ ZEMŘETE
Každý z nás má v hlavě nějaký pomyslný seznam přání, která
si touží jednoho dne splnit, seznam míst, která touží vidět. Tato
kniha je sbírkou 1 000 míst, která musíte za svého života navštívit.
Každé z míst v sobě zároveň skrývá tip na malé i velké dobrodružství. Ať už jsou vaše sny jakékoliv, kniha vám pomůže splnit
si alespoň některé z nich. Na nic nečekejte a vydejte se na cestu
za poznáním naší planety.
Darovala Albatros Media, a. s.
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

49 | DĚJINY SVĚTA
Od doby kamenné až po politické turbulence začátku 21. století
vás provede soubor šesti knih Dějin světa. Soubor, který v letech
2009 až 2010 vydalo prestižní německé nakladatelství WBG, přináší nový pohled na celek světových dějin. Knihy sepsali odborníci
na daná období a kulturní okruhy. Ty jsou propojeny sítí vzájemných vztahů a nahlíženy důsledně perspektivou celku. Svazky
doplňují mapy, tabulky a ilustrace.
Darovala Albatros Media, a. s.
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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50 | RYCHLÉ ŠÍPY — KOMIKSOVÉ PLAKÁTY
Dvanáct velkoformátových reprodukcí legendárních komiksů
Jaroslava Foglara a Jana Fischera. Černí jezdci řádí, Dlouhé Bidlo
hledá kočičí pracku a další nezapomenutelné příběhy teď mohou
zdobit stěny všech nadšených foglarovců. Plakáty jsou vlepeny
do kartonových desek lepených plátnem, které jsou samy o sobě
pozoruhodnou připomínkou foglarovského světa.
Darovala Albatros Media, a. s.
Vyvolávací cena: 1 500 Kč

51 | ANIČKA, MLUVÍCÍ POTOK A DALŠÍ CHOVANCI
ÚSTAVU PANÍ MAJEROVÉ
Hororový příběh významného českého spisovatele a filozofa Petra
Koťátka se odehrává v současnosti ve starém černošickém domě,
který v letech 1913–1920 sloužil jako sirotčinec. Dávná historie
ožívá v záhadné postavě paní Majerové, která se ujímá obyvatel
domu a zahrady stejně jako před sto lety malých chovanců svého
ústavu – šestiměsíční holčičky Aničky, dvou pejsků a želvího
mládence. Ti tak žijí dvojí život a čelí jeho hrozbám.
Darovalo Nakladatelství Meander
Vyvolávací cena: 500 Kč
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52 | THE ROLLING STONES: GOATS HEAD SOUP
4 LP SUPER DELUXE BOX SET
Využijte této jedinečné příležitosti a vydražte si skutečný klenot
z kolekce Rolling Stones. Tato limitovaná edice DELUXE obsahuje
čtyři LP desky nových mixů původních nahrávek, mix Rarities
& Alternative včetně tří nikdy nevydaných skladeb, Scarlet, All The
Rage a Criss Cross. Exkluzivní set obsahuje i song The Brussels
Affair nahraný živě ve Forest National Arena v říjnu 1973 na
180gramovém vinylu.
Darovala GZ Media, a. s.
Vyvolávací cena: 2 000 Kč

53 | JOHN LENNON: GIMME SOME TRUTH — VINYL
BOX SET
Úplně nový set toho nejlepšího z díla Johna Lennona – 36 nahrávek na čtyřech nadupaných vinylech kompletně zremixovaných
z původních pásek. Zvuk lepší než kdy dřív přivádí Lennonovu
hudbu i k uším nové generace fanoušků. Set obsahuje plakáty,
pohlednice, booklet a autonálepku GIMME SOME TRUTH. Tohle
prostě musíte slyšet.
Darovala GZ Media, a. s.
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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54 | PROHLÍDKA TOVÁRNY SVĚTOZNÁMÉHO
VÝROBCE PIAN PETROF V HRADCI KRÁLOVÉ
Pro milovníky hudby a klavírů to bude velký den. Navštívíte místo,
kde pod rukama mistrů vznikají piana, jejichž zvuk se rozeznívá po
celém světě. Uvidíte historické unikáty i nejmodernější showroom
klavírů a pianin v Evropě. Zažijete klavírní koncert a poslechnete si
i samohrající klavír. Firmou vás provede Ivana Petrofová, zástupkyně 5. generace rodiny Petrofů, a v rámci návštěvy se setkáte
také s prezidentkou firmy Zuzanou Ceralovou Petrofovou.
Daroval PETROF, spol. s r. o.
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
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55 | ZKOUŠKA NAŽIVO A PREMIÉRA V DIVADLE
V DLOUHÉ
Jen vy, tvůrčí tým a herci Divadla v Dlouhé. Zážitek, který vám
přinese jedině vydražená vstupenka na jednu z hlavních zkoušek
nové inscenace v režii Hany Burešové Zítřek se nekoná. Zároveň
s ní získáváte i 2 čestné vstupenky na slavnostní premiéru. Dražený voucher je platný pro dvě osoby, zkouška naživo i premiéra
se uskuteční v září 2021.
Darovalo Divadlo v Dlouhé
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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56 | KURZ VAŘENÍ NA OHNI V CAMPU FUEGO
Uvařit si na ohni večeři a přespat ve stanu. Vydražený kurz posune takový zážitek o úroveň výš. Zakladatel Campu Fuego Marek
Pavala vás vezme do přírody, naučí rozdělat oheň bez sirek,
provede technikami vaření na ohni, vysokou gastronomii doladí
ochutnávkou biodynamických vín a na jednu noc vás ubytuje
v luxusních bavlněných stanech s matracemi. Voucher do outdoorové školy vaření platí pro 2 osoby na sezonu 2021.
Jménem Fuego Cartel, s. r. o., darovali Marek Pavala
a Ivan Soukup
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

57 | KAŽDODENNÍ PRÉMIOVÁ KÁVA,
3 KÁVY — NESPOČET PŘÍBĚHŮ
I výběrem své každodenní kávy můžete zlepšit svět. Káva od
Elements dováží kávu, která pochází z polí menších farmářů,
je pěstovaná, balená a zpracovaná s pozitivním ekologickým
a sociálním dopadem. Cílí na celkové zlepšení kávového průmyslu, který má dopad na životy milionů lidí. V aukci si vydražíte
balíček kávy na espresso, na filtr a jednu prémiovou kávu navíc.
Vše v udržitelné dóze vyrobené z ekologicky šetrných materiálů.
Daroval Elements Coffee
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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58 | PRIVÁTNÍ MASTERCLASS S MADAME COGNAC
& CHAMPANGE TEREZOU FRANC
První česká Madame Cognac & Champagne a oficiální Cognac
Educator pro Česko Tereza Franc vás zve na privátní Cognac
Masterclass. Během dvou hodin ochutnáte pět vzorků prémiových koňaků. Jedním z nich je i koňak Bache Gabrielsen Hors
d’Age, jehož nejstarší složka je z roku 1917. Tereza Franc vám
představí báječný svět nejušlechtilejšího destilátu na světě, nové
trendy a naučí vás rozpoznat aromata. Jako dražitel s sebou
můžete vzít ještě tři další hosty v předem domluveném prostoru
dražitele v Praze.
Darovala Tereza Franc, Fine Labels, s. r. o., 1. česká Madame
Cognac & Champagne
Vyvolávací cena: 13 000 Kč
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59 | WILOMENNA VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM:
KOLEKCE 6 VÍN
„Můj život je víno, vínu dávám život…“
Kateřina, vinařka
Vinařka Kateřina tvoří výjimečná vína, která se rodí na unikátní
vulkanické půdě v srdci Českého středohoří. Každý vinný keř si
zaslouží tu nejlepší péči, každý hrozen to nejšetrnější zacházení,
víno WILOMENNA to nejjemnější pohlazení.
Oddejte se jeho chuti a přeneste se s každým douškem do kouzelného vinohradu na úpatí Blšanského chlumu, kde tato unikátní
vulkanická vína vznikají…
Vychutnejte si degustační set 6 vybraných vín: Sekt WILOMENNA
vyráběný klasickou metodou Champagne – doba zrání 36 měsíců, prémiové Svatovavřinecké z našich 60letých keřů, Sauvignon,
Provocateur Cuvée, MüllerThurgau a Svatovavřinecké rosé.
Darovalo WILOMENNA Vinařství Pod Chlumem
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
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60 | MILAN SŮKAL: MAGNUM PINOT NOIR 2016
Rodinné vinařství Milan Sůkal vyrábí vína pouze pro ty nejvybranější restaurace. Z vlastních hroznů tu produkují vysoce jakostní
a přívlastková vína. Jejich hlavními odrůdami jsou Pinot noir,
Merlot, Zweigeltrebe, Cabernet Moravia, Rulandské šedé, Tramín,
Chardonnay a Müller. Využijte proto této jedinečné příležitosti
a vydražte si láhev vína Milana Sůkala – loňského nositele ocenění Vinař roku.
Darovalo Rodinné vinařství Milan Sůkal
Vyvolávací cena: 1 500 Kč

61 | KOLEKCE 3 VÍN S UNIKÁTNÍMI ETIKETAMI
OD JAROMÍRA 99
Organická, biodynamická, Pinot noir, to vše je rodinné vinařství
Krásná hora. Jejich vína jsou suchá, promyšlená, vybalancovaná,
trochu tradiční, trochu jejich, ale vždycky přirozená. Vinařství bylo
založeno v roce 2009 a hospodaří výhradně podle ekologických
pravidel. Pěstují tradiční francouzské odrůdy jako Pinot blanc,
Pinot gris, Chardonnay, Sauvignon blanc, Pinot noir či Merlot. Vy
si můžete vydražit exkluzivní kolekci 3 vín, pro které jejich etiketu
navrhl sám umělec Jaromír 99. Tato vína budete mít i autorem
podepsána.
Darovalo Vinařství Krásná hora
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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62 | NA SAFARI MEZI STÁDA ZUBRŮ A DIVOKÝCH
KONÍ
Vraťte se o tisíce let zpět a zažijte z bezpečí moderního offroadu
pohledy z doby pravěkých lovců. Na stáda zubrů, divokých koní
a praturů, jejichž novým domovem se stala přírodní rezervace
vzniklá v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice-Mladá. Na fungování safari se podílí Česká krajina, o. p. s., obec
Lipník, Offroad Klub Milovice a Military Experience. Vydražte si
unikátní zážitek a pozvěte na něj 4–5 přátel.
Celé léto budou mezi pravěká zvířata instalovány také sochy
Michala Gabriela, které mohou ostatní návštěvníci rezervace
zhlédnout pouze zpoza plotu obory dalekohledy. Kurátor výstavy
s pořádající Galerií MAGNA tak chtějí rozpoutat diskusi o dostupnosti umění pro veřejnost v dobách koronakrize.
Darovala www.expandit.academy ve spolupráci s výše zmíněnými
spolky
Vyvolávací cena: 9 500 Kč
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63 | POBYT V MALEBNÉ RŮŽOVÉ CHALUPĚ
V PODKRKONOŠÍ
Cestovatelé Lenka a Leoš Šimánkovi vás zvou do stylově zařízené
chalupy v Podkrkonoší. Stavení staré 150 let je obklopené květinovou zahradou, ve které najdete i bazén, saunu či finskou vanu
(koupací sud pro šest osob). Je to ideální základna pro rodiny
s dětmi i domácími mazlíčky a můžete odtud podnikat výlety do
Adršpašských skal, Krkonoš či Babiččina údolí v Ratibořicích.
Darovala Lenka Šimánková
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

64 | RELAXAČNÍ POBYT V HOTELU SLADOVNA
Na pár dní bydlet vedle pivovaru. Pokud vás tato představa zaujala, vydražte si na aukci voucher na pobyt v hotelu Sladovna na tři
dny pro dvě osoby. Hotel se nachází v Černé Hoře, asi 25 km od
Brna, v těsné blízkosti Pivovaru Černá Hora, nejstaršího pivovaru
v České republice. Útulný čtyřhvězdičkový hotel nabízí gastronomické zázemí, wellness centrum, bowling i pivovarské muzeum.
Platnost voucheru do 31. prosince 2021.
Daroval Hotel Černá Hora, a. s.
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
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65 | POBYT V DESIGNOVÉM HOTELU V TANČÍCÍM
DOMĚ
Novodobá historie architektury v Česku se začala psát spolu se
stavbou Tančícího domu v Praze. Užijte si jeho neopakovatelnou
atmosféru ve zdejším designovém hotelu. Vydražte si pobyt
v deluxe pokoji pro dvě osoby se snídaní, kochejte se výhledem
na Pražský hrad a zastavte se v restauraci, kterou v 7. patře
provozuje Ondřej Slanina, protagonista televizní kulinářské show
Kluci v akci.
Platnost voucheru do 30. listopadu 2021.
Darovala Luxury Suites, s. r. o.
Vyvolávací cena: 4 000 Kč

66 | POBYT V CHATEAU ST. HAVEL HOTEL
Strávit jednu noc na zámku. I takový zážitek můžete na aukci
vydražit. Pobyt v pokoji deluxe pro dvě osoby se snídaní v zrekonstruovaném novogotickém zámku na Praze 4 Chateau St. Havel
hotel. Hotelový resort nabízí také privátní wellness, golfový areál
a skvělou kuchyni, ve které vládne protagonista populární kulinářské televizní show Kluci v akci Ondřej Slanina.
Platnost voucheru do 30. listopadu 2021.
Daroval Prague Hotels, s. r. o.
Vyvolávací cena: 3 000 KČ
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67 | WELLNESS BALÍČEK V APARTHOTELU SVATÝ
VAVŘINEC
Čtyřhvězdičkový Aparthotel Svatý Vavřinec se nachází přímo
v centru Pece pod Sněžkou. Nabízí komfortní designové ubytování, restauraci a wellness. Vaše děti mohou využít dětskou a teenagerskou hernu. Myslíme i na parkování – to je možné v jedné
z našich dvou podzemních garážích. Vydražte si náš pobytový
balíček pro dvě osoby na dvě noci a přijeďte si užít krásu nejvyšších českých hor.
Platnost voucheru do 17. prosince 2021.
Daroval Aparthotel Svatý Vavřinec
Vyvolávací cena: 7 400 Kč

68 | ROMANTICKÝ POBYT V DESIGNOVÉM
WELLNESS POKOJI
Boutiqový resort s designovým ubytováním Yard Resort vás
v rámci aukce zve na romantický pobyt. Strávíte ho v pokoji
s privátní saunou, vířivou vanou a výhledem na rybník a do zahrad. Rybníčky a překrásnými zahradami je obklopen celý hotel
a dovedou vás až k nedalekému golfovému hřišti. Ze severního
okraje Prahy jste tu za 15 minut autem a parkovat můžete přímo
v areálu statku.
Platnost voucheru do 31. prosince 2021.
Daroval Yard Resort Service, s. r. o.
Vyvolávací cena: 3 600 Kč
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69 | VÍKEND NA BROUMOVSKU
Filantrop Jan Školník vás zve do regionu, který mu přirostl k srdci.
Dva dny můžete objevovat Broumovsko, které se pyšní osmisetletou historií, bohatým architektonickým a kulturním dědictvím (barokní památky) a přírodními unikáty (pískovcové skály).
Odpočinete si v nově zrekonstruovaném hotelu Orlík nedaleko
Teplických skal a na procházku po svých oblíbených místech
Broumovska vás vezme i Jan Školník.
Daroval Jan Školník
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

70 | SHRI MEDITACE & MINDFULNESS PROGRAM —
DÁRKOVÝ POUKAZ
Uvolnit stres a užívat si více radosti a klidu. Jen málokdo v dnešní
době neřeší, jak na to. Díky vydraženému poukazu máte možnost
se naučit techniky, které podpoří vaše zdraví, prožívání klidu
a uvolnění hluboko uloženého stresu. Program SHRI je kombinace
mentálních nástrojů: meditace, mindfulness a vizualizace. Vede
jej Šárka Koliášová, certifikovaná lektorka Deepak Chopra Center
for Wellbeing, California.
Darovala Šárka Koliášová
Vyvolávací cena: 4 000 KČ
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71 | LUXUSNÍ DÁRKOVÝ KOŠ PLNÝ PEČUJÍCÍ
KOSMETIKY MANUFAKTURA PRO KRÁSU
I RELAXACI
V rámci aukce vás rozmazlí pečující produkty Manufaktury.
Omlazující hydratační pleťový booster, duo krémů pro kompletní
pleťovou péči, anti-aging sérum na obličej, krk a dekolt s růží,
omlazující & liftingový pleťový olej, výživný pleťový elixír s cenným
růžovým olejem, tělový olej pro krásnou pokožku, výživný krém
s vřídelní solí a růžovým olejem a anti-aging sérum na okolí očí
a rtů.
Darovala Manufaktura, česká kosmetická značka
Vyvolávací cena: 4 000 Kč

72 | NÁVŠTĚVA ZÁŽITKOVÉ LABORATOŘE
MANUFAKTURA EXPERIENCE A VÝROBA
VLASTNÍ KOSMETIKY
Česká kosmetická značka inspirovaná přírodou a tradicemi
Manufaktura otevřela novou zážitkovou laboratoř v centru Prahy.
Vládne v ní dobrá nálada, kreativní atmosféra a tvůrčí duch.
Přidejte se a vydražte si poukaz na kreativní workshop. Vyrobíte si
originální šampon snů s obsahem českého piva a duo pečujících
produktů pro vlastní domácí lázně.
Darovala Manufaktura, česká kosmetická značka
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

53

73 | KRABICE BIOČAJŮ A BIOKOŘENÍ SONNENTOR
PRO RADOST
Vydražte si radost. Tentokrát v podobě balíčku čajů a koření firmy
Sonnentor z jižní Moravy. Ta zpracovává byliny a koření výhradně
z ekologického zemědělství a především z rodinných zemědělských farem. Označení bio tak nesou všechny produkty Sonnentoru: bylinné čaje, ovocné čaje, koření, kořenicí směsi, káva, sirupy
nebo éterické oleje.
Darovala Sonnentor, s. r. o.
Vyvolávací cena: 1 500 Kč

74 | DEN PLNÝ BAREV A VŮNÍ V KVĚTINOVÉ DÍLNĚ
ARANŽÉRIE
V Aranžérii pracují profesionální květinářky vedle lidí s epilepsií
nebo maminek pečujících o handicapované děti. Naše květiny tak
dělají radost jednotlivcům i firmám, ale hlavně pomáhají našim
zaměstnancům vzít život zpět do svých rukou. Jde to a dražitele
zveme na jeden den k nám do voňavého ateliéru plného květin.
Pomůžete nám s výběrem a nákupem květin a vyzkoušíte si
výrobu květinových dekorací.
Daroval sociální podnik Aranžérie
Vyvolávací cena: 5 000 KČ
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75 | OSOBNÍ DOPISNÍ KONFEKCE PODLE
VLASTNÍHO VÝBĚRU
Česká řemeslná tiskárna BOHEMIA PAPER vyrábí fajnové tiskoviny do celého světa.Tiskne na míru Vám i papíru, pro britskou
královnu stejně tak i může pro vás. Originální blahopřání, osobní
korespondence, pozvánky oznámení, vizitky, vše pro milovníky
poctivé tiskařiny řemesla.
Daroval Mgr. Petr Jan Řehák
1 color set, dopisní kolekce obsahuje 100 ks (papír, obálka, vizitka)
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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76 | TRIATLONOVÝ TRÉNINK S FILIPEM OSPALÝM
Filip Ospalý patří mezi naše nejúspěšnější triatlonisty, a to nejen
díky svým třem účastem na olypijských hrách a ziskem titulu
mistra Evropy v olympijském triatlonu, ale i tím, že byl mezi
prvními triatlonisty na světě, kterým se povedlo dokončit závod
v sérii Ironman pod 8 hodin. Po ukončení profesionální sportovní
kariéry se stal součástí nové sportovní značky HERE TO WIN,
kde se naučíte nejen správně přistupovat k tréninku, ale budete
mít i možnost nosit dres této značky a samozřejmě můžete Filipa
při společném tréninku vyzpovídat a dozvědět se cokoliv z jeho
sportovního života.
Co s Filipem Ospalým natrénujete, můžete hned využít v praxi,
neboť součástí této položky je startovné na závodech Challenge
Prague.
Termín tréninku: léto 2021.
Daroval HERE TO WIN
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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77 | KRASOBRUSLAŘSKÝ TRÉNINK S TOMÁŠEM
VERNEREM
Jeden z nejlepších krasobruslařů historie Česka. Bronzový, stříbrný a zlatý muž mistrovství Evropy, desetinásobný mistr České
republiky, miláček publika od Japonska přes Evropu až po Ameriku. Sportovec, trenér, moderátor a motivátor Tomáš Verner vás
na jaře vezme do haly a během hodinového tréninku naučí, jak se
pohybovat na tenkém ledě. Tedy dovednosti, které se vám mohou
hodit i mimo zdi zimního stadionu.
Daroval Tomáš Verner
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

78 | ŠKOLA LOVU SUMCŮ S HONZOU POKORNÝM
Sumci patří k největším sladkovodním rybám v Evropě. Chytit
tyto noční dravce není nic jednoduchého, a proto je jejich lov pro
sportovní rybáře velkou výzvou. Tu nejlepší techniku vám prozradí
zkušení rybáři a průvodci na sumcovém rybníce Pohan nedaleko
Červených Janovic. Vydražte si tento zážitek a poznejte, jaké to je,
zabojovat si se stokilovým sumcem.
Daroval Katlov Lakes, s. r. o.
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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79 | ROUŠKA OD TATIANY KOVAŘÍKOVÉ
Patří mezi českou návrhářskou špičku a pod svou značkou
TATIANA vytváří od roku 1995 módu pro ty nejnáročnější. V rámci
aukce věnuje jednu jedinou roušku ušitou speciálně pro naši Dobročinnou aukci z těch nejkvalitnějších materiálů, které jsou typické
pro celou tvorbu Tatiany Kovaříkové. Vydražte si tento originální
model.
Darovala Tatiana Kovaříková
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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PROČ DARUJETE
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„Vážíme si činnosti Nadace Via, kterou s radostí již několik let podporujeme. Výsledek
charitativní aukce nás každý rok velmi potěší, i proto jsme rádi, že se můžeme připojit
a přispět k úspěchu celé této příjemné akce.“
Manufaktura, česká kosmetická značka

„Korbička šperky je česká firma, která tvoří s cílem dělat radost stejně jako Nadace Via.
Každý náš šperk je originál, proto vznikla jedinečná příležitost darovat prsten s přírodním safírem pro dobrou věc a tak předat jedinečný šperk novému majiteli.“
Korbička šperky — Luboš Korbička

„Protože je to samozřejmost. Celou značku jsme založili na zdravých základech, kterými jsme se zavázali hlavně pomáhat. Pokud dokážeme víc, jako například díky této
aukci, je to přesně ten důvod, proč naši práci děláme.“
.pepper..field

„Naše company začínala z nuly, bez zkušeností se žánrem nového cirkusu. Víme, jaké
to je, zkoušet v nevyhovujících podmínkách a pouze ve volném čase, jaké to je být
samouky a jak dlouho trvá dostat se na odpovídající úroveň nejen v rovině představení,
ale i produkčního a tvůrčího zázemí. Víme, jaké to je improvizovat a jak důležité je přesvědčení o správnosti nastoupené cesty. A jak je podstatné vytrvat. I z těchto důvodů
dlouhodobě podporujeme mladé, začínající umělce a sportovce, pomáháme dětem
z dětských domovů či se snažíme motivovat jinak znevýhodněné děti a přivést je ke
sportu či divadlu, naučit je trávit aktivně a smysluplně volný čas či pomáhat ostatním.“
Cirk La Putyka

„V životě každého z nás mohou nastat nečekané situace, které změní náš směr,
a proto je potřeba být k okolí a k lidem, na které dolehne tíha osudu, maximálně vstřícní a empatičtí.“
Patrik Hábl

60

„Moc se nám líbí projekty, které Nadace Via podporuje. Je pro nás ctí se aukce již
podruhé zúčastnit a přispět tak k hezčí společnosti a veřejnému prostoru.“
Pinkpill design — Monika Baudišová a Jordi Trilla

„Svým malým darem chci podpořit aktivity Nadace Via, protože usiluje o to, aby se lidé
chovali k sobě a ke svému okolí otevřeněji, přátelštěji a s větší skromností.“
Jiří Pelcl

„Rádi podpoříme dobrý projekt, který má pozitivní přínos pro naši společnost.“
Gravelli

„Rádi podporujeme dobré projekty!“
Nanovo

„Opět jsme moc rády, že naše práce může pomoci jinému. Vážíme si vašeho nasazení.“
studio Schwestern — Monika Cihlářová a Iveta Čermáková

„Je to jednoduché. Protože můžeme. A pokud můžeme pomáhat, ať je to jakýmkoliv
způsobem, měli bychom to dělat. Proto jsme se rozhodli podpořit Dobročinnou aukci
Nadace Via jak designovým předmětem/kouskem do aukce, tak také jako partneři
této akce. Těší nás, že můžeme takto pomoci a být součástí skvělého projektu, jakým
Dobročinná aukce a Nadace Via bezpochyby jsou.“
Bonami

„Daruji, protože mě to těší.“
Janja Prokić
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„Je pro mě velká čest být zařazena v aukci Nadace Via vedle úžasných kolegů umělců.
Prostě vám důvěřuji a oceňuji práci, kterou děláte.“
Vera Novakova Jewellery

„Protože sami víme, jak těžké je měnit naše okolí k lepšímu, a chceme podpořit kohokoliv, kdo se o to snaží.“
Fuego Cartel — Marek Pavala a Ivan Soukup

„V Sonnentoru rádi podporujeme charitativní projekty, protože cítíme, že je velmi
důležité předávat radost. Jsme společensky odpovědná firma, která vyznává trvale
udržitelné hodnoty, a rádi podnikáme jinak.“
Sonnentor

„V životě má smysl vnímat ty skutečné hodnoty, které nás obklopují. My za těmi
skutečnými vnímáme člověka, jeho schopnosti, dovednosti, um. Všemu, co tvoříme,
dáváme lidský rozměr, děláme to od srdce. Naše tiskoviny mají svou duši, umí potěšit, předávat radost, lásku, dík i úctu. Proto jsme se rozhodli i tyto hodnoty nabídnout
a sdílet s tím, kdo vnímá, umí brát i darovat.“
Petr Jan Řehák

„Daruji z vášně zvát lidi na Broumovsko.“
Jan Školník
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PODĚKOVÁNÍ
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NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ DÁRCŮM VÍN:
RODINNÉ VINAŘSTVÍ MILAN SŮKAL
VINAŘSTVÍ KRÁSNÁ HORA
VÍNO ŠÍLOVÁ
WILOMENNA VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM

VELKÉ DÍKY PATŘÍ VŠEM DÁRCŮM UMĚLECKÝCH DĚL,
DESIGNU A NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ:
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ALBATROS MEDIA

TEREZA FRANC, FINE LABELS, S. R. O.,

NASTASSIA ALEINIKAVA

1. ČESKÁ MADAME COGNAC & CHAMPAGNE

APARTHOTEL SVATÝ VAVŘINEC

FUEGO CARTEL – MAREK PAVALA

AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

A IVAN SOUKUP

PAVEL BAŇKA VE SPOLUPRÁCI S GALERIÍ

GRAVELLI

MAGNA – VELKÁ JMÉNA SOUČASNÉHO UMĚNÍ

GZ MEDIA

HELENA BEDRNOVÁ

PATRIK HÁBL

ANNA „MONSTERANCE“ BENEŠOVÁ

HERE TO WIN

JAKUB BERDYCH ST.

JAN HOCHSTEIGER, CRÈME DE LA CRÈME

JAKUB BERDYCH KARPELIS

HOTEL ČERNÁ HORA

BONAMI

MARTIN JANECKÝ A JANECKÝ STUDIO

CIRK LA PUTYKA

RADEK JAROŠ

DIVADLO V DLOUHÉ

EVA JIŘIČNÁ

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY

KATLOV LAKES

ELEMENTS COFFEE

ŠÁRKA KOLIÁŠOVÁ

KORBIČKA ŠPERKY – LUBOŠ KORBIČKA

PRAGUE HOTELS

TATIANA KOVAŘÍKOVÁ

JANJA PROKIĆ

KRYŠTOF KŘÍŽ

RÜCKL

JAKUB LÍBAL

MGR. PETR JAN ŘEHÁK

LUXURY SUITES

HONZA SAKAŘ

MANUFAKTURA, ČESKÁ KOSMETICKÁ ZNAČKA

SCHWESTERN STUDIO

ANNA MAREŠOVÁ DESIGNERS

FRANTIŠEK SKÁLA

MASTER & MASTER A HERMANN & COUFAL

SOCIÁLNÍ PODNIK ARANŽÉRIE

MODERNISTA

SONNENTOR

NAKLADATELSTVÍ MEANDER

SPORT INVEST MARKETING

NANOVO

ONDŘEJ STÁRA

NÁRODNÍ SAUNA

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ A TOMÁŠ PLEKANEC

PETR NIKL

LENKA ŠIMÁNKOVÁ

VĚRA NOVÁKOVÁ JEWELLERY

JAN ŠKOLNÍK

STUDIO OFFORM 3D

ROMAN ŠTABRŇÁK A STUDIO DVA

PASTA ONER

TOMÁŠ VERNER

PETR PAVEL A FIELD RESTAURANT

VĚRA VERNEROVÁ

JIŘÍ PELCL

RADANA A JIŘÍ WALDOVI

.PEPPER..FIELD

WWW.EXPANDIT.ACADEMY

PETROF

YARD RESORT SERVICE

PINKPILL DESIGN – MONIKA BAUDIŠOVÁ

MARTIN ŽUFÁNEK & ECCENTRIC CLUB

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

DĚKUJEME,
ŽE S NÁMI POMÁHÁTE
TVOŘIT MÍSTA, KDE JE
RADOST ŽÍT.
Děkujeme za vaši důvěru, a že jste
s námi i v tomto nelehkém období.
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O NADACI VIA
Nadace Via je soukromá nadace, která téměř 24 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.

Za necelých 24 let Nadace Via díky spolupráci s dárci podpořila
projekty ve více než pětině všech obcí Česka.

Společně jsme již rozhýbali na 6 tisíc projektů a investovali přes
410 milionů Kč do komunitních, sousedských nebo filantropických
iniciativ a lidí, kteří mění Česko i svět v místo, kde se dobře žije.

Skrze nástroj Darujme.cz jsme zprostředkovali stovkám neziskových
organizací více než půl miliardy korun na jejich dobročinné projekty.
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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.

Nadace Via
Dejvická 306/9
1600 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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