ZAJÍMÁ VÁS, JAK A KDE OBRÁZKY VZNIKAJÍ?
KDE HLEDAJÍ AUTOŘI INSPIRACI?
JAK DLOUHO TAKOVÝ OBRAZ VZNIKÁ?
KDO STOJÍ ZA ZRODEM ATELIÉRU V ARPIDĚ?
Na tyto otázky a ještě více odpovídá Mgr. Alena Jankovská, zakladatelka a učitelka ateliéru
Artateliér centra ARPIDA v Českých Budějovicích vznikl
před 20 lety. Oslovil mě tehdejší ředitel centra, můj manžel.
Požádal mne o vytvoření koncepce ateliéru a o jeho vedení.
Měla jsem už dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi se zdravotním postižením, učila jsem totiž v tehdejší Zvláštní škole
v Českém Krumlově.
Díky získaným zkušenostem se mi podařilo vyvinout speciální didaktické přístupy, jejichž cílem je prožité, aktivní
a optimistické tvoření dítěte, směřující k estetickému výsledku. Cílem práce v ateliéru je proto nejen podpora rozvoje
motoriky, myšlení, vytváření pracovně volních návyků, sebeobsluhy, schopnosti spolupráce, tolerance nebo seznámení
s různými výtvarnými technikami a materiály. Děti jsou především vedeny k prožitku ze své výtvarné tvorby a k estetickému vnímání světa. Získávají tak zkušenost, že na základě
poctivé a vytrvalé práce mohou dosáhnout a zažít úspěch,
a to i přes své zdravotní postižení. Ateliér tedy pracuje především na artefiletickém základě.
Za 20 let existence ateliéru jím prošlo více jak 50 dětí se
zdravotním postižením. Jejich obrázky tvoří výzdobu centra
ARPIDA, nemocnic, bank a jiných institucí. Děti měly možnost prožít i s rodiči své úspěchy na vernisážích, výstavách,
soutěžích, atd. Opakovaně jsem poznala, že i pro rodiče je
úspěch jejich dětí povzbuzením a dělá jim radost. Dětská
dílka propagují Arpidu i formou novoročenek, kalendářů,
ilustrací, suvenýrů, ale především svýmí úspěchy v mezinárodních výtvarných soutěžích. Velkým úspěchem je stříbrná medaile Vojty Vrány ve World Children's Picture Contest
v Japonsku. Máme ocenění z výtvarných soutěží Evropa ve
škole, dlouhodobě se účastníme mezinárodní výtvarné soutěže LIDICE ( dříve Lidická růže ), ve které jsme nasbírali více
než 40 medailí a bezpočet čestných uznání. Oceněné práce
potom putují po výstavách po celém světě.
Arpidě významně pomáhají i obrázky dětí vydražené na
Andělských aukcích, které se tak vlastně staly velmi milou
adventní tradicí.
Zadíváme-li se na obrázky, zjistíme, že zachycují obyčejný život, lidové tradice, přírodu, fantazii. Zachycují i osobní
prožitky a především jsou optimisticky laděné. Jsou podávány rúznými technikami. Dominuje kresba různými materiály,
přistupuje malba a kombinace s dalšími technikami, především voskovou rezervou. V poslední době jsou hitem rozmývatelné pastely.
Výběr námětu, techniky i samotnou motivaci často ovlivní
momentální i individuální situace. Mnohdy se se stane, že ve
stejné lekci děti pracují s různými náměty i materiály, protože
nepracují stejně rychle. Záleží to na stupni zdravotního postižení, na věku, unavitelnosti dítěte, apod. Vždyť v ateliéru
pracují děti různého věku - od předškolního až po dospělý
věk (18 až 20 let nebylo žádnou výjimkou). V ateliéru mnohé
děti pracovaly i 10 let, tedy po celou dobu docházky do centra ARPIDA. Některé práce vzniknou rychle i během jedné
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lekce. Ale především ty velkoformátové ( A 2 - A 1 ) vznikají
i několik lekcí, tedy měsíc i dva.
To všechno klade velké nároky na vedení, profesionalitu, invenci a empatii učitele, resp. vedoucího výtvarného
ateliéru. Důvěru dítěte a jeho ochotu nechat se motivovat
a vést je významně ovlivněno nadšením a zapálením učitele a jeho schopností přenášet své nadšení na tvořící dítě.
Schopnost vcítění se a vzájemné porozumění vytvářejí nezbytnou důvěru mezi učitelem a dítětem a otevírají vrátka do
dětské duše.
Každé dítě si přináší svůj příběh. Za 20 let práce v ateliéru jsem zjistila, že s každým dítětem se dá výtvarně pracovat a že každé dítě může být nějakým způsobem úspěšné.
Ohlédnu-li se zpět, vzpomenu si na některé výraznější
osobnosti, jako je Vojta Vrána se svou specifickou technikou, upovídanou pusou a kuchařským talentem, Terezka
Kratochvílová, která během ateliéru vyrostla ve slečnu kreslířku, Lucka Křemenská se svými holčičími i vážnými starostmi. A co teprve skromná a šikovná Bára Lenková nebo
muzikálně nadaná Nadějka Průšová. Talentovaná a něžná
Barča Sedláčková dokonce své práce z ateliéru vystavovala
na svých vlastních výstavách. A z těch dětí, které navštěvovaly ateliér před více lety, např. Verunka Kampošová, Štěpán
Klabouch, Jirka Bořil, Janička Radová nebo výborný kreslíř Petr Mašek, který často vykřikoval, že protestuje, když se
mu něco nelíbilo... ale i mnoho dalších šikovných a milých
dětí.
Ano, výtvarný ateliér zažil hodně dětských příběhů, bolístek a přání. Práce s těmito dětmi obohatila i mě tím, že jsem
mohla ovlivnit a sledovat jejich výtvarný vývoj, sdílet jejich
úspěchy a radosti a že mi bylo dovoleno nahlédnout do jejich krásných úžasných srdcí.

Předmluva pana Mgr. Ing. Marka Wohlgemutha,
ředitele centra ARPIDA České Budějovice
Vážení přátelé centra ARPIDA,
těší mne, že doba adventu s sebou nese znamení sounáležitosti, touhy být někomu andělem a doufání, že i můj anděl je
nablízku. Pro nás jsou těmito anděli všichni, kteří si položí otázku: „Nepotřeboval by někdo mojí pomoc?“. My na tuto otázku
odpovídáme: „Ano, my potřebujeme Vaší pomoc, jsme za ni
vděčni a na oplátku Vám nabízíme kousek kouzelného dětského světa“. To, co můžete zahlédnout, je často v oblasti snění
o cizích krajích, malých a velkých světech obyčejných věcí, tajemství tradice a to vše s příchutí svobody dětského pohledu
a tahu štětcem. Přejeme všem poutníkům tímto světem zastavení a pokoj. Děkujeme všem dobrým andělům za blízkost
a pomoc a doufáme, že i my budeme Vám touto bytostí.
Centrum ARPIDA již 21 let nabízí pomoc všem lidem, kteří nesou tíhu tělesného a kombinovaného postižení. Snažíme
se tuto pomoc nabízet v ucelené podobě zdravotnických,

sociálních a vzdělávacích služeb a zejména s lidským přístupem
a pohledem na konkrétního člověka. V tomto snažení nám již
7 let pomáháte formou Andělské aukce Vy - lidé a firmy dobré vůle.
Letošní dary získané v Andělské aukci bychom rádi použili
na podporu hlavní činnosti centra ARPIDA, o.s., a dále na zajištění nutné rekonstrukce bezbariérových přístupů a příjezdů
v centru ARPIDA a existenčně nutnou rekonstrukci elektrických sítí a zařízení.
Předem Vám děkuji za Vaši pomoc. Děkuji dětem za jejich
dílo a všem, kteří je na této cestě vedou, a těším se na zajímavé setkání s Vámi.
Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth
ředitel centra Arpida České Budějovice

www.andelskyvecer.cz
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Program VII. ročníku charitativní Andělské aukce, která se koná v pondělí
15. 12. 2014 v hlavním sále DK Metropol České Budějovice.

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
přestávka
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
15.12.2014 od 17:00 hodin v předsálí.
Vstup do sálu bude umožněn zaregistrovaným účastníkům
nebo hostům pozvaným pozvánkou.
Zájemce o dražbu si vyzvedne u vstupu do sálu dražební
číslo.
Registraci je možno provést do 15.12.2014 do 15:00 hodin
i na internetových stránkách www.andelskyvecer.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!
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Aukční síň Procházka spol. s r.o.
České Budějovice

Číslo 1

Sloní stádo

vyvolávací cena 2 500 Kč

Rozměr: 878x625 mm
Patron: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Komentář patrona: „Sloní stádo“ je krásný barevný obrázek, který jistě přinese úsměv každému, kdo se na něj podívá. Z obrázku vyzařuje klid, štěstí a pohoda. Sloni mají
mírumilovnou povahu, ale zároveň toho spoustu na svých
bedrech unesou a jsou také symbolem stability a síly. Proto
bychom tento unikátní obrázek rádi doporučili někomu, kdo
alespoň na pár chvil potřebuje zapomenout na každodenní
strasti a problémy.

Číslo 3

Parní omnibus

vyvolávací cena 1 800 Kč

Rozměr: 622x450 mm
Patron: Filip Habr, kapitán týmu Volejbalového klubu
JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Komentář patrona: Líbil se mi tento obraz, protože my
toho také hodně nacestujeme a na obrázku je „cestování“
nádherně zobrazené.

Číslo 2

Kamarádi v lese

vyvolávací cena 2 000 Kč

Rozměr: 858x608 mm
Patron: František Gaier, majitel společnosti Autodoprava
Gaier s.r.o. Prachatice
Komentář patrona: Tento obrázek jsme si vybrali proto,
protože nám připomíná soudržnost, kterou máme s kamarády z Arpidy.

Číslo 4

Čert s partou

vyvolávací cena 2 000 Kč

Rozměr: 497x457 mm
Patron: Pavel Dolanský, předseda představenstva společnosti EDIKT a. s.
Komentář patrona: Ten obrázek se mi líbí, protože z něho
vyzařuje veselí, bujarost a očekávání, jaká překvapení přinese adventní čas a zejména Štědrý den. Téměř v každé společnosti, skupině nebo partě se najdou lidé veselí,
smutní, hodní, méně hodní, vlidní-méně vlídní. Takže autor vlastně ve svém obrazu zachytil svým způsobem vzorek
nás a naší společnosti.
www.andelskyvecer.cz
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Číslo 5

Prasečí rodinka

vyvolávací cena 1 800 Kč

Rozměr: 593x420 mm
Patron: Ing. Petr Holba, ředitel DK Metropol České
Budějovice
Komentář patrona: Jakmile jsem se zahleděl do očí prasečí maminky, bylo rozhodnuto o výběru obrazu, jehož se
v letošním roce stanu patronem. Všem přeji, aby byli spokojení jako prasátka na obrázku.

Číslo 7

6

U babičky ve spíži

vyvolávací cena 3 500 Kč

Číslo 6

Žirafy v noci

vyvolávací cena 3 000 Kč

Rozměr: 680x335 mm
Patron: Restaurace McDonald´s v JČ, v zastoupení
Michala Mládka
Komentář patrona: Obrázek opět vybrala dcera Laura
a letos jí pomáhal i syn Oliver, který na mou otázku, proč se
mu obrázek líbí, reagoval prostě dětsky: „Protože je strašně
krásný.“ A to opravdu je.

Číslo 8

Blondýny s pávem

vyvolávací cena 2 000 Kč

Rozměr: 450x622 mm
Patron: Jana Prokopcová, Žena regionu 2013 Jihočeský kraj

Rozměr: 450x622 mm
Patron: Jitka Nováčková, Česká Miss 2011

Komentář patrona: Tento obraz bych doporučovala každému, kdo má, stejně jako já, krásné vzpomínky na bezstarostné prázdniny strávené u milované babičky.
Hlavně na její neskutečné dobroty, které uměla vyčarovat
ze zásob ve špíži.

Komentář patrona: Ne že bych, záměrně nadržovala
blondýnkám, ale v obraze od Alenky můžete najít mnohem
víc než jen dvě dívky a krásného páva. Já v něm vidím i radost, přátelství a souznění s přírodou, proto u mě zvítězil.

www.andelskyvecer.cz

Číslo 9

Sklizeň ovoce

vyvolávací cena 2 500 Kč

Rozměr: 455x502 mm
Patron: Hana Adámková, majitelka realitní kanceláře
Komentář patrona: Vybrala jsem si obraz číslo devět
s názvem Sklizeň ovoce, protože právě teď, na konci roku,
sklízíme plody své celoroční píle. Horoskop: Vodnář zasívá,
ostatní sklízejí. Feng šuej – mísa s ovocem podporuje hojnost. Živly – červená podporuje oheň. I vy můžete podpořit
svou hojnost – zdraví, lásky, přátel, peněz – umístěním tohoto obrazu do levé části naproti vchodu do místnosti.

Číslo 11

Princ Bajaja

vyvolávací cena 1 600 Kč

Rozměr: 418x295 mm
Patron: Karel Pražák, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Číslo 10

Pracovití zemědělci

vyvolávací cena 1 200 Kč
Rozměr: 454x485 mm
Patron: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Komentář patrona: Rád jsem opět přijal nabídku stát se jedním
z patronů tradiční Andělské aukce ve prospěch českobudějovického
centra ARPIDA. V rámci toho jsem si pak z pestré nabídky vybral obraz nazvaný Pracovití zemědělci. Proč? Jižní Čechy jsou přece krajem
pracovitých lidí a krajem zemědělským. Krajem malebných vesnic,
kde to žije, krajem lesů, vod i strání, krajem nejkrásnějším. Věřím, že
i proto si obraz najde svého kupce, který tím podpoří bohulibý projekt
jeho organizátorů.

Číslo 12

Cirkusová manéž

vyvolávací cena 1 400 Kč

Rozměr: 622x450 mm
Patron: Svatupluk Karásek, disident, politik, básník,
spisovatel, písničkář, evangelický farář
Komentář patrona:
V žití tvém přibejvá dalších let.
Nečekej nejhorší naposled.
Bůh na sklonku tvého dne dá ti víno výborné.
Výborné víno až naposled.
Text z písně Kázání o svatbě v Káni galilejské

www.andelskyvecer.cz

7

Číslo 13

Schovaný slon

vyvolávací cena 3 000 Kč

Rozměr: 700x700 mm
Patron: Ing. Miloš Kratochvíl, CONDUCO a.s.
Komentář patrona: Slon je obecně symbolem štěstí přeji tedy novému majiteli obrazu, ať mu štěstí přinese!
Slon je zároveň symbolem paměti a věrnosti - slon jde
vždy svému blízkému na pomoc. Ať i tento slon je pomocí
dětem v Arpidě.

Číslo 15

8

Zimní náves u rybníka
vyvolávací cena 2 000 Kč

Číslo 14

Svatý příběh

vyvolávací cena 2 000 Kč

Rozměr: 590x420 mm
Patron: Ing. Milan Uttl, prezident Rotary klubu České
Budějovice
Komentář patrona: Tento obrázek je opředen vírou v lásku a porozumění mezi námi. Nádherný příběh, který si jistě
najde svého obdivovatele, kterému přeji, ať si jeho pohodu užívá co nejdéle.

Číslo 16

Indiánští manželé

vyvolávací cena 1 900 Kč

Rozměr: 420x295 mm
Patron: Ing. Bohumír Blažek, výkonný ředitel KUBOUŠEK s.r.o.
Komentář patrona: Často se stává, že z obchodních nebo sou-

Rozměr: 635x340 mm
Patron: MgA. Michal Trpák Art
Komentář: Jednoznačně mě zaujal obraz Indiánští manželé, snad

kromých důvodů cestujeme a trávíme čas na mnoha místech světa.
Nejraději se ale vracíme tam, odkud pocházíme, kde je náš domov,
do jižních Čech. Obrázek Zimní náves u rybníka ukazuje typické znaky selského baroka, charakteristické pro jihočeskou vesnici, s návsí
a rybníkem. V hladině rybníka se celý obraz zasněžené a tiché návsi
odráží a vytváří tím prostor pro snění a představivost. Klid, který z obrazu vyzařuje, je právě tím, co v dnešní uspěchané a zrychlené době
tolik potřebujeme.

proto, že mě vždy lákaly a lákají exotické země, že jsem v minulosti
navštívil Indii a severní Ameriku, ale především mají indiánští manželé
výraz, jsou výborně kompozičně umístěni do formátu a námětem jsou
lidské tváře, které jsou často i pro mě námětem v mé tvorbě.
Obraz nelze doporučit, ten si musí pro sebe někdo objevit, nebo obraz si musí objevit někoho tak, že na něj udělá dojem ať už vizuální
nebo osloví diváka svým příběhem.

www.andelskyvecer.cz

Rozkvetlý kočičí strom

Číslo 17

vyvolávací cena 2 500 Kč

Zelenooké slečny

Číslo 18

vyvolávací cena 2 500 Kč

Rozměr: 430x440 mm
Patron: Vinárna Solnice České Budějovice

Rozměr: 590x420 mm
Patron: manželé Pavlíčkovi

Komentář patrona: Každý muž má trojí úkol. Postavit
dům, zasadit strom a zplodit syna. Dům zabydlet a syna
zplodit se svou kočkou. Chlap z téhle zahrady svou kočku miluje. Má totiž tolik tváří a podob, kolika strom zahraje
barvami během roku. Je-li muž se svou kočkou spokojen,
nemusí hledat za plotem jiné kočky. Je to pak nejšťastnější muž na světe.

Komentář patrona: Obrázek dívek s věnci na hlavě, nám
připomněl naše dvě nevěsty. Připomněl milé rituály, které
se oživily na svatbách, a které se linou generacemi. Dívky
a mladé ženy vyzařují něhu, radost, ženskost a lásku, díky
které jsou šťastné nejenom ony, ale i muži a děti. Obrázek
pohladí a potěší.

Číslo 19

Pruhované kočky na slunci
vyvolávací cena 1 700 Kč

Číslo 20

Českobudějovická kašna
vyvolávací cena 3 000 Kč

Rozměr: 590x420 mm
Patron: Ženy 2014

Rozměr: 450x435 mm
Patron: Jan Šmidmayer, jednatel G-PROJECT, s.r.o.

Komentář patrona:
Nemáte-li kočky živé,
kupte si teď tyto snivé.
Nesou vám radost a zdraví zkrátka,
pro vás i vaše batolátka.
Kočky jsou vhodné do každé rodiny,
nešetřte v kapse vaše koruny!

Komentář patrona: Každý den se dívám z okna své kanceláře na Samsonovu kašnu, kam lidé házejí mince pro
štěstí. Kašna je tak pro mne symbolem štěstí, které přeji
i dětem z Arpidy.

www.andelskyvecer.cz
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Číslo 21

Krasobruslařky amatérky
vyvolávací cena 1 700 Kč

vyvolávací cena 3 000 Kč

Rozměr: 295x420 mm
Patron: manželé Čepičkovi

Rozměr: 420x295 mm
Patron: Ing. Jiří Heřman

Komentář patrona: Obrázek krasobruslařek nás zaujal
svým půvabem a ladností a doporučili bychom ho lidem,
kteří mají rádi v životě pohyb a volnost.

Komentář patrona: Kočičí svět je záhadný, nikdo s jistotou neví, co se za těma zkoumavýma očima krásné šelmičky odehrává. Ale jestli za ně někdo trochu umí nahlédnout,
je to určitě Barča. Proto po tomhle obrázku zatouží všichni,
kdo kolem sebe nějakou kočku mají – jedno, zda mourovatou, bílou nebo třeba modrou, to, co obrázek tak krásně
říká, mají všechny společné.

Číslo 23

Výlov rybníka

vyvolávací cena 1 900 Kč

Rozměr: 590x420 mm
Patron: AF Spedition s.r.o., Alois Frühbauer, jednatel
Komentář patrona: Člověk se v životě raduje i z malých
úlovků, ale pokud se podaří chytit něco velkého, radost
z úspěchu je mnohonásobně vyšší...
Proto přejeme Arpidě na aukci jen samé velké úlovky!
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Modré kočky

Číslo 22
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Číslo 24

Dámy s ovocnými klobouky
vyvolávací cena 3 000 Kč

Rozměr: 590x420 mm
Patron: Denisa Domanská, Česká Miss World 2011
Komentář patrona: Tyto obrazy mi připomínají nejhezčí
chvíle mého dětství. Toulaly jsme se s kamarádkami u babičky zahradou plnou voňavého ovoce a barevných květin.
Hrály jsme si na princezny, dávaly si třešně za uši, pletly
věnečky do vlasů. Nakonec jsme si na všech těch dobrotách pochutnávaly.

Číslo 25

Motorkářská vyjížďka
vyvolávací cena 2 500 Kč

Číslo 26

Safari vyhlídka

vyvolávací cena 3 000 Kč

Rozměr: 560x700 mm
Patron: Ing. Jan Trsek, TexColor Č. Budějovice

Rozměr: 700x780 mm
Patron: Eva a Jan Štifterovi, časopis Barbar

Komentář patrona: Autorovi se na obrazu skvěle podařilo zachytit atmosféru pohodového dne na dvou kolech. Myslím, že tento obraz bude chtít mít doma každý
motorkář.

Komentář patrona: Jsou tak vysocí, že vidí všude a že
je nelze přehlédnout. Svítí ve tmě. Nejúspornější žárovka,
která dokáže prosvítit byt a nikdy nezhasne. Dětské oči
a dětská duše ve své největší čistotě, lampión vypuštěný
na nebe s nejupřímnějším přáním. Safari vyhlídka je branou do světa, kde vždycky bylo hezky, ale už do něj vcházíme ztěžka, protože jsme vyrostli.

Číslo 27

Vrcholné číslo

vyvolávací cena 1 700 Kč

Číslo 28

Krocan a slepice

vyvolávací cena 1 900 Kč

Rozměr: 420x295 mm
Patron: Ing. Eliška Richtrová, šachová velmistryně

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Renata Štolbová, akademická malířka

Komentář patrona: Člověk si někdy připadá, že je jako
“v cirkuse”. Jenže tenhle je šťastný a veselý, a tak by to
mělo být!

Komentář patrona: Tentokrát nebylo rozhodování tak těžké. Vybrala jsem malíře Mildu, jehož babičku a i jeho příběh znám. Mildovy obrázky mám moc ráda a přeji mu,
aby neztratil nic ze svého nadšení z malby a jeho tvořivost
zústala živá.

www.andelskyvecer.cz
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Číslo 29

Veselé Velikonoce

vyvolávací cena 2 000 Kč

Rozměr: 420x590 mm
Patron: manželé Šebkovi

Jarní louka

vyvolávací cena 1 900 Kč

Rozměr: 420x590 mm
Patron: JUDr. Božena Kučerová, Ph.D., ředitelka pobočky

Komentář patrona: Jít na aukci jako laik je výhoda. Nejste
povinni se držet oficiálního vkusu. Proto v předvánočním
čase očekáváme Velikonoční vzkříšení našeho života, lásky a souznění.

Číslo 31

Číslo 30

Všude zebry

vyvolávací cena 3 000 Kč

Rozměr: 880x625 mm
Patron: Ing. Martin Krupauer, Atelier 8000, spol. s r.o.

Č. Budějovice a Plzeň Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Komentář patrona: Na obraze vidíme končící zimu symbolizovanou množstvím vody z rozbředlého sněhu a jasné,
svěží barvy, které přináší nastupující jaro. Je v něm uvolnění,
pohoda, ale i radostné očekávání z přicházejících dnů příštích. Co více si přát? Obraz se bude hodit všude tam, kde
chceme vytvořit klidnou a uvolněnou atmosféru.

Číslo 32

Čtyři roční období

vyvolávací cena 3 000 Kč

Rozměr: 480x680 mm
Patron: Filip Pekárek, ředitel Stezka korunami stromů
Lipno
Komentář patrona: Malby mají stejný motiv a i přes to
se zcela liší detaily, kdy se nemusí znát název a téma je
každému jasné.
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Neobvyklé přátelství

Číslo 33

vyvolávací cena 3 500 Kč

Rozměr: 622x450 mm
Patron: Tým skupiny DfK Group a.s.
Komentář patrona: Každé přátelství vyžaduje své! S někým je málo vidět se každý druhý den, někdy i jedna
předvánoční návštěva stačí na celoživotní přátelství. A pak
je tu hodně náhodných setkání, která vám zůstanou v hlavě, protože byla něčím výjimečná. Takové je naše přátelství s Andělskou aukcí. Je neobvyklé a hodně smysluplné.
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a neobvyklých přátelství.

Číslo 35

Spokojený traktorista
vyvolávací cena 2 000 Kč

Číslo 34

Skákal pes přes oves
vyvolávací cena 1 800 Kč

Rozměr: 420x295 mm
Patron: herec Jiří Mádl
Komentář patrona: Já jsem si vybral obraz Skákal pes
přes oves, protože to je taková věc o které se zpívá.
Několik let znám tuhle písničku, a málokdo tento výjev viděl. Takže já děkuji autorovi za zobrazení.

Číslo 36

Kobylky na námluvách
vyvolávací cena 2 000 Kč

Rozměr: 622x450 mm
Patron: manželé Procházkovi

Rozměr: 858x608 mm
Patron: COLNEY s.r.o., výroba a prodej garážových vrat

Komentář patrona: To nám to frčí, to nám to jede, to se
pěkně seje… A za půl roku uvidíme, jak se nám to povedlo!

Komentář patrona: Vybrali jsme si patronát tohoto obrazu
pro jeho originální a poutavý název a celkové propracování
lásky u lučních kobylek. V reálném životě asi nejsou kobylky symbolem vzájemné náklonosti, ale tento obrázek připomíná to, že louka sama je odkazem k romantice. Doporučili
bychom obrázek každému, kdo hledá originalitu a lásku
zárověň.

www.andelskyvecer.cz
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Číslo 37

Krávy při práci

vyvolávací cena 2 500 Kč

Rozměr: 590x420 mm
Patron: Arnošt Petráček, mistr světa v plavání handicapovaných sportovců, www.arnostpetracek.cz
Komentář patrona: Pěkná, pilná stračena a spokojený
hospodář.

Číslo 39

Na pastvě

vyvolávací cena 1 200 Kč

Rozměr: 295x210 mm
Patron: Jitka Kutláková - Rock Cafe Gorila - Rockeři
pomáhají
Komentář patrona: Obraz znázorňuje žirafy, které se pasou

v rozpálené Africké savaně a pojídají akácie. Žirafa je nejvyšší zvíře na světě a tím pádem má také nejvyšší rozhled, ale
také i nadhled nad děním pod sebou, u země. Najíst se je pro
ně velmi náročné. Andělská aukce je úžasná v tom, že pomáhá dětem z Arpidy tvořit a rozvíjet se. Dražitel, který si tento
obraz odnese, bude vždy uspokojen myšlenkou, že pomohl
dobré věci.
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Tančící kašna

Číslo 38

vyvolávací cena 1 800 Kč
Rozměr: 420x590 mm
Patron: Ing. Jiří Svoboda, primátor města Č. Budějovice
Komentář patrona: Líbí se mi tématika pojednaná na obraze – kašna, slunce, pohoda. Hledal jsem v možných obrazech nějakou spojitost s městem České Budějovice. Kašna
sice není Samsonova, ale k městu se určitě hodí. Koupi
bych doporučil každému, kdo má rád kašny, vodu, zvířátka,
slunce. A také tomu, kdo chce obraz v rámu. Poklid a pohoda z obrazu by se měla přenést i do našich hektických životů. A začít můžeme právě tím, že si obraz koupíme.

Číslo 40

U fotografa

vyvolávací cena 2 500 Kč

Rozměr: 840x295 mm
Patron: Fotoateliér Petra Vejskrabová
Komentář patrona: Jaký jiný obraz si může fotografka
vybrat než - U fotografa. Na obrázcích se mi líbí, že autoři
nezapomněli na detaily, které vystihují atmosféru správného atelieru.

VIDEOMAPPING WATERSHOW

VENKOVNÍ OBŘADY POLNÍ DNY

LAVY
VÁNOČNÍ VEČÍRKY FIREMNÍ OS

TĚNÍ AKCÍ
PÁRTY STANY TECHNICKÉ ZAJIŠ

www.borovka.cz
borovka promotion
Riegrova 51
České Budějovice, 370 01
420 724 760 650

Vážení přátelé,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití
vánočních svátků a mnoho pracovních
i osobních úspěchů v novém roce 2015.
Těšíme se na další spolupráci.
Regionální operační program Jihozápad

ZP MV ČR přeje všem
svým pojištěncům
andělskou
pohodu.

www.zpmvcr.cz

Pekelně dobrý tisk
•
•
•
•
•
•

Bakalářské i diplomové práce
Digitální i ofsetový tisk
Grafické studio
Fotoknihy
Pohlednice
Knihařství

•
•
•
•

Kopírování
Kalendáře
Vizitky
Parte

www.herbia.cz, e-shop
Novohradská 16, 370 01 České Budějovice, Tel.: 386 353 008
mail: tisk@herbia.cz

Mediální partner:

Partneři aukce:

Andělé existují díky Vám.

Děkujeme, že do toho jdete opět s námi.
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