
Některé skutečnosti nedokážeme změnit, 
můžeme jim pouze pomoci.
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Vážení přátelé centra ARPIDA, 

velice nás těší Váš zájem o dětskou kresbu a Vaše případná ochota 
přispět darem na dobrou věc. Obrázky, které se letos objevují 
v tomto katalogu a o které se případně budete ucházet na aukci, 
jsou různorodou směsí témat, pohledů, nápadů a technik. Jedno 
však mají zcela jistě společné. Je to schopnost zaujmout svojí 
bezprostředností a připomenout naše dětské pokusy o výtvarný 
projev. Výjimečné jsou pak svou nezávislostí, odhozením strachu 
o výsledek, velkorysostí v nepodstatných detailech i rozměrech 
a zejména pak v různých osudech autorů, tedy dětí s různou 
formou tělesného a kombinovaného postižení. Děkujeme Vám 
všem, kteří tuto jedinečnost stále, i přes své vlastní problémy 
a těžkosti, dokážete vidět a jste odhodláni nabídnout i finanční 
pomoc.

Centrum ARPIDA nabízí svou pomoc všem lidem a jejich rodinám, 
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 10 let pomáháte 
formou Andělské aukce Vy - lidé a firmy dobré vůle.  

Letošní dary získané v Andělské aukci bychom rádi použili 
na rekonstrukci bezbariérového přístupu do rehabilitačního 
bazénu pro osoby s těžkým tělesným postižením, případně dalších 
prostor centra ARPIDA.

Předem Vám dárcům a všem, kteří se podílejí na realizaci 
Andělské aukce, děkuji za velice vítanou a účinnou pomoc. Děkuji 
dětem za jejich snahu a gratuluji k dobrému dílu. Děkuji paní 
magistře Aleně Jankovské za její dlouholetý přínos a otisk svých 
pedagogických i výtvarných dovedností při vedení výtvarného 
ateliéru, a samozřejmě i všem ostatním, kteří děti a žáky centra 
ARPIDA na jejich cestě provázejí. 

Těšíme se na zajímavé setkání s Vámi. 
Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth, ředitel 

Předmluva pana Mgr. Ing. Marka Wohlgemutha,
ředitele centra ARPIDA České Budějovice

Předmluva organizátorky Barbory Povišerové
Vážení andělé,
 
již po desáté před vás předkládáme díla profesionálních autorů, 
kteří i letos připravovali obrazy s obrovským nadšením, láskou 
a pílí. Každý z obrazů má v sobě kousek svého autora a to mu 
dodává na jedinečnosti. Skrývají v sobě hluboké emoce a my 
doufáme, že si každý najde takového majitele, kterému udělá 
radost. Již po desáté jdeme dražit obrázky dětí z centra ARPIDA. 

Andělská aukce nikdy nebyla o racionálním rozhodování 
a důkazem toho byl i devátý ročník, kde společně všichni Andělé 
vydražili obrazy za více než 770 000 korun. Emoce, to je to krásné 
na aukci. Již deset let je pro mě adventní období spojeno s radostí, 

sounáležitostí a láskou. Přeji všem, kteří se aukce účastní, aby 
během aukce a adventu prožívali to samé, co já. 

Charitativní Andělská aukce samozřejmě není pouze o lidech, 
kteří přijdou dražit, a o penězích, které pomáhají dětem v centru 
ARPIDA. Kolem aukce se pohybuje i spousta dalších Andělů a já 
bych chtěla všem, kteří se podíleli na uskutečnění letošního 
jubilejního ročníku, ale i všech předchozích, hrozně moc 
poděkovat. Asi tuto frázi opakujeme každý rok stále dokola, ale 
bez Vás by Andělská aukce opravdu nebyla! Děkuji Vám všem!

Za Andělskou aukci 
Barbora Povišerová 
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Mgr. Alena Jankovská

Kde a jak obrázky Andělské aukce vznikají?

Kdo stojí za obrazy?

Arteterapeutický ateliér centra ARPIDA v Českých Budějovicích vznikl před více než dvaceti lety. 
Za tu dobu jím prošlo více než padesát dětí se zdravotním postižením. 

V ateliéru mnohé děti pracovaly i deset let, tedy po celou dobu docházky do centra ARPIDA. 
Při výtvarné práci jsou použity speciální didaktické přístupy, jejichž cílem je prožité, aktivní 
a optimistické tvoření dítěte, směřující k estetickému výsledku. Cílem práce v ateliéru je proto 
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 či 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. 

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 - 2017 - centrum ARPIDA - atelier 
arteterapie
- 2009 - 2011 - ZSF JU - přednášky, semináře 

Do letošního ročníku Andělské aukce vytvořili 
krásné obrázky tito autoři:
Alena Anderlová, 
Eliška Anderlová,
Dominik Orlovský, 
Vojtěch Vrána, 
Jakub Španvirt,
Stella Salvová,
Jindra Mik,
Nikola Durišová,
Radek Smolík,
Matěj Joch.

3www.andelskyvecer.cz



Program X. ročníku charitativní Andělské aukce

18:00 vystoupení hudební skupiny KRB z Arpidy
Aukce obrazů - dražba položek č. 1 - 28

vstup do sálu

20:30

konané v pondělí 11. 12. 2017 v hlavním sále DK Metropol České Budějovice

raut
vydání a zaplacení vydražených exponátů

předpokládaný konec aukce

Prohlídka dražených exponátů je možná v den dražby 11. 12. 2017 od 17:00 hodin v předsálí.

Zájemce o dražbu si vyzvedne u vstupu do sálu dražební číslo.

Registraci je možno provést do 11. 12. 2017 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. 

Důležitá upozornění

Pojďtě do toho s námi! Andělé existují díky Vám!

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

Dražitelem může být fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba mající sídlo na území 
České republiky, která si vyzvedne dražební číslo.

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.

2

1

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.

3

Výtěžek z dobročinné aukce je považován za dar a na tuto částku bude vystaveno potvrzení o daru.4
Exponáty budou draženy v pořadí, které odpovídá tomuto katalogu.5
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.6
Platba probíhá hotově po skončení aukce přímo pokladníkovi centra Arpida na základě darovací 
smlouvy.7
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Tak šel čas...

Charitativní Andělská aukce začala v roce 2005. Tehdy se konala 
ve velmi skromném provedení v jednom z nepronajatých prostor 
NC Čtyři Dvory v Českých Budějovicích. Již tehdy dražba probíhala 
za účasti licitátora pana Procházky, který je s námi dodnes. Za to 
mu patří velké DÍKY!

Od aukce se chvilku upustilo, aby se v roce 2008 mohlo přijít 
již s promyšlenou akcí. Poprvé byl k aukci vydán aukční katalog 
a každý obraz měl svého patrona. Tehdy se dražilo deset obrázků. 
Během prvního ročníku se vydražilo 176 000 Kč. 

V dalších letech kromě obrázků mohli dražitelé dražit také 
keramiky a podpořit centrum ARPIDA koupí dalších předmětů. 
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. 

Za devět let Andělské aukce jsme dražili již více než 300 obrázků 
a 9 keramik. Ty dělají radost svým majitelům, kterými nejsou 
pouze podnikatelé, ale také sportovci, umělci či prostí lidé, kteří 
chtějí pomáhat. Pro nás jsou všichni tito lidé Andělé a vážíme 
si toho, že je kolem nás Andělů tolik. 

Během dlouhých let někteří patroni a dražitelé odešli, někteří 
přišli a někteří s námi zůstávají od samého počátku. V průběhu 
pátého ročníku se s ředitelováním centra Arpida rozloučil i pan 
Jankovský, na jehož místo nastoupil pan Marek Wohlgemuth. 

Bez velkých gest, ohňostrojů, fanfár a vzletných děkovaček 
se v sále scházejí lidé s dobrým srdcem a každoročně pomáhají 
lidem, kteří neměli takové štěstí jako ostatní. Letos se scházíme 
již po desáte. Již po desáté jdeme dražit. A začínáme obrázkem 
číslo 316. 

Těšíme se na Vás!

CELKEM JSME VYDRAŽILI JIŽ

5 195 600 Kč
DĚKUJEME
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Víte, jak Andělská aukce vznikla? Ptali jsme se 
samotné zakladatelky

Je to již deset let, kdy Martina Povišerová přišla s myšlenkou 
Andělské aukce. Myšlenkou, která dodnes pomáhá pojit dobré 
lidi s těmi, kteří to opravdu potřebují. Jaké to ale bylo úplně na 
začátku a jak vlastně Andělská aukce vznikla?

Jak a kdy tě napadlo, že začneš dělat Andělskou aukci?
Před deseti lety jsem byla zaměstnaná jako marketing manager 
v Obchodním centru Čtyři dvory. V té době spravovala obchodní 
centrum rakouská společnost, a jak je to u nich zvykem, chtěla mít 
v marketingovém plánu i charitativní akci. Četla jsem, že někde 
v Praze se dražil obraz pro Nadaci Olgy Havlové, a napadlo 
mě to zkusit zorganizovat. Vůbec jsem v té době nevěděla, 
že mají v Arpidě nějaký arteterapeutický ateliér, a byla jsem velmi 
překvapená, co ty děti dovedou. Vybrala jsem jen deset obrázků 
a zkusila to v opravdu komorní atmosféře několika nadšenců. 
Povedlo se. Já potom nastoupila do Hitrádia Faktor a Andělská 
aukce šla se mnou.

Jaké největší překážky tě potkaly?
Neřekla bych, že překážky. Jen prostě některé záležitosti 
nevycházely jak měly a já musela improvizovat. Hledat nový 
sál, když skončila Bazilika, hledat každý rok nové partnery, nové 
patrony. To je u takových akcí normální. Stejně jako stres, zda 
to vyjde. U téhle akce to bylo o to horší, že člověk nevěděl, zda 
to vyjde, do poslední chvíle, než začali chodit samotní dražící 
a začal se zaplňovat sál. Mohli jsme mít aukční katalog ze zlata, ale 
kdyby nikdo nepřišel dražit? Nikdo z Vás nesejme tu zodpovědnost 
za to, zda se akce vydaří a vydražíte nějakou slušnou částku. 
Vždycky mi všichni kolem říkali, že je jedno kolik se vydraží, ale 
mě to jedno nebylo.

Při posledních ročnících jsem měla seznam dražících, co mi slíbili, 
že přijdou, v hlavě a vždycky, když jsem je viděla přicházet, tak 
jsem byla šťastná. Moc dobře jsem si uvědomovala, že mohou 
peníze nechat někde jinde, koupit si třeba drahé auto a na 
nějakou aukci se vykašlat.

Co tě za tu dobu nejvíce překvapilo?
Kolik lidí je ochotných pomáhat, pokud jim to dává smysl. 
Že to s námi není tak špatné a znovu se vrací mezi lidi pocit 
sounáležitosti a soucítění. Že mnohdy obyčejný člověk je schopný 
si ukrojit ze svého krajíce a jít dražit pro dobrou věc. Za tu dobu 
i zaznamenávám, že začínáme učit i naše děti, že ne každý má 
všechno v životě tak jednoduché a je třeba mu pomoci. Během 
těch let byli mnohokrát dražící lidé, co prodělali těžkou nemoc, 
životní tragédii apod. a přišli dražit, neboť si uvědomovali, jak 
pomíjivé je všechno a peníze nám některé věci opravdu nevrátí. 
A to byli většinou ti, s kterými do sálu přišli i andělé. Po aukci mi 
potom tito zranitelní psali emaily, jak moc dobře se tam cítili a jak 
jim to pomohlo. A o tom možná celá Andělská aukce je, pomáhá 
nejen těm, co to potřebují, ale i dražícím.

Proč jsi se rozhodla pomáhat právě Arpidě?
Arpidu jsem znala dlouho, mnoho mých známých s nimi 
spolupracovalo, mělo tam děti. V podstatě před deseti lety to byl 
jakýsi fenomén. Všichni ji znají i nyní, dělají kompletní služby, 
nádherný areál, všechno pod jednou střechou. Pro mě je Arpida 
vždycky spojením lidskosti a vysoké profesionality. Během dalších 
let aukce samozřejmě vznikly i jiné subjekty v Jihočeském kraji.

Přijďte si to vyzkoušet! Otevřete nejen své srdce, ale i peněženky!

Celý rozhovor naleznete na www.andelskyvecer.cz
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Kapsáři

1

Patron: Fruko - Schulz, s. r. o.
Komentář patrona: Pestrý a veselý obraz, jsme velice hrdí 
na toto patronství.

číslo rozměr

A3
autor
Alena Anderlová

První školní den

2

Patron: Jiří Mádl, herec a režisér
Komentář patrona: První školní den jsem si vybral, protože 
z něj jde tolik energie, kolik první den ve škole má mít.

číslo rozměr

A3
autor
Alena Anderlová

Můj šéf

3

Patron: Arnošt Petráček, zlatý medailista v plavání 
z paralympijských her v Rio de Janeiru 2016
Komentář patrona: I šéf může být někdy pěkný opičák.

číslo rozměr

A3
autor
Vojtěch Janča

Indiánské léto

4

Patron: JUDr. Jan Šmidmayer, G-PROJECT, s. r. o.
Komentář patrona: Indiánské léto je čas, kdy Indiáni 
naposledy v roce vyráželi na válečnou výpravu. Věřím, že 
i dnešní večer bude velký boj - o obrazy.

číslo rozměr

A4xA4
autor
Jakub Španvirt
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Cyklista

5

Patron: COLNEY s. r. o. garážová vrata - Darina a Pavel 
Farabauerovi
Komentář patrona: Tento obraz mi připomíná krásu 
výletů na kole a toho, že je třeba se rozhlížet okolo sebe 
a vnímat vše, co nás na cestě může potkat, to dobré, ale 
někdy i to špatné. Přejme všem cyklistům hlavně šťasné 
kilometry.

číslo rozměr

A3
autor
Dominik Orlovský

Štěstí

6

Patron: Ing. Jan Velikovský, obchodní ředitel společnosti
EDIKT a. s.
Komentář patrona: Štěstí je tak krásná a přepychová věc… 
I tento obrázek je krásný. Kdo si ho koupí, tak má jistotu, 
že dnešní večer pro sebe získá velký kus Štěstí. Přeji ale, 
aby dnešní Andělský večer přinesl štěstí i všem ostatním 
a hlavně dětem, které namalovaly všechny krásné obrázky.

číslo rozměr

A3
autor
Stella Salvová

Saharská výprava

7

Patron: Ing. Petr Holba, ředitel DK Metropol Č. Budějovice
Komentář patrona: Přijměte pozvání na výpravu do srdce 
Sahary. Majitel tohoto obrazu získá do svého domova 
nádech exotiky zalitý sluncem a plný horkého písku.

číslo rozměr

A2
autor
Dominik Orlovský

Splněný sen

8

Patron: Ing. Jan Trsek, TexColor České Budějovice
Komentář patrona: Obraz Splněný sen mne zaujal na první 
pohled. Je plný zvířat a čiší z něj dobrá nálada a klukovské 
dobrodružství. Myslím, že o něj bude zájem. Alespoň jeden 
splněný sen bych přál opravdu každému.

číslo rozměr

A2
autor
Jindra Mik
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Duhoví koně

9

Patron: Ing. Jiří Heřman
Komentář patrona: Koně letí po krajině, téměř jako by skrz 
ní pluli. Jsou plní radosti z pohybu, každý z nich je naprosto 
svobodný, přitom ale šťastný, že jsou všichni spolu. Krásný 
pohled plný inspirace.

číslo rozměr

A2
autor
Dominik Orlovský

Tři sudičky

10

Patron: Filip Pekárek, ředitel Stezka korunami stromů
Komentář patrona: Sudičky jsou podle lidové slovesnosti 
určující pro budoucí život. Často se říká, to se mělo 
stát – to je osud. Nicméně síla víry v sebe sama dokáže 
přímo divy. A mnohdy i změnit nepřejícný, těžký osud. Tři 
sudičky nám tak připomínají, že není důvod rezignovat. 
Naopak. Je třeba bojovat. Bojovat za šťastnější život...

číslo rozměr

A2
autor
Stella Salvová

Pipinky

11

Patron: Kiss Jižní Čechy
Komentář patrona: Poklidná rodinka slepiček si kráčí pod 
modrým nebem. Kam asi jdou? Neuvěřitelná kombinace 
barev, které evokují pocity klidu a radosti. 

číslo rozměr

A1
autor
Vojtěch Vrána

Velikonoční nášup

12

Patron: Budějcká Drbna
Komentář patrona: „Nesuď knihu podle obalu,“ nás 
okamžitě napadlo při pohledu na velikonoční nášup. 
I „bičování“ žen je v očích dětí plné života a radosti. Asi 
bychom měli partnerky více mlátit, třeba pak budou plné 
radosti stejně jako je tento obrázek.

číslo rozměr

A3
autor
Eliška Anderlová
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Tajemná víla

13

Patron: Jan Štifter, šéfredaktor časopisu Barbar
Komentář patrona: Má výraz aristokratky, je trochu přísná 
a dovede se divit. Její pohled žene k výkonu – pověste 
ji v pracovně a nenechá vás odejít od nedokončené práce. 
Ze zdi v kuchyni donutí kuchařku dvakrát zkontrolovat, 
jestli nezaměnila sůl a cukr, a v dětském pokoji pokárá 
každého, kdo odešel od rozházených hraček. Jak se bude 
tvářit v ložnici? Patronkou dobrého díla je tajemná víla.

číslo rozměr

A3
autor
Nikola Durišová

Motorák

14

Patron: Ing. Martin Krupauer, Atelier 800, spol. s. r. o.
Komentář patrona: Letos to dáme!!!

číslo rozměr

A3

Tažní ptáci

15

Patron: Ing. Zbyněk Povišer, www.italskevino.cz
Komentář patrona: I když často na cestách, vždycky najdou 
cestu zpátky domů.

číslo rozměr

A4xA4
autor
Alena Anderlová

Paní Zima

16

Patron: Ing. Ivana Kyselová, marketingová ředitelka skupiny 
KUBOUŠEK
Komentář patrona: Čas Vánoc, čas andělů máme 
neodmyslitelně spojený s časem zimy. I když zima bývá často 
chladná a tmavá, naše paní Zima je jiná třída. Je prozářená 
sluncem a plná radosti. Takovou paní Zimu milujeme!
Za společnost KUBOUŠEK Vám přejeme krásné Vánoce 
a v novém roce mnoho důvodů k radosti!

číslo rozměr

A2xA2

autor
Dominik Orlovský

autor
Radek Smolík
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Podzimní víla

17

Patron: Ing. Jan Teplý, MBA, ředitel obchodu, marketingu 
a nákupu firmy Madeta, a. s.
Komentář patrona: Vypůjčil jsem si jedno haiku:

V podzimním větru,
list jeden dolů slétá
a za ním druhý.

Tak i pomoci lze i po malých troškách, lístek po lístku. 
Například tím, že vydražíte tuto překrásnou Podzimní vílu.

číslo rozměr

A4xA4
autor
Jakub Španvirt

Čerti v akci

18

Patron: Hyundai Centrum CB
Komentář patrona: Rádi podporujeme výjimečné události 
a Andělská aukce jí bezesporu je, stejně jako toto dílo.

číslo rozměr

A3
autor
Eliška Anderlová

Madona

19

Patron: manželé Pavlíčkovi
Komentář patrona: Obrázek Madony jsme si vybrali, 
protože je plný lásky - laskavosti, a té není nikdy dosti. 
A každému z vás bychom přáli, alespoň jednoho anděla, 
který tak zářivý a srdečný úsměv, jako andělé z obrázku, ve 
tváři má. Díky za obrázky od dětí, ať se do vašich domovů 
rozletí.  

číslo rozměr

A3
autor
Jindra Mik

Drakiáda

20

Patron: Michal Mládek, restaurace Mc Donald`s 
v Jihočeském kraji
Komentář patrona: Obrázek si opět vybrali děti s tím, že 
se jim námětem i barevností hodí do sbírky… už by to za ta 
léta dalo na malou výstavu.

číslo rozměr

A3
autor
Eliška Anderlová
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Motýlí oči

21

Patron: Hermann Wagner, EGAL s. r. o.
Komentář patrona: Šikovné dětské ruce nádherně 
vystihly, jak je úžasné, když se krása světla a barev zrcadlí 
ve zvířecím světě.

číslo rozměr

A3
autor
Alena Anderlová

Ženy od řeky Omo

22

Patron: JUDr. Ladislav Faktor - hudební skladatel, podnikatel
Komentář patrona: Tajemství krásy žen je fascinující, každý 
muž mu rád a vždy znovu podlehne. Nemusí to být u řeky 
Omo, stačí Malše nebo Lužnice. Dnes se ženy a dívky u nás 
doma dokážou zmalovat velmi podobně, jako ty v Africe. 
Jsme stejní jako Afričané, také se nám to líbí.

číslo rozměr

2x A4xA4

Cirkus

23

Patron: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, místopředseda
představenstva GEFOS a. s.
Komentář patrona: 

číslo rozměr

A3
autor
Matěj Joch

Plechovka Warhola

24

Patron: Eliška Richtrová, šachová velmistrně
Komentář patrona: K žití a k práci potřebujeme energii. 
Dáváme ji a současně ji musíme nabíjet. Mocná energie 
je soucit a svědomí. Tu je třeba vnímat, cítit, naslouchat ji, 
věřit jí, nechávat se jí inspirovat, být jí vděční...
Díky za inspiraci.

číslo rozměr

A4

autor
E. a A. Anderlovi

autor
Dominik Orlovský

Modrý kůň a tanečnice, 
rudá jako z růže svíce! 
V manéži se spolu točí, 
radost září z dětských očí. 

Navíc jejich kejklování, 
změní Anděl v požehnání,
když z Arpidy obrázek 
směníme dnes za dárek. :)
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Nebeské putování

25

Patron: Světlana a Jaromír Procházkovi, Galerie 
a nakladatelství Procházka, České Budějovice
Komentář patrona: Po nebi putují beránci, Tři králové putují 
za Jezulátkem, Josef s Marií a Ježíškem zase do světa... 
Všichni někam putujeme, vždy a stále znovu. Mějte nad 
hlavou Anděla a hvězdu, která poradí a ukáže cestu.

číslo rozměr

A2
autor
Eliška Anderlová

Když se žena vybarví

26

Patron: Riegrova 51, České Budějovice
Komentář patrona: Ženy mívají mnoho tváří a podob, ale 
nikdy s nimi není nuda. Tak jako vás nikdy nezačne nudit 
tenhle krásný obrázek.

číslo rozměr

A2
autor
Dominik Orlovský

Cyklozávod

27

Patron: Jakub Kohák, režisér a herec, magistr umění
Komentář patrona: Obrázek cyklozávod jsem si vybral proto, 
jelikož se mi líbí jeho kompozice, barevnost, formát a jeho 
celková nálada. Je to závod jak má být, sportovci mají lýtka 
napnutá a v jejich očích vidím ctižádost. Také se mi líbí, jak 
mají u bicyklů malá kolečka... a dokonce na jednom kole 
jedou dva závodníci! Je to krásný kousek pravého umění, 
který by byl ozdobou i v těch nejprestižnějších galeriích.

číslo rozměr

63x34 cm
autor
Eliška Anderlová

Hlava v oblacích

28

Patron: Miloš Kratochvíl, CONDUCO a.s.
Komentář patrona: Aby žil člověk vyrovnaný život, má mít 
hlavu v oblacích, nohy na zemi a srdce na správném místě. 
Pokusme se o to všichni a připomeňme si to nad krásným 
obrazem Vojty.

číslo rozměr

63x34 cm
autor
Vojtěch Janča
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Partneři aukce

HYUNDAI
CENTRUM CB

Děkujeme, že do toho jdete opět s námi.

Andělé existují díky Vám! www.andelskyvecer.cz


