IX. ročník
Andělský večer
s charitativní aukcí obrazů ve prospěch
centra ARPIDA České Budějovice
12.12.2016 od 18:00 v DK Metropol České Budějovice
Některé skutečnosti nedokážeme změnit, můžeme jim pouze pomoci.
www.andelskyvecer.cz

Předmluva pana Mgr. Ing. Marka Wohlgemutha,
ředitele centra ARPIDA České Budějovice
Milí čtenáři tohoto katalogu Andělské aukce,
jsme vděčni za zájem o výtvarná díla dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Pevně věřím, že tento zájem je zaměřen i na
těžkosti života lidí z naší cílové skupiny a na Vaši snahu přispět
vlastní pomocí tam, kde ani velké úsilí a přičinění nesrovná handicap a nerovné podmínky a příležitosti. Každá ztráta, ale s sebou nese i nějaký zisk. V případě dětí z ateliéru centra ARPIDA je
to bezesporu schopnost zachovat si dětský pohled na věci kolem nás, radost i z malého úspěchu a vyjádření se vlastními slovy
bez respektu a ohledu na vkus pozorovatele. Vaše případná pomoc pak doputuje jako užitek pro všechny děti a dospělé osoby z centra ARPIDA. Stane se tak prostřednictvím zakoupených
zdravotnických a kompenzačních pomůcek, které z výnosu aukce pořídíme. Na oplátku Vy získáte jedinečný originál dětského
vyjádření a doufám i dobrý pocit pomoci na správném místě.

Předmluva organizátorky
Barbora Povišerové
Vážení Andělé,
psal se rok 2005, já jsem slavila dvanácté narozeniny a mamka místo toho, aby mi uspořádala oslavu, běhala kolem něčeho,
čemu jsem vůbec nerozuměla. V tu dobu si nikdo neuvědomoval,
že stojíme u zrodu krásné tradice, která nás bude doprovázet až
do teď. Tehdy se jednalo o velmi skromné provedení aukce, které
lze s tím dnešním jen těžko srovnávat.
Trvalo další tři roky, než se uskutečnil oficiálně první ročník,
a než se Andělská aukce začala stávat zvyklostí. Nestávala se
však pouze tradicí, ale také mou součástí. Byla důležitým prvkem
mého dospívání, symbolem adventu a já sledovala, jak se stává
pro centrum Arpida čím dál významnější. Nikdy mi nevadilo, že se
celý podzim v naší rodině točí jen kolem aukce. Byla jsem hrdá,
že moje mamka dělá něco takto užitečného.
Kolem aukce je spousta práce a já vím, kolik času jí moje mamka za ty léta věnovala. Byla s aukcí od jejího zrodu až do loňského ročníku, kdy se rozhodla, že organizaci Andělské aukce předá
mně. Tyhle řádky bych proto ráda věnovala právě mamce.
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Centrum ARPIDA v následujícím roce musí řešit velice důležité
priority týkající se cesty našich klientů do samostatného života
se současným nutným rozšířením provozních prostor pro denní stacionář, odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny.
Současně však nesmíme polevit v kvalitě a odbornosti stávajících
služeb. V těchto nelehkých výzvách se nám daří každý rok obstát
pouze s Vaší pomocí a podporou.
Bez ohledu na velikost Vašeho daru a formu podpory Vám
tedy za centrum ARPIDA chci poděkovat za Vaši dobrou vůli
a pomoc, pogratulovat dětem a paní Mgr. Aleně Jankovské
k jejich báječným dílkům a popřát pokojné svátky a šťastný rok
2017.
Za centrum ARPIDA
Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth - ředitel

Především bych Ti ráda vyjádřila svůj obdiv za odvahu, kterou jsi měla, když si se pouštěla do naprosto neznámé a nové
věci. Chtěla bych Ti z celého srdce poděkovat za všechny děti
z Arpidy, kterým si díky Andělské aukci přinesla přes čtyři miliony korun. A v neposlední řadě bych Ti chtěla poděkovat sama za
sebe. Děkuju Ti, že si mě naučila, že život není jen o penězích.
Děkuju, že si mi vždycky věřila a ani na minutu nepochybovala,
že to zvládnu.
Děkuju všem úžasným lidem, kteří se na aukci podílejí. Vaše
nadšení, profesionalita a ochota je to, co dělá tuto akci výjimečnou. Všude v médiích jsou nám prezentovány stále nějaké negativní věci. Já si ale uvědomuju, že svět ještě není tak zkažený,
a že se kolem nás nachází také spousta dobrých lidí, Andělů.
I přes všechnu mojí práci, ale nezáleží na mně. Záleží jen na tom,
kolik lidí se srdcem na pravém místě přijde a podělí se o svou radost s ostatními. A proto děkuji všem Andělům. Bez Vás by se
Andělská aukce nikdy nemohla uskutečnit. Děkuji všem, kteří mi
vždy ochotně pomohli a neotočili se ke mně zády. Moje práce by
bez Vás přišla vniveč. Jen díky Vám všem se z Andělské aukce
stala tradice!
DĚKUJU VÁM VŠEM.
Za Andělskou aukci
Barbora Povišerová

Kdo za ateliérem stojí?
Mgr. Alena Jankovská

narozena v r. 1950, vdaná, 2 dospělé dcery, 4 vnoučata
Vzdělání:
• 1972 Pedagogická fakulta České Budějovice, obor ČJ - VV
• 1978 Pedagogická fakulta UK Praha, obor Speciální
pedagogika
Zaměstnání:
• 1972 - 1974 - ZDŠ Vimperk - učitelka
• 1974 - 1983 - ZDŠ při DPL Opařany - učitelka
• 1984 - 1987 - LŠU Č. Krumlov - učitelka
• 1983 - 2009 - ZŠ praktická Český Krumlov - učitelka, výchovný poradce
• 1994 - dosud - centrum ARPIDA - atelier arteterapie
• 2009 - 2011 - ZSF JU - přednášky, semináře

Kde a jak obrázky
Andělské aukce vznikají?
Arteterapeutický ateliér centra ARPIDA v Českých Budějovicích
vznikl před více než 20 lety. Za tu dobu jím prošlo více jak
50 dětí se zdravotním postižením.
V ateliéru mnohé děti pracovaly i 10 let, tedy po celou dobu
docházky do centra ARPIDA. Při výtvarné práci jsou použité
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, sebe obsluhy,
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. Obrázky tvoří výzdobu centra ARPIDA, nemocnic, bank a jiných institucí. Děti měly možnost prožít i s rodiči
své úspěchy na vernisážích, výstavách, soutěžích. I pro rodiče
je úspěch jejich dětí povzbuzením a dělá jim radost.
Dětská dílka propagují Arpidu i formou novoročenek, kalendářů, ilustrací, suvenýrů, ale především svými úspěchy v mezinárodních výtvarných soutěžích.

Práce s dětmi, účast a ocenění na světových výtvarných
soutěžích:
• World Children´s Picture Contest v Japonsku, v r. 2004
stříbrná medaile, v r. 2006 zlatá medaile.
• Kalendář k 15ti letům spolupráce DC ARPIDA a centra
KERPAPE ve Francii 2008, kalendář pro JE Temelín.
• Od r. 2008 každoroční prosincové charitativní Andělské
aukce dětských výtvarných prací z arteterapeutického ateliéru centra ARPIDA. Účast a ocenění v rámci ARTFESTU.
• Lidická růže (více jak 30 medailí), Socrates – prezentace
v kalendářích, Evropa ve škole – prezentace v kalendářích
Výstavy:
• Putovní výstava dětských obrázků v Bretani v r. 2004, výstava v Lorientu v Bretani v r. 2005, v Linci, Rakousko v r.
2004, vernisáže a výstavy dětských prací v centru ARPIDA.
• Aktivní účast na seminářích zabývajících se arteterapií:
2004 v Českých Budějovicích
2006 v Českém Těšíně
Vlastní výtvarná činnost:
• Opakované výstavy keramiky v Č. Budějovicích,
Č. Krumlově, Prachaticích, Benešově u Prahy, Roudnici nad
Labem, ale i v zahraničí (SRN, Rakousko, Francie)
Zájmy:
• Výtvarná činnost, dějiny umění, cestování, chalupa na
Šumavě
Do letošního ročníku Andělské aukce vytvořili krásné
obrázky tito autoři:
• Matěj Joch, Dominik Orlovský, Eliška Andrlová, Vojtěch
Janča, Alena Andrlová, Miloslav Krejčí, Barbora Lenková,
Adam Zajfert
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Program IX. ročníku charitativní Andělské aukce, která se koná v pondělí
12. 12. 2016 v hlavním sále DK Metropol České Budějovice

Předpokládaný časový program
18:00

20:30

vstup do sálu
vystoupení hudební skupiny KRB z Arpidy
Aukce obrazů - dražba položek č.1 - 32
předpokládaný konec aukce
raut
vydání a zaplacení vydražených exponátů

Prohlídka dražených exponátů je možná v den dražby
12.12.2016 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 12.12.2016 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!

Andělé existují díky Vám!
Aukční síň Procházka spol. s r.o.
České Budějovice

Číslo 1

Býčí zápas

vyvolávací cena 4 000 Kč

Číslo 2

Slon pro štěstí

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 420x297 mm
Patron: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, místopředseda
představenstva GEFOS a.s.

Rozměr: 300x300 mm
Patron: Restaurace Mc Donald`s v Jihočeském kraji, v zastoupení Michala Mládka

Komentář patrona: Bílý anděl, černý býk, pověste si na hřebík. Obraz jako pravý Dalí, odborník i laik
ho chválí. V aukci si ho vydražíte, svoje srdce potěšíte. Býčí zápas v koridě, tak pomůže Arpidě!

Komentář patrona: Obrázek tradičně vybraly naše děti Laura
a Oliver s vysvětlením, že se jim prostě líbí. A navíc je to slon
pro štěstí!

Číslo 3

Šťastní sloni

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 500x270 mm
Patron: Ing. Petr Holba, ředitel DK Metropol Č. Budějovice
Komentář patrona: “V řadě za sebou tři sloníci jdou, ťapají si
trávou cestou necestou, choboty bimbají, ušima plácají, vyšli
prostě do světa a vesele si troubějí... :o)”

Číslo 4

Potápěči

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Arnošt Petráček, zlatý medailista v plavání z paralympijských her v Rio de Janeiru 2016
Komentář patrona: Pro mě jasná volba. Potápěči, to je moje
krevní skupina, nemůžou být bez vody zrovna tak jako já.
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Číslo 5

Motorkářský souboj
vyvolávací cena 4 000 Kč

Postava se psem

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Roman Dvořák, Českobudějovický deník

Rozměr: 297x420 mm
Patron: manželé Procházkovi

Komentář patrona: Tempo života v moderním věku je zběsilé možná stejně, jako může být zběsilá jízda těchto motorkářů. Když se ale na chvíli zastavíme, zjistíme, že i všední chvíle
mohou být kouzelné a poetické. Třeba tak, jako to ukazuje
tento kouzelný obrázek.

Komentář patrona: Miró, slečna Eliška, to jsou naše sluníčka. Sice se to nerýmuje, ale nám se to moc líbí.

Číslo 7

Mona Lisa

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: manželé Čepičkovi
Komentář patrona: Přáli bychom tento obraz milovníkovi
starého umění. Tady bude mít jistotu, že Mona Lisa opravdu
není pravá a tak nedopadne jako císař Rudolf s galerií plnou
potenciálních originálů.
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Číslo 6

Číslo 8

Malá mořská víla

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Pavel Farabauer, jednatel firmy COLNEY s.r.o.
garážová vrata
Komentář patrona: Při pohledu na Malou mořskou vílu nemohu zapomenout na excelentní Libušku Šafránkovou v pohádce na motivy Hanse Christiana Andersena. Tento obraz mi
ji připomněl a vrátil mě zpět do dětství a do těch chvil kouzel a
lásky, která je schopna vše obětovat.

Číslo 9

Mikuláš, čert a anděl
vyvolávací cena 4 000 Kč

Číslo 10

Kašpárkohraní

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 297x420 mm
Patron: manželé Pavlíčkovi

Rozměr: 297x420 mm
Patron: Riegrova 51, České Budějovice

Komentář patrona: Nejdříve bychom chtěli poděkovat všem

Komentář patrona: Pohled na tento krásný obrázek vám pokaždé vyloudí úsměv na tváři. A takový zlepšovač nálady se
hodí určitě každému

dětským malířům z Arpidy, jejich tvorba, jejich krásné obrázky jsou
základním kamenem tohoto večera. Díky nim se Andělská aukce zapsala do našeho adventního času, vedle daleko starších tradic. V rodinném kruhu jsme si vybrali Eliščin obrázek Mikuláš, čert a anděl.
Obrázek se nám jednoduše líbí. Mikulášská tradice je oslavou laskavého a štědrého světce, je stará téměř tisíc let. Je stále udržovanou
tradicí. My bychom to samé přáli Andělské aukci. Ať naše děti malují hezké obrázky a my buďme laskaví a štědří. Krásný adventní čas
všem.

Číslo 11

Krásy Budějovic

vyvolávací cena 4 000 Kč

Číslo 12

Lekníny

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 300x300 mm
Patron: Lukáš Dvořák, šéfredaktor Budějcká drbna

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Miloš Kratochvíl, CONDUCO a.s.

Komentář patrona: Centrum Arpida a Budějce neodmyslitelně patří k sobě. Jsem hrdý na to, že jsem Arpidu v dětských
letech mohl navštěvovat, jsem hrdý na to, že jsem kovaný
Budějčák. Proto bylo takřka samozřejmostí, abych jako šéfredaktor zpravodajského portálu Budějcká Drbna přijal patronství nad obrazem s názvem Krásy Budějovic, který vystihuje
snad vše, co mám na krajské metropoli rád. Navíc se ke mně
hodí nejenom svou velikostí, ale také vztahem, který ke svému rodišti mám. Věřím, že se dostane do správných rukou.

Komentář patrona: Všech 250 motivů leknínů Moneta jsou
dnes nejobdivovanější obrazy na světě, stejně jako tento
250tý prvý motiv bude určitě obdivován a udělá velkou radost.
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Číslo 13

Trpasličí pomocníci
vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 450x500 mm
Patron: Ing. Jan Velikovský, obchodní ředitel společnosti
EDIKT a.s.
Komentář patrona: Obrázek s trpasličími pomocníky jsem si
vybral proto, že každému by se v průběhu roku pár takových
trpaslíčků hodilo. Snad se tedy jeho koupí povede, poslat pomocníky těm, co to nejvíce potřebují.

Číslo 15
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Zelený houslista

vyvolávací cena 4 000 Kč

Číslo 14

Rozjařená

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Ing. Martin Krupauer, Atelier 800, spol. s.r.o.
Komentář patrona: Mám rád rozjařené lidi :-)

Číslo 16

Narození Ježíška

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Ing. Jan Trsek, TexColor České Budějovice

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Eva Čerešňáková, ředitelka soutěže Česká Miss

Komentář patrona: Kdo by nechtěl mít doma „něco od
Chagalla“. Tento obraz skvěle ozdobí každý interiér, něco mi
říká, že se o něj bude velký zájem.

Komentář patrona: Obraz s vánoční tematikou z Betléma
působí nesmírně optimisticky a cítím z něj hodně pozitivní
energie. Narození Ježíše i každého dítěte je pozitivní událostí a je důležité, že Marie, Ježíšek, Josef i anděl na obrázku se
usmívají a vnímají kouzlo okamžiku i nádhernou událost - narození dítěte - s úsměvem na tváři. Vánoce mají své kouzlo,
stejně jak narození Ježíše Krista, a obrázek, který vznikl, určitě kouzelný je.

Číslo 17

Jablkobraní

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 450x450 mm
Patron: Kiss Jižní Čechy
Komentář patrona: Obraz se nám líbí, protože evokuje jaro,
květiny a příjemné pocity.

Číslo 19

Moulin Rouge

vyvolávací cena 4 000 Kč

Číslo 18

Anděl Naděje

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Ing. Ivana Kyselová, marketingový ředitelka skupiny
Kuboušek Group
Komentář patrona: Protože v dnešním světě není nouze
o tmu, jsme rádi, že kolem nás stále existují andělé, přinášející do našich životů světlo a naději. Přejeme vám krásné
Vánoce plné naděje a světla kolem nás i v nás.

Číslo 20

Já a vesnice

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 420x594 mm
Patron: JuDr. Jan Šmidmayer, G-PROJECT, s.r.o.

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Ing. Jiří Heřman

Komentář patrona: Život mé firmy je takový malý kabaret –
denně se potkáváme s mnoha zajímavými lidmi, sdílíme s nimi
jejich přání a nakonec společně slavíme úspěchy. Obklopovat
se chceme nejen náladou kabaretní, ale i tou spirituálnější –
andělskou. Obraz Moulin Rouge zapadá jako dílek skládačky
do kontextu již dříve pořízených obrazů z dílny šikovných dětí
vedených centrem Arpida.

Komentář patrona: Vesnice nám může nastavit mnoho tváří tenhle obrázek je ukazuje všechny. Určitě osloví každého, kdo
k vesnici nějaký vztah má, ať už pramení z čehokoli. A beze
sporu také všechny obdivovatele Marca Chagalla.
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Číslo 21

Číslo 22

Milovaná paní učitelka
vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 410x410 mm
Patron: Filip Pekárek, ředitel Stezka korunami stromů

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Autodoprava Gaier

Komentář patrona: Obraz symbolizuje šťastnou rodinu a věřím, že jeho koupí podpoříme štěstí dětí v Arpidě.

Komentář patrona: Obraz se nám líbí pro svou krásnou barevnou kompozici a připomíná nám milá školní léta.

Číslo 23
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Papouščí rodinka

vyvolávací cena 4 000 Kč

Oltář vyšebrodský

vyvolávací cena 4 000 Kč

Číslo 24

Nebeská kaple

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 594x420 mm
Patron: Jakub Kohák, režisér a herec

Rozměr: 594x420 mm
Patron: Eliška Richtrová, šachová velmistrně

Komentář patrona: Jak je obecně známo, jsem předním odborníkem v oblasti výtvarného umění, a tak není divu, že kvalita a tvůrčí talent mají u mě vždy dveře otevřené. Když jsem
tudíž poprvé zahládl toto dílo, ihned se mi v žilách rozproudilo
uspokojení. Jedná se o vysoce bravurní malbu, kterou si umím
představit, jak visí u mě doma v obývací komnatě či alespoň
ve sbírce některé ze světových galerií!

Komentář patrona: Na dlani máš celý svět. Ten, co se ti nevejde do dlaně, protože chceš pořád víc. Až uvolníš svoji dlaň
o nepotřebné, můžeš ji nabídnout. Otevřenou. Jiným. Potřebným.

Číslo 25

Prasečí máma

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 594x420 mm
Patron: Jiří Prskavec, bronzový medailista ve vodním slalomu z OH v Rio de Janeiru 2016
Komentář patrona: Rodina je to nejdůležitější, co v životě
máme. I moji rodiče jsou pro mě obrovskou oporou a bez nich
si svoje úspěchy těžko dokážu představit. Všechny medaile
nejsou jen moje, ale celé naší rodiny. Obraz „Prasečí máma“
mě zaujal ihned na první pohled, připomíná mi trpělivost, kterou se mnou rodiče v těžkých začátcích měli a jak trpělivě se
mi věnovali.

Číslo 27

Kristus na hoře Olivetské
vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 594x420 mm
Patron: www.italskevino.cz , v zastoupení Ing. Zbyňka
Povišera
Komentář patrona: Nevím sice úplně přesně proč, ale tento obraz byl od samého začátku jedním z těch, ke kterému
jsem se při prohlížení katalogu vracel nejdříve. Možná proto,
že působí trochu tajemně a současně i vesele. Těším se na
Andělský večer a doufám, že se mi povede tento obraz získat.

Číslo 26

Budějcký strážný anděl
vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 594x420 mm
Patron: Jitka Nováčková, Česká Miss 2011
Komentář patrona: Je mi ctí, že jsem se mohla stát patronkou obrazu Budějcký strážný anděl. Název mluví sám za
sebe. Děkuji, že se jeho koupí jedním z andělů stanete.

Číslo 28

Brouci pod lupou

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 594x420 mm
Patron: Hermann Wagner, EGAL s.r.o.
Komentář patrona: Vynalézaví brouci objevili způsob, jak
rychle vyrůst. Jednoduše si vlézt pod lupu!
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Číslo 29

Brouci na talíři

Číslo 30

vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Fruko Schulz

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Jiří Mádl, herec a režisér

Komentář patrona: Obraz se nám líbí protože je na něm vidět, že byl malován srdcem.

Komentář patrona: Ten obrázek vyloženě hřeje. Ty barvy a
obyčejnost z něj dělají takovej balzám a životabudič pro oko.
Navodí mi pohodu a hned si tak trochu "broukám".

Číslo 31
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Anděl Zubatka

vyvolávací cena 4 000 Kč

Dobro a zlo

vyvolávací cena 4 000 Kč

Číslo 32

Vánoční trh u kašny
vyvolávací cena 4 000 Kč

Rozměr: 420x594 mm
Patron: Hermann Wagner, Giomir s.r.o.

Rozměr: 450x490 mm
Patron: Jan Štifter, šéfredaktor časopisu Barbar

Komentář patrona: Barevný - černobílý, veselý - smutný, velký - malý. Dobro a zlo - vždycky záleží na úhlu pohledu!

Komentář patrona: Přátelil se se stromy, které mu několik desetiletí dávaly stín. Zná jména všech Budějčáků v běhu tří staletí. Je králem na šachovnici náměstí, kde všichni pěšáci jednou
padnou. Poslouchá šepot při večerních schůzkách, pamatuje
si zvuky tramvají i tanků, nezavírá oči před nahotou Budějčáků,
kteří si na chvíli vypůjčí jeho bazén. A každý rok, už po staletí,
ví, že prostor kolem něj zaplní vánoční trh. Že tam nahoře ucítí směsici vůní, z níž každý Advent čerpá posilu pro svůj nekonečný boj se lvem. O tom všem vypráví obraz číslo 32.

VIDEOMAPPING WATERSHOW

VENKOVNÍ OBŘADY POLNÍ DNY

rodinné dny FIREMNÍ OSLAVY

ĚNÍ AKCÍ
PÁRTY STANY TECHNICKÉ ZAJIŠT

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

Jsme česká společnost s působností
na mezinárodních trzích, a přesto
nám není lhostejné, co se děje
v bezprostřední blízkosti okolo nás.

www.kubousek.com

Martin Šimánek / Lucie Kacrová

luciekacrova@gmail.com / martin@simis.cz

Partneři aukce:

Andělé existují díky Vám.

Děkujeme, že do toho jdete opět s námi.

www.andelskyvecer.cz

