Předmluva pana Mgr. Ing. Marka Wohlgemutha,
ředitele centra ARPIDA České Budějovice
Vážení přátelé,
centrum ARPIDA si Vás ve spolupráci
s Barčou Povišerovou dovoluje opět
pozvat na zajímavou benefiční akci,
kde se pokusíme prostřednictvím
obrázků od autorů z řad dětí a mladých
lidí s postižením přiblížit lidem svobodu
a fantazii jejich vidění světa, věcí či
dějů, které je obklopují. Občas se stane,
že Vám takovýto obrázek připomene
i Vaši tvorbu z dětství a mládí a pokusy vyjádřit něco pro Vás důležitého
či hezkého. Takový moment nás konfrontuje a říká, v čem jsme slevili, jakou
svobodu, přímočarost a bezprostřednost jsme ztratili. Na druhou stranu se
stává příležitostí vidět věci jinak. Andělská aukce Vám tuto příležitost nabízí
a přidává možnost podpořit práci a úsilí

těchto lidí o zařazení do samostatného
a aktivního života.

na každé téma vybavit autory reálným
prožitkem v přírodě či činnosti.

Zároveň je Andělská aukce událostí,
která umožní těmto lidem prožít pocit
úspěchu a pochopení či ocenění jejich
tvorby. Pro centrum ARPIDA je velkou
pomocí v rozvoji kvality a rozsahu služeb
pro lidi se zdravotním postižením,
ale i veřejným závazkem a motivací
pro tento cíl udělat vše, co je v našich
silách.

Předem srdečně děkuji všem, kteří se
stanou buď opakovaně, nebo poprvé,
těmi dobrými anděly a podpoří tuto
akci svou pomocí nebo snahou zvítězit
v aukci a získat jedinečné dílo.

Pozorný pozorovatel objeví v obrázcích
připravených pro tento ročník Andělské
aukce změny v technikách, motivech
i ve skupině autorů. Tuto změnu způsobilo rozšíření skupiny autorů a přináší ji
i nový průvodce světem výtvarného vyjádření Mgr. Marek Dias, který se snažil

Finanční výtěžek z aukce bychom rádi
použili na velmi potřebnou rekonstrukci vytápění celého objektu centra
ARPIDA (horkovodní a teplovodní
výměník včetně regulace a měření),
případně na rekonstrukci dalších prostor centra ARPIDA.
Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth
ředitel centra Arpida

Předmluva organizátorky Barbory Povišerové
Vážení Andělé,
je to neuvěřitelné, ale před Vámi je již
jedenáctý aukční katalog Andělské
aukce. Není to však jen přehlídka obrazů,
ale především zhmotnění neskutečné
dobrosrdečnosti, štědrosti a naděje. Tato akce by se nestala nádhernou
tradicí, nebýt Vás. A za to Vám z celého
mého srdce patří to největší DĚKUJI!
Děkuji Vám za to, že do Andělské aukce
vkládáte důvěru. I za to, že jste si i přes
velký počet charitativních akcí vybrali
právě tuto. A hlavně Vám děkuji za to,
že myslíte i na osudy jiných.
Když jsem se tento rok ohlížela za
Andělskou aukcí, vzpomněla jsem si na
nultý ročník. Ten se konal před třinácti lety a přesto, že jsem v té době moc
rozumu neměla, si to pamatuji dodnes.
Již tehdy mě mamka učila, že všechny
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věci nejsou v životě samozřejmostí,
a že pomáhat je lidské a smysluplné.
V nultém ročníku se vydražilo 25 000 Kč,
v tom desátém byla průměrná cena jednoho obrazu přes 30 000 Kč. Z Andělské
aukce, které nikdo moc nevěřil, se stala
akce, bez které si já osobně už nedokážu
svůj život představit. Představuje pro mě
srdeční záležitost, která mě každoročně
nabíjí pozitivní energií a dává mé několikaměsíční práci smysl. Tyhle pocity
bych ale nezažila bez tolika skvělých lidí,
které jsem díky Andělské aukci potkala.
Vážím si každého člověka, který mě
na cestě k Andělské aukci provází.
Občas je ta cesta klikatější, ale o to
více se přesvědčuji, kolik skvělých lidí
mezi námi je. Děkuji nejen za každého,
kdo mi pomáhá, ale i za každého, který
v daný večer přijde. Není to jen o dražbě
obrazů za deseti tisíce, ale i o drob-

ných darech, které když se sečtou, tvoří
nemalou částku.
Několikrát do roka centrum Arpida
osobně navštěvuji, a i když jsem tuto
návštěvu zažila již mnohokrát, pokaždé odjíždím s pocitem, který se dá
jen těžko popsat. V Arpidě vždy vidím
spoustu bezprostředních dětských
úsměvů, radosti a nadšení, ale také
plno obav a naděje v očích rodičů.
Zařízení, které nabízejí komplexní péči
pod jednou střechou není mnoho,
o to více jim Arpida život ulehčuje. Chod
Arpidy by ale nebyl možný nebýt akcí,
jako je Andělská aukce.
Děkuji Vám všem, že do toho jdete letos
opět s námi. Andělé existují díky Vám.
Barbora Povišerová
Organizátorka Andělské aukce

Kde a jak obrázky do 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
z vlastní výtvarné tvorby a k estetickému
vnímání světa. Získávají zkušenost,
že na základě poctivé a vytrvalé práce
mohou dosáhnout a zažít úspěch,
a to i přes své zdravotní postižení. Mnohé z dětských výtvarných prací tvoří
výzdobu centra ARPIDA, nemocnic, bank
a jiných institucí. Dětská díla prezentují
Arpidu i formou novoročenek, kalendářů,

ilustrací, suvenýrů, ale především svými
úspěchy na domácích i mezinárodních
výtvarných soutěžích.
Od roku 2017 vede arteterapeutický
ateliér pedagog a sochař Marek Dias.
V ateliéru s dětmi vytváří nejen plošné
malířské či grafické práce, ale také
práce prostorové. Vytváří předpoklady a prostor, který vede děti k prožitku
výtvarné tvorby jako procesu, který je
nadřazen samotnému výtvarnému dílu.
Děti tak získávají dovednosti a výtvarné kompetence naprosto přirozeně.
Na některých dílech s dětmi pracuje
také v plenéru. V minulost tak například
vznikly kresby zvířat v ZOO Hluboká nad
Vltavou nebo výtvarné instalace v Besednici.
Jako pedagog své výtvarné zkušenosti
předával více než 20 let na SUPŠ Svaté
Anežky české v Českém Krumlově.
Na ZUŠ v Českém Krumlově založil
a vedl Atelier prostorové tvorby. V rámci
výtvarných kurzů spolupracoval s mnoha vzdělávacími institucemi a mimo

jiné také s centrem Paraple v Praze.
Založil Studio Besednice, kde organizuje vzdělávací a výtvarné workshopy pro
pedagogy, studenty i odbornou či laickou veřejnost.
Marek Dias je zároveň renomovaným
umělcem. Věnuje se sochařské
a keramické tvorbě. Jeho interiérové
i exteriérové plastiky bylo možné
vidět na mnoha skupinových i samostatných výstavách na domácí výtvarné scéně. V letošním roce to byly
například výstavy v galeriích Koželužna
v Nových Hradech, Galvína v Bechyni,
U Prstenu v Praze, Svatoš v Kostelci nad
Černými lesy, v klášteře Kladruby nebo
v Středočeském muzeu v Roztokách
u Prahy. V zahraničí v minulosti vystavoval například v Rakousku, Německu,
na Novém Zélandu nebo v Japonsku.
Jeho práce jsou součástí domácích
i zahraničních sbírek. Od roku 1994
je členem Unie výtvarných umělců
a v současnosti je místopředsedou
celorepublikového spolku Sdružení
výtvarných umělců – keramiků.

Organizátorka Andělské aukce, Barbora Povišerová

Již po jedenácté přichází v adventním čase Andělská aukce, které
rozdává radost dětem z centra Arpida.
Jak ale Andělská aukce začala a jak
se k ní dostala organizátorka Barbora
Povišerová?
Jak se mladá dívka jako Vy dostane
k charitě?
Když mamka organizovala nultý ročník
Andělské aukce, bylo mi 12 let. Každý
rok pro mě bylo přirozené, že ji celá
rodina od podzimu s aukcí pomáhala.
Všichni jsme tolerovali mamky výkyvy
nálad a to, že se s ní 14 dní před aukcí
nedalo vůbec mluvit (to už teď chápu
víc než dobře). Bylo to pro mě všechno
přirozené a Andělskou aukci jsem brala
jako věc, která k předvánočnímu času
v naší rodině patří. Já jsem se začínala zapojovat do organizace čím dál více
a mamka nakonec uznala, že je na čase
mi aukci přenechat. Až teď zpětně
si uvědomuji, jak těžký krok to pro ni
musel být, když mi předávala svoji
srdcovou záležitost.
Jaké bylo po osmi letech přebírat charitativní akci?
Na jednu stranu jsem měla spoustu
věcí ulehčených tím, že jsem přebírala
zaběhlou akci, která si za ty léta vybudovala svoji pověst. Zároveň jsem tedy
přebírala i spoustu kontaktů. Měla jsem
vyšlapanou cestu od mamky a bylo jen
na mně, zda se po této cestě vydám
i já. Na druhou stranu jsem po 8 letech
stála v čele já a hned jsem začínala
slýchat pochyby o tom, co asi s aukcí
bude, když ji budu dělat já. Chtěla jsem
samozřejmě všechny tyto pochyby vyvrátit. O to více jsem tedy byla rozhod-

nuta udělat vše proto, aby byla aukce
ještě lepší. Mamka celé tohle předání
vzala hodně výchovně a nechala mě,
abych si na většinu věcí přišla sama.
Byla jsem na ní samozřejmě naštvaná,
že od toho dala úplně ruce pryč, ale teď
zpětně vím, že udělala velmi výchovný
krok a aukce mě naučila nesmírně mnoho věcí. Navíc musela trnout hrůzou,
zda to zvládnu. Jsem jí vděčná za tuto
důvěru.
Aukci podporuje řada patronů. Jak patrony získáváte a co je vlastně údělem
patrona?
Nejhezčí na Andělské aukci je to, že
ti lidé, kteří se jí účastní, nepotřebují
medializaci. Nechodí tam, aby je někdo
obdivoval za to, že dělají správnou věc.
Pomáhají, protože chtějí. Za ta léta se
vybudovala z velké části stálá skupina
patronů a tím mi dost ulehčují práci
v dalším shánění. Údělem patrona je
vybrat si obraz, napsat k němu krátký
komentář a pak o něj třeba i zabojovat
v aukci.
Letos slaví Andělská aukce již
jedenácté narozeniny. Plánujete do
budoucna nějaké změny nebo se
budete držet tohoto konceptu?
Myslím si, že je přirozené, aby se akce
vyvíjela a posouvala dále. Již delší
dobu mám v hlavě nový koncept akce,
do kterého bych ráda Andělskou aukci
zasadila. Chtěla bych především oslovit i širší veřejnost, aby se mohl zapojit
úplně každý. Další změnou by mělo být
to, že bych po jedenácti letech chtěla
pomoci i jiným subjektům, než je jen
centrum Arpida. Všechny tyto nápady
jsou ale zatím pouze ve stádiu úvah,
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a tak bych o nich ještě nechtěla mluvit
konkrétněji. Určitě se ale do budoucna
můžete těšit na spoustu novinek.
Co pro Vás Andělská aukce znamená?
Andělská aukce je pro mě srdeční
záležitost, bez které si nedokážu už
podzim představit. Najednou bych
měla spoustu času a nebudila bych
se v noci ze strachu, jak ten večer asi
dopadne. :) Ten večer je vyvrcholením
nejen mé několikaměsíční práce, ale
i lidí kolem. Díky Andělské aukci jsem
poznala spousty skvělých lidí se srdcem na pravém místě. Ten pocit,
že dělám smysluplnou práci, je
třešničkou na dortu.
Jakými způsoby mohou lidé v letošním
roce přispět?
Oproti loňskému ročníku je těch
možností více. Dražit se bude opět
28 obrazů, které mají svého patrona,
a tam se nic nemění. Dalším způsobem je možnost zakoupení drobných
předmětů, které vyrobily děti z Arpidy.
K využití bude i fotokoutek v den akce,
který bude zpoplatněn symbolickou částkou, která půjde k celkovému
výtěžku aukce. Novinkou v letošním
ročníku je spolupráce s gastronomickými podniky v Českých Budějovicích
a v Českém Krumlově. Zhruba dva týdny před aukcí je možnost zakoupení
drinku či jídla, z něhož určitá částka jde
na Andělskou aukci. Podniky, které se
do této akce zapojily jsou: Restaurace
Klika, Bistro Magdalene, Esence cafe,
Bistro Piano, Revolta caffé, Klub K2,
Café Bar U Vás, Egon Schiele, Maxim
music club. Celý přehled i s mapou je na
stránkách aukce.

Tak šel čas...

I přes to, že se letos koná XI. ročník
Andělské aukce, je to už třináct let,
co se konal ročník nultý. Tehdy se akce
konala ve velmi skromném prostředí
v NC Čtyři Dvory a s dnešní podobou
aukce se to dá jen těžko srovnávat.
Již tehdy byl licitátorem Jaromír
Procházka, který se svého kladívka
ujme i v letošním XI. ročníku.
Andělská aukce si po nultém ročníku dala tři roky pauzu, ale v roce 2008
přišla Martina Povišerová již s promyšlenou akcí, která měla jasný koncept a cíl.
Poprvé byl k aukci vydán aukční katalog a každý obraz měl svého patrona.
Tehdy se dražilo deset obrázků
a celkový výtěžek byl 176 000 Kč.
V prvních letech se nedražily jen obrázky, ale také keramiky. Před samotnou

aukcí již od počátku tradičně vystupuje
sbor centra Arpida K.R.B., který všem
přítomným dělá radost rozmanitým repertoárem.
Pro aukci bylo velmi důležité najít příjemné prostředí, které jsme v prvních
letech společně s patrony a dražiteli nalézali v Bazilice v IGY. Od čtvrtého ročníku
se Andělská aukce přesunula do velkého
sálu DK Metropol České Budějovice, kde
se v adventním období scházíme do teď.
Andělská aukce má za sebou oficiálně 10 let, během kterých se vydražilo
6 047 601 Kč. Z malé nenápadné akce se
stala tradice, která každoročně pomáhá
těm, kteří v životě neměli tolik štěstí.
Andělská aukce představuje spoustu
naděje, dobrosrdečnosti a především
štědrosti. Je to akce, která je prováze-

Celkem se za 10 let vybralo

6 047 601 Kč
Děkujeme.

na neskutečně pozitivní atmosférou.
V letošním XI. ročníku jsme přišli
s novinkou, jejímž cílem bylo zapojit
i větší část veřejnosti do Andělské aukce.
Děti z Arpidy letos kromě krásných
obrázků vytvořily 8 keramických andělů.
My jsme oslovili několik budějckých
kaváren, restaurací či barů. V každém
z těchto podniků si dva týdny před aukcí
můžete dát určitý nápoj, z něhož půjde
část výtěžku právě k celkové vydražené
částce Andělské aukce. Seznam podniků
najdete na www.andelskyvecer.cz nebo
na našich facebookových stránkách.
Andělská aukce se letošním ročníkem
vydává do druhého desetiletí. A co bude
dál? To už záleží jen na Vás…

Program XI. ročníku charitativní Andělské aukce

18:00
20:30

vstup do sálu

vystoupení hudební skupiny
K.R.B. z Arpidy

Aukce obrazů
dražba položek č. 1 - 28

raut

vydání a zaplacení
vydražených exponátů

předpokládaný konec aukce

Prohlídka dražených exponátů je možná v den dražby 10. 12. 2018 od 17:00 hodin v předsálí.
Zájemce o dražbu si vyzvedne u vstupu do sálu dražební číslo.
Registraci je možno provést do 10. 12. 2018 do 15:00 hodin i na internetových stránkách www.andelskyvecer.cz
V průběhu večera se můžete účastnit také tiché aukce!
Více informací naleznete na www.andelskyvecer.cz nebo během Andělské aukce od moderátora večera.

Pravidla aukce 2018

1
2

3

Dražitelem může být fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba mající sídlo na území České republiky,
která si vyzvedne dražební číslo.
Aukce věcí 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.
Výše příhozů:
a) 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000,- Kč, ale méně než 2.000,- Kč
b) 1.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 2.000,- Kč, ale méně než 10.000,- Kč
c) 2.000,- 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 100.000,- Kč, ale méně než 100.000,- Kč

4

Vyvolávací cena předmětů ve výši 1.000,- Kč je považována za prodejní cenu. Výtěžek z dobročinné aukce nad
vyvolávací cenu předmětů je považován za dar a na tuto částku bude vystaveno potvrzení o daru.

5

Exponáty budou draženy v pořadí, které odpovídá tomuto katalogu.

6

Licitátor může kdykoli v průběhu aukce, nejpozději do 30 minut po licitaci poslední položky, nabídnout do aukce
kteroukoli položku dříve draženou neúspěšně nebo nezaplacenou.

7

Platba probíhá hotově po skončení aukce přímo pokladníkovi centra Arpida na základě darovací smlouvy.
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Težce nafrněná

Nebeský klášter

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

1

A2

Eliška Anderlová

2

49x30 cm

Michal Fišer

Patron:

Patron:

Ing. Jan Trsek, TexColor České Budějovice

Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel TKP GEO

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Proč se mi obraz líbí? Nafrněnost není vůbec pěkná vlastnost, přesto ale
vzbuzuje v okolí spíše úsměvy. A úsměvů, jak víme, není nikdy dost. Komu
bych ho doporučoval? Každému, kdo není sám nafrněný.

V Nebeském jsme dneska chrámu,
koupit obraz jako v krámu.
S důtkami nás nevyhání,
dražba je dnes požehnání.
Andělé se usmějí,
dary dětem předají,
Andělé se usmějí,
dary dětem dopřejí.

V zajetí chaluh

Stromová rodina

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

3

A3

Jakub Opekar

4

A2

Michal Fišer

Patron:

Patron:

Ing. Zbyněk Povišer, www.italskevino.cz

Ing. Jan Velikovský, obchodní ředitel společnosti EDIKT a. s.

Komentář patrona:

Komentář patrona:

I když se obraz jmenuje „V zajetí chaluh“, tak z něj kouká volnost, svoboda
a radost. Při pohledu na něj Vás budou napadat jen samé příjemné věci
a vzpomínky. Tak přihazujte, přihazujte, přihazujte!

Stromová rodina... prostě protože rodina je nejvíc.

Pořádný chobot

Masopust

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

5

A3

Jan Zahrádka

6

A2

Matěj Čutka

Patron:

Patron:

JUDr. Jan Šmidmayer, G-PROJECT, s. r. o.

Jan Štifter, šéfredaktor časopisu Barbar

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Slon je symbolem překonávání překážek, moudrosti, mravní síly a v neposlední řadě rovněž symbolem štěstí. Toto bych chtěl popřát všem, kteří se na
Andělské aukci podílejí.

Rozveselí vesnici, připijí si se sedláky, roztančí selky. Už po staletí navlékají na řetízek tradic masopustní koledu, stejně jako dědové, podobně jako
dědové dědů. Rozsvítí zasněženou dědinu, dávají naději. Jsou předzvěstí
jara, všeho živého, tepajícího a současně radostného. Barevní rytíři zimy.

Modrooká tygřice

Expedice Apalucha

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

7

A3

Matěj Joch

8

A2

Eliška Anderlová

Patron:

Patron:

Bc. Vladislav Nadberežný, ředitel tiskárny INPRESS a.s.

Michal Mládek, restaurace Mc Donald`s v Jihočeském kraji

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Věřím, že Modrooká tygřice přinese radost a štěstí dražiteli i obdarovaným,
stejně jako mne moje dvě modrooké tygřice – manželka Veronika a dcera
Agáta. Proto pro mne jasná volba patronství.

Obrázek Apalucha jsme s dětmi Laurou a Oliverem vybrali proto, že
se každý rok expedice Apalucha účastníme, a tak nás obrázek oslovil
a připomněl oblíbenou akci. Komu bychom ho doporučili, je zbytečný dotaz,
neb doufáme, že rozšíří naší sbírku, která by už vydala na malou výstavu.

www.andelskyvecer.cz

Přátelé až za hrob

Veselka

číslo

rozměr

autoři

číslo

rozměr

autor

9

A2

Tomáš Kabourek, Matěj Joch

10

A2

Jakub Španvirt

Patron:

Patron:

Michael Daněk, šéfredaktor Drbny

Ing. Ivana Kyselová, marketingová ředitelka skupiny KUBOUŠEK

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Černý na bílém, bílý na černém. Jeden bez druhého nedokáží žít. Tak jako
’
Bodie a Doyl, Jake a Tlustoch
nebo třeba Mulder a Scullyová je tahle dvojice
párem přátel až za hrob.

Obraz s názvem Veselka je plný barev a pohybu. Doslova z něj dýchá radost
ze života a blízkosti lidí. Skupina KUBOUŠEK vám přesně takové Vánoce
přeje – plné radosti, veselí a chvil s dobrými lidmi.

Dominik, možná Hašek

Dvanáct měsíčků

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

11

A2

Dominik Orlovský

12

69x50 cm

Stella Salvová

Patron:

Patron:

Quadria s.r.o.

ShrtCut Studio s.r.o.

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Hokej je bezesporu jeden z nejkrásnějších zimních sportů. Jak samotní
hráči, tak i diváci na stadionu mají velké štěstí, že se ho mohou, at’ už přímo,
nebo nepřímo, zúčastnit. Jsou mezi námi ti, kteří bohužel takové štěstí
neměli a my jsme rádi, že právě těm, můžeme díky Andělské aukci pomoci.
Protože každý si zaslouží trochu toho štěstí a radosti ze života. Děkujeme

I přes to, že si nejsme jisti, zda se skutečně jedná o dvanáct měsíčků,
vyzařuje z obrazu neskutečná pohoda, radost a nadšení. Obraz je určený
pro každého milovníka dobré nálady, kterému tato malba vždy vykouzlí
úsměv na tváři.

’
Partáci

Lastury
číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

13

43x43 cm

Nikola Ďurišová

14

43x43 cm

Jakub Španvirt

Patron:

Patron:

STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o.

Arnošt Petráček, paralympionik

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Tento obraz jsme si vybrali, protože kombinuje barvy, se kterými se
setkáváme u nás na lipenské Stezce korunami stromů. Žlutá a oranžová
symbolizuje sluneční záři, zelená je potom šumavská příroda a modrá – to
je barva vody v lipenské jezeře nebo i sněhu, který vždy změní okolní krajinu
a zahalí ji vždy do tajemna. Tento obraz tak doplní sbírku děl zakoupených
v minulých aukcích.

’
Je štěstí mít dobrého partáka.

Kaleidoskop

Samson v akci

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

15

43x43 cm

Dominik Orlovský

16

30x27 cm

Jan Zahrádka

Patron:

Patron:

Fruko-Schulz s.r.o.

manželé Michalcovi, AUTO FUTURE s.r.o.

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Pohled na obraz ve mně vyvolává vzpomínky na dětství, na to, jaký jsem měl
úsměv na rtech a jiskru v očích, když jsem se podíval okem do kaleidoskopu.
Přeju majiteli obrazu, aby v něm přesně takové milé vzpomínky vyvolával
a aby dělal jen radost.

Socha Samsona, zápasícího se lvem na českobudějovické kašně, je symbolem našeho krásného náměstí Přemysla Otakara II. Je významnou
památkou města a připomíná pověst o biblické postavě Samsona, jenž
byl Bohem obdařen výjimečnou silou. Dle starého mistra čínské filosofie
(Lao-c’) je ale nejsilnější ten, kdo přemůže sám sebe.

www.andelskyvecer.cz

Verner po akci

Catwoman

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

17

A3

Matěj Čutka

18

A4

Jan Zahrádka

Patron:

Patron:

Tomáš Verner, krasobruslař

CB Auto a.s. České Budějovice

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Unikátní kombinace barev a pojetí kostýmu na tomto obrazu zrcadlí hloubku
lásky k něčemu tak obyčejnému jako je bruslení na zamrzlém rybníce. Tolik
krásy a lásky se skrývá v duši každého člověka, ale jen opravdový umělec má
tu odvahu a dar svou vnitřní krásu ztvárnit i navenek. Pro mne samotného
je to velmi výstižná paralela s tím, proč jsem si vybral krasobruslení.
Neumím ani zpívat, ani malovat, ale svou lásku k životu a světu jsem měl
možnost ztvárnit pohybem na ledě.

Kočku již staří Egypťané považovali za ochránkyni obydlí a domácností.
Obraz Catwoman pro nás posunuje toto tradiční pojetí do role nejen
ochránkyně, ale hlavně také pomocnice a podporovatelky. Je pro nás tedy
velkou ctí spojit se s touto myšlenkou pomoci a ochrany. Jeho vydražení
je pro nás zároveň důkazem, že jedna kočka může ovlivnit více než devět
životů.

Jágr v bráně

Nad věcí

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

19

A3

Jakub Opekar

20

A2

Stella Salvová

Patron:

Patron:

Michal Lojka, Centre Manager, IGY Centrum

Ing. Martin Krupauer, Atelier 800, spol. s. r. o.

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Jedná se o vrcholné dílo moderního sportovně-uměleckého směru zvaného
hokejismus, které zobrazuje zánik nejoblíbenějšího zimního kolektivního
sportu. Jágr v bráně pochytá střely od všech hráčů a zápasy tak končí vždy
nulou na straně soupeře. Buďme rádi, že se ve skutečnosti stal útočníkem.

Tak jako ona… buďme nad věcí

Kokosy na sněhu

Kleopatra

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

21

A2

Nikola Ďurišová

22

A2

Eliška Anderlová

Patron:

Patron:

Agentes IT s.r.o.

Ing. Jan Teplý, MBA, ředitel obchodu, marketingu a nákupu firmy Madeta, a. s.

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Vnímáme náš život, život ajťáků, v normálním světě lidí často jako stejný
oxymóron, kterým jsou kokosy na sněhu. Podobně to mají i autoři těchto obrazů. Proto je pro nás tento obraz takovým hezkým vnitřním vtipem
a jasnou volbou.

Tak jako si Kleopatra sedmá, poslední z rodu Ptolemaiovců, podmanila srdce
dvou nejmocnějších mužů její doby, Caesara a Marka Antonia, tak věřím,
že si tento nádherný, secesní linkou ovlivněný obraz, opanuje vaše srdce.
A jako byla Kleopatra egyptská perlou Nilu, tak bude naše Kleopatra perlou
tohoto večera. Držím pěsti v aukci.

Motýlí louka

Osamělý

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

23

A3

Nikola Ďurišová

24

A3

Dominik Orlovský

Patron:

Patron:

Ing. Petr Holba, ředitel DK Metropol Č. Budějovice

manželé Pavlíčkovi

Komentář patrona:

Komentář patrona:

„Koukněte se, přiletěl k nám motýlek,
protože má párek malých křidýlek.
Zůstane se mnou a já s ním,
pomalu se od něj líbat naučím...”
Přeji, at’ motýlci přinesou svému majiteli mnoho radostných polibků.

Strom má pro nás určitou symboliku života. Vzhlížíme ke stromům
s úctou a obdivem, stromy a lidé jsou spolu velmi úzce provázáni.
Jsme rádi, že si Dominik vybral právě strom jako předlohu svého obrazu.
S pokorou se vracíme ke kořenům a snažíme se vnímat s otevřeným srdcem
každodenní zázraky kolem nás. Strom života, který spojuje generace, velké
s malými, dospělé s dětmi. Dětem díky za to, že nás učí znovu vidět svět
svýma laskavýma očima. Milujte děti i stromy.

www.andelskyvecer.cz

Mudrc Robinson

Madona

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autor

25

A3

Eliška Anderlová

26

A2

Jakub Španvirt

Patron:

Patron:

Ing. Jiří Heřman

Miloš Kratochvíl, CONDUCO a.s.

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Než potkal Pátka, byl Robinson úplně sám, nemohl si povídat s nikým než
sám se sebou. Neměl mail, facebook, ani dost výkonného poštovního
holuba. V tomhle ohledu mu není co závidět. Ale na druhou stranu: o to víc
času a důvodů měl, aby myslel. Určitě by nám, pro které je být trvale on-line
základem bytí, hodně prospělo, kdybychom do té trochu zanedbané, leč
myšlenkami přeplněné hlavy mohli nahlédnout. Elišce se to určitě podařilo,
její obrázek o tom jasně vypovídá. A co víc - má v sobě příslib, že do té kupy
úvah dá nakouknout každému, kdo jej bude mít dostatečně dlouho na očích.
Není to dost velký důvod pro to, abychom o něj usilovali?

Každý zajisté viděl spoustu madon - soch, plastik, obrazů - tu slavnou
ze Sixtinské kaple v Drážďanech, od Michelangela ve Vatikánu. Existuje
milióny reprodukcí a jen málo originalů - tady jeden krasný máme z Arpidy.

Tarhoni

Romantická zákoutí

číslo

rozměr

autor

číslo

rozměr

autoři

27

A2

Dominik Orlovský

28

A2

Jan Zahrádka, Jakub Opekar

Patron:

Patron:

Pražákovi, Essence café, Bistro Piano, Bistro Magdalene

rádio Kiss, Media Club s.r.o.

Komentář patrona:

Komentář patrona:

Věříme, že plný žaludek je základem klidného a moudrého rozhodování.
Krásný obraz, kterému jsme hrdými patrony a přejeme budoucímu majiteli
minimálně stejné nadšení, jaké kresba vzbudila v nás.

Líbí se nám krásné zpracovaní obrazu, působí příjemně hřejivým dojmem
a celkově věříme, že nás bude pohled na romantická zákoutí nabíjet pozitivní
energií, stejně jako vysílání rádia Kiss.

www.andelskyvecer.cz

We care now
and invest
in the future
Naše
služby

Společenské
Pronájem
konferenčních a reprezentační
akce na klíč
Divadelní a společenských
prostor
představení
Hudební
pořady

Taneční
a rekvalifikační
kurzy

www.metropol-cb.cz

PRODEJNA A PŮJČOVNA
SVATEBNÍCH A SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

Kněžská 7, Č. Budějovice | www.studioavalon.cz

386 106 170

info@metropol-cb.cz

Chilli Production s.r.o.

www.andelskyvecer.cz

