Investujte do umění.
ní.
Udělejte radost sobě
bě
i druhým.
m.

12. PŘEDVÁNOČNÍ

BENEFIČNÍ
AUKCE
UMĚLECKÝCH DĚL A ZÁŽITKŮ NADACE VERONICA

Ernův sál
Radnická 10, Brno

sobota
22. 11. 2014
v 17:30

NADACE VERONICA
Nadace Veronica byla založena v roce 1992. Díky darům od desítek dárců z řad místních firem i jednotlivců
jsme za dobu našeho působení podpořili přes 600 projektů v celkové částce přes 12 mil. korun. Pomáháme
lidem chránit přírodu, zlepšovat životní prostředí a aktivně ovlivňovat svět kolem nás.
Díky aukcím uměleckých děl a laskavosti dárců umělců se podařilo za roky konání aukcí získat částku okolo
3 mil. korun a výkupem pozemků zachránit některé vzácné části naší přírody. Za největší úspěch považujeme
záchranu bělokarpatského stoletého lesa před vykácením a záchranu květnatých mokřadních luk na Vysočině.
V loňském roce výtěžek z aukce napomohl výkupu pozemků přírodovědně cenného území v lokalitě Hády
na okraji Brna.
K našim nejúspěšnějším projektům patří síť obchodů Nadace Veronica. Obchody prodávají pěkné darované
věci, které již jejich dárci nepotřebují, a které si rád koupí za příjemné ceny někdo druhý. Výtěžek je každoročně
rozdělován ve prospěch ekologických, kulturních a komunitních projektů v Brně a okolí.
Myslíme i na ocenění dobrých učitelů. Každoročně udělujeme výroční cenu pedagogům, kteří nad rámec
svých povinností věnují dětem svůj volný čas a vedou je k šetrnému vztahu k přírodě.
Mezi další naše úspěšné aktivity patří každoroční festival ekologických filmů pro školy, kde se můžou žáci
a studenti seznámit s nejnovějšími filmy z oblasti životního prostředí. V Hostětíně v Bílých Karpatech jsme
vybudovali moštárnu, která jako první v ČR začala vyrábět mošt v kvalitě bio. Již třikrát naše výrobky získaly
ocenění Biopotravina roku. Moštárna je součástí modelového centra projektů pro venkov, které v roce 2010
navštívil i princ Charles.
V letošním roce jsme uspořádali benefiční večeře s ekonomem Miroslavem Zámečníkem a architektkou Evou
Jiřičnou. Výtěžek těchto akcí podpoří budování přírodních zahrad u škol a školek pro udržení kontaktu dětí
s přírodou a rozvoj nadačních obchodů.
Nadace Veronica, Panská 9, 602 00 Brno

www.nadace.veronica.cz
www.nadacniobchod.cz
www.aukceproprirodu.cz

12. PŘEDV
VÁNO
OČNÍÍ

BENEFIČNÍ AUKCE
UM
MĚLECKÝ
ÝCH DĚĚL A ZÁŽITKKŮ NADACE VERON
NICA
A
obra
azyy, autorskké šperkyy, graﬁﬁky, sochyy, fottog
gra
aﬁe, nevššední zá
ážitkyy
sobota 22. 11. 2014 v 17:30, Ernů
ův sáll, Radnickká 10, Brno
o
Večerem provede Jan Hanák, aukci bude řídit Hana Rybářová
z aukční síně 1. Art Consulting. Dražit se bude zapůjčenými čísly.
17:30 uvítací přípitek, 18:00 zahájení aukce, 20:00 předpokládaný konec aukce
Po skon
nčen
ní dražby bu
udee následo
ovat obččerrstvení s och
hutn
návkkou vín a Hostěětínských
h moštů
ů.
Od 11. 11. do 20. 11. 2014 budou všechna umělecká díla vystavena v Galerii 10 na Radnické 10
v Brně. Výstavní doba: pondělí–pátek 15–18, sobota 13–17, neděle 11–15 hod
Od 25. 11. do 15. 12. 2014 bude probíhat navazující internetová aukce na www.aukceproprirodu.cz
Vstupné
é 200 Kčč
Ceny děl v tomto katalogu jsou stanoveny s ohledem na benefiční charakter aukce a díky laskavosti umělců jsou v řadě případů nižší než
v galeriích. Vydražená díla bude možné platit na místě hotově, nebo bezhotovostně. Rozměry uměleckých děl, pokud není uvedeno jinak,
jsou v centimetrech včetně rámu. Platnost poukazů zážitků je nejpozději do 31. 12. 2015

ANLAUFOVÁ JITKA
1962

Vystudovala AVU Praha, konceptuální malířka. Její dosavadní malířská práce je zaměřená
na ryzí témata abstraktní malby.

BÁRTOVÁ B. STÁŇA
1952

Narozená ve znamení havrana, absolventka
SUPŠ obor graﬁka. Multifunkční výtvarnice,
graﬁčka, fotografka.

BEEROVÁ BARBORA
1973

Tvoří autorské šperky technikou fusing
a cínováním pod značkou Barbucha.

1. Anlaufová Jitka – Místo
2010, litografie, airbrush, 33×24,5, volně
600 Kč

2. Bártová B. Stáňa – /stále/ uhranutá...
2009, fotografie na podlepu, 38×28 cm, volně
700 Kč

3. Beerová Barbora – Medůzky
2014, cínování, 5,5×6
400 Kč

4. Blaboliová Marie – Jabloň
2008, akryl na sololitu, 76×102, blind rám
15 000 Kč

BLABOLIOVÁ MARIE
1948

Vystudovala AVU Praha, obor malba
a graﬁka. Malířka, graﬁčka, restaurátorka.
Uspořádala přes 40 samostatných výstav
a zúčastnila se řady společných výstav
doma i v zahraničí.
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BRUŽEŇÁK JAN
1947

Člen SVUT Brno, působí na Pedagogické fakultě
MU v Brně, vede ateliér kresby, ilustrace a keramiky. Ve své kresbě, graﬁce i malbě vytváří vlastní
iluzivní a fantaskní světy plné svébytné poetiky.

ČECHOVÁ  KADLECOVÁ
ZUZANA
1961

5. Bružeňák Jan – Modrý medvěd
2013, počítačová grafika, 29,7×21, rám
800 Kč

6. Čechová-Kadlecová Zuzana – Kovář
2014, podmalba na skle, 26,8×31,8, rám
1 000 Kč

Vystudovala SUPŠ v Brně, obor propagační
graﬁka. Zabývá se malováním svatých patronů,
vinařských motivů, řemesel a tradic technikou
podmalby na skle. Její práce jsou zastoupeny
ve sbírkách po celém světě.

DRÁPAL SVATOPLUK
1943

Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Brně.
Na svých obrazech zachycuje proměnlivou krásu
a neopakovatelnou atmosféru okolí. Je členem
sdružení umělců Moravy a Slezska a Uměleckého sdružení Parnas.

FORETNÍK MARTIN
1961

Je vicepresidentem 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 domalbou na sklo, používá
kombinované techniky.
7. Drápal Svatopluk – Chorvatsko – Baška Voda
2011, akvarel, 37×26,5 rám
1 400 Kč

8. Foretník Martin – Otvírání studánek
2010, kombinovaná technika, 25×25, rám
800 Kč
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FORETNÍK MARTIN
1961

Je vicepresidentem 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 domalbou na sklo, používá
kombinované techniky.

GAŠPAR MARTIN
1966

Malíř, graﬁk, designer. Vystudoval VŠUP Praha,
roku 1991 získal Národní cenu za design.
Hlavním námětem jeho děl je lidová
architektura. Obrazy zastoupené v galeriích
a soukromých sbírkách na celém světě.

9. Foretník Martin – Měňavka
2010, kombinovaná technika, 25×25, rám
800 Kč

10. Gašpar Martin – Vlkolinec
2014, kombinovaná technika, 27,5×22,5, rám
900 Kč

11. Gašpar Martin – Vlkolinec
2014, kombinovaná technika, 43×33, rám
1 400 Kč

12. Háva Jiří – Šenkýřka
2003–2014, kombinovaná technika, 42×55, pasparta
1 300 Kč

HÁVA JIŘÍ
1946

Vystudoval SUPŠ Brno, obor plastika, keramika.
Pravidelně publikoval ilustrace a kreslený
humor v denním tisku. Vyjadřovací prostředky
v jeho tvorbě jsou velmi různé: od tužky,
pera, přes pastely, akryly až po kombinaci
různých technik.
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HAVELKA PAVEL
1969

Vvstudoval SUPŠ sklářskou v Železném Brodě,
v praxi prošel sklárnami jako huťmistr i vedoucí
výroby. Je prezentován na spoustě domácích
i zahraničních výstav.

HAVLÍČKOVÁ HANA
1974

Věnuje se malbě na sklo a tvorbě šperků.

13. Havelka Pavel – Motýl
2012, ručně broušené hutní sklo, 28×30
5 000 Kč

14. Havlíčková Hana – Kruhy
2014, malba na sklo, 24,5×19, rám
1 000 Kč

HAVLÍK STANISLAV
1939

Jeho obrazy jsou kompozice s nejrůznějšími
náměty, počínaje krajinomalbou a konče objekty
s výraznými a ladnými proporcemi a hravou
dislokací prvků. Kromě malby a kresby se věnuje
také tvorbě a přednesu poesie.

HAVLOVÁ JITKA
1960

Vystudovala graﬁku, malbu a fotograﬁi na SUPŠ
Brno, je členkou TT Klubu výtvarných umělců.
Věnuje se fotograﬁi, malbě a tvorbě šperků
z přírodních materiálů. Zúčastnila se řady skupinových i samostatných výstav v ČR i v zahraničí.

15. Havlík Stanislav – Poklady moří
2004, kombinovaná technika, 30×30, rám
1 000 Kč

16. Havlová Jitka – Venušiny vlasy
2013, fotografie na kapa desce, 50×50
1 800 Kč
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HAVLOVÁ JITKA
1960

Vystudovala graﬁku, malbu a fotograﬁi
na SUPŠ Brno, je členkou TT Klubu výtvarných
umělců. Věnuje se fotograﬁi, malbě a tvorbě
šperků z přírodních materiálů. Zúčastnila se
řady skupinových i samostatných výstav v ČR
i v zahraničí.

HAYEK PAVEL
1959

Autorovým speciﬁkem je práce se strukturami
přírodních elementů, jako jsou například
semena, plody, listí nebo větve keřů a stromů.
Byl členem TT Klubu. Od roku 1998 je členem
Klubu konkretistů.

17. Havlová Jitka – Cesta
2010, prsten z rohoviny a tygřího oka, 2,1
600 Kč

18. Hayek Pavel – Textilie
2014, serigrafie 29/30, 65×71, volně
3 000 Kč

19. Hladná Marie – Zelené modro
2001, pastel, 43×56,6, rám
3 200 Kč

20. Höhmová Zdena – Rytmus dne
2007, kresba uhlem a rudkou, 72×102, rám
9 000 Kč

HLADNÁ MARIE
1937

Studovala kresbu, malbu a obor textilní návrhářství. Základem její inspirace je příroda a lidé,
jejichž příběhům – tragickým i komickým ráda
naslouchá.

HÖHMOVÁ ZDENA
1955

Vystudovala AVU v Praze. Je zastoupena
mimo jiné ve sbírkách Národní galerie v Praze,
Muzea města Brna nebo Moravské galerie
v Brně. Je členkou Sdružení Q Brno a Sdružení
pražských výtvarných umělců.
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JAROŠ LIBOR
1960

Vystudoval SUPŠ v Brně. Malíř, restaurátor,
člen TT klubu výtvarných umělců v Brně. Uspořádal přes 20 samostatných výstav a zúčastnil
se řady skupinových. Je zastoupen v některých
našich sbírkách.

JERHOT JAROSLAV
1971

21. Jaroš Libor – Skvělí milovníci
2014, 50×40,olej na plátně, blind rám
12 000 Kč

22. Jerhot Jaroslav – Ruce
2014, nerezové designové nástěnné hodiny, 40×36
1 300 Kč

Vystudoval Matematicko-fyzkální fakultu UK,
atelier Designu a architektury, VŠUP. Získal spoustu
ocenění na výstavách doma i v zahraničí.

KARPÍŠEK JAN
1981

Studoval na FaVU VUT v Brně v ateliéru Malba
II. Je členem umělecké skupiny Svitava, účastnil
se mnoha kolektivních výstav v ČR i v zahraničí
a realizoval několik vlastních akcí. Jeho dílo je
zastoupeno v Národní Galerii v Praze i v soukromých tuzemských a zahraničních sbírkách.

KAŠÍK STANISLAV
1991

Cítí společenský závazek umělce přispívat svou
tvorbou pro dobré a charitativní účely.
23. Karpíšek Jan – Corium/Nucleus
2013, nalezené vyhlodané pecky zalité voskem, 23×23, rám
2 700 Kč

24. Kašík – Oko č. 1
2014, kombinovaná technika, H2SO4, 50×50, blind rám
1 000 Kč
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KOENIGOVÁ EVA
1963

Vyrábí šperky z cínu a polodrahokamů, maluje
na hedvábí.

KUČERA JINDŘICH
1963

Výtvarník – sochy, loutky, obrazy.
Žije a pracuje v Brně.

KYNDROVÁ DANA
1955

Současná dokumentární fotografka se
zaměřením na humanistickou fotograﬁi,
držitelka ocenění Fotografka roku 2008.
Zpracovává své projekty výhradně černobíle.
Vytvořila dokument o odchodu sovětských
vojsk z Československa. Fotografovala
imigranty, téma Žena, Podkarpatskou
Rus, účastnila se mezinárodních projektů
srovnávajících život na obou stranách bývalé
železné opony.
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25. Koenigová Eva – Stříbrný list
2014, brož, fimování, 7×5
400 Kč

26. Koenigová Eva – Květ bohyně Iris
2014, prsten, fimování, ø 2
400 Kč

27. Kučera Jindřich – Zlatá rybka
2014, dřevořezba, 102×29×21
3 000 Kč

28. Kyndrová Dana – Baletní škola (Moskva 1981)
1981, fotografie, 40×30, volně
4 000 Kč

LAMR HANUŠ
1976

Vystudoval VŠUP Praha. Při tvorbě šperků
pracuje s kovem a inspiraci nachází v přírodě
v říši rostlin a živočichů.

LUPAČOVÁ  ŠVARCOVÁ
MARTINA
1971

Výtvarnice divadelní scény, graﬁčka, knižní
ilustrátorka, též autorka básní.
29. Lamr Hanuš – Tlustice
2014, lití na ztracený vosk, Ag 8g, nastavitelný
6 000 Kč

30. Lupačová-Švarcová Martina – bez názvu
2014, akvarel, 43,7x33,6, rám
750 Kč

MACHÁČEK MATĚJ
1992

Student AVU v Praze. Zúčastnil se několika
skupinových výstav v Čechách, na Moravě,
v Rakousku a v Mexiku.

31. Lupačová-Švarcová Martina – bez názvu
2014, akvarel, 43,7x33,6, rám
750 Kč

32. Macháček Matěj – Tušové obrazy z cest (Přístav Norsko)
2014, tuš na akvarelovém papíře, 33×23, volně
700 Kč
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MACHÁČEK MATĚJ
1992

Student AVU v Praze. Zúčastnil se několika
skupinových výstav v Čechách, na Moravě,
v Rakousku a v Mexiku.

MIČANOVÁ VĚRA
1960

Studovala na Škole uměleckých řemesel obor
umělecká keramika v Praze. Ve své tvorbě se
věnuje užité a dekorativní keramice.

MIKULÁŠKOVÁ DANIELA
1974

33. Macháček Matěj – Tušové obrazy z cest (Budapešť)
214, tuš na akvarelovém papíře, 33× 23, volně
700 Kč

34. Mičanová Věra – Studánka
2014, dekorativní mísa, glazovaná keramika, 35×28
500 Kč

35. Mikulášková Daniela – Krajina pro Ondru
2000, olej na plátně, 70×65, blind rám
3 000 Kč

36. Mikysková Jana – Keramická postava
2014, keramika, lampa s Tiffany vitráží, 45
1 600 Kč

Vystudovala FF UP v Olomouci. V roce 2008
získala I. místo v soutěži Jungart pro mladé
umělce do 35 let. Je členkou skupiny Svitava.

MIKYSKOVÁ JANA
1969

Provozuje soukromý výtvarný ateliér.
Východiskem tvorby byla práce na hrnčířském
kruhu, kterou se učila v keramickém studiu
Kunštát na Moravě.
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NESTROJIL MILAN
1947

Vystudoval Fa FUK v Bratislavě. Je členem
Klubu výtvarných umělců Horácka, Sdružení
výtvarných umělců Vysočiny, Skupiny 4 v Třebíči,
TT Klubu v Brně, Unie výtvarných umělců ČR.
Zaměřuje se na graﬁku, kresbu a malbu.

NOVÁKOVÁ JOLANA
1967

37. Nestrojil Milan – Velká planeta V.
2013, kombinovaná technika, 21×29,5 volně
1 000 Kč

38. Nováková Jolana – Náušnice Tyčka
2014, litý šperk s kultivovanou perlou, Ag 0,925, hmotnost 2,95g
1 200 Kč

39. Nováková Jolana – Kapka
2014, litý šperk, Ag 0,925, hmotnost 3,62g
1 100 Kč

40. Nováková Jolana – Náušnice trojúhelník
2014, litý šperk, Ag 0,925, hmotnost 2,80g
1 100 Kč

Studovala VŠUP, ateliér Kov a šperk. Zabývá se
ateliérovou tvorbou šperků a koláží. Kombinuje
drahý kov a plast.
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OLŠANOVÁ IVANA
1963

Výtvarné tvorbě se věnuje aktivně od roku
2000. Při své tvorbě naslouchá vnitřním
pocitům a inspiraci nachází v nekonečné
dokonalosti přírody a vesmíru.

ORLITA LUKÁŠ
1974

Vystudoval SUPŠ Brno, FaVU VUT Brno v ateliéru malby. Samostatně vystavoval v Praze
a v Brně, účastnil se kolektivních výstav.

PANTŮČKOVÁ MARTA
1968

41. Olšanová Ivana – Čekanky
2013, olej na plátně, 60×60, v liště
1 500 Kč

42. Orlita Lukáš – Dark zebra space
2009, akryl na plátně, 90×60, blind rám
8 000 Kč

43. Pantůčková Marta – Pramen života
2014, měkké pájení bezolovnat. cínem, Ag 4%, nastavitelný
1 300 Kč

44. Papoušek Filip – Náhrdelník
2014, nerez, sklo
300 Kč

Vyrábí šperky technikou měkkého pájení cínem
i bronzem, ručně malované hedvábné šátky
a šály, pořádá kurzy.

PAPOUŠEK FILIP
1995

Student Střední průmyslové školy Třebíč,
obor umělecký pasíř.
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PAVLOVSKÁ EMILY
1941

Ve své tvorbě klade důraz na nacházení barevné
harmonizace a její pozitivní působení. Vyjadřuje
se většinou abstraktní formou s důrazem na detail a vnitřní sdělení. Účastnila se již nejméně
dvaceti společných výstav se skupinou Pátečníci.

PAZDERA MILAN
1993

Student Střední odborné školy Třebíč, obor
umělecký pasíř.
45. Pavlovská Emily – Jarní vize
2014, olej na plátně, 40×40, lištováno
1 500 Kč

46. Pazdera Milan – Náhrdelník
2013, nerez, sklo
300 Kč

PEJŠOVÁ MONIKA
1982

Vystudovala SŠUŘ Brno. Tvoří šperky ze skla
a dekorativní předměty, věnuje se malbě
a dětské ilustraci.

PEŠKOVÁ JANA
1982

Vystudovala SUPŠ v Turnově, obor broušení
a rytí drahých kamenů. Věnuje se volné tvorbě,
především malbě a graﬁce.

47. Pejšová Monika – Kočičí dům
2014, malba na sklo (vitráž), 12×12
300 Kč

48. Pešková Jana – Vedení
2014, čárový lept, 17,5×25, volně
200 Kč
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PEŠKOVÁ JANA
1982

Vystudovala SUPŠ v Turnově, obor broušení
a rytí drahých kamenů. Věnuje se volné tvorbě,
především malbě a graﬁce.

PETŘÍKOVÁ KRISTÝNA
1975

Malbě na hedvábí se věnuje patnáct let,
vše se naučila sama, pouze několik zkušeností
čerpala ze zahraničí. Tvoří ručně malované
hedvábné kravaty, šály i šátky, vede kurzy
malování na hedvábí.

PEVNÝ JINDŘICH

49. Pešková Jana – Prádlo
2014, čárový lept, 17,5×25, volně
200 Kč

50. Pešková Jana – Lampa
2014, čárový lept, 17,5×25, volně
200 Kč

51. Petříková Kristýna – bez názvu
2014, ručně malované hedvábí, 90×90
400 Kč

52. Pevný Jindřich – Žena a pták
2012, barevný linoryt, 30×25, 4/12, volně
1 200 Kč

1961

Malbě, graﬁce a plastice se profesionálně
věnuje od 90. let. Svoje práce vystavoval
na mnoha samostatných i skupinových
výstavách, obdržel cenu poroty
na Mezinárodním bienále drobné graﬁky
v Břeclavi. Zabývá se také divadlem a hudbou.
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POSPÍŠIL ROSTISLAV
1950

Věnuje se kresbě, užité graﬁce, malbě a scénograﬁi. Pravidelně vystavuje od roku 1973.
Samostatně vystavoval v Anglii, Německu,
Polsku, Rakousku, USA, na Moravě a v Čechách.

RIEDLOVÁ LIBĚNA
1992

Studentka Speciální výtvarné výchovy na PdF
MU Brno. Tvoří především konceptuální umění.
Má za sebou několik společných výstav.
53. Pospíšíl Rostislav – Uvolni se!
2014, tisk na plátně, 90×140, blind rám
3 000 Kč

54. Riedlová Liběna - Hády
2014, akryl na plátně, 60×70, blind rám
500 Kč

RUZSELÁK JOSEF
1938

Studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti. Věnuje
se malbě, kresbě i užité graﬁce. Vytvořil řadu
graﬁckých cyklů, ilustroval básnické sbírky,
graﬁcky upravoval knihy, biblioﬁlie, divadelní
programy a plakáty.

55. Ruzselák Josef – Ptáci v korunách
2010, kombinovaná technika, 16×22,5, volně
800 Kč

56. Ruzselák Josef – Bílé kmeny
2010, kombinovaná technika, 14×22,5, volně
800 Kč
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RUZSELÁK JOSEF
1938

Studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti. Věnuje
se malbě, kresbě i užité graﬁce. Vytvořil řadu
graﬁckých cyklů, ilustroval básnické sbírky,
graﬁcky upravoval knihy, biblioﬁlie, divadelní
programy a plakáty.

RŮŽIČKOVÁ PETRA
1988

Vystudovala FaVU VUT v Brně, ateliér Tělový
design. Typické jsou pro ni konceptuální práce
zabývající se obsesivním chováním. Dále se
věnuje tvorbě šperků a šitých obrazů.

SCHMELZEROVÁ ŠÁRKA
1982

57. Ruzselák Josef - Michalova studánka
1988, pastel na papíře, 66×90, zaskleno, rám
10 000 Kč

58. Růžičková Petra – New Ethno
2013, recyklace, ø 25
400 Kč

59. Schmelzerová Šárka – Náhrdelník Kapka porcelánu
2014, porcelánový šperk prořezávaný, 3×5, délka 45
800 Kč

60. Sládek Josef – Dk7WBU
2014, akryl na plátně, 50×40, blind rám
1 500 Kč

Vystudovala FUD v Ústí nad Labem. Navrhuje
a vyrábí originální porcelánové šperky a dekorativní i užitné předměty z porcelánu. Věnuje se
také kresbě, ilustraci a graﬁce.

SLÁDEK JOSEF
1964

Vystudoval VŠUP v Praze, detašovanou katedru
designu ve Zlíně. Zabývá se abstraktní geometrickou a monochromní malbou. Tématem
obrazů je vlastní malba a vizuální kvalita barev
s využitím principu náhody.
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SPĚVÁČEK JAN
1973

Vystudoval FaVU VUT v Brně, SUPŠ sklářskou
v Kamenickém Šenově a Výtvarnou školu
Václava Hollara. Převážně se věnuje
krajinomalbě s neutuchajícím zájmem
o krajinu vod. Uspořádal spoustu samostatných
výstav v Čechách i na Moravě.

STRÝČKOVÁ JIŘINA
1946
61. Spěváček Jan – Vážky
2011, litografie 56/100, 45×60, volně
900 Kč

62. Strýčková Jiřina – Korálky
2014, perokresba, 21×29,7, rám
3 500 Kč

Absolventka VŠUP Praha, textilní a oděvní
výtvarnice. Skrze stylizované ﬁgury se na každé
perokresbě odvíjí drobný příběh, zkušenost,
pocit, který nehledě na nevelký formát
a minimalistickou práci s barvou přesahuje
z roviny záznamu a stává se symbolem,
postihnutím obecné lidské zkušenosti.

SVOBODOVÁ ALENA
1996

Studentka Střední průmyslové školy Třebíč,
obor umělecký pasíř.

63. Strýčková Jiřina – Motýlek
2014, perokresba, 21×29,7, rám
3 500 Kč

64. Svobodová Alena – Náhrdelník
2014, nerez, sklo
300 Kč
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SYPĚNOVÁ ANNA
1988

Vystudovala FaVU VUT Brno, ateliér Malby.
Zabývá se otázkami, jak zpřítomnit posvátno
skrze krajinomalbu a člověka.

ŠEDINA ROMAN
1982

Designer dekorativního porcelánu a keramiky
v interiéru. Studoval design keramiky na SŠUP
v Bechyni, atelier keramiky FU a designu UJEP
a Industrial design v Bratislavě. Zabývá se
inovativním designem porcelánových doplňků.
Založil vlastní značku LIMITED.

65. Sypěnová Anna – Mýtus
2008, olejomalba na sololit, 35,6×36,5
2 400 Kč

66. Sypěnová Anna – Ztišení
2014, olejomalba na plátně, 18×24, blind rám
1 600 Kč

67. Šedina Roman – Ledová koruna
2010, porcelánová mísa z kolekce značky Limited, 14,5×15
1 600 Kč

68. Šmardová Sylva – bez bázvu
2014, šátek, hedvábí ponge 5, 55×55
300 Kč

ŠMARDOVÁ SYLVA
1976

Maluje obrazy, v posledních letech převážně
na keramiku. Vytvořila vlastní techniku zdobení
pomocí gelů a medií.
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ŠPERKOVÁ BLANKA
1948

Světově uznávaná všestranná výtvarnice –
ﬁlmová i textilní, šperkařka, sochařka, graﬁčka
a ilustrátorka. Vytvořila jedinečnou techniku
pletení prstem z drátů, při které nepoužívá ani
pletací jehlice ani jiné nástroje. Je zastoupena
v České národní galerii a v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.

ŠPLÍCHAL ZDENĚK
1948
69. Šperková Blanka – Zlaté vejce
2013, prsty pletený nerez drát, cca 40×25×25
20 000 Kč

70. Šplíchal Zdeněk – Z cyklu Prostor
2014, kresba, 39×40, volně
3 000 Kč

Věnuje se malbě, graﬁce, plastice, ale i textilu.
V poslední době jsou nejznámější jeho díla
technikou „akvareláže“. Vystavuje samostatně
a účastní se kolektivních výstav. Získal tři
ocenění za graﬁku. Zastoupen v mnoha
soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí.

ŠTENCLOVÁ IVANA
1980

Vystudovala AVU v Praze, svým dílem
oslovila veřejnost již za studií. Experimentuje
s formou, technikami a netradičními materiály.
Její díla jsou zastoupena v Národní galerii
i ve významných světových sbírkách.

71. Štenclová Ivana – Eva
2014, sprej na ručním papíře, 76,5×56, volně
4 000 Kč

72. Štenclová Ivana – Modelky
2014, sprej na ručním papíře, 76,5×56, volně
4 000 Kč
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ŠTĚPÁNEK MIROSLAV
1953

Vyučen v oboru tváření kovů. Nejbližší je mu
tvarosloví kubismu a oproštěnost funkcionalismu. Ve šperku pracuje s nerez ocelemi
v kombinaci s barevnými i drahými kovy, s nerosty, vzácnými i netradičními. Dále se realizuje
v architektuře v interiéru i exteriéru.

ŠTREIT JINDŘICH
1946

Český dokumentární fotograf a pedagog. Zaměřuje se na dokumentování života na venkově
a obyvatele českých vesnic a věnuje se mnoha
sociálním a sakrálním tématům. Každé léto
organizuje výstavní expozice na hradě Sovinec.

73. Štěpánek Miroslav – Náhrdelník
2014, kov, nerez, achát, 20×13
2 000 Kč

74. Štreit Jindřich – Z cyklu Cesta ke svobodě
1999, fotografie, 45,5×32,5, volně
5 000 Kč

75. Štreit Jindřich – Z cyklu Cesta ke svobodě
1999, fotografie, 45,5×32,5, volně
5 000 Kč

76. Švejdová Vlasta – Flétnistka
2014, Giglé Fine art print, 24×31, volně
1 500 Kč

ŠVEJDOVÁ VLASTA
1946

Vystudovala SUŠ oboru loutkářství a hračky.
V 80. letech vytvořila ve spolupráci s Filmovým
studiem Barrandov sedm kreslených ﬁlmů. Je
ilustrátorkou nespočtu knížek pro děti a sama
dvě napsala. Je nositelkou ceny Pohádkový
zvoneček. V současné době se věnuje především olejomalbě a perokresbě.
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THOMA ZDENĚK
1938

Fotograf, publicista, cestovatel, dobrodruh. Zajímá se především o Asii, fotografuje ale i v České
republice. Je členem Asociace fotografů a Syndikátu novinářů ČR, napsal tři cestopisy. Jeho
fotograﬁe se objevují v každoročně realizovaných
autorských kalendářích i v knižních publikacích.
Vystavuje v České republice a v zahraničí.

TYFORMY
PAVLA VACHUNOVÁ
1982
77. Thoma Zdeněk – řeka Brahmaputra – Tibet
1993, DIA 6×4,5/print, 40×30, kapa deska
2 000 Kč

78. Tyformy (Pavla Vachunová)
2013, porcelán, stuha
600 Kč

Vystudovala obor porcelán a keramika na VŠUP
v Praze. Její práce se projevuje mimomódností
a je příkladem pochybností a určování hranic.
Objekty-věci-design spojuje principiální ohledávání přírodních forem a dějů.

VAJDÍKOVÁ ADÉLA
1991

Absolventka VOŠ a SUPŠ textilní v Brně. Věnuje
se tvorbě šperků z netradičních materiálů.

VÁRADIOVÁ MARKÉTA
1973

79. Vajdíková Adéla – Moiré
2013, prsten, gravírování-plexisklo
300 Kč

80. Váradiová Markéta-České středomoří I.
2014, akryl na plátně, 40×40, vnitřní rám
8 000 Kč

Vystudovala SUPŠ bižuterní v Jablonci nad
Nisou, Institut výtvarné kultury UJEP v Ústí
nad Labem. Uspořádala několik desítek výstav
samostatných i společných u nás i v zahraničí,
zúčastnila se více než desítky sympozií a výstav
designu. Zastoupena je v několika sbírkách v ČR
i v zahraničí.
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VEREŠOVÁ ZDENKA
1974

Vystudovala FaVU v Brně, ateliér Malířství 2.
Vystavuje v České republice a v zahraničí.

VOŽENÍLKOVÁ ZORA
1968

Vystudovala ČVUT v Praze. Žila v Německu
a USA, kde se naučila pokoře a skromnosti.
S láskou se dotýká štětcem hedvábí, pozoruje
barvu, která se svobodně šíří tam, kam chce.

WOLF JAN
1941

81. Verešová Zdenka – Atlantik
2005, akvarel (plenér Francie), 50×40, klip rám
1 200 Kč

82. Voženílková Zora – Bez názvu
2013, ručně malovaný hedvábný polštář, 40×40
500 Kč

83. Wolf Jan – Podvečerní krajina
1977, olej, 30×25, rám
1 800 Kč

84. Zábranský Vlastimil – Rázovitá žena z Hodonínska
2014, kombinovaná technika, 30×40, rám
20 000 Kč

Malíř a autor kreseb, graﬁk, komorních plastik
a řady monumentálních realizací. Je členem
surrealistické skupiny Stir up. Jeho obrazy
jsou umístěny ve sbírkách v Evropě, Austrálii,
Americe a Africe.

ZÁBRANSKÝ VLASTIMIL
1936

Malíř, graﬁk, karikaturista, ilustrátor. Desítky
samostatných a stovky kolektivních výstav
doma a především v zahraničí. Hlavní ceny
na hlavních přehlídkách a festivalech výtvarného humoru po světě.
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ZORYA
POŠTA DANIEL
A VACEK ZDENĚK
Tvoří pod značkou ZORYA. Designéři roku 2011
v kategorii šperk. Pro jejich šperky je typické
propojení organických tvarů s technickými detaily a sci-ﬁ estetikou. Kombinují ušlechtilé kovy
s materiály, jako jsou perly, satén či polymery.

ZOUBEK OLBRAM
1926
85. Zorya (Daniel Pošta, Zdeněk Vacek) – Náušnice
z kolekce Cocoon
2012, chirurgická ocel, lanko, 7
5 500 Kč

86. Zoubek Olbram – Léto
2009, cín, částečně zlacený, 35×35
10 000 Kč

Studoval na VŠUP. Je autorem posmrtné masky
Jana Palacha, pomníku Jana Zajíce a Pomníku
obětem komunismu na pražském Petříně. Je
členem Unie výtvarných umělců, skupiny Trasa,
Nové skupiny a Umělecké besedy. V roce 1996
byl oceněn státní Medailí za zásluhy v oblasti
kultury. Jeho dílo je zastoupeno v soukromých
i veřejných sbírkách v ČR i zahraničí.

ŽENATÁ KAMILA
1953

Vystudovala AVU. Graﬁčka a malířka. Kombinuje
své poznání a intuici s cíleným zájmem o individuální a sociální paměť. Vystavuje od roku 1974,
je zastoupena ve sbírkách doma i v zahraničí.

87. Ženatá Kamila – Traviny
1985, kresba, 50×65, volně
2 000 Kč

88. Ženatá Kamila – Zátiší
1985, kresba, 50×31, volně
2 000 Kč
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89. Znovín Znojmo, Sauvignon
pozdní sběr – 2010
Sauvignony v okolí Znojma jsou znalci řazeny
k nejlepším na světě. Vynikají kopřivově-broskvovou,
někdy až angreštovou vůní, s pikantními a minerálními tóny v chuti. Výborně se dají i archivovat. Posuďte
krásu regionu vetknutou do tohoto atraktivního vína
ročníku 2010.
200 Kč

91. Návštěva zimoviště netopýrů
V období, kdy teplota vzduchu klesne na takovou hodnotu, že v noci přestane létat hmyz, ustává také jejich aktivita a stěhují se do klimaticky příznivých míst, kde se mohou uložit k zimnímu spánku. Jedná se především
o podzemní prostory s víceméně stabilní teplotou, která se i v nejtužších
zimách drží nad nulou, a také vysokou vlhkostí vzduchu. K takovým místům
patří kromě jeskyní především nepoužívané štoly. S průvodcem Mojmírem
Vlašínem navštívíte takové zimoviště v blízkém okolí Brna. Pro 2 osoby.
1 000 Kč
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90. Znovín de Lux Brut
jakostní šumivé víno – 2009
Tento exkluzivní sekt je vyroben z vybraných
odrůdových vín Rulandské bílé a Ryzlink vlašský z viničních tratí v okolí Hnízda ve znojemské vinařské podoblasti. Pikantní kyselinka,
která je pro tuto oblast typická a vynikající
aroma těchto vín dává vzniknout tzv. „velkým
sektům“. Vyrobeno kvašením v lahvi podle
tradiční metody.
200 Kč

92. Prohlídka centra Brna
Prohlídka Brnem s průvodkyní Irenou Maškovou, která vám s radostí ukáže
Brno známé i neznámé. Při prohlídce se naučíte vnímat krásu, naučíte se
dívat a vidět. Pro 2 osoby na 2 hodiny.
500 Kč

93. Noc na hvězdárně
Unikátní prohlídka budovy Hvězdárny a planetária Brno,
která bude zakončena buď pozorováním skutečné oblohy anebo pořadem
pod umělou oblohou. Pro 1 až 6 osob.
1 000 Kč

94. Na kávu s Jiřím Pavlicou + CD
Setkání u kávy a povídání s Jiřím Pavlicou, zpěvákem, houslistou, hudebním
skladatelem a uměleckým vedoucím folklórního souboru Hradišťan.
Dárek v podobě CD Hradišťanu. Pro 1 osobu.
500 Kč

95. Zážitkový program – Lamí bača pro celou rodinu
Už se vám stalo, že na vás v zoologické zahradě lama plivla? Nebo jste
slyšeli, že se někomu tato nepěkná věc přihodila? Inu, je to pravda – lamy
plivají. Proč? To se dozvíte v tomto jedinečném programu, kdy budete mít
možnost se s těmito krásnými tvory sblížit, dozvědět se o nich spoustu
zajímavého a zúčastnit se tréninku či vycházky s lamou na ohlávce. Také
nahlédnete do „zákulisí“ chovu a provozu lamí farmy. Délka programu 3
hodiny. Pro 4 – 5 osob.
1 000 Kč

96. Den v nadačním obchodě Nadace Veronica
Vyzkoušejte si prodej v tzv.“charity shopu“. Nadační obchody prodávají pěkné
darované věci, které již jejich dárci nepotřebují, ale za příjemné ceny si je rád
koupí někdo jiný (např. moderní oblečení, knihy, originální šperky, porcelán,
keramiku, bytové doplňky, hračky či obrazy). Každá návštěva obchodu je
tak dobrodružstvím, protože nikdy nevíte, co tam zrovna objevíte. Věci se
tak vrací zpátky do života a výtěžek z prodeje nadace rozděluje na podporu
ekologických a komunitních projektů pro Brno a okolí. Pro 1 osobu.
500 Kč
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97. Přijďte si užít intenzivní pohyb se zdravotními prvky pilates
Nezapomínáme-li na moudrá slova – v zdravém těle zdravý duch – umíme
si najít každodenně chvíli pro intenzivní pohyb. Nabízíme hodinové cvičení
pilates s lektorem Sabinou Havlínovou a pro zintenzivnění volný vstup
do plně vybavené posilovny v centru Brna Gala Gym. Pro 1 osobu.
500 Kč

98. Nabídka změny emočního stavu pomocí EFT
Myslíte, že změnit svůj vnitřní emoční stav je složité? Není! S technikami
EFT (techniky emoční svobody) Martiny Přichystalové lze uvolňovat doposud zažité negativní pocity či myšlenky, které vás ovládaly. Lze zpracovávat
negativní vzpomínky a snížit celkovou stresovanost organismu. Zjistíte, jak
snadno lze pracovat se svojí psychikou touto efektivní a nenáročnou technikou. Přijďte zpracovat ta témata, která zrovna řešíte nebo se jen naučit, jak
si poradit s každodenním stresem! Pro 1 osobu.
500 Kč

99. Zážitkový den na farmě Acheesi
Pojďte si vyzkoušet pracovní den v malebné oblasti poblíž Pálavy. Na vlastní oči uvidíte chod farmy, která je řízena selským rozumem. Na vlastní kůži
se přesvědčíte, kolik péče zvířata vyžadují. Seznámíte se s chovem drůbeže,
králíků i nutrií, stádečkem koz a pro městské obyvatele s cizokrajnou
krávou i několika koníky. Farma je ve fázi neustálého vývoje, každá ruka je
zde potřeba. Pro 1–3 osoby.
1 000 Kč

100. Uzdravte se jídlem – Marky´S SCD recepty
Setkání s Markétou Walsbergerovou, odborníkem na SCD (Special Carbohydrate Diet). SCD je způsob stravování, kterým je možné příznivě ovlivnit
crohnovu chorobu, kolitidu, celiakii, poruchy soustředění a jiné. Obsahem je
konzultace a ukázka vaření v délce 3 hodin. Pro 1 osobu.
2 200 Kč

101. Den strávený s „top“ cukrářkou Rebia
Budete se aktivně podílet na výrobě cukrářských výrobků v restauraci
zdravého životního stylu. Restaurace rebio v maximální možné míře
vaří z čerstvých sezonních biosurovin vypěstovaných na moravských
biofarmách. Vnitřní dispozice restaurace jsou projektovány podle zásad
feng-Šuej. Restaurace Rebio jsou koncipovány jako ekologicky šetrné
provozy. Pro 1 osobu.
1 000 Kč

102. Výlet do Bílých Karpat – kraje žítkovských bohyní
Magická krajina Bílých Karpat, přírodní zahrada a dům, který žije ze
slunce. Chuť biomoštu přímo od zdroje, sochy v krajině a toulání pod noční
oblohou. S odborníkem Milošem Holzerem můžete absolvovat exkurzi
Voda v Bílých Karpatech spojenou s nočním pozorováním raků v terénu.
Tyto a další zážitky si můžete odvést ze svého pobytu v ekopenzionu
Centra Veronica v Hostětíně. Ubytování je pro 2 osoby na 2 noci. Termín dle
domluvy květen až říjen 2015.
1 800 Kč

103. Exkurze na přírodní zahradu
a ochutnávka jídla z planých rostlin
Exurze na přírodní zahradu v Ořešíně Ing. Heleny Vlašínové, PhD., botaničky
a autorky knihy Zdravá zahrada. Dozvíte se, proč je zahrada přírodní a jak
ji certifikovat. Seznámíte se s planými rostlinami, které je možné využít
v kuchyni, a ochutnáte jídla z těchto rostlin. Jako dárek si odnesete knihu
Zdravá zahrada. Pro 2 osoby, termín dle domluvy.
500 Kč

104. Výlet do Postřižin
Výlet do Dalešického pivovaru s prohlídkou Muzea rakouskouherského
pivovarnictví s ochutnávkou piva přímo z tanků. Večeře v ceně 800 Kč ve
skvělé restauraci zdejšího pivovaru, přespání v poetickém pivovarském
hotelu a snídaně. Pro 2 osoby.
1 000 Kč
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Výttěže
ek 12.. BEN
NEFFIČN
NÍ AUKCE
nap
pom
může obn
novvě a zách
hraně
ě
stu
udán
nek naa úzzem
mí mo
oravskýcch
e Vyysoččina.
kraajů a kraje
Studánky jsou nedílnou součástí historie a paměti krajiny
a tvoří v ní významný prvek. Již odpradávna naši předkové
využívali studánky jako zdroj vody. Věděli, že v krajině
bez vody není život. Proto prameny čistili, upravovali jako
studánky, mnohé z nich považovali za posvátné. Moderní
technologie většinou oddělila člověka od nutnosti
studánky využívat, ale dodnes mnoho z nich poslouží
nejen člověku, ale i živé přírodě a kráse krajiny.

www.nadace.veronica.cz
www.nadacniobchod.cz
www.aukceproprirodu.cz

Ubývvá mísst kam cho
odívaala pro
o vodu
u
staro
odávn
ná milá
kde laně tišily žízeň
kde žila ro
osn
nička
a pouttnícii skklánělii se nad
d hlaadinou
aby se nap
pili z dlan
ní
Vodaa si naa to
o vzpo
omíná
vodaa je krrásná
vodaa má
vodaa má rozzpuště
ěné vlasy
chraňtte tu
u vodu
nede
ejtte ab
by osleplo
o prasstaré
é zrcadlo
o hvě
ězd
A přiiveďte
e k té vod
dě kon
níčkaa
přive
eďte kon
ně vran
ného jak tm
ma
vodaa je sm
mutná
vodaa má
vodaa má rozzcuchaané vlaasy
a kdo
o se na samé dno po
otop
pí
kdo po
otop
pí se k hvvězdám
m pro
o prstýn
nekk
Vodaa je zaarm
moucená vdo
ova
vodaa má
vodaa má popelem
m posyp
pané
é vlasy
vodaa si naa nás stýsská
(Jan Ská
(Ja
ácell, Modlitba
a za vo
odu))

Za pomoc a podporu děkujeme především všem umělcům, ale i dárcům zážitkových poukazů,
bez jejichž dobré vůle a vstřícnosti by se aukce nemohla uskutečnit.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou a organizací aukce.
Děkujeme Ivaně Mitáčkové za graﬁcké práce, Haně Rybářové z aukční síně 1. Art Consulting za řízení aukce
a Janu Hanákovi za moderování večera.
DĚKUJEME

