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v Nadaci Via už 25 let hledáme naději. Potenciál. Těch, kteří mění tuto zemi 
malými krůčky k lepšímu. Díky vám tyto světlonoše a místní hybatele podpo-
rujeme v jejich vizích, jak rozhýbat a proměnit místo, kde žijí. Ve volném čase 
a s obrovskou energií přinášejí kulturu na venkov a do malých měst, pečují 
o krajinu a mnohdy míří na radnice a do politiky. Tato mozaika aktivních lidí 
a jejich příběhů tvoří po celé zemi základní kamínky demokracie. 

Naše zkušenosti a data naznačují, že lidí pozvedávajících tuto zemi a chrání-
cích svobodu rok od roku přibývá. A do této mozaiky patří také řada umělců, 
sportovců, podnikatelů. Těch, kteří šíří dobré jméno Česka ve světě. Právě na 
tyto příběhy jsme se zaměřili v letošní dobročinné aukci. 

Hledali jsme české perly. A bylo to dobrodružné hledání. Perel doširoka zá-
řících, jiných skrytých, často jedinečných. Na dalších stránkách jich najdete 
desítky. Věříme, že vás jejich příběhy inspirují a možná i překvapí či pobaví. 

Přeji vám hezký večer,  
Zdenek Mihalco, ředitel Nadace Via 
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Milí přátelé,



DÍKY VAŠIM DARŮM... 
... podpoříme stovky projektů aktivních lidí v českých 
městech a vsích, kteří rozhýbávají místní život, kulturu 
i komunální politiku. 

DÍKY VAŠIM DARŮM... 
... podpoříme projekty, které pomáhají začlenit do života 
v Česku naše nové ukrajinské sousedy. 

DÍKY VAŠIM DARŮM... 
... podpoříme růst dárcovství a filantropie v Česku.   

Všechny položky do aukce 
nám jejich autoři věnovali 
zdarma. Děkujeme.
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DÍKY VÁM JSME V MINULOSTI PODPOŘILI NAPŘÍKLAD: 

Vynášení Morany 
v Košticích. Spolek 

s názvem Šatník paní 
mlynářky tu oživuje 

původní tradice, mapuje 
historii obce a pořádá 
pravidelná setkání na 
dvorcích jednotlivých 
obyvatel, kteří vypráví 

sousedům o historii 
svých domů a seznamují 

se i s novousedlíky.

Spolek ZAzemí už 7 let pečuje o krajinu 
Českého ráje. Sází stromy, keře, pěstuje 
zeleninu, kompostuje na sídlištích, 
zakládá komunitní chovy slepic, 
provozuje komunitní pole a zahradu. 
Jeho posláním je usilovat o pestrou 
krajinu s lidmi, kteří k ní mají vztah. 
Každý jejich les, sad, pole, kompostér či 
slepičárna má své vlastní menší či větší 
společenství a projekty mají udržitelný 
charakter.
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Ve vrchlabské části 
Podhůří je aktivní 

Spolek pro Hartu, jehož 
sousedské akce mají 

mezi místními velký 
úspěch. Rádi pátrají 

v minulosti obce, zapojují 
Krkonošské muzeum 

a shromažďují historickou 
fotodokumentaci, ze které 

vznikla třeba výstava 
„Sousedé v historii 

a sousedé nyní“.

Díky spolku Promyky ožila ústecká 
městská část Klíše sousedskými 
akcemi. Společně uspořádali třeba letní 
hudební festival, kde zahrály regionální 
kapely, a oslovili místní seniory, kteří 
mohli navštívit pořádané workshopy 
či si otevřít stánek s vlastnoručními 
produkty. Všechny akce spojili 
s úklidem okolí a dobročinností.
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Veřejná aukce
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1 | UVAŘTE SI PIVO POD DOHLEDEM ZKUŠENÉ 
SLÁDKOVÉ 

Mimořádné pivo zkrátka v přehlídce českých počinů, které 
inspirují svět, nemůže chybět. Experimentální pivovar Proud sídlí 
v Plzni v budově bývalé elektrárny na soutoku řek Mže a Radbuzy. 
Právě energie elektrického proudu a síla proudu řeky daly pivovaru 
jeho název. Sládková Lenka Straková vaří piva napříč pivními styly 
a experimentuje s ingrediencemi, jako je ovoce nebo koření, ale 
také s dozráváním piva v dubových sudech, například po whisky 
nebo víně. Zažijte varní den, zeptejte se na vše, co vás o pivu 
zajímá, a ochutnejte piva nečekaných chutí. Termín vaření je na 
domluvě. Celá akce trvá zhruba 4–6 hodin a můžete vzít s sebou 
až 3 další pomocníky.

Daroval Experimentální pivovar Proud a Plzeňský Prazdroj, a. s. 
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

2 | TENISOVÝ ZÁPAS S VÍTĚZKOU WIMBLEDONU 

Bára Strýcová má na Wimbledon dobré vzpomínky. V roce 
2019 se dostala do semifinále dvouhry a ve čtyřhře dokonce 
Wimbledon vyhrála. Je pětinásobnou vítězkou Fed Cupu a patří 
k zástupkyním dámské české tenisové školy, která ve světě stěží 
hledá konkurenci. Ráda vám ukáže své tenisové finesy a vyzkou-
šet si můžete i krátký zápas. Tato lekce tenisu je vhodná jak pro 
jednotlivce, tak pro menší skupinu. 

Foto: Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Darovala Bára Strýcová
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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3 | PATRIK HÁBL: MODRÉ POHOŘÍ 

Patrik Hábl je mimořádnou osobností současného umění a prv-
ním žijícím českým malířem, jehož díla se opakovaně vydražila ve 
světovém výběru současného umění v nejprestižnější aukční síni 
Sotheby‘s a Christie‘s. Právě v druhé jmenované se před rokem 
vydražil jeho obraz Černobílá krajina za takřka 500 000 Kč. Motivy 
krajiny jsou pro jeho obrazy typické. Do naší aukce Patrik Hábl 
věnoval dílo Modré pohoří.

Daroval Patrik Hábl 
2019, olej, papír, 70 x 50 cm 
Vyvolávací cena: 40 000 Kč

4 | JANJA PROKIĆ: NÁHRDELNÍK VĚNEC 
S PERLAMI – ORIGINÁL

Opravdové perly v přehlídce českých perel. Navíc šperkařka Janja 
Prokić má sílu svým uměním inspirovat. Svá díla vystavuje po 
celém světě od Prahy přes Florencii až po New York. Příkladem 
budiž tento krásný perlový náhrdelník, který je součástí kolekce 
Mitmen inspirované divokým lučním kvítím a jarními loukami. 
Tento šperk vznikl v samotě během pandemie mimo ruch vel-
koměsta a s vnímáním každodenních drobností a jarní přírody. 
Jak sama Janja Prokić uvádí, perlový náhrdelník věnovaný do 
dobročinné aukce vyžaduje jen dvě věci – kůži a lásku, neboť aby 
byla perla krásná, musí se nosit co nejčastěji. 

Darovala Janja Prokić
2021, stříbro 925/1000, sladkovodní perly, 3x tsavorit, 6x opál, 
7x olivín
Vyvolávací cena: 30 000 Kč

9



5 | PĚT DNŮ UPROSTŘED KOSTARICKÉHO 
PRALESA 

Málokdo by hledal českou stopu až v Kostarice. Ale vězte, že 
i v takové dálce existuje. A to v podobě luxusního resortu Art 
Villas, za kterým stojí manželé Petra a Filip Žákovi. Česká perla 
uprostřed bujné džungle – to je Villa Atelier, která k resortu patří. 
Beton a malované dlaždice, speciálně navržený nábytek. Toto 
spojení vyneslo Villa Atelier cenu za design od architektonického 
časopisu Dezeen. Na podobě architektonického skvostu se podí-
lelo české studio FormaFatal. Vy se pánem tohoto domu můžete 
stát na 5 dnů. Místo nabízí 3 ložnice, 2 koupelny, výhled na oceán 
a vlastní bazén. 

Darovali Petra & Filip Žákovi 
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
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6 | DEN CHEMIKEM

Laboratoře, kde vznikly látky, které zachraňují životy milionů lidí po 
celém světě. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR je jed-
nou z perel české vědy a ve svém oboru jedním z nejkvalitnějších 
pracovišť světa. Právě v jeho laboratořích si budete moci vyzkou-
šet experimenty, kterými vás provedou Hana a Dalimil Dvořákovi. 
A dozvíte se i řadu dalších zajímavostí. Hana Dvořáková totiž 
pracovala v týmu profesora Antonína Holého, kde vznikly objevy, 
které vedly ke vzniku antivirotik účinných proti HIV a hepatitidě B. 
Manželé Dvořákovi také založili Nadaci Experientia podporující 
mladé vědce. 

Darovali Hana a Dalimil Dvořákovi 
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

7 | OLDŘICH ŠKÁCHA: VÁCLAV HAVEL 

Fotografie Václava Havla se stala v naší aukci už tradicí. Tentokrát 
přinášíme zcela unikátní snímek, který pochází přímo z policejního 
výslechu. Jeho autorem je fotograf Oldřich Škácha, který byl ozna-
čován za dvorního fotografa disentu a jednoho z fotografů, který 
dokumentoval svět prezidenta Václava Havla, a to celých 40 let. 
Slavný fotograf se svým objektivem nahlížel do zákulisí práce 
Václava Havla, stejně trpělivě však zachycoval i momenty z jeho 
soukromí. Díla Oldřicha Škáchy oslovila publikum na řadě výstav 
po celém světě, včetně Paříže, New Yorku a Tel Avivu. 

Darovala Marie Fantysová 
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
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8 | UNIKÁTNÍ HODINKY CHRONOTECHNA

Mechanické hodinky s automatickým nátahem SeaQuest Dive 
znovuzrozené značky Chronotechna, která byla prvním pováleč-
ným výrobcem hodinek v Československu, jsou oslavou všech 
dobrodruhů a objevitelů. Pyšní se mimořádně odolnou konstrukcí, 
vodotěsností do 300 metrů hloubky, precizností švýcarského 
strojku a v této sběratelské verzi „Azzure Deep“ i unikátním azu-
rovým ciferníkem. V této limitované edici vznikly pouhé tři kusy – 
a právě jeden z nich věnovala společnost Chronotechna do této 
aukce. Tradiční značka se vrátila na trh, a to spojením švýcarské 
kvality a české tradice a vědy, kdy na vývoji spolupracují čeští 
experti na nanotechnologie. 

Darovala Chronotechna 
Vyvolávací cena: 30 000 Kč

9 | KORBIČKA: NÁUŠNICE S PERLOU A DIAMANTY 

Další nádherná perla v naší aukci. Tentokrát v kombinaci 
s diamanty. Náušnice věnované do Dobročinné aukce prošly 
šikovnýma rukama brněnských zlatníků z dílny Korbička, která 
se zaměřuje na zakázkovou výrobu. Klienti si mohou navrhnout 
originální šperky podle svých představ, které nebude nosit nikdo 
jiný. Náušnice z bílého zlata s kultivovanou perlou a diamanty jsou 
jedinečným autorským kouskem vhodným pro běžné nošení. 

Daroval Korbička šperky 
2022, bílé zlato, kultivovaná perla, diamanty, náušnice 7 mm, 
16 x 1,5 mm diamanty 
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
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10 | SOUKROMÝ KONCERT KARLA HAVLÍČKA 
V KABELOVNA STUDIOS

Spolupracoval s jedním ze světových velikánů filmové hudby 
Hansem Zimmerem, do jeho studia dorazily na natáčení hvězdy 
jako Nicole Kidman či Leonardo DiCaprio. Multiinstrumentalista 
Karel Havlíček má zkrátka sílu inspirovat filmový svět. Dnes tvoří 
především hudbu k řadě zahraničních i českých filmů, aktuálně 
můžete jeho tvorbu slyšet třeba v traileru k filmu Batman. Část jeho 
duše stále zůstává v Čechách, kde založil v pražských Holešovicích 
vlastní působiště Kabelovna Studios. Zde se momentálně rodí 
veškerá jeho tvorba a je to i místo, které se rozhodl pro Dobročinnou 
aukci otevřít vybranému zájemci. Bratrem Karla Havlíčka je malíř 
Maxim Havlíček, který své dílo rovněž věnoval do Dobročinné aukce. 

Daroval Karel Havlíček 
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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11 | VELKÁ VLNA

Příležitost pro všechny: vystupme na pár minut z rozbouřených 
vod dražebních soubojů a nechme se unést tradiční velkou vlnou 
filantropie. 

12 | ZAŽIJTE INTERVIEW SE SVĚTLANOU 
WITOWSKOU

Jen málokdo má tak pronikavé otázky jako ona. Avšak tentokrát 
se budete moci ptát vy jí. A nejen to. Se Světlanou Witowskou 
strávíte natáčení speciálního vydání pořadu Interview s exkluziv-
ním hostem, kdy vám odhalí zákoutí své práce. Dozvíte se také 
zajímavosti z fungování České televize, která už takřka 70 let 
informuje českou veřejnost. Profesionalita ČT se ukázala jako 
zásadní pro českou demokracii právě v posledních turbulentních 
letech, kdy přináší porozumění světu ve složitých časech. Proto 
jsme Českou televizi zařadili mezi české perly. 

Darovaly Česká televize a Světlana Witowská
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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13 | ČESTMÍR SUŠKA: ČTYŘLÍSTKY

Rukopis a dílo Čestmíra Sušky jsou snadno rozpoznatelné, 
mimořádné a oslovují řadu sběratelů. Těší nás, že s ním v Nadaci 
Via můžeme dlouhodobě spolupracovat a že nám i letos věnoval 
do aukce jeden ze svých jedinečných počinů. Jsou jím tyto z oceli 
vyrobené „čtyřlístky“. Čestmír Suška se svoji práci nebojí označo-
vat za hru s odkazem na to, že i dospělí by si měli umět hrát. Svá 
díla tvoří v originálním prostředí bývalé skladové haly v pražských 
Řeporyjích pod hlavičkou vlastního studia Bubec. 

Daroval Čestmír Suška 
2017, ocel, 80 x 80 cm
Vyvolávací cena: 40 000 Kč

14 | FRANTIŠEK SKÁLA: ZAHRADA NA PŘEDMĚSTÍ 

František Skála je umělcem mnoha tváří. Malíř, sochař, ilustrátor, 
hudebník (člen Tros Sketos) i tanečník. Ve svém portfoliu má více 
než 140 kolektivních a 50 samostatných výstav doma i v zahrani-
čí. Je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého a Ceny Ministerstva 
kultury. Svůj multižánrový talent zúročil v roce 2006 jako autor fil-
mové znělky pro MFF v Karlových Varech, ale i daleko dříve v roce 
1987, kdy vydal v nakladatelství Albatros první český komiks. Do 
Dobročinné aukce věnoval litografii Zahrada na předměstí. 

Daroval František Skála 
2020, osmibarevná litografie, 71 x 71 cm
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
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15 | VÁZA CRYSTAL ROCK A PROHLÍDKA 
UNIKÁTNÍHO SÍDLA LASVIT S LEONEM JAKIMIČEM 

Své instalace má v dubajských luxusních mrakodrapech i v tam-
ním metru. Dodával trofeje pro vítěze Tour de France. Označení 
„česká perla, která má sílu inspirovat svět“ sedí na Lasvit stopro-
centně. Společnost založená Leonem Jakimičem je globálním 
lídrem v oblasti vytváření odvážných a jedinečných prostoro-
vých a světelných zážitků, které jsou navrženy tak, aby doslova 
povznesly pocity a estetiku všech. Po úspěchu svých závěsných 
svítidel Crystal Rock rozšířil Lasvit tuto designovou řadu i o vázy 
a jednu velkou překrásnou vázu v temně modré barvě si můžete 
vydražit také v naší aukci. Kromě ní se můžete těšit i na ojedinělý 
zážitek – privátní prohlídku unikátního sídla firmy Lasvit v Novém 
Boru přímo s Leonem Jakimičem. 

Daroval Lasvit, s. r. o. 
2014, broušené sklo, large blue, 42 x 23 x 20 cm 
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
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16 | ZÁŽITKOVÝ BALÍČEK ČESKÉ FILHARMONIE

Po návratu z úspěšného evropského turné můžete nahlédnout do 
zákulisí orchestru, který České republice dlouhodobě dělá ve světě 
skvělé jméno. Samozřejmostí je účast na vybraném koncertu České 
filharmonie a také exkluzivní setkání s dirigentem či hostujícím 
sólistou. Nechybí možnost navštívit neveřejnou zkoušku a projít 
si útroby Rudolfina. Vzácným hostům první český orchestr věnuje 
také výběr aktuálních nahrávek s osobním věnováním šéfdirigenta 
Semjona Byčkova. V případě zájmu poskytne Česká filharmonie pří-
ležitost zažít nevšední atmosféru natáčení či přímého přenosu kon-
certu přímo v režii Studia Rudolfinum. A jedna perla navíc: užijete 
si nezapomenutelný a jedinečný výhled na Prahu, který zatím není 
veřejnosti přístupný – pohled přímo ze střešní terasy Rudolfina.

Darovala Česká filharmonie 
Vyvolávací cena: 20 000 Kč

17 | VEČEŘE S REŽISÉRKOU HELENOU 
TŘEŠTÍKOVOU

Její dokumenty zachycují silné osobní příběhy i proměny české 
společnosti. Během večeře s Helenou Třeštíkovou si můžete 
povídat o zákulisí, motivacích a úskalích její práce. Helena Třeští-
ková natočila více než čtyřicet dokumentárních filmů. Známé jsou 
například její dokumenty Manželské etudy, Marcela nebo René 
natáčené časosběrnou metodou, které získaly několik evropských 
ocenění. 

Darovala Helena Třeštíková
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
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18 | MAXIM: UNIVERSE II

Umělec, který našel sílu se inspirovat ve světě. Z MAXIMa se 
za oceánem stal žádaný umělec, který má za sebou úspěšné 
výstavy v Los Angeles, New Yorku, Dublinu, Praze, Mexico City 
a Sydney. Vernisáže jeho sólových výstav jsou vyhlášenými 
a vyhledávanými událostmi. Do naší aukce se velkoryse rozhodl 
věnovat vskutku mimořádné dílo. Universe II je součástí série 
Paralelní vesmíry, která má za cíl prozkoumávat rozhodnutí, která 
jsme neučinili, i když jsme měli na výběr. Série nabízí cestování 
nevyřčeným, neviditelným a možným. MAXIMovým bratrem 
je skladatel Karel Havlíček, který do Dobročinné aukce věnoval 
soukromý koncert. 

Daroval MAXIM 
2022, mixed media, polyester, 110 x 110 cm 
Vyvolávací cena: 110 000 Kč



19 | LAHEV Č. 1 Z LIMITOVANÉ SÉRIE PEPPER GINU 

Jedinečné spojení Martina Žufánka a .pepper..field. Do aukce míří 
lahev číslo 1 z limitovaného prodeje, který začne den po konání 
naší aukce. Je tedy zároveň sběratelským kouskem, a to s pod-
pisy všech tvůrců. Je to historicky první gin Martina Žufánka, 
který je postaven na vínovici. Uvnitř je hlavní složkou lyofilizovaný 
Kampotský pepř od .pepper..field, který v loňském roce vyhrál ze 
14 000 produktů z celého světa nejvyšší gastronomické ocenění 
na světě – Golden Fork, a to jako první produkt v historii ČR. Gin 
je v italském stylu, obsahuje v sobě kromě pikantního pepře také 
olivy nebo mandle a k chuťové dokonalosti jej pomáhal vyladit 
italský michelinský šéfkuchař Matteo De Carli. 

Darovali Martin Žufánek a .pepper..field
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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20 | ZDENĚK VACEK: NÁUŠNICE BAGUETTE

Avantgardní klenotník. Tak je označován Zdeněk Vacek, který 
se zlatnickému řemeslu věnuje již dvacet dva let. Skvosty z jeho 
dílny už dávno překročily hranice České republiky. Prsten s jeho 
rukopisem ve tvaru stylizované lebky nosí například americký 
herec Johnny Depp. Zdeněk Vacek je také spoluzakladatelem 
dnes již kultovní značky Zorya. Z loňského Designbloku si odnesl 
cenu za nejlepší instalaci designéra. Darovaný šperk, diamantové 
náušnice z linie Baguette, která je založena na dokonalém brusu, 
vzácných kamenů, delikátním tvarosloví a precizním zpracování, 
jsou vytvořené v jediném originále a výhradně pro Nadaci Via. 
Hodnota uložená v nadčasovém šperku s příznačným názvem 
kolekce The Future Antique. 

Daroval Zdeněk Vacek 
2022, jemně červené 18k zlato, diamanty baguette
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
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21 | JÍZDA V KABINĚ METRA 

Splněný dětský sen. Projeďte se metrem s řidičem přímo v jeho 
kabině společně s výkladem, co vše vlastně takové řízení metra 
obnáší. Je libo trasu A, B, nebo C? Můžete si vybrat. Projedete 
ji z konečné na konečnou. Zažijete tak jednu z českých perel 
z trochu jiného úhlu. A proč že je to česká perla? Pražská MHD 
patří k nejlepším na světě a design původních stanic metra je 
považován za světovou špičku. 

Daroval Dopravní podnik hlavního města Prahy 
Vyvolávací cena: 5 000 Kč



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.

23



22 | PASTA ONER: BANANA RABIT 

Pasta Oner je jedním z nejvýraznějších českých umělců součas-
nosti, který začínal jako writer graffiti. Ač nemá akademické vzdě-
lání, patří mezi nejúspěšnější výtvarníky své generace a reprezen-
tuje 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 dostalo do prestižní podzimní aukce slavné 
londýnské aukční síně Sotheby’s. 

Daroval Pasta Oner 
akryl na plátně, 100 x 150 cm 
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
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23 | PETR NIKL: PES

Petr Nikl patří aktuálně mezi nejvyhledávanější a také nejproduk-
tivnější české výtvarníky. Slova i obrazy procházejí celou jeho 
tvorbou. Není divu – jeho otec byl akademickým malířem a matka 
designérkou hraček. Její legendární nafukovací hračky byly 
nedílnou součást československých domácností. I u Petra Nikla 
je cílovou skupinou dětské publikum, pro které vytvořil například 
Pohádku o Rybitince či Záhádky, kde se snoubí ilustrace s textem. 
Niklova tvorba však oslovuje i dospělé milovníky umění a jeho 
obrazy a grafiky dnes právem patří ke stálicím výstavních síní. 

Daroval Petr Nikl 
2021, litografie, 70 x 70 cm
Vyvolávací cena: 8 000 Kč

24 | PETR NIKL: OKO

„Oči neumí lhát, jsou průhled do duše,“ řekl v jednom z rozhovorů 
výtvarník Petr Nikl. Ten je svým uměleckým záběrem téměř 
renesančním člověkem. Tvoří nejen jako výtvarník, ale i jako foto-
graf, hudebník a divadelník. Nicméně jeho nejsilnější disciplínou, 
která ho proslavila i v zahraničí, zůstává malba, grafika a kresba. 
Niklova výtvarná tvorba je až snová, ostatně jako studenta ho 
inspirovaly básně Christiana Morgensterna. Kromě řady ocenění 
je také držitelem nejvýznamnějšího českého ocenění pro mladé 
výtvarníky – Ceny Jindřicha Chalupeckého. 

Daroval Petr Nikl 
2021, litografie, 75 x 70 cm 
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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25 | APRIL POPKO: DREAMLAND  

Americká umělkyně April Popko žije v Praze od roku 2003. V ateliéru 
na Praze 5 tvoří díla, jejichž cílem je přenést pozitivní energii pro-
střednictvím barev, textur a světla. Popko pochází z umělecké rodiny 
v Massachusetts a je aktivní členkou Provincetown Art Association 
and Museum (PAAM) v Massachusetts, kde sídlí nejstarší umě-
lecká komunita v zemi. Popko své umění často používá k podpoře 
charitativních organizací. Díla americké umělkyně je možné vidět na 
samostatných, skupinových i virtuálních výstavách. Její práce byly vy-
staveny v USA, Řecku, Itálii, Španělsku, Maroku, Portugalsku a České 
republice včetně unikátních míst po celé Praze, jako jsou žižkovská 
věž, velvyslanectví USA, Národní muzeum v Praze či Palác Žofín. 

Darovala April Popko 
2022, akryl na plátně, 90 x 60 cm 
Vyvolávací cena: 20 000 Kč

26 | ELIŠKA PODZIMKOVÁ: VÁCLAV HAVEL 

Autorkou díla je česká ilustrátorka, animátorka a fotografka, které 
bylo v šestnácti letech diagnostikováno nádorové onemocnění 
Hodgkinův lymfom. V nemocnici během léčby začala na grafickém 
tabletu dokreslovat fotografie, které ji posléze proslavily a uspěly 
ve světě. Od roku 2014 žila a pracovala v New Yorku. V té době její 
ilustrace otiskl na titulní straně newyorský magazín Metro, spolu-
pracovala i s americkou edicí magazínu Vogue nebo šéfkuchařem 
Jamiem Oliverem. Zkraje roku 2016 se vrátila do Česka. Dlouho-
době pomáhá onkologicky nemocným dětem s organizací Můj 
nový život. V současnosti se věnuje přípravě třináctidílného seriálu 
Plešouni pro onkologicky nemocné děti. Do dražby Eliška Podzim-
ková věnovala svůj oblíbený print s Václavem Havlem. 

Darovala Eliška Podzimková 
2018, koláž, 70 x 50 cm 
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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27 | ANTONÍN KRATOCHVÍL: JOHNNY DEPP 

Pokud bychom hledali ve světové fotografii české perly, Antonín 
Kratochvíl k nim beze sporu patří. Je trojnásobným držitelem 
prestižní ceny World Press Photo a zakládajícím členem foto-
grafické agentury Sedm (VII Photo Agency). Fotil řadu válečných 
konfliktů včetně událostí ve Rwandě či bosenských a afghánských 
uprchlíků. Jeho fotografie se objevily na stránkách proslulých 
časopisů Playboy, Vogue, Rolling Stone či Newsweek. Prosla-
vily ho také portréty. Do Dobročinné aukce se rozhodl věnovat 
černobílou fotografii z roku 2006 zachycující amerického herce 
Johnnyho Deppa. 

Daroval Antonín Kratochvíl 
1996, 60 x 43 cm 
Vyvolávací cena: 25 000 Kč

28 | MONSTERANCE: FOTOGRAFIE ŠPERK PRO 
VÁŠ INTERIÉR 

Fotografie z kolekce „Šperk pro váš interiér“ od umělecké šperkařky 
Monsterance zachycuje jeden z jejích signature products – dráto-
vané dračí oko. Díky ostré a velmi precizně provedené makrofoto-
grafii můžete vnímat jak jednotlivé tahy a jemné výplety drátu, které 
mají v průměru desetiny milimetrů, tak autorskou malbu zorničky 
i tajemnou atmosféru oka. Šperk díky fotografii získává nový roz-
měr: schopnost nezdobit už jenom svoji nositelku, ale celý interiér. 

Darovala Anna Monsterance 
2022, fotografie, 50 x 70 cm 
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
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29 | JAKUB BERDYCH KARPELIS: UNNAMED VASE 
(QUBALIN) 

Vůdčí osobnost českého sklářství. Tvrdí o sobě, že je víc blázen 
než sklář. Díla vystavoval v Londýně či New Yorku. Společně 
s Maximem Velčovským založil studio Qubus a jeho díla uspěla 
ve světě, pořídili si je například návrhář Jean-Paul Gaultier či 
herečka Nicole Kidman. Do aukce Jakub Berdych Karpelis věno-
val vázu č. 2/10 z materiálu qubalin, který byl vyvinut u příležitosti 
letošního dvacátého výročí založení studia Qubus. Sklo připomí-
nající povrchem spíše nerost bylo navrženo pro výrobu limitova-
ných kolekcí anonymních portrétů Narcis. 

Daroval Jakub Berdych Karpelis 
2022, ručně foukané sklo, qubalin 
Vyvolávací cena: 15 000 Kč

30 | ELIŠKA MONSPORTOVÁ: TATTOOED VASE

Co kus, to jiný dekor! Každá celorytá váza inspirovaná přírodními 
florálními motivy, texturami a snovou krajinou je originál tvořený 
na míru, vyžadující desítky hodin trpělivé práce za rycím strojem. 
Za originální podobou dražené vázy stojí Eliška Monsportová, 
která se ve své tvorbě věnuje designu skla. Jelikož si veškeré 
dekory ryje sama, přiklání se k organickým tvarům a přírodním 
texturám, které se jí dobře zpracovávají a rytina jim lichotí. Jen tak 
má pocit, že je schopna dodat dekoru živost, hravost a poža-
dovanou hloubku. „Přenesená velkoplošná rytina mi připomíná 
potetovaného člověka, jen zde není nositelem vzoru kůže, ale 
sklo,“ říká autorka. 

Darovala Eliška Monsportová 
2021, ručně foukané sklo do dřevěné formy, ručně rytý dekor, 
27 x 14 x 14 cm
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
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31 | DECHEM: BANDASKA VASE „PRAHA“

„Bandasky vznikly z naší vnitřní potřeby mít kolekci v archetypál-
ním tvaru mlékovek. Tyto tvary uspěly a nyní je to naše nejprodá-
vanější kolekce,“ říkají Michaela Tomišková a Jakub Janďourek 
ze studia Dechem. Do Dobročinné aukce věnovalo studio, které 
se pyšní oceněním Czech Grand Design, svoji ručně foukanou 
designovou Bandaska Vase Praha, která je odrazem ikonické 
nádoby na mléko známé z českých domácností. Pro milovníky 
a znalce designu jde téměř o povinný kousek ve výbavě. 

Darovalo Dechem studio 
2022, ručně foukané sklo, výška 24,5 cm 
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

32 | DECHEM A MICHAL BAČÁK: OSTRAVA VASE

Designérské studio Dechem spojilo síly s ilustrátorem Michalem 
Bačákem. Výsledkem společné práce mistrů skla a kresby jsou 
designové vázy Ostrava odkazující na ocelové srdce republiky. 
Dva z těchto unikátních interiérových doplňků, které jsou součástí 
Dobročinné aukce, ukazují, že spojení Dechem – Michal Bačák se 
vyplatilo. Michal Bačák se v posledních letech stal vyhledávaným 
spolupracovníkem předních českých designérů. Ve své ilustrátor-
ské tvorbě se totiž nevěnuje jen knihám, ale jeho ilustrace zdobí 
porcelánové sady, stěny interiérů či nábytek. V roce 2017 obdržel 
ocenění Ilustrátor roku 2016 v Czech Grand Design. 

Darovali Dechem studio a Michal Bačák 
2022, ručně foukané sklo 
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
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33 | JAKUB BERDYCH STARŠÍ: FLAŠKA 

Restaurátor historických interiérů, sklářský výtvarník, designér 
a také učitel další generace umělců. To je Jakub Berdych starší, 
jehož aktuální tvorbu označují odborníci jako realistické sklo. Jde 
o plastiky i obrazce, které balancují na hraně designu a umění. 
Dlouhodobě se věnuje cyklu Co po nás zbyde, v rámci kterého 
transformuje nalezené vyhozené předměty v umělecká díla. 
„Tvorba pro mě znamená hru a zábavu. Věřím v opravdovost 
tvorby, ctím jednoduchost,“ říká umělec, který věnoval do aukce 
designovou Flašku. 

Daroval Jakub Berdych starší 
2020, ručně foukané sklo do formy, 30 x 30 cm 
Vyvolávací cena: 10 000 Kč

34 | JIŘÍ PELCL: ŠÁLKY TARAZZU 

Ikona českého designu – to je Jiří Pelcl. Působil jako rektor 
UMPRUM, tvoří jako architekt a jeho práce z oblasti designu 
nechybějí v proslulých muzeích včetně MOMA v New Yorku. 
Během své kariéry vytvořil řadu ikonických designových děl, pro 
Václava Havla realizoval interiéry na Pražském hradě, pracoval 
také na interiérech velvyslanectví v Římě a v Pretorii. V roce 2021 
byl uveden do síně slávy soutěže Ceny Czech Grand Design. Ve 
znovuotevřeném Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně letos 
otevřel výstavu shrnující jeho čtyřicetiletou tvorbu. Do aukce 
věnoval set hrnků.  

Daroval Jiří Pelcl 
2019, porcelán, výška 7 cm
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
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35 | ADOLF MATURA: LIMONÁDOVÁ SOUPRAVA

Tato nadčasová limonádová souprava získala v roce 1960 zlatou 
medaili na Trienále v Miláně. Je tvořena karafou z akvamaríno-
vého nebo čirého skla a čirými sklenkami. Její autor Adolf Matura 
se zapsal do dějin současného designu mnohými realizacemi 
v oboru užitkového skla, které dodnes neztratily nic ze své 
aktuálnosti a originality. Proslavil se jako tvůrce broušeného 
a rytého skla a designér skla lisovaného. V průběhu šedesátých 
let 20. století spolupracoval se sklárnou Moser. Limonádová sou-
prava je reprodukce originálu uloženého v Uměleckoprůmyslovém 
museu v Praze. 

Daroval MODERNISTA 
1960, sklo, karafa: 26,5 x 8 cm, odlivky: 7,2 x 6,7 cm 
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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36 | PAVLÍNA PECKO: PROPRIETNÍK COLORY 

Mozaikářka Pavlína Pecko se netradičnímu odvětví věnuje déle 
než 24 let. Jak sama zmiňuje, jejím životním posláním je „omo-
zaikovávání kdečeho, na čem drží lepidlo a spárovačka“. Má 
ráda kvalitní materiály i věci obyčejné denní potřeby, ze kterých 
vykouzlí pokaždé něco, co s původní věcí nemá nic společného. 
Nejčastěji tvoří z keramiky, porcelánu a skla. Mezi její autorská 
díla patří tzv. proprietníky, které kombinují zdobnost mozaiky 
s užitkem. 

Darovala Pavlína Pecko 
2020, mozaika, upcyklace, sklo, porcelán, keramika, 
dřevo, 35 x 35 cm
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
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38 | TITITI: PAN ŠVESTKA

Unikátní hračka Pan Švestka. Jen pro vás, pouze v jednom 
originálu. Tereza Talichová se soustředí na výrobu originálních 
dřevěných hraček, inspirovaných řemeslnou tradicí tvůrců jako 
Minka Podhajská, Václav Špála nebo Josef Čejka. Tato „česká 
hračkářská škola“ povýšila hračky na umění a uspěla také 
za hranicemi. Ruční výroba z českého dřeva povyšuje každý 
exemplář na svébytný unikát s nespornou uměleckou hodnotou. 
Zdánlivě dětská hračka se tak stává nadčasovým objektem, 
jehož estetická hodnota nevyprchá ani v dospělosti. Studio 
Tititi obdrželo cenu Designbloku v kategorii nejlepších bytových 
doplňků roku 2019 a stalo se finalistou kategorie objev roku 2020 
Czech Grand Design. 

Darovala Tereza Talichová, Tititi 
2022, bukové dřevo, výška 25 cm 
Vyvolávací cena: 7 600 Kč

37 | LIMITOVANÁ EDICE SETU GOLDEN 
PEPPERCORN  

Unikátní ruční práce provází cestu .pepper..fieldu za tím nejlepším 
pepřem na světě, který česká firma rozváží nejluxusnějším restau-
racím a nejnáročnějším gurmánům. A ruční práce je vlastní i těmto 
luxusním doplňkům, které poslouží (nejen) k ochutnávání pepře. 
Každý kousek keramiky je individuální svým tvarem a velikostí, ni-
kdy tak nenajdete dva stejné kusy. Keramika vznikla ve spolupráci 
s francouzskou umělkyní Marií Poirot, která ručně vyrábí unikátní 
keramické kousky pro fine dining restaurace celého světa. V kera-
mice se snoubí organický produkt s pařížskou elegancí a minimali-
smem. Set obsahuje hrnek, dezertní talířek a lžičku. 

Daroval .pepper..field 
2022, keramika 
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
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39 | ONDŘEJ STÁRA: SOČA POZLACENÝ SET – 
PRSTEN, NÁUŠNICE A PŘÍVĚSEK  

Jeden z nejvýraznějších postav mladé generace českých šperka-
řů. Ondřej Stára je šperkař s netradičním příběhem. Na ČVUT totiž 
původně vystudoval biomedicínské inženýrství a pak pokračoval 
na UMPRUM. Jeho designérské studio v Podolí je spíš lunapar-
kem než tichou dílnou. Stejně tak je to s jeho tvorbou. Nebojí se 
využívat popkulturní symboly, aby zaujal. Je ale znám i svou čis-
tou a subtilní prací, která mu vynesla mimo jiné nominaci na cenu 
Czech Grand Design. Pozlacený set Soča věnovaný do aukce je 
spojením ručního pilování a odlévání stříbra metodou ztraceného 
vosku. Jeho design připomíná peřeje řeky Soča. 

Daroval Ondřej Stára 
2020, kombinace ručního pilování a odlévání stříbra metodou 
ztraceného vosku, prsten velikost 56, přívěsek délka řetízku 50 cm 
Vyvolávací cena: 13 900 Kč
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40 | BOU JEWELRY: NÁUŠNICE Z KOLEKCE DONUT 

Zlatnice Kristýna Boušová tvoří pod značkou BOU Jewelry. Vyrábí 
jedinečné šperky na zakázku a pořádá i soukromé workshopy, 
v nichž předává zájemcům své zkušenosti s výrobou šperků. Po-
slední kolekce Donut kombinuje tvarový minimalismus s luxusem 
broušeného přírodního kamene, který je zasazen v rozpustilém, 
přitom však noblesním tvaru. Náušnice věnované do Dobročinné 
aukce jsou vytvořeny ze čtrnáctikarátového zlata a zeleného 
granátu tsavorit. 

Darovala Kristýna Boušová 
2021, zlato 14k, zelené granáty tsavority, délka náušnice 33 mm, 
puzetové zapínání 
Vyvolávací cena: 13 000 Kč

41 | JK: PŘÍVĚSEK A NÁUŠNICE Z KOLEKCE 
KVĚTINY

Kuřička hadcová je český endemit. Vyskytuje se jen na dvou 
místech na světě a obě najdete v České republice. Unikátní šperk 
je věrným obrazem této vzácné květiny. Přívěsek a náušnice 
ve stříbrném provedení vznikly pod rukama šperkařů z rodinné 
firmy JK Jitka Kudláčková. Ta je proslavená svým vytříbeným 
a nápaditým designem, kvalitou řemeslného zpracování a tvorbou 
šperků s příběhem. Podle spoluzakladatelky Jitky Kudláčkové 
je cílem dát klientovi vždy to nejlepší, jak ji učili prvorepublikoví 
mistři oboru. 

Darovala JK Jitka Kudláčková 
2020, stříbro ryzost 925/1000, technika ztraceného vosku 
Vyvolávací cena: 5 000 Kč
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42 | PRECIOSA: PERLY ČESKÉHO KŘIŠŤÁLU

Český křišťál je symbolem českého sklářství. Křišťálový kámen je 
symbolem šperku a vznikl v Čechách v roce 1705. Česká skleněná 
perlička je symbolem české bižuterie i vyšívaných svatebních 
šatů a vznikla v Jizerských horách v roce 1748. Imitace pravých 
perel také existuje, ve sklářském slangu se jí říká voskovka. A jako 
perle, perličky, ověsy se také ona vyrábí i dnes ve sklářské firmě 
Preciosa. Nadace PRECIOSA připravila pro aukci speciální výběr 
těch největších skvostů českých a skleněných „korálků“ a dalších 
komponent, ze kterých dodnes světové značky, módní domy 
i věhlasní světoví šperkaři vyrábějí své šperky, bižuterii, kabelky, 
boty nebo šaty. A svůj šperk si z nich můžete vyrobit také vy. 

Darovala Nadace Preciosa
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

43 | LINDA VRŇÁKOVÁ: RELAXAČNÍ LENOŠKA 
EGREMI 

Není to ani pohovka, ani křeslo. Ale splňuje to účely obojího. Rela-
xační lehátko EGREMI je inspirované řeckou přírodní krásou. Jeho 
konstrukce je z ohýbané překližky, potah je vyplněný masážními 
míčky. Potah je upevněn ke konstrukci lehátka pomocí magnetů, 
které jsou elegantním funkčním řešením, zároveň však má bla-
hodárné účinky, které využívali lidé již v dobách řeckých léčitelů. 
Linda Vrňáková ve své práci hledala originální čalounění a našla je 
ve formě fyzioterapeutických míčků. Výsledkem je nejen designo-
vý, ale i funkční a zároveň relaxační nábytek s přesahem až do 
rehabilitační oblasti. 

Darovalo Bonami.cz, a. s. 
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
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44 | LUCIE KOLDOVÁ: ŽIDLE MISTRA BLACK 

Design není luxus, ale samozřejmost. To je motto truhláře Luďka 
Šteigla a grafického designéra Ondřeje Zity, kteří stojí za stále 
známější značkou inovativního nábytku Master & Master. Česko 
už dávno není jejich jediným trhem, firma dodává nábytek do 
Německa, Rakouska, Francie či Skandinávie. Společnými jmeno-
vateli jsou u Master & Master subtilnost, jednoduchost a precizní 
řemeslné zpracování. Spolupracují s předními českými designéry 
a v posledních letech sbírají jednu prestižní cenu za druhou. To je 
i případ této židle Mistra od uznávané designérky Lucie Koldové, 
která získala ocenění Výrobce roku v soutěži Czech Grand Design. 

Daroval Master & Master 
2021, ocelová trubka, ohýbaná překližka, 80 x 42 x 53 cm
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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45 | ORIGINÁLNÍ JAPONSKÝ KUCHYŇSKÝ NŮŽ PRO 
NADACI VIA  

V Nadaci Via léta hledáme energii lidí v malých vsích a městech 
po celém Česku. Mezi takové lidi, kteří berou osud do svých rukou 
a odhalují svůj potenciál, patří i Ondřej Biskup. Na prahu dospě-
losti začal ve své dílně v městečku Hostomice ručně vyrábět nože 
a postupně je svým vrozeným perfekcionismem dovedl k dokona-
losti. Přímo pro naši aukci vyrobil tento unikátní kuchyňský nůž, 
jiný takový neseženete. Čepel je z damaškové oceli nejvyšší 
možné kvality a rukojeť z českého národního stromu – lípy. 

Daroval Ondřej Biskup 
2022, čepel: damašková ocel 300 vrstev, 2 druhy nástrojových ocelí, 
tvrdost 63HRC, rukojeť: stabilizovaný nádor lípy, záštita: corian, 
délka nože 305 mm, délka čepele 180 mm, tloušťka čepele 3,2 mm 
Vyvolávací cena: 12 000 Kč

46 | PRIMEROS: PRVOREPUBLIKOVÝ PEROŘÍZEK 
A DÁRKOVÝ BALÍČEK 

Příběh Primerosu je kronikou nejen jedné firmy, ale i celého 
20. století. A také trochu nečekaným příkladem značky vzniklé na 
dnešním českém území, která dobyla svět. V roce 1909 jej založil 
v Praze obchodník Gustav Schwarzwald jako první firmu svého 
druhu v Evropě. Pro svůj židovský původ byl zavražděn v Osvěti-
mi, jím založená značka však žije dodnes. Jeho obchodní talent 
byl mimořádný, vedle kvality a spolehlivosti produktu přispíval 
k úspěchu také speciální „merch“, jehož součástí byl i perořízek, 
který si můžete vydražit v naší aukci. Položku doplňuje dárkové 
balení kondomů. 

Daroval Primeros 
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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47 | SIGNOVANÁ SBĚRATELSKÁ KOLEKCE TENTO 
VÝTISK MÁ ČÍSLO... „UNDERGROUND“ 

Balíček vychází z kolekce Tento výtisk má číslo..., ve které najdete 
tematickou sbírku knih, které pro vás vybíral redakční tým Na-
kladatelství Meander. Propojuje se zde inspirativní text, umě-
lecké ilustrace, odpovídající písmo i kvalitní grafické zpracování 
a materiál v jeden krásný celek. Ačkoliv nejde o luxusní bibliofilie 
v duchu ušlechtilých tisků první poloviny minulého století, mů-
žeme hovořit o jedinečných autorských knihách, o něž milovníci 
knih po celém světě vždy usilují a které nabývají na hodnotě i díky 
nižšímu nákladu, zajímavému grafickému zpracování či ilustracím 
současných umělců. 

Darovalo Nakladatelství Meander
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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48 | ZAPOMENUTÝ SVĚT ZDEŇKA BURIANA 

Třetí svazek série monumentálních monografií legendy českého 
malířství. Co všechno zůstalo z bohaté tvorby Zdeňka Buriana ne-
právem zapomenuto? Vydejte se prozkoumat méně známou část 
mistrova díla, které nepřestává fascinovat celé generace čtenářů. 
Čekají na vás dosud nepublikované soubory ilustrací, westernové 
obálky nebo návrhy kostýmů, které vznikly pro první českosloven-
ský barevný film. Strhující epilog za tvorbou umělce, který dokázal 
příběhům vtisknout jedinečnou podobu, vychází ve výjimečné 
reprodukční kvalitě. 

Daroval Albatros Media, a. s. 
Vyvolávací cena: 1 500 Kč

49 | PO STOPÁCH VAN GOGHA
Publikace se vydává po stopách fyzických i duševních zákoutí, jež 
inspirovala nejpozoruhodnější umělecká díla Vincenta van Gogha. 
Cesta po stopách malířského génia sleduje jeho skutečné kroky 
po všech zemích, ve kterých kdy žil – v Nizozemsku, Belgii, Anglii 
i Francii. Umožňuje nám tak nahlédnout lépe než kdy dříve, kým 
byl ve skutečnosti Vincent van Gogh jako člověk. 

Daroval Albatros Media, a. s. 
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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50 | LEONARDO DA VINCI: PŘÍBĚH JEHO ŽIVOTA 
A DÍLA

Leonardo da Vinci je považován za renesančního mistra a génia, 
který předstihl svou dobu. Tato kniha vypráví o životě tohoto 
umělce a inženýra, o jeho době a sleduje hlavní témata jeho 
rozsáhlého díla. Publikace je bohatě ilustrovaná a její součástí je 
i 15 příloh se vzácnými faksimilii. 

Daroval Albatros Media, a. s. 
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

51 | THE ROLLING STONES: TATOO YOU 
(2021 REMASTER) 5LP BOX SET 

Firma GZ Media z Loděnice dobyla svět gramofonovými deskami. 
S 8 výrobními závody po celém světě je největším výrobcem viny-
lových desek na světě. Do naší aukce darovala legendární album 
Stonů s názvem Tattoo You, které oslavilo minulý rok 40. naroze-
niny. A jak lépe si takové jubileum připomenout než vydáním nové 
edice tohoto multiplatinového alba, které se umístilo na vrcholu 
hitparád. Deluxe edice obsahuje zbrusu novou kolekci devíti 
dosud nevydaných písní. Box obsahuje navíc nahrávku koncertu 
Still Life z Wembley Stadium 1982. Součástí je také kniha s více 
než 200 vzácnými fotografiemi z nahrávání a světového turné 
a rozhovory s producentem Chrisem Kimseyem a fotografem 
Hubertem Kretzschmarem. 

Daroval GZ Media, a. s. 
Vyvolávací cena: 4 500 Kč
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52 | METALLICA S&M2 DELUXE BOX SET  

Bezesporu nejslavnější metalová skupina všech dob se v roce 2019 
rozhodla zopakovat dvacet let starý experiment, kdy svoji hudbu 
spojila s klasickou hudbou v podání San Francisco Symphony. 
A i podruhé šlo o nezapomenutelný zážitek. Součástí draženého 
balíčku je živá nahrávka z koncertu, která obsahuje 20 písní v délce 
téměř 3 hodin. Nechybí oblíbení fanoušci Metallicy a jako bonus 
dvě jedinečné klasické písně, které vybral hudební ředitel San 
Francisco Symphony. Součástí setu jsou dvě LP, fotografická kniha, 
plakát či nahrávky pro MP3. 

Daroval GZ Media, a. s. 
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

53 | CESTA ZA KLAVÍRY A KRÁSOU HUDBY

Jak vznikají ta nejlepší piana světa? Podivuhodná cesta za 
krásou klavírní hudby začíná večerním koncertem v PETROF 
Gallery v Hradci Králové. Druhý den vás čeká prohlídka muzea, 
kulturního centra a hudební kavárny se samohrajícím klavírem. 
A především: prohlídka továrny PETROF, kde na vlastní oči uvidíte, 
jak pod rukama zaměstnanců firmy vznikají piana, jejichž zvuk 
se rozeznívá po celém světě a je skutečnou českou perlou. Bude 
vás provázet paní Ivana Petrofová, zástupkyně 5. generace rodiny 
Petrofů, a setkáte se také s prezidentkou firmy, paní Zuzanou 
Ceralovou Petrofovou. Balíček obsahuje i přespání v luxusním 
hotelu v Hradci Králové (pro 2 osoby). 

Daroval PETROF, spol. s r. o.
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
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54 | ZAŽIJTE RUNNERS NA VLASTNÍ KŮŽI 

Perla českého nového cirkusu, která má sílu inspirovat ve světě, 
Cirk La Putyka, daruje do aukce oblíbené představení Runners. 
A nejen to. Společně s jednou další osobou máte možnost 
nahlédnout do kuchyně této náročné inscenace a na odpoledním 
technickém tréninku před představením Runners si vyzkoušíte 
fyzický trénink, jak funguje pohyb na pásu, který je nedílnou 
součástí představení, jakou rychlost pásu zvládnete uběhnout 
a co vše je potřeba před představením absolvovat. Večer vás pak 
s doprovodem čeká samotné představení. A pokud budete mít 
chuť a nebudete unavení z tréninku, tak si ještě po představení 
můžete dát s účinkujícími drink na baru. 

Daroval Cirk La Putyka 
Vyvolávací cena: 5 000 Kč

55 | POZVÁNKA DO HRY STAGE ON MARS 

Těžko se popisuje. Musíte ji zažít. Trenažér života, umění 
s psychologickým přesahem či Netflix naživo. Těmito metaforami 
hodnotili svoji zkušenost se Stage on Mars ti, kteří se rozhodli 
vstoupit do jedinečného prostoru, kde lidé mění své myšlenky na 
hry. Autory jedinečného projektu jsou Zuzana a Milan Šemelákovi, 
kteří se rozhodli, že alespoň na chvíli odloží své životní role, kde 
neexistuje „nesmím“, „musím“, „nemohu“. Na divadelním jevišti 
Klubu Letka se potkáte s lidmi, kteří s vámi budou hrát, režírovat 
nebo jen pozorovat. Stage on Mars je zážitek pro odvážné, kteří 
se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny. Projekt spojuje prvky 
umění, divadla a technicky systematických konstelací. Základem 
je absolutní svoboda s výjimkou jediného pravidla: Co zažiješ, 
nebo nezažiješ, je na tobě. 

Darovali Stage on Mars, Zuzana a Milan Šemelákovi
Vyvolávací cena: 5 500 Kč
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56 | MULTI VSTUPENKA „8 OBJEKTŮ 
V 365 DNECH“

Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa a česká perla. Pohle-
dy na město se neomrzí. Projděte si 7 pražských věží a objevte 
7 neobvyklých výhledů na město. Samotné věže jsou navíc rozma-
nitou přehlídkou architektonických stylů. Vstupenka je platná rok 
od jejího vystavení a zahrnuje jednorázové vstupy na věž Staro-
městské radnice, Prašnou bránu, Staroměstskou mosteckou věž, 
Malostranské mostecké věže, Svatomikulášskou městskou zvonici, 
Novomlýnskou vodárenskou věž, Petřínskou rozhlednu a k tomu 
navíc můžete navštívit i Zrcadlové bludiště na Petříně jako 8. objekt. 

Daroval Prague City Tourism, a. s. 
Vyvolávací cena: 1 000 Kč

57 | GLACIER EXPRESS DO ZERMATTU

Ze Svatého Mořice do Zermattu. Dechberoucí zážitek pro všechny 
milovníky Alp, ledovců a vlaků. Jedna z nejkrásnějších světových 
železničních tras vás díky 291 mostům a 91 tunelům proveze 
úchvatnou horskou krajinou ve výšce přes 2 000 m. n. m. Cesta 
je dlouhá 300 km a trvá 8 hodin. Na cestě zpět můžete zvolit 
kratší variantu. V Zermattu na vás bude čekat romantická noc ve 
čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní. Zážitková položka pro dva 
v období září až poloviny listopadu 2022. 

Darovala Miriam Zoia
Vyvolávací cena: 27 000 Kč
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58 | ZÁŽITKOVÉ PŘENOCOVÁNÍ 
VE WINTERNITZOVĚ VILE  

Nabízíme vám jedinečnou možnost přenocovat v unikátním 
architektonickém skvostu od Adolfa Loose, který navrhl mnoho 
perel české architektury. O vilu se v současné době stará se svojí 
ženou Kristinou David Cysař, pravnuk Josefa Winternitze, který si 
nechal vilu postavit v roce 1932. Součástí zážitku bude společná 
sklenička prosecca na terase a povídání o aktuálním i historickém 
dění na vile. Ve vile si můžete poté sami v hlavní hale dát večeři, 
prožít romantickou noc v dobově zařízené ložnici a posnídat na 
jedné z teras. V 18.00 dostanete klíče od celé budovy a jste až do 
10.00 ráno druhého dne jejím jediným majitelem. Ubytování se 
nabízí pro dvě osoby se snídaní. 

Daroval David Cysař, Winternitzova vila
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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59 | ZAŽIJTE ODPOČINEK V „OOTOOLNIČCE“ 

Každý se v životě dostane do fáze, kdy potřebuje uniknout z kaž-
dodenního shonu. Odpočinout si, vypnout. Odpočinek není lenost. 
Stejně jako život není seznam povinností. OOTOOLNO je projekt, 
který vám umožní únik bez výčitek a dokonalé splynutí s přírodou. 
Ať už si vyberete jejich létající chatičku zavěšenou v korunách stro-
mů, plovoucí chatičku uprostřed rybníka či neviditelnou chatičku na 
zemi. Pobytem v „ootoolničce“ se můžete navrátit ke svému nitru. 
Tak se odvažte, abyste našli harmonii. 

Darovalo ootoolno, s. r. o.
Vyvolávací cena: 8 000 Kč

60 | GLAMPING PYSKOČELY 

Glamorous camping neboli glamping je stále modernější styl 
dovolené, který spojuje pobyt v přírodě se zázemím hotelového 
pohodlí. Ani Česko se tomuto trendu nevyhýbá a Glamping 
Pyskočely je toho ideálním důkazem. Na místě nedaleko ruchu 
metropole v blízkosti řeky Sázavy můžete uprostřed malebné 
přírody strávit nezapomenutelné chvíle a načerpat novou energii. 
Na výběr máte ze tří typů ubytování. Stromhouse nabízí nevšední 
romantiku v korunách stromů, Paseca je minimalistický domek 
ukrytý v divokých křovinách a Posedka vás okouzlí výhledem na 
hvězdy i na klidně plynoucí řeku Sázavu. 

Pobyt je na dva dny a jednu noc. 

Darovala Lenka Hrnčiřík Hejduková 
Vyvolávací cena: 4 000 Kč

46



61 | ŠESTICHODOVÉ DEGUSTAČNÍ MENU V PODÁNÍ 
ŠÉFKUCHAŘE MARKA FICHTNERA

Restaurace Červený Jelen propojuje krásnou gočárovskou „mo-
dernisticko-funkcionalisticko-kubistickou“ architekturu. V překrás-
ném prostředí si můžete dopřát šestichodové menu od týmu zná-
mého šéfkuchaře Marka Fichtnera. Tomuto menu vládnou vždy 
sezonní produkty té nejvyšší kvality, z nichž mnohé pocházejí od 
lokálních dodavatelů. Degustační menu platí pro dvě osoby. 

Darovala Restaurace Červený Jelen 
Vyvolávací cena: 3 500 Kč

62 | RUČNÍ ROZKROJENÍ BOCHNÍKU SÝRU 
GRAN MORAVIA A PŮLBOCHNÍK K TOMU 

Málokdo věřil, že na Moravě může vzniknout sýrárna, která dobude 
svět. Ale stalo se! Sýr Gran Moravia vyrábí rodina Brazzale v Litovli 
již od roku 2003. Snoubí se v něm kvalitní české mléko s italským 
sýrařským uměním a tradicí. Ruční rozkrojení celého bochníku 
sýru vážícího průměrně 32 kilogramů vyžaduje značnou zručnost. 
Pod zkušeným vedením kolegů z prodejny La Formaggeria Gran 
Moravia na Václavském náměstí si toto umění budete moci vy-
zkoušet také vy. Součástí zážitku je půlbochník sýru Gran Moravia, 
který si můžete odnést z prodejny vcelku, nebo se domluvit na 
postupném odběru v následujících 12 měsících. 

Daroval Brazzale Moravia, a. s. 
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
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63 | PEČENÍ CHLEBA S MAŠKRTNICÍ

Také se vám na cestách po světě stýská po… českém chlebu? 
Zkrátka, česká perla všedního dne. Navíc v současnosti stále více 
Čechů propadá pekařskému koníčku. Do tajů pečení kváskového 
chleba vás zavede Juliana Fischerová, kterou možná znáte spíš 
pod jménem Maškrtnica. Na dvoudenním kurzu vám Juliana ukáže, 
jak na základní pšeničný a žitný chléb z kvasu, jak o kvas pečovat, 
jak naložit s jeho případnými přebytky i jak úspěšně péct v různých 
typech pecí a trub.

Darovala Juliana Fischerová 
Vyvolávací cena: 3 500 Kč

64 | NADAČNÍ ČOKOLÁDA S RUČNÍM ZDOBENÍM  

Zaručeně nejsladší aukční položka! To je pochoutka z čokoládovny 
Steiner & Kovarik, která se vrací k tradici naší republiky jako čoko-
ládové velmoci. Ručně zdobená mléčná prémiová čokoláda váží 
1 kilogram. Patří mezi výběrové mléčné čokolády z dílny Steiner 
& Kovarik, které jsou oceněny ve světové soutěži Chocolate 
awards. Čokoládovna z této legendární mléčné pochoutky vytváří 
luxusní cukrovinky pro ománského sultána či legendární dražé 
oceněné v Great Taste. Čokoláda je vyráběna z kakaových bobů, 
které jsou dováženy z konkrétních farem v Kolumbii.  

Darovala Pražská čokoládovna 
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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65 | RIED LOIBENGERG: LOIBNER 
RIESLING (SMARAGD 2015), F. X. PICHLER: 
GRUNER VELTLINER (SMARAGD 2016) 

Wachau – místo pro znalce unikátních bílých vín. Oblast se 
rozkládá v Dolních Rakousích na březích Dunaje, ze kterých 
vybíhají strmé kopce pokryté mnohaletými vinicemi. Je to kraj, 
ve kterém se rodí ta nejlepší světová vína z odrůd Ryzlink a Veltlín. 
Právě šampiony ze stáje těchto bílých suchých vín najdete v této 
položce. Ryzlink z vinařství Emmerich Knoll má nádhernou etiketu 
a prvotřídní kvalitu, která ho právem řadí mezi nejprestižnější 
rakouské ryzlinky. Grüner Veltliner neboli Veltlínské zelené po-
chází od vinařské legendy F. X. Pichlera. Obě vína jsou z nejvyšší 
řady Smaragd, tudíž mají velký potenciál k archivaci. 

Darovali Jitka a Jan Troníčkovi
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

66 | KOLEKCE 3 TORNÁDOVÝCH VÍN 

Tornádo zpustošilo několik moravských vesnic, kde nezůstal 
kámen na kameni. Přesto alespoň jedna věc tornádo přečkala bez 
újmy: sklípky – a tedy víno. Vydražit si můžete 3 lahve od vinařů 
ze vsí, které tornádo poničilo. Jde o Vinařství Ježková, Vinařství 
Nešpor a Vinařství Tomanovi. Téměř rok po tornádu se do vsí 
vrací život. Proměna je to neuvěřitelná a udála se také díky obrov-
ské štědrosti a energii dárců a dobrovolníků. Jen samotná sbírka 
Nadace Via vynesla takřka 250 milionů korun. Děkujeme.  

Darovali Lenka a Robert Schönfeldovi 
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
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67 | WILOMENNA VINAŘSTVÍ 
POD CHLUMEM: KOLEKCE 6 VÍN

„Můj život je víno, vínu dávám život…“ říká Kateřina, vinařka. 

Moderní české vinařství, které navazuje na tradici pěstování 
a produkce vína, založené na stejném místě králem Karlem IV. 
ve 14. století. Vinice se rozkládá v Českém středohoří na úpatí 
Blšanského Chlumu. Oblast patří mezi přírodní památky speci-
fické svým mikroklimatem, a především vulkanickou půdou bo-
hatou na minerály, které dodávají vínům specifickou chuť. Hlavní 
doménou vinařství jsou unikátní suchá vulkanická vína a světově 
oceněná řada sektů WILOMENNA.  

Vychutnejte si degustační set 6 vybraných vín: prémiové Svato-
vavřinecké z našich 60letých keřů, dynamický Provocateur cuvée, 
harmonický Sauvignon, osvěžující Müller Thurgau, jedinečný 
Wristlet cuvée a Svatovavřinecké rosé z našich 60letých keřů. 

Darovalo Wilomenna Vinařství Pod Chlumem
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
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68 | ZÁŽITKOVÁ LABORATOŘ A EXKLUZIVNÍ SADA 
MANUFAKTURY 

V kouzelné atmosféře Zážitkové laboratoře v samém srdci Prahy 
nabízí česká značka Manufaktura zábavné workshopy. Vládne 
zde dobrá nálada, kreativní atmosféra a tvůrčí duch. Na kreativ-
ním workshopu si vyrobíte originální šampon snů s obsahem pra-
vého českého piva a duo pečujících produktů pro vlastní domácí 
lázně. Součástí položky je také exkluzivní sada pro sametovou 
pokožku a krásné vlasy z bestsellerů Manufaktury. Pravé české 
pivo, antipollution komplex bylin a květin z čistých zahrad a luk, 
mandlový olej, výtažek z ječmene potěší nejen výjimečnými účin-
ky, ale i krásným designem a atraktivními vůněmi.  

Darovala Manufaktura, česká kosmetická značka 
Vyvolávací cena: 7 000 Kč

69 | SONNENTOR: BYLINKOBRANÍ

Užijte si provoněný den ve společnosti zářivých květů měsíčků 
a chrpy. Čeká vás zároveň exkurze v Sonnentoru v Čejkovicích na 
Hodonínsku, který se zabývá zpracováním bylin a koření od biopěs-
titelů a výrobou biočajů, a ochutnávka slunečních biodobrůtek. 
Sonnentor spolupracuje s českými i zahraničními biopěstiteli a pod-
poruje rozvoj ekologického zemědělství u nás i v dalších zemích. 
Spolupráce s pěstiteli probíhá formou přímého obchodu. Díky tomu 
má firma výborný přehled o původu a kvalitě surovin. 

Daroval Sonnentor, s. r. o. 
Vyvolávací cena: 500 Kč

51



70 | MYSKINO: PARFÉMOVÁ DEGUSTACE  

Vůně mají magickou moc. Přenesou vás do exotických míst, vrátí 
vám dávno zapomenuté vzpomínky, zlepší náladu. Při parfémové 
degustaci budete mít možnost vyzkoušet jedinečné vůně z dílen 
těch nejlepších mistrů parfémářů, dozvíte se zajímavosti o použí-
vaných ingrediencích, objevíte příběhy, které za vůněmi stojí. 
Z vůní francouzských, italských i českých pak vybereme ten pravý 
parfém pro vás. Pozvánka platí pro dvě osoby, každý si odnese 
parfém podle vlastního výběru. Myskino je parfumerie, která se 
specializuje na niche parfémy, u kterých tvůrci používají ingre-
dience té nejvyšší kvality. 

Darovala Parfumerie Myskino
Vyvolávací cena: 8 500 Kč

71 | ČTYŘI VSTUPENKY DO ŽIDOVSKÉHO MUZEA 
V PRAZE 

Praha a židovská kultura k sobě neodmyslitelně patří po několik 
staletí. Maiselova synagoga, Jeruzalémská synagoga či Starý 
židovský hřbitov. To jsou jen některé z mnoha mimořádných 
památek, které v metropoli najdeme. Využijte jedinečnou příleži-
tost navštívit objekty spravované pražskou židovskou obcí, nechte 
k sobě promluvit historií těžce zkoušenou židovskou kulturu a ob-
jevte v Praze zákoutí, která dýchají mystickou minulostí. Památky 
spravuje Židovské muzeum v Praze založené v roce 1906, které 
patří mezi nejstarší židovská muzea na světě. Posláním muzea je 
dokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva.  

Darovaly Židovské muzeum v Praze a Židovská obec v Praze 
Vyvolávací cena: 1 000 
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72 | DVĚ VIP COURT SEATS VSTUPENKY NA 
EVROPSKÝ BASKETBALOVÝ ŠAMPIONÁT 
ČESKO – FINSKO  

Rok 2022 bude mít spolu se zimními olympijskými hrami jeden 
jasný sportovní vrchol. Česko totiž bude hostit základní skupinu 
evropského šampionátu basketbalistů neboli EuroBasketu. VIP 
court seats nabízí ten nejautentičtější zážitek ze zápasu. Na 
celém světě jsou to na basketbalových zápasech ty nejprestiž-
nější místa, na kterých často sedávají celebrity ze světa sportu či 
showbyznysu. Máte hráče i celé hřiště doslova na dosah ruky, sly-
šíte pokyny trenérů, komunikaci mezi hráči či jen pár centimetrů 
od vás může probíhat vyhazování z autu či souboj o míč. V ceně 
vstupenky je i bohatý raut.

Zápas se koná 6. září 2022. 

Darovala Česká basketbalová federace
Vyvolávací cena: 26 000 Kč
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73 | CURLING S ČESKÝMI OLYMPIONIKY

Curling – sport, který vzbuzuje zvědavost i údiv. A vy si ho můžete 
vyzkoušet s historicky vůbec prvními českými olympioniky v tomto 
sportu, manželi Paulovými. Ti skončili na letošní olympiádě 
v Pekingu na šestém místě. Na dráhu se vejde až osm zájemců, 
takže můžete vzít své kolegy z firmy, přátele, nebo si curling 
vyzkoušet o samotě. Každopádně, řada věcí vás jistě překvapí. 
Třeba to, jak těžké jsou curlingové hrací kameny... 

Darovali Zuzana a Tomáš Paulovi 
Vyvolávací cena: 7 000 Kč

74 | BUNDOŠPRAJDA JIŘÍHO PRSKAVCE   

Česko je velmoc na vodě. Tedy, přesněji řečeno, velmoc vodáků. 
Nejenže je ježdění „na vodu“ kratochvílí pozoruhodného počtu Če-
chů, ale úspěchy ve vodních disciplínách sbíráme dlouhodobě i na 
světových kláních. Jiří Prskavec dokonce vyhrál zlato na posled-
ních olympijských hrách v Tokiu. Do dobročinné aukce věnoval 
podepsanou olympijskou „bundošprajdu“, tedy gumový límec, 
který zamezí proniknutí vody do lodi. Vodáci, dražte, můžete jej 
použít právě na své lodi. Je spolehlivý – Jiří Prskavec s ním vyhrál 
olympijské zlato! 

Daroval Jiří Prskavec 
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
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75 | ZÁŽITKOVÉ LEKCE U SPORTOVNÍHO TRENÉRA 
RADKA LACIHO  

Trenér a manuální terapeut Radek Laci se neřídí instantními návody 
na krásnou postavu. Prosazuje pohodový přístup ke cvičení a věří, 
že prostředí, ve kterém každý může být sám sebou, vede k posunu 
vnímání pohybu. Radek Laci využívá mimo jiné metodu fasciálního 
a reflexního uvolňování, kompenzační techniky a vychází ze školy 
profesora Pavla Koláře, zakladatele centra pohybové medicíny. Za-
žijte jeho originální přístup v rámci 2 lekcí, kde se naučíte propojit 
tělo a mysl. Součástí položky je také dvoutýdenní členství na webu 
Radka Laciho, kde jsou k dispozici nejen videa pro individuální 
cvičení, ale i edukativní videa vhodná pro ty, kteří chtějí porozumět 
svému tělu a účinně se zbavit nejběžnějších typů bolesti. 

Daroval Radek Laci 
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
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76 | BĚHÁNÍ S KEŇANY 

Proběhněte se po pražské Stromovce s největšími světovými 
běžeckými hvězdami. Součástí položky je společný výběh, 
ukázka tréninku, triky, rady a povídání o běhu, to vše s keňskými 
superstar, které v Praze budou v příštích měsících trénovat. Akce 
proběhne v zázemí Running Mallu, který spadá pod RunCzech. 
Ten pořádá největší závody v Česku a napomáhá popularitě 
běhání u nás. Položku může využít jednotlivec i skupina zhruba 
do 20 osob. 

Daroval RunCzech 
Vyvolávací cena: 5 000 Kč



78 | BAŤOVKY NA MÍRU  

Naši aukci, jejíž součástí je letos také přehlídka počinů, které mají 
sílu inspirovat ve světě, nemůžeme zakončit jinak. Baťa, značka 
známá i v těch nejzapadlejších městech a vískách všech světadí-
lů. Ve světě dnes obslouží více než milion zákazníků denně. V naší 
aukci si můžete nechat navrhnout legendární baťovky zcela podle 
svého vkusu a fantazie, a to v pražském designovém studiu. Tyto 
slavné „farmářky“ si doladíte do poslední nitky a ševci vám je 
následně vyrobí ručně ve své dílně. 

Daroval Baťa, akciová společnost 
Vyvolávací cena: 3 000 Kč

77 | NETRADIČNÍ PROHLÍDKA PRAHY 
S PRAGULICEM A PRŮVODKYNÍ IVANOU 

Pokud jste si mysleli, že znáte Prahu, průvodkyně Ivana z Pragu-
licu vám ukáže, že jste se mýlili. Pragulic je sociální podnik, jehož 
cílem je destigmatizovat osoby s pohnutým životním příběhem. 
Takový má i průvodkyně Ivana, která už v osmi letech ochutnala 
alkohol a později dokázala vypít i osm litrů vína za den. Na ulici 
strávila 37 zim. Díky pracovní příležitosti od Pragulicu již nepije, 
nebydlí na ulici a má čistý trestní rejstřík.  Vyslechněte si dechbe-
roucí životní příběh, poznejte Prahu jiným pohledem a navíc ještě 
obdržíte tajemnou obálku – Hodně štěstíčka, jejíž obsah pro Vás 
bude do poslední chvíle tajemstvím. Můžete vyrazit sami, s přáteli 
či rodinou – maximální počet je 20 lidí.

Daroval Pragulic 
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
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Proč darujete?



„Nadace Via pomáhá komunitám, aby se v nich lépe žilo. I já chci pomoci, protože naše země 
a lidé v ní mi nejsou lhostejní. Přál bych si, aby se naše společnost více semknula, aby se lidé 
více angažovali v občanském životě a aby byli hrdí na to, kde a s kým tu společně žijí. Jedině 
tak si pak mohou uvědomit, co tu opravdu mají, a vážit si toho.“ 

MAXIM 

„Nadace Via je výjimečná tím, že podporuje, aby se lidé dali dohromady a spolu vytvářeli 
prostor, ve kterém žijí. Tato myšlenka s námi v Kabelovna Studios rezonuje, a právě proto 
jsme se rozhodli tento projekt podpořit.“ 

KAREL HAVLÍČEK 

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

PATRIK HÁBL 

„Umění darovat = darovat umění, to, které mi roste pod ryteckým strojem.“ 

ELIŠKA MONSPORTOVÁ 

„Vůně přináší hlavně radost. O tu se chceme podělit a prostřednictvím vůní přenést pozitivní 
emoce. A nejen to. Čas strávený u nás bude určitě zážitek, na který se dlouho vzpomíná.“ 

PARFUMERIE MYSKINO 

„Korbička šperky věnují do aukce náušnice z bílého zlata s kultivovanou perlou a diamanty. 
Chceme podpořit Nadaci Via, jejíž činnost sledujeme několik let a která záslužně pomáhá 
a rozvíjí komunitní život v České republice.“ 

KORBIČKA ŠPERKY 

„Nadace Via dlouho podporuje projekty, které jsou v naší společnosti potřeba. Když mohu 
přispět alespoň málem, ráda věnuji do dražby svůj oblíbený print s Havlem, který pro mě 
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představuje hodnoty, kterých bychom si měli vážit a které bychom měli udržovat v tomto 
křehkém rychlém světě.“ 

ELIŠKA PODZIMKOVÁ 

„Protože dobro šíří dobro.“ 

KRISTÝNA BOUŠOVÁ 

„Česká basketbalová federace chce pomoci podpořit snahu Nadace Via o podporu dětí 
a mladistvých darováním nejcennějších sportovních vstupenek, které budou v Česku v roce 
2022 dostupné. Držte palce českým basketbalistům v souboji proti Finům, kteří mají ve svém 
středu hvězdu NBA Lauriho Markkanena.“ 

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE 

„Stejně jako renovujeme a zušlechťujeme prvorepublikovou památku, snažíme se 
navázat i na hodnoty první republiky. K těm patřila solidarita a filantropie. Podporujeme 
Nadaci Via, protože ji pokládáme za velmi profesionální organizaci, která dělá skvělou 
a nezastupitelnou práci.“ 

KRISTINA A DAVID CYSAŘOVI 

„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 

Při rozvoji OOTOOLNO se snažíme být maximálně ohleduplní k přírodě, hostům 
i zaměstnancům. Pobyt v ootoolničce vnímáme jako možnost navrátit se k sobě a svému 
nitru. Zároveň však vnímáme, že ne každý si takový zážitek může dovolit. Plánujeme proto 
dlouhodobě věnovat část zisku z podnikání na filantropické účely. 

OOTOOLNO
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ALBATROS MEDIA, A. S. 
MICHAL BAČÁK
BAŤA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST 
JAKUB BERDYCH KARPELIS 
JAKUB BERDYCH STARŠÍ 
ONDŘEJ BISKUP 
BONAMI.CZ, A. S. 
KRISTÝNA BOUŠOVÁ 
BRAZZALE MORAVIA, A. S. 
CIRK LA PUTYKA 
DAVID CYSAŘ, WINTERNITZOVA VILA 
ČERVENÝ JELEN 
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
ČESKÁ FILHARMONIE 
ČESKÁ TELEVIZE 
A SVĚTLANA WITOWSKÁ 
DECHEM STUDIO 
DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY 
HANA A DALIMIL DVOŘÁKOVI 
EXPERIMENTÁLNÍ PIVOVAR PROUD, 
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A. S. 

MARIE FANTYSOVÁ 
JULIANA FISCHEROVÁ 
GZ MEDIA, A. S. 
PATRIK HÁBL 
KAREL HAVLÍČEK 
LENKA HRNČIŘÍK HEJDUKOVÁ 
CHRONOTECHNA SE 
JK JITKA KUDLÁČKOVÁ 
KORBIČKA ŠPERKY 
ANTONÍN KRATOCHVÍL 
RADEK LACI 
LASVIT, S. R. O. 
MANUFAKTURA, ČESKÁ KOSMETICKÁ 
ZNAČKA 
MASTER & MASTER 
MAXIM 
MODERNISTA 
ELIŠKA MONSPORTOVÁ 
ANNA MONSTERANCE 
NADACE PRECIOSA 
NAKLADATELSTVÍ MEANDER 

VELKÉ DÍKY PATŘÍ VŠEM DÁRCŮM UMĚLECKÝCH DĚL, 
DESIGNU, NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ A DALŠÍHO:
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PETR NIKL 
OTOOLNO, S. R. O. 
PARFUMERIE MYSKINO
PASTA ONER  
ZUZANA A TOMÁŠ PAULOVI 
PAVLÍNA PECKO 
JIŘÍ PELCL 
.PEPPER..FIELD 
PETROF, SPOL. S R. O. 
ELIŠKA PODZIMKOVÁ 
APRIL POPKO 
PRAGUE CITY TOURISM, A. S. 
PRAGULIC 
PRAŽSKÁ ČOKOLÁDOVNA 
PRAŽSKÁ ŽIDOVSKÁ OBEC 
PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ MUZEUM 
PRIMEROS 
JANJA PROKIĆ 
JIŘÍ PRSKAVEC 

RESTAURACE ČERVENÝ JELEN 
RUNCZECH 
LENKA A ROBERT SCHÖNFELDOVI 
FRANTIŠEK SKÁLA
SONNENTOR, S. R. O. 
STAGE ON MARS, ZUZANA A MILAN 
ŠEMELÁKOVI 
ONDŘEJ STÁRA 
BÁRA STRYCOVÁ 
ČESTMÍR SUŠKA 
TEREZA TALICHOVÁ, TITITI 
JAN A JITKA TRONÍČKOVI 
HELENA TŘEŠTÍKOVÁ 
ZDENĚK VACEK 
WILOMENNA VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM 
MIRIAM ZOIA 
PETRA & FILIP ŽÁKOVI 
MARTIN ŽUFÁNEK
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Srdečně děkujeme našim partnerům, 
dárcům, dražitelům i podporovatelům 
Dobročinné aukce. 



Už 25 let usilujeme o to, aby v Česku bylo více lidí, kteří společně pečují o své 
okolí a kteří darují druhým. Dlouhodobě podporujeme skupiny aktivních lidí, 
kteří společně mění místo, kde žijí, k lepšímu. 

Loni jsme podpořili přes 300 takovýchto projektů a iniciativ aktivních dospě-
lých i dětí. Dohromady tvoří síť lidí, kteří odspodu drží základy demokracie 
v Česku. 

Nadace Via také rozvíjí dárcovství. Přes námi provozovaný nástroj Darujme.cz 
dárci za rok 2021 darovali českým nevládním organizacím 562 milionů Kč, 
další více než půl miliardou korun už přispěli během roku 2022, zejména na 
projekty související s válkou na Ukrajině. 

Díky dárcům nadační sbírky na pomoc postiženým tornádem v loňském roce 
jsme vyplatili již na 1 000 příspěvků domácnostem. Dalších 650 grantů smě-
řovalo na obnovu zájmové činnosti, hobby a drobného podnikání. A s pomocí 
na Moravě pokračujeme i nadále - „fondem obnovy“ směřovaným na podporu 
sousedských aktivit.
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O Nadaci Via



NADACE VIA JE NEZÁVISLÁ ČESKÁ 
NADACE. NEČERPÁME PENÍZE 
Z EVROPSKÝCH ANI STÁTNÍCH FONDŮ, 
PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁME VÝHRADNĚ OD 
INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ, FIREM, NADACÍ 
A Z VÝNOSŮ NADAČNÍHO JMĚNÍ. 
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Děkujeme vám všem, našim dárcům, 
za důvěru, a že jste s námi i v tomto 
nelehkém období. 

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE 
TVOŘIT MÍSTA, KDE JE RADOST ŽÍT.

 



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

Nadace Via 
Dejvická 306/9 
1600 00 Praha 6 – Dejvice 

www.nadacevia.cz
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