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

dostává se vám do rukou nový kat-
alog plný dětských světů - světů 
barev, nedokonalých obrysů, 
nejistých zrcadel a pohádkových 
scén. Přesto je to seznam našich ztra-
cených obrazů, které čím více jsme 
starší, vážnější a zaměstnanější, tím 
více toužíme znovu objevit. Jenom 
už si nepamatujeme jak vypadaly. 
Obrazy a výtvory dětí z centra 
ARPIDA mají tu kouzelnou schop-
nost nám tyto světy připomenout. 
Zároveň nás, s ohledem na sit-
uace dětí s postižením, trochu 
napomínají za naše malomyslnosti 
a marné pachtění a vybízí k pok-
usům přijímat věci prostě a těšit se 
na další den.

Děti i dospělí v arteterapeutickém 
ateliéru centra ARPIDA praco-
vali s radostí, pilně a poctivě. 
O podobný přístup se snažíme i my 

zaměstnanci. Snažíme se nabízet 
poctivou práci, která zajistí pro 
lidi s postižením potřebnou péči 
a podporu. Usilujeme o vytváření 
prostoru pro vize a realizaci těchto 
lidí. 

S radostí člověk zjišťuje, že v této 
naší snaze nachází celou řadu 
ochotných pomocníků z řad jed-
notlivců i organizací a firem. Nic-
méně, ani tato spolupráce a pomoc 
nedostačuje na finanční potřebu 
nestátní neziskové organizace. 
Zejména na údržbu a rozvoj. Anděl-
ská aukce je díky vám naší velikou 
pomocí. V minulém roce nám 
úžasně pomohla při rekonstrukci 
žalostného stavu našeho systému 
vytápění  a navíc jsme touto úpra-
vou získali další potřebné prostory 
pro činnost. Pokud by se tedy i letos 
podařilo od vás, dobrých andělů, 
získat finanční podporu a dostatek 
darů, mohli bychom v následujícím 

roce začít realizovat rekonstrukci 
právě těchto prostor spojených 
s výstavbou nových učeben a tera-
peutických místností.

Na závěr vám srdečně děkuji za 
zájem o situaci lidí s postižením 
a za to, že vám jejich osudy nejsou 
lhostejné. Děkuji Báře Povišerové 
za všechnu tu spoustu energie při 
přípravě této aukce. Děkuji autorům 
nabízených obrazů za jejich ochotu 
rozdělit se o své vidění světa kolem 
nás a děkuji Marku Diasovi za jeho 
vedení těchto snah o vyjádření, 
ale i terapeutický efekt jeho práce. 
Vaši důvěru pak přikládám na účet 
i všem ostatním pracovníkům, 
kteří s dětmi a dospělými lidmi 
s postižením pracují každý den na 
jejich přítomnosti i budoucnosti.

Přeji krásné a požehnané Vánoce.
S úctou Marek Wohlgemuth

Předmluva organizátorky Barbory Povišerové

Vážení andělé, 

již po dvanácté 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 dvanácté jdeme 

dražit obrázky dětí z centra ARPIDA. 
Andělská aukce nikdy nebyla 
o racionálním rozhodování. Emoce, 
to je to krásné na aukci. Již dvanáct 
let je pro mě adventní období 
spojeno s radostí, sounáležito-
stí 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 pohy-
buje i spousta dalších Andělů a já 
bych chtěla všem, kteří se podíleli 
na uskutečnění letošního ročníku, 
ale i všech předchozích, z celého 
srdce poděkovat. Asi tuto frázi opa-
kujeme každý rok stále dokola, ale 
bez vás by Andělská aukce opravdu 
nebyla! Děkuji vám všem! 

Za Andělskou aukci 
Barbora Povišerová 



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 vol-
ních návyků, sebe obsluhy, schop-
nosti 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, nemoc-
nic, bank a jiných institucí. Dětská 
díla prezentují Arpidu i formou 

novoročenek, kalendářů, ilustrací, 
suvenýrů, ale především svými 
úspěchy na domácích i mezinárod-
ních výtvarných soutěžích. 

Od roku 2017 vede arteterapeu-
tický ateliér pedagog a sochař 
Marek Dias. V ateliéru s dětmi vyt-
váří nejen plošné malířské či gra-
fické práce, ale také práce prostor-
ové. Vytváří předpoklady a prostor, 
který vede děti k prožitku výtvarné 
tvorby jako procesu, který je nadřa-
zen samotnému výtvarnému dílu. 
Děti tak získávají dovednosti a výt-
varné kompetence naprosto přiro-
zeně. 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 výt-
varné workshopy pro pedagogy, 
studenty i odbornou či laickou 
veřejnost. 

Marek Dias je zároveň renom-
ovaným umělcem. Věnuje se 
sochařské a keramické tvorbě. Jeho 
interiérové i exteriérové plastiky 
bylo možné vidět na mnoha skupi-
nových i samostatných výstavách na 
domácí výt- varné scéně. V letošním 
roce to byly například výstavy 
v galeriích Koželužna v Nových 
Hradech, Galvína v Bechyni, U Prs-
tenu v Praze, Svatoš v Kostelci 
nad Černými lesy, v klášteře Klad-
ruby 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 zah-
raničních sbírek. Od roku 1994 je 
členem Unie výtvarných umělců 
a v současnosti je místopředsedou 
celorepublikového spolku Sdružení 
výtvarných umělců – keramiků. 





Tak šel čas...

Letos se koná již XII. ročník 
Andělské aukce a my nostalgicky 
vzpomínáme na ročník nultý, který 
se konal již před čtrnácti lety. Tehdy 
se aukce konala ve velmi skrom-
ném prostředí v NC Čtyři Dvory 
a s dnešní podobou se dá již jen 
těžko srovnávat. 

Andělská aukce si po nultém 
ročníku dala tři roky pauzu, ale 
v roce 2008 přišla Martina Povišer-
ová 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 přítom-
ným dělá radost rozmanitým reper-
toárem.  

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 Anděl-
ská aukce přesunula do velkého 
sálu DK Metropol České Budějo-
vice, kde se v adventním období 
scházíme do teď. 

Andělská aukce má za sebou ofi-
ciálně 11 let, během kterých se 
vydražilo 7 055 681 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 provázena neskutečně 
pozitivní atmosférou. 

V letošním XII. ročníku jsme přišli 
s novinkou, jejímž cílem bylo zapo-
jit i větší část veřejnosti do Anděl-
ské aukce. Přišli jsme s Andělskými 
akcemi, které probíhali v rámci 
celého měsíce listopadu a na 
začátku prosince. 

CELKEM JSME VYBRALI JIŽ

7 055 681 Kč
DĚKUJEME



Andělské akce

Charitativní Andělské akce udělaly 
z listopadu a začátku prosince 
měsíce dobra. Již tradiční kon-
cept v letošním roce přišel s řadou 
změn. Hlavní novinkou bylo zapo-
jení široké veřejnosti do spousty 
zábavných akcí. Návštěvníci mohli 
přispět na dobrou věc hospodským 
kvízem, turnajem v prší, návštěvou 
cestovatelských přednášek, beer-
pongem, návratem do tanečních  
či poslechnutím si krásného kon-
certu nebo divadla. Nechyběla 

ani FuckUp night nebo Stand-up  
s UNDERGROUND COMEDY. 
Součástí Andělských akcí byla 
i degustace italských vín s jídlem.

Po jedenácti letech tak mohla 
veřejnost nově kromě Centra 
ARPIDA podpořit také Autis 
Centrum v Českých Budějovicích. 
Veškerý výdělek z akcí získali právě 
osoby s poruchou autistického 
spektra. 

Kromě jednorázových akcí běžely  
i dlouhodobé. Zájemci mohli na 
webu dražit dražit let s Martinem 
Šonkou nebo si na vrcholu Kleri zak-
oupit upomínkové předměty. Ste-
jně jako v loňském roce přispívaly 
vybrané podniky určitou částkou 
z drinků, kávy či punče. 

Andělská aukce se tak nově scho-
vala pod jednotný název „Andělské 
akce“, který zaštítil všechny akce.





Tichá aukce

Andělská aukce opět přináší tichou 
aukci. V předsálí DK Metropol 
České Budějovice budou moci 
zájemci dne 9. prosince 2019 dražit 
další obrázky mimo hlavní aukci.

Aukce se lze zúčastnit vhozením 
papírku se jménem dražitele a část-
kou do krabičky u daného obrázky. 
Vydražitelem se stane ten, jehož 
částka na papírku bude nejvyšší. 

Tichá aukce bude probíhat 
souběžně s hlavní aukcí a bude 
ukončena se začátkem dražby 
obrázku číslo 24 v hlavní aukci. 
Zúčastnit se může kdokoliv. 

Poděkování PhDr. Jaromíru Procházkovi

Po dobu jedenácti let byl licitátorem 
Andělských aukcí pan PhDr. Jaromír 
Procházka, který se svého kladívka 
zhostil během loňského ročníku 
naposledy. Děkujeme mu nejen 
za odbornou licitaci a dohled nad 
aukcí, ale i za to, že Andělské aukci 
věřil od začátku a vždy při ní stál. 

Jaromíre, mockrát děkujeme!



Program XII. ročníku charitativní Andělské aukce

 » Prohlídka dražených exponátů je možná v den dražby 9. 12. 2019 od 17:00 hodin v předsálí.
 » Zájemce o dražbu si vyzvedne u vstupu do sálu dražební číslo.
 » Registraci je možno provést do 9. 12. 2019 do 15.00 hod. i na internetových stránkách www.andelskaaukce.cz. 
 » V průběhu večera se můžete účastnit také tiché aukce! 
 » Více informací naleznete na www.andelskaaukce.cz nebo během Andělské aukce od moderátora večera. 

Pravidla Andělské aukce 2019

Pojďtě do toho s námi!

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 způso-
bem podle aukčního řádu. Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou pos-
lední podání a přiklepne věc dražiteli. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem.

Výše příhozů:
a) 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 4 000 Kč, ale méně než 10 000 Kč,
b) 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 20 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč.

Vyvolávací cena předmětů ve výši 1 000 Kč je považována za prodejní cenu. Výtěžek z dobročinné aukce 
je považován za dar a na tuto částku bude vystaveno potvrzení o daru.

Exponáty budou draženy v pořadí, které odpovídá tomuto katalogu.

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

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

1

18:00  » Aukce obrazů
dražba položek č. 1 - 28

 » vstup do sálu

20:30

 » raut

 » předpokládaný konec

 » vystoupení hudební skupiny 
K.R.B. z centra ARPIDA

 » vydání a zaplacení vydražených exponátů
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Patron:

Komentář patrona:

číslo	 název	 rozměr	 autor

Patron:

Komentář patrona:

Patron:

Komentář patrona:

Patron:

Komentář patrona:

číslo	 název	 rozměr	 autor

číslo	 název	 rozměr	 autor číslo	 název	 rozměr	 autor

1 ZLATÝ KLÁŠTER 59x78 cm Stella Salvová

Ing. Zbyněk Povišer, www.italskevino.cz

Zlatý klášter, první obraz dnešního večera, otevírá svoje dveře 
a symbolicky nás zve dovnitř...

2 DIVOKÝ NÁLET 58x76 cm Michal Fišer

Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice

Obraz Divoký nálet byl pro nás jasnou volbou, protože i náš klub čeká 
v letošní sezoně divoký nálet do Ligy mistrů a obhajoby mistrovského 
titulu. 

Proto přejeme budoucímu majiteli tohoto krásného obrazu, aby šel 
do všeho také po hlavě a s vervou a nenechal se zpomalit zbytečnými 
překážkami.

3 POD VODOU 43x55 cm Michal Fišer

Arnošt Petráček, paralympionik

4 STÁŘÍ ZNAMENÁ MOUDROST 43x55 cm Dominik Orlovský

manželé Michalcovi, AUTO FUTURE s.r.o.

„Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý; v podstatě ale má 
člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jako byl.”

Johann Wolfgang von Goethe
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5 RANNÍ ZRCADLO 63x46 cm Michal Fišer

Petra Suchá, Center Manager, IGY Centrum

Všichni jsme krásní, přestože ranní zrcadlo se nám bude snažit namluvit 
něco jiného. Krásu totiž musíme najít uvnitř sebe.

6 TAJEMNÁ KRAJINA 63x46 cm Dominik Orlovský

Jan Teplý, ředitel obchodu, marketingu a nákupu Madeta, a. s.

Tajemná krajina, možná temná krajina, možná jen noční krajina, krajina 
čekající na světlo. Přinesme tedy do této krajiny trochu světla, pomozme 
dražbou tohoto krásného obrázku těm jež si sami pomoci nemohou.

7 SNĚHURKA A TŘI TRPASLÍCI 72x56 cm Michal Fišer

Mgr. Tereza Velíšková,

Sněhurka a tři trpaslíci si před spaním prohlíží obrázky.

Pro Sněhurku namalovali to, co celý den dělali, co je potěšilo, rozesmálo 
nebo rozplakalo a před spaním si o tom povídají. Pak je dá Sněhurka do 
postýlek a přivolá duhové sny.

Ať i Vy máte krásné sny a Vaše děti Sněhurku pro povídání před spaním.

Skupina KUBOUŠEK Vám přeje klidný, voňavý Advent a požehnané 
Vánoce.

8 VLÁDCE 63x46 cm Michal Fišer

Vladislav Nadberežný, ředitel tiskárny INPRESS a.s.

Vloni jsme s manželkou prvně přispěli pro Arpidu vydražením „Modrooké 
tygřice“. Takže letos je pro nás „Vládce“ jasný cíl – mít na zdi krásný 
páreček a ještě udělat dobrý skutek.

vedoucí vzdělávacího centra a řízení lidských 
zdrojů skupiny KUBOUŠEK
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9 MUŽ 43x55 cm Jakub Španvirt

Michael Daněk, šéfredaktor portálů Drbna.cz

Ať už každá sama za sebe, nebo i spolu. Bílá s černou tvoří vlastně ten 
největší kontrast. A kdo má pocit, že právě tento černobílý obrázek 
muže v čepici působí ponuře, mýlí se. Smícháme-li na paletě všechny 
barvy spektra, dostaneme vždy černou. Jen díky tomu nyní hledíme na 
obrázek, která vlastně obsahuje všechny barvy.

10 SLONÍ RODINA 58x75 cm Alenka Anderlová

Michael Mládek, restaurace Mc Donald’s v Jihočeském kraji

Obrázek jsme s Laurou a Oliverem vybrali proto, že se nám hodí do 
široké sbírky andělských obrázků, kde jsou nejčastějším motivem právě 
zvířata… navíc, ale to se již opakuji několik let v řadě, je opravdu krásný.

11 PODZIMNÍ KOUZLO 57x75 cm Nikola Ďurišová

Porsche České Budějovice

Jsme patronem obrazu s názvem Podzimní kouzlo, jelikož evokuje nejen 
roční období, ale i rozmanitost, cyklus a spektrum kouzelných barev.

12 POVÝŠENÁ 34x44 cm Barča Sedláčková

Quadria s.r.o.

“Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého 
sebevědomí, nebo se opírá o dočasné a povrchní úspěchy.“ 

Dalajláma
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13 KOUZLO ZIMY 82x56 cm Nikola Ďurišová

Pražákovi, Essence café, Bistro Piano, Bistro Magdalena

Přes chladné zimní noci tento krásný obraz zároveň evokuuje i teplo 
paprsků rozdělávajícího se ohně.

14 CIRKUS 63x46 cm Eliška Anderlová

Fruko-Schulz s.r.o.

15 MODERNÍ BETLÉM 63x46 cm Alenka Anderlová

Mgr. Michaela Čermáková Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihozápad

Hajdum, Hajdum, tydlidum,
kdepak stojí vlídný dům…?

Okna, dveře, náruč plně otevřena,
touhou pomáhat a čistou láskou podpořena..

Hajdum, hajdum, tydlidum,
lidstvím společně dláždíme cestu našim snům,

s pokorou a vírou tvoříme odraz budoucím dnům..
Hajdum, hajdum, tydlidum..

16 VRBENSKÉ RYBNÍKY 55x43 cm Jakub Španvirt

Ing. Jiří Heřman

Naše krajina je „očima rybníků do nebe zahleděná“, jak krásně napsal 
básník. A oči jsou, jak známo, oknem do duše. Obrázek bude dobrým 
společníkem každému, kdo chce do duše naší půvabné krajiny občas 
nakouknout. Jakubovi se to zcela jistě poštěstilo, když obrázek maloval.
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17 JSEM Z TOHO NA VĚTVI 45x64 cm Michal Fišer

Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel TKP GEO 

Tukan a anděl, andělé a tukani – Jsem z toho na větvi:
 

18 ZÁTIŠÍ 45x64 cm Jakub Španvirt

Ing. Jan Trsek, TexColor České Budějovice 

Obraz působí velmi příjemným uklidňujícím dojmem. O tento obraz 
bude jistě velký zájem, nakonec alespoň jedno opravdu kvalitní zátiší by 
mělo být v každém interiéru.

19 PRŮZKUMNICE 59x78 cm Nikola Ďurišová

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

Na obrázku Průzkumnice se mi líbí, jak krásně ukazuje, že bychom 
měli vše v našich životech posuzovat s nadhledem, nebo alespoň 
s rozhledem. A k tomu nám říká, že bychom se měli pouštět do 
prozkoumávání nových cest, míst, přátel…

20 TRUMPETISTA 43x55 cm Jan Zahrádka

RK Stejskal.cz s.r.o.

Za úspěchem, za slávou,
jdi jen s dobrou náladou,

malé, velké trumpety,
důležitý jsi však TY!

Ať pohled na tento krásný obraz všem lidem vždy vykouzlí úsměv na 
tváři...

Ač anděl i tukan mají křídla,
přec rozdílů si Bára všimla:

Tukani si barvou hýří,
andělé se v bílé pýří.
Tukan sedí na větvi,

anděl je vždy nad větví.

Tukan jenom vejce snáší,
anděl nám dary přináší.
Z nebe, země, od vody,
našim dětem z Arpidy.
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21 NĚKDY I CESTA JE CÍL 75x59 cm Michal Fišer

Miloš Kratochvíl, CONDUCO a. s.

Obraz nese název „Někdy i cesta je cíl“. Důležité je to slovo „NĚKDY“. 
Protože CÍL bez cesty neexistuje. Stejně, jako neexistuje CESTA bez cíle.
Toto kerouacovské vidění je často jen útěkem před sebou samým. 
Přeji všem, aby měli jasné cíle a šli k nim po rovných cestách.

22 KRÁL SLONŮ 71x55 cm Dominik Orlovský

Ing. Petr Holba, ředitel DK Metropol České Budějovice

Každý by měl mít doma slona, který mu přináší štěstí. Kdo ho ještě nemá, 
měl by využít této příležitosti slona do domácnosti pořídit a navíc přispět 
na dobrou věc.

23 POHLED Z VÝŠKY 55x43cm Matěj Joch

FT Sun s.r.o.

Stejně jako letadlo vidí vše z pěkné výšky, měli bychom i své životy a bytí 
brát s nadhledem. Být, lítat si světem a zanechávat za sebou to hezký.

24 PORADA 63x46 cm Michal Fišer

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

Díky obrazu jsem se dozvěděl, kdo je skutečným vynálezcem dnes ve 
firmách moderních porad „na stojáka“.

Ideální obraz do zasedačky, ve které se nemusí jen sedět.
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25 DO NITRA DUŠE 55x43 cm Tereza Kratochvílová

STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o. 

Ani na vteřinu jsme letos na Stezce korunami stromů neváhali se i letos 
zapojit do Andělské aukce. Vybrali jsme tento obraz, který nám připadal 
jako nejvhodnější, a který doplní ty ostatní. Hlavním důvodem pro výběr 
byla pozitivní nálada, který obraz v sobě ukrývá. Navíc odkazuje na 
slunce, které máme na Stezce korunami stromů rádi. A procházka po 
stezce mezi korunami stromů vás také svým způsobem dokáže zavést do 
nitra vaší duše, stejně jako to dělá tento obraz.

26 ANANASOVÉ OBČERSTVENÍ 63x46 cm Nikola Ďurišová

Ing. Martin Frantík

Sluníčko, drink a ananas. Krásná asociace léta nebo dovolené v teple. Ať 
všem tento obrázek vykouzlí hřejivý pocit u srdce.

27 STÁŘÍ 55x43 cm Nikola Ďurišová

Softballový klub Žraloci Ledenice

Ledeničtí Žraloci jsou hrdým patronem obrazu Stáří. Věříme, že ozdobí 
zázemí našeho klubu, bude nás inspirovat a motivovat k vítězným 
zápasům. Vyjadřujeme i nesmírný obdiv všem autorům obrazů.

28 LÍBÁNKY 57x75 cm Stella Salvová

rádio Kiss, Media Club s.r.o.

V rádiu Kiss pravidelně podporujeme Andělskou aukci, a tak ani tento 
rok není výjimkou.


