Speciální poděkování:
Děkujeme tiskárně Karmášek za vytištění tohoto aukčního katalogu.
				
Andělé existují i díky Vám!

Předmluva pana Mgr. Ing. Marka Wohlgemutha,
ředitele Centra ARPIDA České Budějovice
Dovolte mi, abych hned v úvodu poděkoval paní Martině Povišerové a celému týmu připravujícímu nový ročník andělské
aukce, za maratón spojený s realizací této akce. Minulý ročník absolvovala Martina v požehnaném stavu a tento ročník
byl vždy, když jsem jí zavolal, slyšet hlas jejího malého synka.
Přesto nás nenechala na holičkách a společně s celým týmem
a profesionalitou jí vlastní tento ročník andělské aukce opět
připravila. Děkujeme a gratulujeme.

Arpida slaví v těchto měsících 20. výročí zahájení své činnosti.
Za 20 let jsme my dospělí zestárli a děti dospěly. Také proto se
v aukčním katalogu setkáváte s novými jmény mladších autorů. Paní magistra Alena Jankovská, jako vedoucí arteterapeutického výtvarného ateliéru, však našla opět dostatek vlídné
síly, pedagogického a výtvarného umu a vytvořila s dětmi kolekci krásných obrázků, které na Vás dýchnou pohádkovým
dětstvím a radostí. Patří jim všem za to velký dík a uznání.

Veliký dík patří rovněž všem dárcům z minulého ročníku, kteří
obdarovali Arpidu celkovou částkou 688 500 Kč. Dary od andělů nejsou samozřejmostí a jsou vždy zázrakem. Jsou i poselstvím o tom, že někomu na Vás záleží. Takto i my vnímáme
tyto dary a přestože pevně doufáme ve Vaši pomoc i v letošním roce, zůstávají pro nás vždy znovu zázrakem. Velice se na
všechny ty dobré lidi těším.

Velice se těšíme na setkání na Andělské aukci a všem, kteří
pomohou, všem dobrým andělům, srdečně děkuji a přeji pokoj, radost a požehnání.
Mgr. Ing. Marek Wolgemuth
ředitel Centra Arpida České Budějovice
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Ohlédnutí za předchozími ročníky
PRVNÍ ROČNÍK

8. prosince 2008
KC Bazilika České Budějovice
Počet dražených položek: 32 obrazů, 6 keramik
Výtěžek: 176 000 Kč

DRUHÝ ROČNÍK

7.prosince 2009
KC Bazilika České Budějovice
Počet dražených položek: 35 obrazů, 5 keramik
Výtěžek: 402 000 Kč

TŘETÍ ROČNÍK

6. prosince 2010
KC Bazilika České Budějovice
Počet dražených položek: 40 obrazů
Výtěžek: 626 000 Kč

ČTVRTÝ ROČNÍK

12. prosince 2011
Dům kultury Metropol České Budějovice
Počet dražených položek: 32 obrazů
Výtěžek: 535 500 Kč

PÁTÝ ROČNÍK

10. prosince 2012
Dům kultury Metropol České Budějovice
Počet dražených položek: 38 obrazů
Výtěžek: 688 500 Kč

CELKEM: 2 428 000 Kč
DĚKUJEME, ŽE DO TOHO JDETE OPĚT S NÁMI!
ANDĚLÉ EXISTUJÍ DÍKY VÁM.
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Program
VI. ročníku charitativní andělské aukce v DK Metropol České Budějovice
pondělí 16.12.2013 v hlavním sále DK Metropol v Českých Budějovicích

Předpokládaný časový program
18:00

19:45
21:00

vstup do sálu
vystoupení dětí z centra Arpida
I. aukční kolo, dražba položek č. 1 – 20
andělské vystoupení
II. aukční kolo, dražba položek č. 21 – 40
předpokládaný konec aukce
raut
vydání a zaplacení vydražených exponátů

Prohlídka dražených exponátů je možná v den dražby
16.12.2013 od 17:00 hodin v předsálí.
Vstup do sálu bude umožněn zaregistrovaným účastníkům
nebo pozvaným hostům pozvánkou.
Zájemce o dražbu si vyzvedne u vstupu do sálu dražební
číslo.
Registraci je možno provést do 16.12.2013 do 15:00 hodin
i na internetových stránkách www.andelskaaukce.cz

Důležitá upozornění
1. Dražitelem může být fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba mající sídlo na území ČR, která si
vyzvedne dražební číslo.
2. Aukce věci se koná po vyvolání předmětu, činí-li dražitelé vyšší podání (příhozy), za příhoz se považuje, zvedne-li
dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo. Příhozy počítá licitátor narůstajícím způsobem podle aukčního řádu.
Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a přiklepne věc dražiteli. Kdo
má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem.
3. Výše příhozů:
a) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 		

100 Kč, ale méně než 2 000 Kč

b) 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 		

2 000 Kč, ale méně než 10 000 Kč

c) 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň

10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč

d) 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň

20 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč

4. Dosažená dražební cena je cenou kupní.
5. Exponáty budou draženy v pořadí, které odpovídá tomuto katalogu.
6. Licitátor může kdykoli v průběhu aukce, nejpozději však do 30 minut po licitaci poslední položky, nabídnout do
aukce kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně nebo nezaplacenou.
7. Platba vydražených exponátů probíhá hotově po skončení aukce přímo pokladníkovi Centra Arpida na základě
darovací smlouvy.

Pojďte do toho s námi!

Aukční síň Procházka spol. s r.o.
České Budějovice
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Číslo 1

Motýli pod lupou

vyvolávací cena 1 500 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Restaurace McDonald´s v JČ, v zastoupení
Michala Mládka
Komentář patrona: Obrázek „Motýli pod lupou“ se na
první pohled zalíbil mé dceři Lauře. Je to asi proto, že miluje obrázky se zvířaty, protože z předchozích třech ročníků Andělských aukcí má všechny tři obrázky právě s nimi.
Navíc je obrázek opravdu krásný. Logicky (a vlastně i tradičně) bych tedy doporučil obrázek dceři Lauře.

Číslo 3

Ježíšek u maminky

vyvolávací cena 1 200 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Všeobecná obchodní společnost, Jungmannovo
nám. 3, Praha 1
Komentář patrona: Ježíšek u maminky. Námětem tohoto
dílka je nejzákladnější evergreen umění. Mateřská láska tvoří
zároveň největší hodnotu dětského světa. A aby toho nebylo málo, přidává autorka do druhého plánu vše, co má ráda.
Po způsobu pejskokočičkového dortu tam doplňuje rozličné ptactvo nebeské, hvězdičky, stromečky, květinové i motýlí variace na šatech, pestrou paletu barev. Všechno tohle
veselí si úspěšný dražitel přinese domů a rozsvítí svůj den.
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Číslo 2

Narození Ježíška

vyvolávací cena 2 000 Kč

Rozměr: 450x625 mm
Patron: Luděk Čermák, ředitel ESSOX s.r.o.
Komentář patrona: Otevřel jsem katalog obrazů a hned
na první stránce jsem našel svůj zamilovaný obraz „Narození Ježíška“. Oslovil mě hned v několika aspektech. Předně je samozřejmě krásný! Dále začíná jeden
z nejúžasnějších příběhů v lidských dějinách, který ovlivnil
vše v následujících tisíciletích.

Číslo 4

Klaun

vyvolávací cena 1 400 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Ing. Martin Krupauer, Atelier 8000, spol. s r.o.
Komentář patrona: ...takovej neambiciozní, prostě normální... klaun!

Číslo 5

V cirkusu

vyvolávací cena 1 500 Kč

Rozměr: 420x297 mm
Patron: Karla Bauerová, jednatelka SOPHIA – jazykové
služby, spol. s r. o.
Komentář patrona: Z obrázku vyzařuje optimismus, radost a „barevnost“, a to i přesto, že je namalován jen jednou barvou. Dětské oči zde vidí cirkusový svět vesele
a nám nezbývá, než si jen přát, aby i ten opravdový svět
byl veselý anebo alespoň o něco málo veselejší, než je
nyní. Zakoupením tohoto obrázku tomu můžeme přispět.

Číslo 7

Mimozemšťani na pastvě
vyvolávací cena 1 400 Kč

Rozměr: 420x297 mm
Patron: Ing. Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární
komory
Komentář patrona: Optimistický agrární motiv. Možná
symbolicky rozkvetlá pastvina pro užitečné bytosti vymykající se normám běžných pozemských stád. Pastva přízně, ochrany a péče pro všechny vesmírné – nebeské dary.

Číslo 6

Pán v kočáře

vyvolávací cena 1 100 Kč

Rozměr: 420x297 mm
Patron: SK Dynamo České Budějovice
Komentář patrona: Obrázek, jehož jsme jako klub patronem, jsme si vybrali kvůli pozitivní energii, která z něj přímo
čiší. Obrázek plný barev evokuje letní výletovou pohodu
a pán v kočáře vypadá velice spokojeně. Doporučujeme
obrázek každému, kdo rád cestuje a užívá si života.

Číslo 8

Taneční liga

vyvolávací cena 1 000 Kč

Rozměr: 420x297 mm
Patron: Kiss Rádio Jižní Čechy
Komentář patrona: Obraz s názvem „Taneční liga“ je plný
pohybu, energie a nadšení. Ať rozveselí a roztančí každého, kdo se na tento krásný obrázek podívá.
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Číslo 9

Veselá veselka

vyvolávací cena 2 500 Kč

Rozměr: 625x450 mm
Patron: Obchodobrazy Týn nad Vltavou
Komentář patrona: Tohle roztomilé dílko naplní každého
i průměrně citlivého pozorovatele nezměrným optimismem. Veselka bývá zdrojem radosti, bohužel často velmi
krátkodobé nebo uměle navozené, dětská dušička však
vidí jen samá pozitiva a růžovou budoucnost. A vidí hlavně
rodinu, rodiče, děti, strýce a tetičky, bratrance, pejsky i kočičky... zkrátka tvory, s nimiž je nám nejlépe. Koupí obrázku tuhle radost dostanete návdavkem a v hojné míře.

Číslo 11
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Svatá rodina pohromadě
vyvolávací cena 1 600 Kč

Číslo 10

Velbloudí vystoupení

vyvolávací cena 1 200 Kč
Rozměr: 420x297 mm
Patron: Ing. Petr Holba, ředitel DK Metropol Č. Budějovice
Komentář patrona: Na první pohled mě zaujaly exotika a energie, které na mě z obrazu ihned zapůsobily. Tím
mě tato kresba ihned chytila za srdce. Obraz doporučuji
každému, kdo doma ještě žádného velblouda nemá... :o)

Číslo 12

Vesnická tancovačka
vyvolávací cena 1 400 Kč

Rozměr: 420x297 mm
Patron: Renata Štolbová, akademická malířka

Rozměr: 420x297 mm

Komentář patrona: Výběr byl přetěžký, nakonec jsem vybrala obrázek č.11 „Svatá rodina pohromadě“, pro neobvyklou, v této kolekci odlišující originální stylizaci, umím
si tento obrázek velmi dobře představit v dětském pokoji.

Komentář: To je teda mela! Toho křepčení a poskakování! Ruce sem a nohy tam! Chcete si i Vy natřást „faldy“?.
Je to šance.

Číslo 13

Manželé na karnevale
vyvolávací cena 2 000 Kč

Rozměr: 450x625 mm
Patron: MUDr. Tomáš Fiala, ředitel Nemocnice Strakonice, a. s.
Komentář patrona: Blíží se společenská sezona, doba plesů i karnevalů.

Jako studenti medicíny jsme chodívali do Lucerny na Medikar – karneval mediků
– veeeeeelká akce! Docela rád jsem později sledoval své děti, jak ze secondhandových variací oděvů vznikaly zajímavé masky, často jsme různé karnevaly ale
zažívali i na sjezdovkách různých hor. Teď se už pomalu těším na převleky svých
vnoučat, ale protože na obraze dětského malíře jsou na karnevale manželé, tak
mě napadá, jestli se s mojí paní zase někdy, třeba v této sezoně při masopustu na
chalupě v Pošumaví, zase jednou do něčeho převlečeme.

Číslo 15

Mnoho štěstí

vyvolávací cena 2 000 Kč

Číslo 14

Vánoční kašna v ČB
vyvolávací cena 2 500 Kč

Rozměr: 450x625 mm
Patron: Filip Habr, kapitán týmu Volejbalového klubu
Jihostroj České Budějovice
Komentář patrona: Líbí se mi, protože je vidět, že se autor snažil do detailu a myslím, že stál ze všech obrazů
nejvíc úsilí. Obraz zachycuje Budějovickou kašnu, takže
by mohl být jako pěkná vzpomínka na tohle město, třeba
pro někoho, kdo zde nebydlí a přirostlo mu město k srdci
tak jako mně.

Číslo 16

Tři králové

vyvolávací cena 900 Kč

Rozměr: 290x425 mm
Patron: Ing. Jan Trsek, TexColor Č. Budějovice

Rozměr: 315x450 mm

Komentář patrona: Obraz „Mnoho štěstí“ přináší úsměv
a dobrou náladu každému, kdo se na něj podívá. Nabízí se
doporučit jej jako svatební dar, ale může být darován prostě jen tak. Tenhle obraz totiž bude chtít každý.

Komentář: Poutníci radujte se! Vaši patroni Tři králové jsou
veselí a mladí. Autor či autorka laskavě vypustili odkaz na
času běh. Není zde žádný mladík, muž či stařec. Jen dobrá
pohoda z možnosti darovat. Příležitost pro všechny.
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Číslo 17

vyvolávací cena 2 500 Kč

Číslo 18

Českobudějovické dominanty
vyvolávací cena 2 500 Kč

Rozměr: 450x625 mm
Patron: Irma Holická, obchod U Dvou Lvů - dárky,
šperky Jindřichův Hradec

Rozměr: 450x625 mm
Patron: Ing. Václav Sejk, obchodní ředitel firmy EDIKT a. s.
Komentář patrona: Jako budějovičáka mě okamžitě zaujal obrá-

Komentář patrona: Přála bych si, aby visel někde, kde
ho bude vidět hodně lidí, protože jsem přesvědčená, že
by krásným způsobem připomínal, že dodržování tradic je
moc hezká věc nejenom o vánocích.

zek „Českobudějovické dominanty“. Troufám si říct, že většina z nás
městské dominanty už téměř nevnímá. Kdy naposled jsme se zastavili uprostřed náměstí a sledovali hladinu Samsonovy kašny, nebo
nebo jsme zvedli oči k Černé věži a kostelu sv.Mikuláše, nebo na druhé straně náměstí vnímali krásu radniční fasády? Díky tomuto obrazu
bude mít jeho budoucí majitel hlavní dominanty Českých Budějovic
neustále na očích.

Číslo 19
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Vánoční tradice – házení střevícem

Loučení se zimou

vyvolávací cena 1 800 Kč

Číslo 20

Architektura

vyvolávací cena 1 300 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Alena Pancerová, šéfredaktorka Deníku Jižní
Čechy

Rozměr: 345x495 mm
Patron: Jitka Nováčková, Česká Miss 2011

Komentář patrona: Nemám ráda loučení. Obyčejně se
raději vytrácím, než bych říkala sbohem. A to i přesto,
že odcházení předznamenává znovu příchod, tedy věc
slibně pozitivní. Jsem ráda za každé nové jaro.

Komentář patrona: Domečky, které už před třemi lety namalovala Lucinka, hned upoutaly mou pozornost. Možná
pro mou vášeň k historickým budovám, možná pro svou
odlišnost. A Vás?

Číslo 21

U maminky

vyvolávací cena 1 600 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Rodako, rodinná databáze kontaktů, Martin
Mynář, jednatel
Komentář patrona: Obraz „U maminky“ mne oslovil, jelikož z něj vyzařuje rodinná pohoda, klid a štěstí a tak by
tomu mělo být v každé rodině.

Číslo 23

Muzikant pod stromem
vyvolávací cena 1 600 Kč

Rozměr: 295x420 mm
Patron: Zbyněk Mrvík, jednatel MK Fineco, a. s.
Komentář patrona: Z obrázku „Muzikant pod stromem“
přímo září svoboda a bezstarostnost. V našich uspěchaných dnech naplněných odpovědnými úkoly zbývá jen
málo svobodných a bezstarostných chvil. Tak si zkusme
s tímto obrazem několik takových okamžiků dopřát.

Číslo 22

Žena v brýlích

vyvolávací cena 1 000 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Komentář: Trochu přísná, ale sympatická. Učitelka?
Maminka? Určitě nás má ráda. Co chce říci? Obrázek pro
toho, kdo má rád tajemství.

Číslo 24

Cikánská svatba

vyvolávací cena 1 800 Kč

Rozměr: 295x420 mm
Patron: Bc. Ivana Kerlesová, jednatelka PR agentury
KOMUNIK s.r.o.
Komentář patrona: Když se cikáni berou, tak je jaksepatří
veselo. Když cikáni milují, tak se vším všudy. A když slaví,
tak s velkou vervou. S trochou nadsázky snad mohu uvést,
že jako „na cikánské svatbě“ to mnohdy vypadá i u nás
doma. Vášeň z tohoto obrázku doslova čiší, proto bych ho
doporučila všem lidem, kteří potřebují trochu povzbudit.
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Číslo 25

Slavnost na náměstí
vyvolávací cena 1 900 Kč

Rozměr: 450x625 mm
Patron: František Gaier, majitel společnosti Autodoprava
Gaier s.r.o. Prachatice
Komentář patrona: Obrázek se mi moc líbí, protože Arpida
působí hlavně v Českých Budějovicích a na obrázku je kašna, jedna z dominant budějovického náměstí.

Číslo 27
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Sličná indiánka

vyvolávací cena 1 100 Kč

Číslo 26

Tanec pod širým nebem

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Jana Kuboušková

vyvolávací cena 1 400 Kč

Komentář: Je to určitě veselá muzika, která roztančila tento
pár. Ona a On jsou šťastni. Můžete být i Vy.

Číslo 28

Setkání při měsíci

vyvolávací cena 1 800 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Jan Šmidmayer, jednatel G-PROJECT, s.r.o.

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Filip Pekárek, ředitel Stezka korunami stromů Lipno

Komentář patrona: Vybral jsem si tento obraz, protože indiány obdivuji již od svého dětství. Už jako malý jsem sbíral všechny figurky indiánů a nechtěl jsem si hrát s ničím
jiným, než s nimi. Byla to moje vášeň a tato vášeň, i když
už v trochu omezené míře, mi vydržela dodnes. Proto bych
si přál, aby tento krásný obraz obohatil mou indiánskou
sbírku.

Komentář patrona: Obraz mne zaujal veselou náladou,
pozitivní energií a tím i tematickým spojením obrazu se
Stezkou korunami stromů. Celé léto zde probíhaly noční prohlídky, které byly díky letošnímu počasí provázené
jasnou oblohou. Ihned při pohledu na malbu, mi vyvstaly
vzpomínky na tyto večery spojené s krásnou atmosférou
těchto nočních procházek. Obraz doporučuji pozitivním lidem s romantickou povahou.

Číslo 29

Velikonoce

vyvolávací cena 1 900 Kč

Manželský slib

Číslo 30

vyvolávací cena 2 000 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: manželé Iva a Michal Pavlíčkovi

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Mgr. Jan Štifter, šéfredaktor časopisu Barbar

Komentář patrona: Obrázek Velikonoce je o radosti. Je
o jaru, o setkávání a o tradicích, které nám předali naše mámy
a tátové. My bychom je měli uchovat a předat dál našim dětem a vnoučatúm. V tradicích jsou naše pevné kořeny, mají
v sobě lásku, pokoru, sdílení a svazují generace. To platí
i o Andělské aukci. Obrázek Velikonoce je velmi krásný a každého potěší. Rozverný koledník vyloudí úsměv i na Vaši tváři.

Komentář patrona: Jeden z největších slibů, jaké kdy člověk může dát. Víra v druhého i v sebe, že pronesená slova lze
tesat do kamene, že překonají věčnost. Obrazem Manželský
slib proudí odvěká víra ve společnou budoucnost, ve tvářích je očekávání a všude kolem radost, proměněná do barev
a květin. Velká chvíle na malém papíře - možná pomůže ke
štěstí těm, kteří chtějí dělat radost jiným.

Číslo 31

Dívčí mejdan

vyvolávací cena 1 600 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Arnošt Petráček. mistr světa v plavání handicapovaných sportovců, www.arny-petracek.cz
Komentář patrona: Je fajn, když se děvčata a kluci dokážou odlepit od svých počítačů a jít se společně někam bavit. Mám velké štěstí, že moji kamarádi a kamarádky jsou
hraví, rádi se baví a při tom ještě dokáží pomoct i druhým.
Jsem s nimi moc rád. Obraz doporučuji všem, kteří mají
rádi dobrou zábavu. Mejdan s děvčaty je zkrátka nejlepší.

Třikrát jinak a pořád stejně
Číslo 32

vyvolávací cena 3 000 Kč

Rozměr: 885x420 mm
Patron: manželé Čepičkovi
Komentář patrona: Obraz bychom přáli tomu, kdo má rád
modrou barvu, čistotu, romantiku a to hned třikrát!
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Číslo 33

Číslo 34

Mikulášská nadílka
vyvolávací cena 1 600 Kč

Rozměr: 625x420 mm
Patron: Zuzana Pecková, ředitelka Jihočeské televize, a. s.

Rozměr: 420x297 mm

Komentář patrona: Tento obrázek jsem vybrala pro jeho
originální techniku a zajímavou kompozici, která ale nezapře rukopis nadaného dětského výtvarníka. Obrázek na mě
i díky výběru barev působí velmi optimisticky a ihned mě zaujal. Doporučila bych ho do kteréhokoliv interiéru, kde chce
jeho majitel umocnit předvánoční atmosféru.

Komentář: A máme je tu všechny pohromadě. Mikuláš a anděl s porozuměním sledují jančení čertíků. Jsou připraveni
ukončit jejich neplechy. Obrázek pro ty, co milují chvíle napětí
a (ne)pořádek.

Číslo 35
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V Betlémě

vyvolávací cena 2 500 Kč

Artista na koni

vyvolávací cena 1 200 Kč

Číslo 36

Masopust na vsi

vyvolávací cena 2 500 Kč

Rozměr: 420x297 mm
Patron: Aukční síň Procházka s.r.o., České Budějovice

Rozměr: 625x450 mm
Patron: Ing. Miloš Kratochvíl, CONDUCO a.s.

Komentář patrona: Tady je to varietóóó. S úžasnou lehkostí předvádí všichni, co se naučili. Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Pro všechny, kteří milují svět umění,
svobody a fantazie.

Komentář: Pořádné hody před půstem. Maškarádi, klibna
(šiml, kobyla), basa. Musíme se najíst, napít, zatrdlovat. Pak
bude načas maso pryč. Inu, to je život.

Číslo 37

Co větev to vrána

vyvolávací cena 1 900 Kč

Rozměr: 435x435 mm
Patron: Mgr. Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad
Komentář patrona: Anděl, který si vybere tento obraz,
bude určitě člověkem vřelým, empatickým. Člověkem, který
je společenský a rád se obklopuje podobnými lidmi jako je
on sám. Člověkem, který má smysl pro tým a sounáležitost.

Číslo 39

Vánoce u prarodičů
vyvolávací cena 1 700 Kč

Číslo 38

Energie ze stromu

vyvolávací cena 2 500 Kč
Rozměr: 430x440 mm
Patron: Ing. Jiří Heřman
Komentář patrona: Obrázek ukazuje, jak je svět spletitý
a možná složitý, ale tím zároveň krásný a plný síly a optimismu. A kdo se do něj umí zadívat, té energie se mu
dostane. Doporučoval bych ho každému, kdo nějakou
energii do sebe dostat potřebuje – má jí na rozdávání a je
nevyčerpatelná.

Číslo 40

Vítání jara

vyvolávací cena 1 800 Kč

Rozměr: 420x297 mm
Patron: Jana a Jan Zahradníkovi

Rozměr: 450x625 mm
Patron: Rotary Club České Budějovice

Komentář patrona: Kdo z dětí se netěší na druhé Vánoce
u babičky a dědy. Na dárky, které najde po Štědrém dnu
pod jejich stromečkem. I u nás je to podobné, navíc v dědečkovi na obraze se trochu poznávám. Majitelům obrazu
přejeme, aby si také mohli užívat vnoučat, té krásné radosti, která dělá stáří snesitelným.

Komentář patrona: Obraz „Vítání jara“ od Barbory
Sedláčkové je plný světla, krásných jarních barev a šťastných lidí. Není divu, zima skončila a přichází jaro, čas
lásky a naděje. Lásku a naději nacházejí v Arpidě všichni, kteří tam přicházejí. Patří jí za to dík. Pro Rotary Club
České Budějovice je velkou ctí, že může patřit mezi její
podporovatele.
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Mediální partner:

Partneři aukce:

Andělé existují díky Vám.

Děkujeme, že do toho jdete opět s námi.

www.andelskaaukce.cz

