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Katalog uměleckých předmětů darovaných 
do benefiční aukce ve prospěch ochrany přírody

v pondělí 24. listopadu 2008
ve Sněmovním sále Nové radnice 

Dominikánské nám. 1, Brno
Pořádá Nadace Veronica





Aukce se koná pod záštitou
Prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Františka Dohnala
a náměstka primátora Statutárního města Brna Mgr. Martina Andera, PhD.
  
Dražitelem bude pan Radko Pavlíček z aukční síně 1. Art Consulting, 
dražit se bude zapůjčenými dražebními čísly.

Začátek aukce v 18.00 hod., předpokládané ukončení v 19.30 hod., 
následovat bude společenská část večera s ochutnávkou vín firmy Perla vín Jezeřany 
Maršovice s předním sommeliérem Mgr. Janem Rozkem a ochutnávkou hostětínských 
biomoštů z moštárny Nadace Veronica. K pohodě Vám bude hrát smyčcové trio 
Škvarteto.

Poznámka: 

Ceny děl v tomto katalogu jsou stanoveny s ohledem na benefiční charakter aukce a díky laskavosti 

dárců – umělců v řadě případů nižší než v galeriích.

Do 13. prosince 2008 bude na stránkách www.nadace.veronica.cz 
probíhat internetová část aukce.
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Ve prospěch ochrany přírody

výtěžek aukce bude věnován na výkup pozemků 
pro návrat květnatých luk do krajiny Vysočiny

ve Sněmovním sále Nové radnice Dominikánské nám.1,

v pondělí 24. listopadu 2008 v 18.00 hodin 



Sdružení Krajina je úspěšná a respektovaná nezisková organizace, která svoji činnost vyvíjí 
v několika hlavních směrech: 

»  Péče o krajinu 
    (pozemkový spolek, kosení luk, vyřezávání náletů, 
    výsadby stromů) 

»  Ochrana živočichů a rostlin 
    (Natura 2000, obojživelníci, netopýři, lesní mravenci) 

»  Podpora venkovských obcí a místních ekonomik 
    (Místní agenda 21, biomasa) 

»  Ekologická výchova a informování veřejnosti 
    (SEV Krajinka) 

Činnost je zajišťována zaměstnanci, členy, dobrovolníky, 
brigádníky a místními obyvateli. 

Sídlo Sdružení Krajina se nachází na území CHKO Žďárské vrchy. Tam je také koncentrována podstatná část 
činnosti v péči o krajinu a práci s veřejností. Sdružení Krajina pravidelně působí na území čtyř krajů (Vysočina, 
Olomoucký, Jihomoravský a Pardubický). Sdružení Krajina klade důraz na spolupráci s místními lidmi a snaží se 
nepraktikovat ochranu přírody na dálku.
 
Od roku 2003 je Sdružení Krajina z hlediska výměry 
přírodně cenných ploch, ke kterým má nájemní nebo vlast-
nický vztah, největším pozemkovým spolkem v republice. 
V roce 2005 pečovalo o přibližně 150 ha ručně kosených 
podmáčených luk na různých místech kraje Vysočina 
a Pardubického. Do této činnosti se ročně zapojuje přes 
200 lidí - místních obyvatel i dobrovolníků z měst.

Ruční kosení podmáčených luk je v současnosti nej-
rozsáhlejší činností Sdružení Krajina.

ž í K ji j ú ěš á kt á i k á

Proč podpořit 
úsilí sdružení 

KRAJINA V PÉČI 
O KVĚTNATÉ 

MOKŘADNÍ LOUKY 
VYSOČINY

Jasna Flamiková
ředitelka Nadace Veronica



Označení “pozemkový spolek” užívají organizace, které se dom-
nívají, že nutnou podmínkou dlouhodobé péče o přírodní území 
je právní vztah k daným pozemkům. 

K územím, o která pečují, se snaží získat nájemní či vlastnický vztah. 
Díky tomu mohou lépe hájit zájmy ochrany přírody v daném území, 
a vědomě také přebírají zodpovědnost za potřebnou péči. 

Sdružení Krajina nabízí vlastníkům za odkupované pozemky 
sazbu stanovenou znaleckým posudkem nebo je přijímá darem.

Sdružení Krajina založilo pozemkový spolek v roce 2001 s cílem 
zajistit dlouhodobě péči o přírodně cenné podmáčené louky 
v oblasti Žďárských vrchů. Od roku 2003 je Sdružení Krajina 
největším pozemkovým spolkem v České republice. 

V roce 2006 zajišťovalo Sdružení Krajina ruční kosení 148 ha 
podmáčených luk (z toho zhruba 135 ha má SK v nájmu či vlast-
nictví) na 29 lokalitách především v okresech Žďár nad Sázavou, 
Chrudim a Havlíčkův Brod.

Pro krajinu Vysočiny byly podmáčené květnaté louky typickým prvkem. V dobrém stavu jsou tyto louky velmi atrak-
tivní nejen z přírodovědeckého ale i z estetického hlediska. Utvářejí ráz místní krajiny a dokreslují její atmosféru. Jejich 
význam můžeme docenit zvláště v posledních letech střídajících se such a povodní.

Při tradičním způsobu hospodaření byly tyto lokality obvykle vypásány nebo koseny na sena.Vzhledem ke svému 
charakteru však nejsou přístupné pro mechanizaci. Ruční kosení a nepříliš kvalitní píce odrazuje nejen majitele luk, 
ale i hospodařící zemědělce. Druhově bohatá rostlinná společenstva, která se zde nalézají, ale vyžadují pro udržení 
pestrosti pravidelné kosení. Proto Sdružení Krajina organizuje každým rokem kosení nejcennějších biotopů. Daří se to 
díky finanční pomoci Státního fondu životního prostředí ČR, Správy CHKO Žďárské vrchy, Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR a Krajskému úřadu kraje Vysočina a s pomocí desítek a stovek dobrovolníků.

Další podrobnější informace o jejich práci naleznete na www.sdruzenikrajina.cz

Označení “pozemkový spolek” užívají organizace, které se dom-
nívají, že nutnou podmínkou dlouhodobé péče o přírodní území 

Pozemkový spolek Sdružení Krajina

Proč podmáčené louky kosit a starat se o ně? 
Jsou domovem mnoha ohrožených rostlin a živočichů

Jelikož nemohly být mokřiny obdělávány mechanizací, hostí dodnes 
pestrou směs rostlin a živočichů, často náležejících k vymírajícím druhům. 

Na mokřinách je možné potkat masožravé rosnatky, vstavače, sucho-
pýry, obojživelníky, modrásky a další. 

Jsou zásobárnou vody

Rašeliníkový podrost luk je důležitým regulátorem vodního režimu. Při 
srážkách zadrží velké množství vody, lépe než rybník, a postupně ji 
uvolňuje za sucha. Snižuje tím riziko povodní. 

Mokřiny čistí protékající vodu a zlepšují její kvalitu. Pomáhají zasako-
vání a tím zvětšují zásoby podzemní vody.

Jsou ohrožené

Kosení podmáčených luk mechanizací není možné a je fyzicky velmi 
náročné. Proto jich většina není obhospodařována. 

Pokud louky nejsou koseny, vlivem kyselých dešťů (obdobné přihnojování 
dusíkem) se na nich šíří ruderální druhy, které dusí druhy původní. Louky 
ztrácejí svoji hodnotu a mění se v nevábná rumiště. Dlouhodobější neudr-
žování vede i k zarůstání luk dřevinným náletem. Louky tak postupně zanikají. 



3. Bartová Stanislava – Uhranutá havrany
2008, barevná fotografie, 45 x 36, rámováno

900 Kč

1. Babjaková Lucia - Všechno má svůj čas
2006, akryl na plátně, 30 x 60, rámováno 

10 000 Kč

2. Balšán Václav – Modrý objekt
2008, malovaný karton, 12 x 12 x 44,5, volný objekt

1 500 Kč

4. Bílkovský František – Bezejména
nedatováno, kolorovaná kresba tuší, 46 x 55,  rámováno

1 400 Kč

6. Blabolilová Marie – Stará hruška
1981, grafický list,  53 x 38, volně

1 000 Kč

5. Blabolilová Marie - Střecha a strom
1981, grafický list, 53 x 38, volně

1 000 Kč

Babjaková Lucia 
1982 Michalovce

Žije a pracuje v Brně, studuje 
estetiku na FF MU. Profesionálně se 
věnuje především malbě, vystavuje 

u nás i v zahraničí. Její tvorba je 
zřetelně propojena subjektivní 

vizí, jež je určena uměleckou 
nezávislostí. Její umění je pod-

manivé, zároveň však neovlivněné 
komerčním či módním uvažováním. 

Letos měla samostatnou výstavu 
v Londýně v rámci festivalu 

Concrete & Glass. Žije a tvoří
 v Brně.

Balšán Václav
1949 Karlovy Vary

SPŠ keramická v Karlových 
Varech, obor výtvarné zpracování 

porcelánu a keramiky. Věnuje se 
malbě, kresbě a grafice. Uspořádal 

přes 10 samostatných výstav 
a zúčastnil se i výstav skupinových 

doma i v zahraničí. Je zastoupen 
v Národní galerii v Praze a dalších 

českých galeriích. Žije a pracuje 
v Karlových Varech.

Bartová Stanislava  
1952 

Narozena ve znamení havrana. 
Absolventka SUPŠ obor grafika. 
Autorka v současné době mimo 
jinou tvorbu fotografuje přírodu. 
Fotografie je z třetí připravované 

výstavy o havranech. Žije a pracuje 
v Brně.

Bilkovský František 
1909 Mrákotín  - 1998 Brno

akademický malíř, grafik a ilustrátor. 
Zastoupen v NG Praha, MG Brno 

a v galerii města Děčín. 

Blabolilová Marie
1948 Praha

1973 AVU Praha, obory malba 
a grafika (prof. F. Jiroudek, doc. 

L. Čepelák, doc. J. John). Malířka, 
grafička, restaurátorka. V roce 

1988 na Bienále grafiky Krakov 
získala Cenu starosty města Lodže. 

Uspořádala přes 40 samostat-
ných výstav a zúčastnila se řady 

společných výstav doma 
i v zahraničí. Je členkou výtvarného 
sdružení Kruh a SČUG Hollar. Žije 

a pracuje v Praze.
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11. Bretfeldová Helena – Odpočinek II
2004, barevná fotografie, 24 x 37, volně

300 Kč

12. Bretfeldová Helena – Gomili II
2002, barevná fotografie, 24 x 37, volně

300 Kč

10. Brančovský Rudolf – Dvanáct plachetnic
2000, olej na plátně, 50 x 50, rámováno

5 000 Kč

9. Boška Jindřich – Kompozice
2004, koláž akryl, lepenka, 21 x 24, volně

1 600 Kč

7. Boška Jindřich – Skladba čtverců
2007, koláž lepenka - sololit - olej, 48 x 43,5, volně

2 600 Kč

8. Boška Jindřich – V ornamentu
2007, grafika, 31,5 x 25, volně

1 400 Kč

Boška Jindřich
1931 Vlachovo Březí
Studia soukromá u svého otce 
a u akad. malířů Václava Boukala, 
Theodora Bechníka, Františka Grosse 
a PhDr. Arséna Pohribného. U nás 
uspořádal přes 30 samostatných 
výstav a účastnil se na 50 kolektivních 
výstavách. V zahraničí se zúčastnil 
více než 70 výstav, na kterých získal 
8 medailí za grafiku, v roce 1970 
2. cenu za grafiku na IX. Premi 
internacional Joan Miró v Barceloně.  

Brančovský Rudolf
1980 Brno
Vystudoval SPŠ slévárenská, obor 
Umělecké zpracování kovů a drahých 
kamenů. V současné době tvoří akry-
lovou malbu na plátno či na objekty 
vyřezávané ze sololitu. Krom malby 
rád pracuje i s prostorem, což ukazují 
například četné obrazy malované pro 
stěny kaváren, restaurací, klubů či 
veřejných prostor. Mimoto je lídrem 
hudebních uskupení Poletíme? 
a Veselá Zubatá. Od roku 1999 měl 
přes 50 samostatných výstav. 
Žije a tvoří střídavě v Brně a Praze.

Bretfeldová Helena
1959
pracuje jako hudební publicistka 
a redaktorka Českého rozhlasu v Brně. 
Publikuje v MF Dnes, Folk a country, 
Harmonie a dalších časopisech. 
Začínala s novinářskou fotografií, 
nyní se věnuje více krajině a folklórní 
fotografii. žije a pracuje v Brně.
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13. Brož – Bez názvu I
2007, grafika, 50 x 70, volně

300 Kč

14. Bružeňák Jan – Slimák
2008, keramika,  27 x 22 x 13, volný objekt

1 000 Kč

15. Buchtová Petra – Tajemství I
2006, olej na plátně, 31 x 39, na podrámu

900 Kč 

18. Daněk Zdeněk – Meandry Struhy
2008, Detoxy color na desce, 40 x 40, na podrámu 

10 000 Kč

17. Čermáček Petr – Aňa na Pasekách 
2008, dvoubarevný linoryt, 15,5 x 16,5, volně

300 Kč

Brož Jan
Student střední umělecké školy 

grafické v Jihlavě.

Bružeňák Jan 
1947

Žije a pracuje v Brně v Bystrci. Je 
členem SVUT Brno, pracuje na 
pedagogické fakultě MU, vede 

ateliér kresby, ilustrace a keramiky. 
V jeho tvorbě je patrná tendence 

jak v kresbě, grafice i malbě, 
vytvářet vlastní iluzivní fantaskní 

světy plné svébytné poetiky. 
Souběžně s tím vznikají díla – 

Něžnosti – erotické fragmenty, 
vzdávající hold lásce a ženskému 

tělu. Uspořádal bezpočet autor-
ských i kolektivních výstav v ČR 
i zahraničí. Žije a pracuje v Brně 

v Bystrci.

Buchtová Petra
1983

Autorka vystudovala SŠUŘ Brno, 
užitá malba, PdF MU Brno 

výtvarná výchova/vizuální tvorba 
a v současné době studuje na FaVV 
VUT Brno v ateliéru grafika, malba II.

 Autorka se zabývá malbou 
a grafikou a snaží se o zpodob-

ňování skrytých tajemství mysterií 
všedního dne.

Čermáček Petr
1972 Choceň

Studium MZLU - obor lesní 
inženýrství a ekologie. Grafikou, 
kresbou a malbou se zabývá od 
roku 1995. Autodidakt. Grafiky 

a malby byly otištěny v časopisech 
Weles, Psí víno, Jihovýchodní pošta 
(obálky), Veronica (obálky ročníku 

2004). Publikoval řadu básní 
a vydal několik autorských sbírek. 

Uspořádal 14 autorských výstav 
a 8 společných se účastnil. 

V současné době žije a pracuje 
v Brně.

Daněk Zdeněk
1977 v Pardubicích

1992-96 – studium  na výtvarné 
škole Václava Hollara v Praze, 

1996-98 – studium malby v ateliéru 
prof. Nešlehy na VŠUP, 1999-2003 - 

AVU v atelieru u prof. Berana. 
Autor maluje tzv. aktivní obrazy 

barvou Detoxy color, která de-
graduje škodlivé organické 

a toxické látky z ovzduší. Uspořádal 
několik desítek samostatných 

i společných výstav u nás 
i v zahraničí. Členství ve skupinách: 

Deep emotion (1997), REKREACE 
99. (1999), ARTTODAY (2003). 

Žije a pracuje v Praze.
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16. Buchtová Petra – Tajemství II
2006, olej na plátně, 31 x 39, na podrámu

900 Kč



23. Dungel Jan – Arassariové
2006, ilustrace, 29 x 41, volně 

1 800 Kč

24. Filimonová Lucie – Orestes
2003, olej na plátně a sololitu, 60 x 80, rámováno

7 000 Kč

22. Dvorský Pavel – Bez názvu
nedatováno, litografie, 34 x 46, volně

1 000 Kč

21. Dostál Adam – Bažina
2007, akryl na plátně, 40 x 60, na podrámu

2 800 Kč

19. Daněk Zdeněk – Bez názvu
2008 Detoxy color na desce, 40 x 40, na podrámu 

10 000 Kč

20. Dočekal Jan – Brána do mraků
2007, koláž a tempera, 40 x 32, rámováno

2 500 Kč

Dočekal Jan
1943 Třebíč
Výtvarník, historik umění, v letech 
1977 – 83 dálkově studoval dějiny 
umění a estetiky. Od roku 1997 
výtvarník a publicista ve svobod-
ném povolání. Autor mnoho recenzí
a článků o výtvarném umění. 
Připravil na sto výstav českých 
a moravských autorů, sám vysta-
voval 25x v ČR i zahraničí. 
Žije a pracuje v Třebíči. 

Dostál Adam
1980 Šternberk
Studoval na PdF UP Olomouc, 
v roce 2000 absolvoval Kurz 
základů ikonopisu. Člen 
občanského sdružení F.A.Grimma 
a Společnosti přátel přírody. 
Uspořádal několik samostatných 
výstav a účastnil se několika výstav 
skupinových.

Dvorský Pavel
1946
1966 SUPŠ Brno (J.Brukner, 
D.Chatrný), 1972 VŠUP Praha 
(A.Strnadel, J.Trnka, Z.Sklenář). 
Zabývá se ilustrací a užitou 
grafikou. Ilustroval desítky knih, 
ve kterých převažuje ilustrace 
vědecká a populárně naučná. 
Oceněn Cenou roku v soutěži 
Nejkrásnější knihy roku nakl. Mladá 
léta (1979) a nakladatelství Priroda 
(1992).

Dungel Jan 
1951 Vracov
přírodovědec, malíř, grafik a ilustrátor.
Vystudoval biologii na Př.f. MU 
v Brně. Již několikrát navštívil 
jihoamerické pralesy, kde kreslí 
živočichy ve svém přirozeném 
prostředí. Ilustroval řadu knih. Kniha 
„Chováme se jako zvířata“, od 
Z. Veselovského, byla oceněna 
titulem Nejkrásnější kniha roku. 
„Atlas ptáků České a Slovenské 
republiky“  byl v roce 2002 nomi-
nován na prestižní cenu Magnesia 
Litera. Žije a pracuje v Brně.

Filimonová Lucie
1979 Náchod
1994 soukromě pod vedením 
ak.mal. Ivo Švorcáka. 1999 SUPŠ 
Turnov (ak.soch. Pavel Brožek, ak. 
soch. Jaroslav Marek). V roce 2000 
zakládá vlastní umělecký ateliér 
zaměřený na rytí kovů, malbu 
a plastiku, ve kterém rovněž 
vyučuje figurální kresbu a malbu. 
Od roku 2000 uspořádala přes 
20 autorských výstav po ČR.
Žije a pracuje v Olomouci.
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25. Foretník Martin – Můza
2007, kolorovaný tisk, ruční papír, 25 x 25, pasparta, sklo

800 Kč

26. Foretník Martin – Ke hvězdám
2006, kolorovaný tisk, ruční papír, 30 x 40, pasparta, sklo

1 000 Kč

28. Fuksa Zdeněk – Romantická zahrada
1988, lept s akvatintou, 45 x 40, rámováno

1 800 Kč

27. Fuksa Zdeněk – Předklášteří u Tišnova
1999, lept s akvatintou, 50 x 40, rámováno

1 600 Kč

29. Halla Zdeněk – Bez názvu
2007, lept sítotisk, 50 x 70, volně

1 500 Kč

30. Hladná Marie – Kaskády
nedatováno, olej, 30 x 40, na podrámu

5 000 Kč

Foretník Martin
1964 Brno

Střední pedagogická škola, 
nedokončená studia na PF UJEP. Je 

vicepresident umělecké společnosti 
TRIUM Brno a členem umělecké 

rady brněnského US Parnas. 
Zabývá se především technikou 

rozmývaných tuší a inkoustů, maluje 
na textil a experimentuje s domal-

bou na sklo, používá kombinované 
techniky. Ilustroval dvě knihy od 

I. Fuchsové - na podzim 2009 vyjde 
třetí s názvem „Když divadlo sundá 

masku“.

Fuksa Zdeněk
1922 Brno

1948 SUPŠ Brno, 1953 MU Brno, 
později jako profesor-výtvarník 

na SUPŠ Brno. Uspořádal přes 30 
samostatných výstav a účastnil se 

více než 30 výstav skupinových. 
Zastoupen je v některých našich 

sbírkách. Člen sdružení Q. 
Žije a tvoří v Brně.

Halla Zdeněk
1962 Brno

1977-1981 SUPŠ v Brně (prof. 
Chatrný).  Věnuje se volné tvorbě 

a užité grafice. Od roku 1990 člen 
TT klubu, od roku 2000 člen Klubu 

konkretistů. Žije a pracuje v Brně.

Hladná Marie
1937 Brno

Studovala kresbu a malbu na SPŠT, 
obor textilní tvorba. Poté pracovala 

jako výtvarnice v reklamě 
a propagaci. Volné tvorbě se 
věnuje od roku 1991, maluje 
olejem, pastelem a kombino-

vanou technikou. Náměty čerpá 
zásadně ze své fantazie. Je členkou 
umělecké společnosti TRIUM Brno 

a členkou Uměleckého sdružení 
Parnas. Žije a pracuje v Brně.
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31. Höhmová Zdena  - Bez jména
2008,  akryl, zlato, 58 x 46, na podrámu

7 000 Kč 

32. Hochová Dagmar – Dětské hry
1969, černobílá fotografie, 30 x 40, volně

2 800 Kč

34. Horák Petr – Bez názvu
2007, počítačová grafika, A3, skleno

200 Kč

33. Hochová Dagmar – Děti 
nedatováno, černobílá fotografie, 30 x 40, volně

2 800 Kč

35. Husák Milivoj – Ze zahrady III. 
2004, akryl, popel, uhel, 18 x 66,5, volně

2 500 Kč

36. Husák Milivoj – Ze zahrady IV. 
2004, akryl, popel, uhel, 18 x 66,5, volně

2 500 Kč

Höhmová Zdena
1955 Brno
1975 SUPŠ Brno, obor malba, 
1981 AVU Praha, obor malba 
(F. Jiroudek). Malířka, grafička. 
Získala řadu ocenění, např.: 1980 
Hlavní cena na mezinárodním 
malířském sympoziu v Bulharsku, 
1986 cena za kolekci kreseb, III. 
intern. Triennale der Zeichnung, 
Norimberg, Linz. Řada samostat-
ných i kolektivních výstav u nás 
i v zahraničí. Zastoupena 
ve sbírkách u nás i ve světě. 
Žije a pracuje v Brně.

Hochová Dagmar
1926 Praha
1953 FAMU Praha. Fotografka. 
Soustavně se věnuje doku-
mentování vyhraněných anebo 
potlačovaných projevů naší 
současnosti, od počátku ji zajímá 
živá fotografie, mnohdy akcentu-
jící grotesknost situace. Výrazně 
humanistické zaměření díla se 
potvrzuje v dlouhodobých cyklech, 
věnovaných zejména dětem a 
starým lidem. Vydala několik pub-
likací. Žije v Praze.

Horák Petr
1980
Absolvet Masarykovy univerzity 
v Brně obor humanitní environ-
mentalistika. Toho času se věnuje 
umělecké tvorbě. Fotografií, grafikou 
a novými styly umění se zabývá již 
řadu let, pokouší se vytvářet nové 
věci náhodnou kombinací různého. 
Tvoří a žije v Brně.

Husák Milivoj
1950 Trutnov
malíř, grafik, scénograf. Po absol-
vování SUPŠ v Brně (1965-68) 
studoval v letech 1970-72 na AVU 
v Praze. V letech 1976 - 84 pracoval 
v dělnických profesích. Od roku 
1985 je ve svobodném povolání. 
Žije s rodinou v Lelekovicích 
u Brna. Věnuje se kresbě, malbě, 
tvorbě sakrálních interiérů 
a scénografii. Je členem sdružení 
Otevřený dialog.
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38. Jandora Petr  - Indicky Himalaj - Zanskar 
2008, černobílá fotografie, 40 x 60, dřevěný rám s paspartou

1 200 Kč

37. Chatrný Dalibor – Bez názvu I.
1962, dřevořez, kolorováno, 37 x 63, pevná lepenka

7 000 Kč

40. Jaroš Libor - Hlaholice I 
2008, kresba na papíře, 42 x 30, volně

2 000 Kč 

39. Jandora Petr  - Tenerife - Pico del Teide
2008, barevná fotografie, 30 x 45, hlinikový rám

600 Kč

41. Jaroš Libor - Hlaholice II 
2008, kresba na papíře, 42 x 30, volně

2 000 Kč

42. Jasanský Pavel – Tanec I
nedatováno, černobílá fotografie, 52 x 67, rámováno

1 000 Kč

Chatrný Dalibor
1925 Brno

1949 PdF UK Praha a 1953 
AVU Praha. Grafik, malíř, autor 
instalací, projektů a konceptů. 

Jedna z nejvýraznějších osobností 
současného výtvarného umění. 

Získal řadu ocenění, např.: 1996 
Cena V. Boudníka, 1968 Cena 

4. bienále grafiky Baden-Baden. 
Vystavoval v mnoha významných 
galeriích u nás i v zahraničí, jeho

díla jsou součástí sbírkových fondů 
našich i zahraničních předních 

galerijních institucí. Žije a pracuje 
v Brně.

Jandora Petr
1970 Kyjov

Vystudoval SPŠ slévarenskou 
v Brně, Fakultu architektury VUT 

Brno - bakalářské studium a FaTUL 
Liberec - inženýrské studium. Fotí 

pro potěšení své a svých přátel, 
oblíbené náměty jsou reportáž 

a krajina. Uspořádal dvě společné 
a jednu samostatnou výstavu. 

Žije a pracuje v Brně.

Jaroš Libor
1960 Zlín

1981 SUPŠ v Brně. Malíř, restau-
rátor, člen TT Klubu výtvarných 
umělců v Brně. Uspořádal přes 

20 samostatných výstav a účastnil 
se řady výstav skupinových. Je 
zastoupen v některých našich 

sbírkách. Žije v Žatčanech. 

Jasanský Pavel
1982 Litomyšl

Autor vystudoval elektrotechnickou 
průmyslovku v České Třebové, 

později studoval na Lidové 
konzervatoři v Ostravě, v současné 

době fotí pro radost hlavně portréty 
a výrazový tanec. Od roku 2003 

uspořádal čtyři samostatné výstavy. 
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43. Jasanský Pavel – Tanec II
nedatováno, černobílá fotografie, 52 x 67, rámováno

1 000 Kč

44. Jasanský Pavel – Tanec III
nedatováno, černobílá fotografie, 52 x 67, rámováno

1 000 Kč

46. Jonášová Věra – Noční bouřlivé nebe
2002, malba na hedvábí, klasická kravata

700 Kč

45. Jeřábek Jaroslav – Koledníci
2001, kombinovaná kresba, 23,5 x 17, rámováno

1 500 Kč

47. Kiseljov Vladimír – Nový svět
2008, akryl a zlatá, 74 x 104, rámováno

6 000 Kč

48. Křivák David - Můj sen
2008, linoryt, 30 x 40, pasparta a sklo

800 Kč

Jeřábek Jaroslav
1936
AVU v Praze (prof. V. Sychra). 
Malíř. Uspořádal řadu samostat-
ných výstav doma i v zahraničí. 
Zastoupen např. v Národní galerii 
v Praze, v soukromých sbírkách 
doma i v zahraničí. 
Žije a tvoří ve Slavičíně.

Jonášová Věra
1948 Brno
Oděvní škola, SŠUŘ v Brně, roční 
umělecká stáž v USA, studijní pobyt 
na Maltě. Věnuje se kresbě, pastelu, 
akvarelu, olejomalbě. Své místo 
však nalezla v malbě na hedvábí, 
která se pro ni stala hlavní formou 
výtvarného vyjádření. Své práce 
presentuje samostatnými výstavami 
doma i v zahraničí. Četné příznivce 
nalezla ve skandinávských zemích, 
kde pravidelně vystavuje. 
Je presidentkou umělecké 
společnosti TRIUM Brno, členkou 
Uměleckého sdružení Parnas. 
Žije a pracuje v Brně.

Kiseljov Vladimír
1984
scénograf, režisér, malíř obrazů 
a nástěnných maleb inspirovaných 
klasickou hudbou (R. Wagner, 
A. Bruckner, L. Janáček, Rimskij-
Korsakov aj.), zabývá se podrobně 
studiem mytologie a mystiky 
a aplikuje je na operní díla, která 
jsou v jeho realizaci nová svým 
duchovním výkladem a srostlostí 
s hudbou a světlem. Žije a pracuje 
v Brně.

Křivák David
1972 Hodonín
Střední škola technického 
zaměření, střední pedagogická 
škola, speciální pedagogika 
UP Olomouc a speciální pedagogika 
MU Brno. Nyní žije a pracuje 
v Ostravě. Přednášel na Ostravské 
univerzitě speciální pedagogiku – 
surdopedii psychopedii a arteter-
apeutické disciplíny.  Pracuje jako 
speciální pedagog. Věnuje se jak 
tvorbě na přírodní materiály, tak 
i linorytům, malbě na sklo, akvarelu 
a olejům. 
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49. Levinská-Borecká Marcela – Melodie oranžové I. 
2008, kombinovaná technika, 40 x 33, skládaný rám

2 500 Kč

50. Lorenc Petr – Líšeň
2008, čárový lept, 37 x 18, rámováno

2 000 Kč

52. Mach-Koláčný Václav – Tahiťanka I. 
2006, kombinovaná grafika, digitální tisk, 30 x 40, rámováno

2 000 Kč

51. Macura Miloslav - Rybník Kachlička
1989, olej na plátně, 80 x 50, na podrámu

3 200 Kč

53. Mach-Koláčný Václav – Nokturno s bílým koníkem
nedatováno, kombinovaná technika, 30 x 42, volně

500 Kč

54. Macháček, Zdeněk – Sova
nedatováno, dřevořezba, výška 30 cm, volný objekt

8 000 Kč

Levinská Borecká 
Marcela 

1955 Praha
VŠE Praha, aspirantura v Ekono-
mickém ústavu  ČSAV. V letech 

1996-99 studovala kresbu u prof. 
Orieška na AVU. Dnes se věnuje 
malbě profesionálně. Její největší 

láskou zůstává zpracování motivů 
z cest po Francii, Turecku, Sýrii, 

Jordánsku, Izraeli, Tunisku, Egyptě, 
Maroku, Řecku. Také se ráda vrací 

k motivům rodného města Prahy 
a Čech. Pravidelně vystavuje doma 
i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

Lorenz Petr
1986 Brno

Vystudoval SŠUŘ v Brně – obor 
kresba a ilustrace (ak. mal. Pavel 
Dvorský), dosud studuje na VUT 

Brno Fakultě výtvarných umění ate-
liér grafika/kresba (ak. mal. Margita 
Titlová-Ylovsky). Od roku 2005 měl 

několik výstav v Brně a Praze.

Macura Miloslav
Malíř Vysočiny. Obraz darovaný 

třetí třetí osobou.

Mach Koláčný Václav
1953 Brno

Soukromé studium kresby a malby, 
výtvarné fotografie a dějin výtvar-

ného umění (1970-87) a počítačové
grafiky (1991-93), „virtuální 

umělecká akademie“ (pokračující 
samostatné informální i neformální 

studium). Členství ve Svazu českých 
fotografů, výtvarné skupině AKVA 

a v Klubu nezávislých umělců 
města Žďáru nad Sázavou. Žije 

a pracuje ve Žďáru nad Sázavou.

Macháček Zdeněk
1925 Brno

1952 VŠUP Brno, 1947 MU Brno 
obor zoologie. Je autorem řady 

monumentálních objektů a mnoha 
zahradních plastik a menších skulp-

tur a reliéfů pro interiéry 
u nás, v Rakousku, Německu, Francii, 

Švédsku, Mexiku, USA, Kanadě atd. 
Jeho díla jsou zastoupen a v řadě 
galerií u nás i v řadě soukromých 

sbírek u nás i v zahraničí. Je členem 
sdružení Q a Klubu výtvarných 
umělců Horácka ve Žďáru nad 

Sázavou, kde v minulých letech 
založil a organizoval Mezinárodní 

sochařské sympozium. 
Žije a pracuje na Vysočině 

v Křižovicích. 
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59. Pálková Eva – Velký Blaník - Meč svatého Václava
2004, fotografie, 20 x 30, na kartonovém papíru v klipu

1 850 Kč

60. Pálková Eva –  Duch lesa
2008, fotografie, 20 x 30, na kartonovém papíru v klipu

1 850 Kč

58. Olešová Bohuslava – Z cyklu Žízeň nekonečna
2002-3, kombinovaná technika, 70 x 90, volně

5 500 Kč

57. Nestrojil Milan – Hrad pro Maxe Ernesta
2007, tuš kvaš, 45 x 31, volně

1 400 Kč

55. Michálek Miloš - Vrstvy
1991, dřevořez, 40 x 30, volně

2 000 Kč

56. Nejezchlebová Jitka – Voda
2007, akryl na plátně, 45 x 60, na podrámu

5 000 Kč

Michálek Miloš
1949 Ústí nad Labem
1971 PF UJEP v Ústí nad Labem. 
Zabývá se kresbou, grafikou 
a fotografií. Uspořádal více než 
dvě desítky samostatných výstav 
a účastnil se kolektivních výstav 
doma i v cizině. Získal řadu 
domácích i zahraničních ocenění 
za grafiku (Praha, Banská Bystrica, 
Itálie, Belgie, Polsko). Žije a pracuje 
v Ústí nad Labem.

Nejezchlebová Jitka
1973
SUPŠ v Brně obor malba 
(ak. mal. J. Coufal, akad. mal. A. Ulm
a P. Adamec) a FAVU VUT Brno 
v ateliéru kresby a grafiky u akad. mal. 
I.Kříže a J.Janíčka. Po barevném 
linorytu a dalších grafických 
technikách se vrací k malbě. 
V současnosti je patrný posun od 
abstrakce k poetickým motivům. 
Uspořádala více než deset výstav. 
Žije a pracuje v Brně.

Nestrojil Milan
1947 Třebíč
1971 FaFUK Bratislava. Člen 
Unie výtvarných umělců ČR, TT 
Klubu v Brně a skupiny 4 v Třebíči. 
Zaměřen na grafiku, kresbu 
a malbu. Uspořádal 15 samostatných 
výstav. Žije a pracuje v Třebíči.

Olešová Bohuslava
1951 Český Těšín
1979 SPŠ stavební Ostrava, obor 
výtvarná propagace. Uspořádala 
přes 40 samostatných výstav, mimo 
jiné v Oxfordu a Paříži, zúčastnila 
se výstav kolektivních, např. 
ve Švýcarsku, Holandsku, Polsku, 
Vídni, Anglii, Bonnu, Francii. Členka 
TT Klubu Brno. Žije a pracuje 
v Brně.

Pálková Eva - roz. 
Kaczmarková 
Dolní Kralovice
S fotografováním začala v 1999. 
Od prvopočátku se snažila zachytit 
věci pomíjivé tak, aby stejně 
zapůsobily i na diváky. Hlavním 
přáním autorky je předat dál „ono 
skryté.“ Fotografování se věnuje 
většinou o víkendech a dovolených. 
Veřejnosti představila své fotografie 
na několika autorských výstavách. 
Trvale nyní žije v Praze. 
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61. Pavelcová  Alice – Vzestup
2008, olej na plátně, 85 x 75, na podrámu

10 000 Kč

62. Petrášková Dagmar – Kravata PC
2008, malba na hedvábí, klasická kravata

1 200 Kč

64. Petrová Martina – Motýlice lesklá - sameček
nedatováno, fotografie, A4, volně

300 Kč

63. Petrová Martina – Vážka rudá – samička
nedatováno, fotografie, A4, volně

300 Kč

65. Pevný Jindřich – Krysař
2005, barevný linoryt, 30 x 21,5, volně

700 Kč

66. Pilgrová Jana – Se psem
2008, kombinovaná technika, 17,5 x 25, volně

100 Kč

Pavelcová Alice
1974 v Jihlavě

Vystudovala Fakultu výtvarných 
umění VUT Brno – ateliér inter-

médií (prof. Ronai, Petr Kvíčala). 
Od roku 2001 vyučuje na SUŠG 

v Jihlavě. Převážně tvoří olejomalby, 
práce jsou zaměřené na téma řádu, 

chaosu a kosmologie. Uspořádala 
přes 20 výstav. Je členkou Unie 

výtvarých umělců. 
Tvoří a žije v Jihlavě.

Petrášková Dagmar
1954 Brno.

Absolvovala SUPŠ v Brně, obor 
ilustrační / propagační grafika. 
Studium u profesora Dalibora 

Chatrného v ní podnítilo zájem 
především o kresbu  a kresebný 
moment je příznačný pro celou 

její dosavadní tvorbu. Zabývá se 
malbou, ilustrační, propagační, 
počítačovou a volnou grafikou, 

příležitostně též oděvní tvorbou 
– malbou na hedvábí a přírodní 

materiály. Od roku 1982 vystavuje 
doma i v zahraničí.

Petrová Martina
1971 Vyškov

Absolventka SUPŠ Brno, obor 
Tvarování výrobků z plastů. Živí se 
převážně sazbou knih a časopisů, 

fotí čistě pro radost. 
Žije a pracuje v Brně.

Pevný Jindřich
1961 Plzeň

Malbě, grafice a plastice se 
profesionálně věnuje od 90. let. 

Zúčastnil se několika desítek 
samostatných i skupinových 

výstav. V roce 2005 obdržel cenu 
poroty na Mezinárodním bienále 

drobné grafiky GRAFIX 2005 
v Břeclavi za kolekci barevných 

linorytů. Uskutečnil řadu rea-
lizací v soukromých i veřejných 

prostorách. Žije a pracuje v Pomezí 
u Poličky na Českomoravské 

vrchovině.

Pilgrová Jana
1982

Vystudovala v Turnově SUPŠ, obor 
broušení a rytí drahých kamenů 

pod vedením Ak. mal.Václava 
Zajíce a v roce 2006 dokončila 

Pedagogickou fakultu, obor Vv – Nj 
pro ZŠ na Ostravské univerzitě 

v Ostravě. Momentálně žije 
a pracuje v Brně a ve vyšetřeném 

čase se věnuje volné tvorbě, 
především malbě a grafice. 
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71. Prekopová Jana – Guiness I. 
2006, akryl na plátně, 35  x  45, na podrámu

1 000 Kč

72. Prekopová Jana – Guiness II. 
2006, akryl na plátně, 35 x 45, na podrámu

1 000 Kč

70. Pospíšil Rostislav -  Blues v červeném
nedatováno, kombinovaná technika, 30 x 40, rámováno 

1 400 Kč

69. Pleskačová - Louky Bílých Karpat
2007, akryl na plátně, 30 x 20, na podrámu

2 000 Kč

67. Pilgrová Jana – Do práce IV
2008, dřevořez, 35 x 25, volně

300 Kč

68. Pitřík Přemysl – Zahrada
1998, kombinovaná technika, 45 x 46, rámováno

1 000 Kč

Pitřík Přemysl
1959 Brno
1978 SUŠ Brno, obor malby 
(J. Coufal), AVU Praha (prof. 
František Jiroudek). V roce 1984 
získal v Ostravě 3. cenu za olejo-
malby a v roce 1983 čestné uznání. 
Uspořádal ke 20 samostatných 
výstav a vystavoval i kolektivně. 
Realizace 1987 čtyři olejomalby 
„Pohledy na Brno“ pro jednací síň 
Kovoprojekty Brno, Příkop. 
Žije a pracuje v Brně.

Pleskačová Petra
1968 v Praze
Vystudovala Fakultu ČVUT Praze 
a Malířskou školu Bohuslava Kozáka 
pod vedením ak. mal. Tomáše 
Smetany. Motivy jejich obrazů tvoří 
převážně krajina Vysočiny a Bílých 
Karpat. Žije a pracuje v Novém 
Městě na Moravě. 

Pospíšil Rostislav
1950
Věnuje se kresbě, grafice, malbě 
a scénografii. Pravidelně vystavuje 
od roku 1973. Samostatně vystavoval 
v Anglii, Německu, Polsku, Rakousku,
USA na Moravě a v Čechách. 
Žije v Brně a na Kněževísku. 

Prekopová Jana
1981 Iľava
Vystudovala FaVU VUT Brno. 
Autorka se věnuje komorní 
i monumentální tvorbě. V současné 
době vytváří především  industriální 
ornamenty. Uspořádala několik 
samostatných výstav a zúčastnila 
se desítky výstav společných. 
Žije a pracuje v Brně.
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73. Procházka, Richard – Větrná
nedatováno, černobílá fotografie, 50 x 50, rámováno

1 500 Kč

74. Rajlich Jan ml. - Hromada
1992, serigrafie, 100 x 70, volně

900 Kč

76. Rossí Tomáš – Zázraky sv. Františka z Asissi
2008, malba, 59 x 42, volně 

7 000 Kč

75. Rajlich Jan ml. – Happy New Year
1995, serigrafie, 100 x 70, volně

600 Kč

78. Rysová Hana – Opuštěný kostel
2008, černobílá fotografie, 30 x 40, volně

800 Kč

77. Rudolf Pavel – Uspořádání
2001, sítotisk, 50 x 50, volně

500 Kč

Procházka Richard
1968 Brno

Grafik a  fotograf. Věnuje se 
především knihám, plakátům, 

výstavním katalogům, obalům na 
CD, např. pro Zuzanu Navarovou, 

Radůzu nebo Ondřeje Havelku. 
Jeho vlastní fotografie tvoří buď 
součást užité grafiky nebo jsou 

volnou tvrobou. Je členem fotok-
lubu Etjud, internetové fotografické 
komunity www.fstop.cz a grafické 

úderky Procházka s Rusínem. 
Žije a pracuje v Brně.

Rajlich Jan ml.
1950 Vyškov

1974 VUT na fakultě architektury 
v Brně. Věnuje se grafickému 

designu v celé šíři jeho disciplín. 
Člen Sdružení Q a Sdružení Bienále 

Brno (od 1999 předseda). 1993–8 
předsedou organizačního výboru 

Mezinárodního bienále grafického 
designu v Brně. Člen mnoha 

mezinárodních porot. Získal ceny 
v soutěžích na značky a plakáty; 
1. cenu za malbu Trienále 15/30 

Brno 1978; čest. uznání za malbu 
na Přehlídce mladých výtvarníků 
Brno 1980; obdržel Cenu města 

Brna za r. 2001.Vystavoval plakáty, 
grafický design, serigrafie a malbu 

na 25 samostatných výstavách a na 
200 kolektivních výstavách.

Rossí Tomáš
1955 Brno

1975 SUPŠ Brno, 1987 AVU Praha.  
Uspořádal do 10 autorských výstav 

u nás i v zahraničí  a účastnil se 
přes 10 výstav skupinových. Věnuje 

se především malbě. Žije a tvoří 
v Janovičkách u Bystřice pod 

Perštejnem.

Rudolf Pavel
1943 Brno

Malíř, kreslíř, grafik. Studoval SUPŠ 
v Brně a Pdg.f. MU v Brně (1967). 

Pedagogicky působil na FaVU VUT 
v Brně. Samostatně vystavuje od 
roku 1969. Žije a pracuje v Brně.

Rysová Hana
1945

FAMU obor výtvarné fotografie.  
Prošla řadou zaměstnání, byla 
i biletářkou, uklízečkou nebo 

redaktorkou časopisu. Zprvu na 
jejích fotografiích převažovali lidé, 

později stále více krajiny, stromy 
a kameny. Její fotografie doprovázejí 

všechny knihy Tomáše Halíka, 
poslední knihy Václava Cílka 
a knihy řady dalších autorů. 

Od roku 1974 uspořádala 33 
samostatných výstav, vystavovala 
i v Polsku. Žije a pracuje v Praze.
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79. Rysová Hana – Řím II
2008, černobílá fotografie, 30 x 40, volně

800 Kč

80. Sivko Pavel – Klece v kleci
nedatováno, barevná litografie, 27 x 32, volně

1 000 Kč

82. Sláma Miloš – Na kopci v trávě – den
2006, čtyřbarevný linoryt, 42 x 32, volně

2 500 Kč

81. Sivko Pavel – Tři hnízda a hejno kukaček
nedatováno, barevná litografie, 32 x 44, volně

1 000 Kč

83. Slovák Jan – bez názvu
2008, kombinovaná technika,  42 x 60, volně

1 200 Kč

84. Spěváček Jan – Obleva II
2008, olej na plátně, 25 x 36,5, na podrámu

3 000 Kč

Sivko Pavel
1948 Praha
1973 VŠUP Praha, ateliér užité 
grafiky a ilustrace (J.Trnka, 
J.Sklenář). Malíř, grafik a ilustrá-
tor. 1981 Výroční cena Lidového 
nakladatelství, 1977, 1981, 1985, 
1987, 1988, 1989 čestná uznání 
za nejkrásnější knihu roku, 1989 
stříbrná medaile za ilustraci IBA, 
Lipsko. Žije a pracuje v Praze.

Sláma Miloš
1965
1990 roční stáž v Paříži, 1993-95 
Výtvarná škola V. Hollara Praha. 
Vystavuje od roku 1993. Získal 
Čestné uznání Grafika roku 2005 
a nominace na Grafiku roku 2006. 
Zastoupen ve veřejných 
i soukromých sbírkách doma 
i zahraničí. Žije a pracuje v Polničce 
u Žďáru nad Sázavou.

Slovák Jan
1957 Pradlisko u Luhačovic
V roce 1983 ukončil Filozofickou 
Fakultu UK (obor filozofie – histo-
rie). Autodidakt. Grafik a básník. 
Autor dvou knih. Dvě publikované 
sbírky uhrančivých textů si sám ilu-
stroval. Za posledních 20 let má za 
sebou skoro desítku samostatných 
výstav. Od roku 1995 pracuje jako 
středoškolský učitel. Žije na mlýně 
v Provodově poblíž Luhačovic.

Spěváček Jan
1973 Teplice v Čechách
1992 SUŘ sklářská v Kamenickém 
Šenově, 1994 Výtvarná škola 
Václava Hollara v Praze, 
2000 FaVU VUT v Brně 
(prof. J. Načeradský). Uspořádal 
přes 20 samostatných výstav 
a mnoha kolektivních se účastnil. 
Věnuje se především krajinomalbě, 
žánrové portrétní malbě, kresbě 
a ilustracím. Jeden z členů Prague 
Stuckists. Žije a pracuje v Brně.

17



85. Spěváček Jan – Kresba aktu
2006, tuž na ručním papíře, 36 x 6,5, volně

450 Kč

86. Spěváčková Eva – Mnichovo tajemství
2008, sprej a olej na plátně, 50 x 50, na podrámu

3 700 Kč

88. Stráníková Olga – Bez názvu II.
nedatováno, černobílá, fotografie, 45 x 39, rámováno

900 Kč

87. Stráníková Olga – Bez názvu I.
nedatováno, černobílá fotografie, 54 x 43, rámováno

900 Kč

90. Svoboda, Jan – Návrh stroje
2007, olej na plátně,  66 x 97, rámováno

10 000 Kč

89. Stráníková Olga – Bez názvu III.
nedatováno, barevná fotografie, 60 x 50, klip 

900 Kč

Spěváčková Eva
1980 Brno

V letech 2002–8 studovala na 
FaVU VUT Brno (ateliér akad. mal. 

Petra Veselého a akad.mal. Tomáše 
Lahody). Autorka je koloristkou, 

do jejíž tvorby se promítá niterný 
vztah k orintálním filozofům. 

Žije a pracuje v Brně.

Stráníková Olga
1971 Nové Město na Moravě

Fotografovat začala v 90. letech 
nejprve barevně, později ji zaujala 

černobílá fotografie. Autorka 
fotografuje pro radost, fotografie si 

dělá sama. Od roku 2003 vystavuje. 

Svoboda Jan
1957 Nové Město  na Moravě 

Studia VUT. Malíř a sochař. Od 
devadesátých let “na volné noze”. 
Autor se se věnuje malbě obrazů, 

tvorbě dřevěných soch a nábytkové 
tvorbě. Uspořádal několik desítek 
výstav samostatných i společných 

v ČR i zahraničí. Na rodinném 
statku uprostřed Vysočiny žije 

s rodinou a maluje obrazy spojující 
jemný humor, horalskou zadu-

manost a intelektuální zkušenost 
vzdělaného člověka dobrovolně 

žijícího na venkově. 
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91. Ševčík Pavel - Nachový strážce únorového podvečera
nedatováno, barevná fotografie, 30 x 45, klip 

1 000 Kč

92. Ševčík Pavel - Vozová cesta pod Vozkou
nedatováno, barevná fotografie, 50 x 60, klip

1 000 Kč

94. Šmalec Petr – Pavouk 
nedatováno, grafika, 27 x 37, volně

300 Kč

93. Šimková Dita – Archa
2008, lavírovaná perokresba, 15 x 24, rámováno

1 000 Kč

96. Šplíchal Zdeněk – Detail krajiny I
2008, ofsetová grafika, 21 x 29,5, volně

300 Kč

95. Šperková Blanka – Touha po hnízdění
2006, prsty pletený ocelový drát, 50 x 35 x 3, volně

5 000 Kč

Ševčík Pavel
1953 Český Těšín 
Studium LF UJEP Brno. Profesor 
LF MU v Brně a náměstek ředitele 
FN Brno pro intenzivní medicínu. 
Ve svém volném čase rád cestuje. 
Vrací se zejména do hor Karpat-
ského oblouku od Moravy přes 
Slovensko a Podkarpatskou Rus po 
Rumunsko. Fotografie z hor vysta-
voval v kapli Fakultní nemocnice 
u sv. Anny v Brně (2003), v Galerii 
Žlutý kopec v Masarykově onkolo-
gickém ústavu v Brně (2004), 
v Galerii Studentské centrum 
v Brně (přelom roku 2004/2005). 
Žije a pracuje v Brně.

Šimková Dita
1987
Vystudovala uměleckou školu 
obor umělecký odlévač na Střední 
průmyslové škole slévárenské 
v Brně. Žije a tvoří ve vesnici 
Křídla na Vysočině, její tvorba je 
především kreslený humor 
a ilustrace.

Šmalec Petr
Student VŠUP v Praze.

Šperková Blanka
1948 Banská Bystrica
1967 SŠUP Bratislava, 1969 DAMU 
Praha, 1974 VŠUP Praha ateliér 
televizní a filmové grafiky 
(A. Hoffmeister). Vytvářela několik 
výprav pro loutková divadla, 
ilustrovala knihy, věnovala se výtvar-
ným řešením a režii animovaných 
filmů. Později se věnuje plastické 
tvorbě, především pletením z drátů. 
Uspořádala řadu výstav samostat-
ných i skupinových. Získala několik 
ocenění, např.: v r. 1980 Cena za 
nejlepší film na MFF v Panamě za 
film „Dona Militara“ a v r. 1992 
Honorable mention na 3. Prix 
international Betonac. 
Žije a tvoří v Brně.

Šplíchal Zdeněk
1948 Třebíč
Studia na Jihočeské univerzitě, 
fakulta teologická, obor výtvarná 
kultura. 1989 absolvent výtvarné 
školy Igora Zhoře v Brně. Věnuje se
malbě, grafice, plastice, ale i textilu. 
V poslední době jsou nejznámější 
jeho práce technikou „akvareláže“. 
Autor cca 20 samostatných výstav 
a účastnil se na 35 kolektivních 
výstavách. Získal 3 ocenění za 
grafiku. Zastoupen je v mnoha 
soukromých sbírkách v ČR 
i zahraničí. Žije a pracuje v Třebíči.
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97. Šplíchal Zdeněk – Detail krajiny II
2008, ofsetová grafika, 21 x 29,5, volně

300 Kč

98. Švejdová Vlasta – Krajkářka (z cyklu Benátčanky)
2008, giglée fine art print, 26 x 32, rámováno

3 000 Kč

99. Šuchma Antonín – Zrcadlení
2004, olej na plátně, 48 x 49, rámováno

3 800 Kč

100. Tribula Richard – Zimní les
2008, tempera na lepence, 30 x 30, rámováno

2 000 Kč

102. Tůma Leopold – Světlo a architektura
2007–8, barevná fotografie, 45 x 30, volně

600 Kč

101. Tůma Leopold – Pařezák  
2007–8, barevná fotografie, 45 x 30, volně

600 Kč

Švejdová Vlasta
1946 Brno

Vystudovala SUŠ (1964) loutkářství 
a hračky u prof. Karla Langra. 

V 80. letech vytvořila ve spolupráci 
s Filmovým studiem Barandov 

7 kreslených filmů. Film Matka? 
získal 1. cenu na filmovém festivalu 

Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce ve Varně v 1983. 

Napsala a nakreslila dvě knihy pro 
děti „Kaštánek“ a „Na hradě už 

nestraší“. Ilustrovala přes 93 knížek 
pro děti. Je nositelkou ceny Pohád-

kový zvoneček. V současné době 
se věnuje především olejomalbě 

a perokresbě. 

Šuchma Antonín
1954 Vsetín

LŠU Valašské Klobouky, VUT Brno. 
Ve své výtvarné tvorbě se věnuje 

krajinomalbě a zátiší. Bohatou 
barevností se snaží tlumočit své 
pocity z přírody, kterou má rád. 

Účastnil se mnoha výstav. 
Je zastoupen v soukromých 
sbírkách v ČR i v zahraničí.

Tribula Richard 
1980

Výtvarnou tvorbu studoval v letech 
1998 – 2003 na Pdg. f. MU v Brně. 
Je předsedou uměleckého sdružení 

Parnas v Brně a viceprezidentem 
společnosti umělců TRIUM Brno. 

Realizoval více než třicet výstav,  
obrazy je zastoupen v několika 

prodejních galeriích výtvarného 
umění a v mnoha soukromých 

sbírkách v ČR i v zahraničí. Pracuje 
různými technikami se zaměřením 

na figurální kompozice a krajino-
malbu. Náměty čerpá především 

z oblastí jižní Moravy a jižních 
Čech.

Tůma Leopold
Vysočina

Fotograf, jehož tvorba je zaměřena 
především na dokumentaci 

krás Českomoravské vysočiny. 
Svoji uměleckou činnost zaměřuje 

rovněž na fotografii uměleckou, 
portrétní i reklamní. Jeho dílo 

je prezentováno na výstavách, 
pohlednicích a kalendářích. Člen 

Horáckého fotoklubu Jihlava. 
Žije a pracuje v Jihlavě.
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103. Tůma Leopold - Podvečer
2007-8, barevná fotografie, 45 x 30, volně

600 Kč

104. Valečka Jaroslav  -  Závrať
nedatováno, barevná litografie, 44 x 32, volně

900 Kč

105. Valečka Jaroslav - Přítelkyně
nedatováno, barevná litografie, 31 x 50, volně

1 000 Kč

106. Valečka Jaroslav - Smuteční pochod
nedatováno, barevná litografie, 50 x 32, volně

800 Kč

107. Váradiová Markéta – D 007
2005, pískované, laminované a broušené sklo, průměr 25 cm, 

signováno
1 200 Kč

108. Vendlová Libuše – Stožáry I
2005, tužka na papíře, A4, volně

2 000 Kč

Valečka Jaroslav
nar. 1972 
1991-1998 AVU v Praze (atelier 
malby prof. Sopka a atelier plastiky 
prof. Hendrycha), 1994–96 studium
v zahraničí. Patří mezi zajímavé 
představitele současné mladší 
generace. Od roku 1993 získal 
několik stipendií a cen u nás 
i v zahraničí, mj. Cenu Sorosovy na-
dace a Hlávkovy nadace. Patří mezi 
výtvarníky, jejichž malba pokračuje 
v klasické linii figurální a krajinářské. 
Uspořádal několik desítek výstav 
samostatných i společných. 
Žije a pracuje v Praze.

Váradiová Markéta
1973 Jablonec nad Nisou
1997 Institut výtvarné kultury UJEP 
Ústí nad Labem, ateliér Design 
skla, 2004 fakulta užitého umění 
a designu UJEP Ústí nad Labem, 
ateliér Přírodních materiálů. 
Uspořádala přes deset samostat-
ných výstav a účastnila se řady 
výstav skupinových. Zastoupena  je 
v několika galeriích ČR, v Německu 
a v soukromých sbírkách. 
Žije a tvoří v Želenicích.

Vendlová Libuše
1978 Praha
V letech 1993–97 studovala na 
Výtvarné škole Václava Hollara 
v Praze, 1999–2004 Pdg. f. UK 
v Praze, obor Vv pro II.st. ZŠ, SŠ 
a ZUŠ, 2002–08 AVU Praha, ateliér 
Grafika II prof. V. Kokolii. Ilustrace 
pro nakladatelství Albatros, Argo, 
Arsci, Aurora, Maťa, Triton a další. 
Autorka uspořádala několik výstav, 
žije v Praze.
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109. Vojtek Antonín - Z Pálavy
2003, olej na plátně, 70 x 55, rámováno

25 000 Kč

110. Zábojová Radka – Dílčí autoportrét I
2007, ruční karton, 50 x 50, volně

2 500 Kč

112. Zimčíková Jana –  bez názvu I.
nedatováno, grafika, 25 x 34,5, paspartováno

300 Kč

111. Zábranský Vlastimil (1936 – 2029) 
Z cyklu Dostal jsem se do přírody

2008, kombinovaná technika, 40 x 50, rámováno
30 000 Kč

114. Zoubek Olbram – Evička
1979, cín částečně zlacený, výška 72 cm

15 000 Kč  

113. Zimčíková Jana –  bez názvu II.
nedatováno, grafika, 25 x 34,5, paspartováno

300 Kč

Vojtek Antonín
1934 Horní Bojanovice

Pdg. f. MU Brno. Malíř, grafik, 
především jižní Moravy, která je 

hlavním námětem jeho děl. 
V současné době tvoří především 

olejomalby, můžeme však sledovat 
i jeho tvorbu kresebnou, grafickou, 
akvarely a plastiky. Uspořádal přes 
150 výstav u nás i v zahraničí. Jeho 
obrazy jsou zastoupeny v galeriích 

a soukromých sbírkách téměř 50 
zemí světa. Žije a pracuje 

v Břeclavi.

Zábojová Radka
1966 Brno

Výtvarné práci se věnuje od 
r. 1996 nejdříve s manželem, 

později samostatně. Uspořádala 
několik samostatných a účastnila se 

několika výstav kolektivních. 
Žije a pracuje v Brně.

Zábranský Vladimír
1936 Vráž u Berouna

FF UJEP 1961. Věnuje se malbě, 
volné i užité grafice, kreslenému 

humoru a ilustraci. Získal řadu 
především zahraničních ocenění 

např. 1975 1. Cena na Festivalu 
humoru, 1 cena ex aegno na Mezi-

národním festivalu antifašisticcké 
karikatury v Aténách, 1982 ocenění 

Zlaté pero Bělehrad. Zúčastnil se 
mnoha výstav doma i v zahraničí. 

Žije a pracuje v Brně. 

Zimčíková Jana
Studentka Střední umělecké 

grafické školy v Jihlavě

Zoubek Olbram
1926 Praha

1952 VŠUP Praha u J. Wagnera. 
Sochař a restaurátor. Vystavuje 

od roku 1952. V r. 1990 Národní 
cena, 1996 státní cena Medaile za 
zásluhy v oblasti kultury. Realizace 

např.: 1994 socha Zvídavost 
ve vstupu rektorátu MU Brno, 1996 

hrobka rodiny Havlových Praha, 
Vinohradský hřbitov. Je zastoupen 

ve veřejných a soukromých 
sbírkách doma i ve světě. 

Žije a pracuje v Praze.
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Nadace Veronica pracuje od roku 1992 a je 
největší moravskou nadací zaměřenou na 
ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. 
Je členem prestižní organizace Fórum dárců ČR 
a dodržuje etický kodex nadací. Patronkou na-
dace je mezzosopranistka Magdalena Kožená, 
přičemž nadace spolupracuje i s řadou dalších 
osobností z kulturní i přírodovědné sféry. Hlavní 
činností nadace je podporovat formou grantů 
(finančních příspěvků) především dobrovolnicky
prováděnou činnost třetích osob, hlavně občan-
ských sdružení a škol. 

V roce 2007 bylo na nadačních příspěvcích rozděleno celkem 3.513.364 Kč, z toho z fondu NIF 390.000 Kč 
a 3.113.364 Kč z dalších prostředků. Velký úspěch měl pobídkový program na podporu přírodních školních 
zahrad Vraťme dětem přírodu. Tento program Nadace Veronica založila v roce 2006 z důvodu stále se 
zvyšujícího počtu žadatelů - učitelů a škol o finanční podporu obnovy školních zahrad. Hlavním důvodem 
pro zvyšující se počet těchto žádostí je alarmující a stále se prohlubující negativní trend odcizování dětí 
přírodě. V roce 2007 na obnovu školních zahrad putovalo celkem 648.526 Kč. Ukazuje se, že žáci, učitelé 
i rodiče zapojení do činností spojených s obnovou zahrady k ní získají úplně jiný vztah.

Kromě školních zahrad Nadace Veronica v loňském roce mj. podpořila péči o přírodu Bílých Karpat 
a Vysočiny, tisk publikace o Jaromíru Tomečkovi, několik projektů na podporu enviromentální výchovy
a mnoho dalších zajímavých aktivit.

Při každé grantové uzávěrce se dostáváme do nelehké situace, kdy se snažíme výběrem z přihlášených 
žádostí o podporu projektů malými finančními prostředky podpořit ty nejaktivnější a ty, kteří tyto peníze 
dovedou co nejefektivněji využít. Každoročně proto vyhlašujeme i Výroční cenu Nadace Veronica, která 
je oceněním za dlouhodobou činnost nebo realizovaný zajímavý projekt v oblasti ochrany přírody nebo 
ekologické výchovy především v regionu Moravy a Slezska. V roce 2007 tuto cenu obdržely tři obětavé 
učitelky za dlouhodobou práci se žáky a za jejich vedení k praktické ochraně přírody.

Na jaře 2008 Nadace Veronica vyhlásila první grantové kolo z dárcovského fondu Společně pro 
Brno. Tento fond je určen především na podporu projektů, jejichž cílem je zlepšení životního prostředí 
a kvality života v Brně, podpora iniciativy lidí a utváření vztahu k prostředí kolem sebe. V prvním kole bylo 
rozděleno 452.000 Kč a podpořeno bylo 48 žádostí 45 organizací z různých oblastí komunitního života.

Hledání dalších zdrojů pro fond Společně pro Brno nás vedlo k myšlence otevření nadačního 
benefičního obchůdku U Veronicy. Jeho provozem chceme uvést do života zatím nevyužívaný (byť 
například v Británii zcela obvyklý) způsob získávání finančních prostředků pro projekty neziskových 
organizací. Jeho hlavní myšlenkou je nabídnout dárcům kromě možnosti darování peněz i možnost 
věnovat věci, materiál nebo zboží nepeněžní povahy.

se představuje



Vlastní projekty Nadace Veronica propojují kulturní projekty s ochranou přírody. V roce 2003 nadace 
založila v Brně tradici úspěšných předvánočních aukcí výtvarných děl, při kterých spolupracuje s řadou 
našich předních umělců, Domem umění města Brna a s aukční síní 1. Art consulting. První rok aukce 
se díky jejímu výtěžku podařilo zachránit mimořádný stoletý jedlobukový les před vykácením, výtěžek 
aukce uskutečněné v roce 2006 umožnil obnovení deseti školních zahrad pro téměř 5.000 dětí. Díky 
loňské – už páté – benefiční aukci se podařilo vykoupit pozemky potřebné na spojení dvou přírodních 
rezervací v Bílých Karpatech. Jsme moc rádi, že se v těchto místech už začaly sázet stromy.

Již několikátým rokem Nadace Veronica ve spolupráci s Hnutím Duha pořádá v Brně přehlídku 
EkoBiograf, která do Brna přináší nejlepší filmy z oblasti ochrany životního prostředí i ze společenské 
sféry. Každý rok ji navštíví tisíce žáků, studentů i dospělých, pro které je zdrojem nových informací, 
jiného pohledu na svět  i inspirací. V roce 2008 zněl podtitul festivalu „...ekofilmy podle poslední 
módy“ a nabídka pro několik tisíc návštěvníků byla rozšířena  i o divadelní představení a několik 
autorských čtení.

V Hostětíně v Bílých Karpatech Nadace Veronica investovala značné prostředky do koupě a rekon-
strukce nemovitosti a do vybudování malé biomoštárny, kde se vyrábí první jablečný mošt v bio 
kvalitě u nás. V roce 2008 se podařilo zpracovat přes 270 tun BIO jablek, z nichž nadpoloviční 
většina byla dodána „drobnými“ ekozemědělci.  Nově se začaly vyrábět další druhy moštů, které je 
možné koupit nejen ve zdravých výživách, ale i v některých obchodních řetězcích. Zisk z prodeje 
moštu nadace vrací zpět do regionu na podporu ekologického ovocnářství. 

Nadace Veronica propaguje a podporuje projekty s příznivým dopadem na životní prostředí 
nejen prostřednictvím grantů, ale i vlastními projekty. V roce 2008 jsme na střechu moštárny 
instalovali malou fotovoltaickou elektránu. 
 
Vedle moštárny dobudovala ZO ČSOP Veronica ukázkový pasívní dům a zároveň školící středisko, 
které spolu s dalšími modelovými ekologickými projekty (nejen) pro venkov tvoří ukázkové centrum 
těchto technologií (kořenová čistírna, využití slunečních kolektorů, výtopna na biomasu a další). 

Finanční i hmotné prostředky získává Nadace Veronica z výnosů vlastního jmění, z darů a odkazů 
fyzických a právnických osob, z grantů a z výnosů benefičních akcí. Přidat k podpoře některého 
z našich projektů se můžete i Vy. 

Nadace Veronica
Panská 9

Brno 602 00

Tel.: 542 422 775
E-mail: nadace@veronica.cz
www.nadace.veronica.cz

Kontakt:





Za pomoc a podporu děkujeme především všem výtvarníkům, umělcům, 
ale i dalším dárcům uměleckých děl, bez jejichž dobré vůle a vstřícnosti 
by se aukce nemohla uskutečnit. 

Kromě jmen prezentovaných v katalogu je to i celá řada dalších umělců, 
kteří svá díla věnovali do aukce internetové www.nadace.veronica.cz/aukce/ 

Za finanční a hmotnou podporu děkujeme firmám:

Za pomoc s přípravou aukce a katalogu děkujeme:
Městu Brnu za zapůjčení prostor, Michalu Zemanovi za pomoc se zpracováním katalogu, panu Radku Pavlíčkovi z aukční 
síně 1. Art Consulting za vzorné vedení aukce, Martinu Slámovi za pomoc s moderováním, sommeliérovi Mgr. Janu Rozkovi, 
smyčcovému triu Škvarteto, Darku Gallemu za pomoc s technickým zajištěním aukce, Janě Tomaníčkové, Olze Pazdírkové, 
Stáni Bártové, Petru Ledvinovi a dalším, kteří nám s přípravou a organizací aukce pomohli. 

DĚKUJEME!

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

Perla vín 
Jezeřany - Maršovice

internetový magazín
Žďárské vrchy 
www.zdarskevrchy.cz


