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Od našeho založení jsme díky výnosům nadační-
ho jmění a darům několika set dárců z řad míst-
ních fi rem i  jednotlivců podpořili více jak 500 
projektů celkovou částkou přesahující 11 milió-
nů korun. Každý náš dar je obohacený o čas, nad-
šení a  tvořivou energii lidí, kterým pomáháme 
chránit přírodu, zlepšovat životní prostředí a ak-
tivně ovlivňovat svět kolem sebe. Naší činností 
tak každoročně ovlivníme život několika tisíc lidí. 

Díky našim aukcím uměleckých děl a  laskavosti 
dárců umělců se podařilo výkupy pozemků za-
chránit některé vzácné části naší přírody. Za nej-
větší úspěch považujeme záchranu bělokarpat-
ského stoletého lesa před vykácením a záchranu 
květnatých mokřadních luk na Vysočině. V letoš-
ním roce jsme poprvé vyhlásili soutěž pro umě-
lecké šperkaře „Veronica ornamentum“. Výtěžek 
z prodeje šperků opět podpoří ochranu přírody. 

K našim nejúspěšnějším projektům patří síť ob-
chodů Nadace Veronica. Obchody prodávají 
pěkné darované věci, které již jejich dárci nepo-
třebují a které si rád koupí za příjemné ceny ně-
kdo druhý. Použitelné a  pěkné věci se tak vrací 
zpátky do života. Výtěžek z obchodů spolu s dary 
fyzických osob a fi rem plyne do fondu Společně 
pro Brno. Od vzniku tohoto fondu z něj nadace 
 rozdělila více jak 1,5 miliónu korun a  podpořila 
více jak 140 především dobrovolnicky realizo-
vaných ekologických, kulturních a  komunitních 
projektů. Mohly tak být vysázeny desítky stro-
mů, obnovena řada přírodních zahrad mateř-
ských, základních i středních škol, vydána kniha 

o  brněnském disentu a zorganizována řada akcí, 
které zpříjemňují život lidem v Brně a okolí. 

V  Hostětíně v  Bílých Karpatech jsme vybudo-
vali moštárnu, která jako první v České republi-
ce začala vyrábět mošt v  kvalitě bio. Nyní tvoří 
sortiment ucelená řada hostětínských bio moš-
tů a  sirupů. Svojí činností moštárna podporuje 
ochranu přírody a krajiny Bílých Karpat. Letos už 
potřetí naše výrobky získaly ocenění Biopotravi-
na roku.

Za důležité považujeme i udělování Výroční ceny 
Nadace Veronica. Každý rok ji obdrží několik pe-
dagogů, kteří nad rámec svých pracovních po-
vinností dlouhodobě věnují dětem svůj volný 
čas a vedou je k šetrnému vztahu k přírodě. 
Pomáhat s námi můžete i vy, ať již jako náš dárce, 
dobrovolník nebo sympatizant! 
Děkujeme!

NADACE VERONICA 
Slavíme dvacet let!

NADACE VERONICA
Panská 9, Brno 602 00

www.nadace.veronica.cz

www.nadacniobchod.cz

www.aukceproprirodu.cz



PŘEDVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ 

AUKCE 
UMĚLECKÝCH DĚL
NADACE VERONICA

Večerem Vás provede pan Arnošt Goldfl am, 
dražitelem bude pan Radko Pavlíček z aukční síně 1. Art Consulting.

Začátek aukce v 17.00, předpokládaný konec v 18.30, 
následovat bude společenská část večera 

s ochutnávkou vína Znovín Znojmo a Hostětínských biomoštů.

Od 12. do 23. listopadu 2012 budou všechna umělecká díla vystavena v galerii Třináctka 
na Panské ulici13 v Brně (po, st, pá 16–18 hod, út–čt 17–22 hod, so–ne 14–18 hod).

Od 27. 11. do 11. 12. 2012 bude probíhat navazující internetová aukce na 

www.aukceproprirodu.cz

Bližší informace a katalog uměleckých děl najdete na 
www.nadace.veronica.cz.

sobota 24. listopadu 2012 v 17 hodin
Besední dům, Husova ulice, Brno

Poznámka:
Ceny děl v tomto katalogu jsou stanoveny s ohledem na benefi ční charakter 
aukce a díky laskavosti umělců 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.



1.  Anlaufová Jitka – Místo 

2010, litografi e, 31×46,5, volně

500 Kč

2.  Anlaufová Jitka – Bez názvu 

2010, litografi e, 31×46,5, volně

500 Kč

3.  Armutidisová Irena – Foto z cyklu Intimní krajiny 

2011, pigmentový tisk, 80×60, volně 

15 000 Kč 

4.  Beerová Barbora – Časosběrka

2012, šperk na krk, cínování

1 800 Kč

5.  Blaboliová Marie – Dvě vázy

1993, grafi cký list, 63×45, volně

1 200 Kč

6.  Blažková Irena – Možnost

2012, šperk, dřevořezba, tkaní, drát

1 500 Kč
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ANLAUFOVÁ JITKA

1962

Absolventka AVU Praha, konceptuální malířka. 
Dosavadní malířská práce Jitky Anlaufové je 
zaměřená na ryzí témata abstraktní malby. 

ARMUTIDISOVÁ IRENA

1956

 Absolventka SUPŠ v Brně a ITF v Opavě, 
pedagogicky působí na Fakultě výtvarných 

umění VUT v Brně, kde vede Kabinet fotografi e, 
fotografi i vyučuje i na Semináři dějin umění Fi-
lozofi cké fakulty MU v Brně. Její volnou tvorbu 

představují portréty, akty, zátiší a v současné 
době především krajiny. 

BEEROVÁ BARBORA

1973 

Tvoří autorské šperky technikou fusing a cíno-
váním pod značkou Barbucha. 

Žije a pracuje v Brně.

BLABOLIOVÁ MARIE

1948 

Absolventka AVU Praha, obor malba a grafi ka. 
Malířka, grafi čka, restaurátorka. V roce 1988 

na Bienále grafi ky v Krakově získala Cenu 
starosty města Lodže. Je členkou výtvarného 

sdružení Kruh a SČUG Hollar. 
Žije a pracuje v Praze.

BLAŽKOVÁ IRENA

1963

Absolventka Umprum Brno. Věnuje se převážně 
tvorbě vyřezávaných šperků z tvrdého dřeva 

v kombinaci s chirurgickou ocelí a doplňova-
ných tkanými šňůrami ze lnu a hedvábí.



7.  Boška Jindřich – Kompozice Obraz v obraze

2009, olej, pastel, 29×20,5, volně

2 000 Kč

8.  Boška Jindřich – Skladba pro G. Mahlera

2009, olej, pastel, 29×21,5, volně

2 000 Kč

9.  Brančovský Rudolf – Květinka 

2012, akryl na mdf, 70×66, rámováno

9 000 Kč

10.  Císařovský Tomáš – Mezi rejnoky

2010, serigrafi e, 49×35, volně

3 000 Kč

11.  Daňková Hana – Lesní

2012, šperk na krk, kámen, cín, drát

650 Kč

12.  Dostál Luděk – Sobotínský motiv (Jeseníky)

1994, barevná litografi e, 11×16, volně

650 Kč
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BOŠKA JINDŘICH

1931

Studoval soukromě u svého otce a u ak. 
malířů Václava Boukala, Theodora Bechníka, 
Františka Grosse a PhDr. Arséna Pohribného. 
U nás uspořádal přes 30 samostatných výstav 
a účastnil se 50 kolektivních. V zahraničí se 
zúčastnil více než 70 výstav, na kterých získal 8 
medailí za grafi ku, v roce 1970 obdržel 2. cenu 
za grafi ku na IX. Premi internacional Joan Miró 
v Barceloně.

BRANČOVSKÝ RUDOLF

1980 

Absolvent SPŠ slévárenská, obor Umělecké 
zpracování kovů a drahých kamenů. V současné 
době tvoří akrylovou malbu na plátno či 
na objekty vyřezávané ze sololitu. Je lídrem 
hudebních uskupení Poletíme? a Veselá Zubatá. 
Od roku 1999 měl přes 50 samostatných 
výstav. Žije a pracuje střídavě v Brně a Praze.

CÍSAŘOVSKÝ TOMÁŠ

1962 

Od samých počátků své umělecké tvorby je 
fascinován médiem malby. Patří k nejznáměj-
ším českým autorům, kteří kolem poloviny 
osmdesátých let 20 stol. v našem kulturním 
prostředí formulovali a prosazovali tvorbu 
postavenou na postmoderních názorech. 
Žije a pracuje v Praze.

DAŇKOVÁ HANA

1958

Spolumajitelka studia Atyp – vitráže. Tvorba 
Tiff any vitráží, šperků ze skla a minerálů. 
Žije a pracuje v Brně.

DOSTÁL LUDĚK

1943 

Absolvent SPŠ grafi cká v Praze, člen Unie vý-
tvarných umělců ČR. Pracuje v oborech malba 
a volná grafi ka, převážně s přírodní a ekolo-
gickou tematikou. Uspořádal 23 samostatných 
výstav, účastnil se asi 30 kolektivních výstav. 
Zastoupen ve sbírkách např. ve Slezském 
muzeu Opavě, v Polsku, v soukromých sbírkách 
doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Olomouci.
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18.  Havlík Vladimír – bez názvu

1996, olej na plátně, 40×30

4 000 Kč

17.  Háva Jiří – Dialog dřeva

2004, perokresba, 59,6×42, pasparta

1 000 Kč

15.  Fuksa Zdeněk – Lastury 

2007, malba pod sklem akryl, 37×37, rámováno

2 500 Kč

16.  Háva Jiří – Krajina

1996, kombinovaná technika, 52×45, pasparta

800 Kč

14.  Foretník Martin – Loupežníci

2010, kolorovaný tisk, 25×25, pod paspartou a sklem

900 Kč

13.  Foretník Martin – Tlustá kočka

2012, akryl na lepence, 35×45, rámováno

 1 700 Kč

FORETNÍK MARTIN 
1964 

Studoval střední pedagogickou školu, 
nedokončil studia na PF UJEP. Je viceprezi-
dentem 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.

FUKSA ZDENĚK

1922 

Absolvent SUPŠ Brno, MU Brno, později působil 
jako profesor-výtvarník na SUPŠ Brno. Uspořá-

dal 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.

HÁVA JIŘÍ 
1946 

Absolvent SUPŠ Brno, obor plastika, keramika. 
Od roku 1970 vystavuje na společných i sa-

mostatných výstavách. Pravidelně publikoval 
ilustrace a kreslený humor v denním tisku.

Vyjadřovací prostředky v jeho tvorbě jsou 
různorodé: od tužky, pera, přes pastely, akryly 

až po kombinaci různých technik.

HAVLÍK VLADIMÍR

1959 

Absolvent Katedry výtvarné výchovy PdF UP 
Olomouc. Uspořádal několik výstav samostat-

ných a účastnil se výstav skupinových. Od roku 
1990 působí na katedře výtvarné výchovy PdF 

UP Olomouc, 2003 a 2004 působil na Cloud 
Sate Univerzity, Minesota, USA. 

Žije a pracuje v Olomouci.
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24.  Höhmová Zdena – Záhada

2011, olej, kombinovaná technika, plátno, 40×60

11 000 Kč

23.  Hlavenka Tomáš – Trs č. 6 z cyklu Prahouby

2009, žula, pískovec

 2 500 Kč

21.  Hayek Pavel – Zebry

2009, serigrafi e, 86×70, volně

 4 000 Kč

22.  Herynek Pavel – Ear ornament

2012, šperk na ucho, prešpan plátkové zlato, lak

1 000 Kč

20.  Havlová Jitka – bez názvu

2011, prsten, rohovina, chrysopras

700 Kč

19.  Havlová Jitka – Vzkaz

2004, fotografi e, 47×70, volně, adjustováno

1 000 Kč

HAVLOVÁ JITKA

1960 

Vystudovala grafi ku na SUPŠ Brno, studovala 
také malbu a fotografi i. Věnuje se fotografi i,-
malbě a tvorbě šperků z přírodních materiálů. 
Její dílo je zastoupeno ve sbírkách MG v Brně 
a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Je 
členkou TT Klubu výtvarných umělců v Brně. 
Žije a pracuje v Brně.

HAYEK PAVEL 
1959 

1973–1982 navštěvoval LŠU J. Kvapila v Brně, 
u prof. Petra Skácela. Od roku 1990 do roku 
2001 byl člnem TT Klubu. Od roku 1998 je 
členem Klubu konkretistů.

HERYNEK PAVEL 
1943

Věnuje se hlavně kresbě, autorskému šperku 
a tvorbě objektů. Jeho práce jsou zastupeny 
v domácích i zahraničních sbírkách.

HLAVENKA TOMÁŠ 
1977 

Absolvent Fakulty výtvarných umění VUT Brno, 
ateliér konceptuálních tendencí – Environ-
ment. Zabývá se malbou, objekty a prostorovou 
instalací. Ve svých pracích vychází z lidové 
tvořivosti chatařů 80. let, krajiny dětství 
a současnosti. Žije a pracuje v Brně.

HÖHMOVÁ ZDENA

1955 

Vystudovala SUPŠ v Brně a AVU v Praze. 
Od roku 1980 se účastní kolektivních výstav, 
uspořádala mnoho samostatných výstav v ČR 
i zahraničí. Je zastoupena mimo jiné ve sbír-
kách Národní galerie v Praze, Muzea města 
Brna nebo Moravské galerie v Brně. Je členkou 
Sdružení Q Brno a Sdružení pražských výtvar-
ných umělců. Žije a pracuje v Brně a v Praze.
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30.  Husák Milivoj – Světelivá stigmata

2004, kresba, akryl, popel, 70×50, volně

3 500 Kč

29.  Horová Růžena – Druhé Vánoce

2012, náhrdelník, plast, sklo

990 Kč

26.  Hochmannová Zdena – Embrio světa

2008, počítačová manipulace, kresba tužkou, 45×70, volně

1 500 Kč

28.  Holánková Mirka– Fusingová souprava

2012, šperk na krk, náušnice, prsten, fusing, cínování

890 Kč

27.  Hochmannová Zdena – Embrio světa – možnost 1 

2008, počítačová manipulace, kresba tužkou, 45×70, volně

1 500 Kč

25.  Höhmová Zdena – Hladina 

2010, olej na plátně, 20,5×26,5

3 500 Kč 

HÖHMOVÁ ZDENA

1955 

Vystudovala SUPŠ v Brně a AVU v Praze. 
Od roku 1980 se účastní kolektivních výstav, 

uspořádala mnoho samostatných výstav v ČR 
i zahraničí. Je zastoupena mimo jiné ve sbír-

kách Národní galerie v Praze, Muzea města 
Brna nebo Moravské galerie v Brně. Je členkou 
Sdružení Q Brno a Sdružení pražských výtvar-

ných umělců. Žije a pracuje v Brně a v Praze.

HOCHMANOVÁ ZDENA

Absolventka SUPŠ Brno – obor Tvorba nábytku 
a interiéru. V roce 1990 získala Zlatou medaili 

na 14. mezinárodním bienále grafi ckého 
designu Brno. Členka TT Klubu Brno. Věnuje se 
interiéru, počítačové grafi ce, keramice, textilu. 

Žije a pracuje v Brně.

HOLÁNKOVÁ MIRKA

1962 

Absolventka SPgŠ, LŠU Jaroslava Kvapila v Brně 
obor keramika a malba. Od roku 1989 vedla 

atelier v Brně, kde se věnovala především de-
korativní keramice, postupem času také tvorbě 

ze skla – vitráže a šperky. Za 25 let tvorby se 
zúčastnila mnoha výtvarných akcí, výstav, 

a módních přehlídek.

HOROVÁ RŮŽENA 
1964

Věnuje se tvorbě šperků ze skla, polodraho-
kamů, dřeva, plastu, vlastních vinutých perel. 

Tvoří šité šperky.

 HUSÁK MILIVOJ

1950 

Malíř, grafi k, scénograf. Po absolvování 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 svo-
bodném povolání. Žije s rodinou v Lelekovicích 

u Brna. Věnuje se kresbě, malbě, tvorbě 
sakrálních interiérů a scénografi i. Je členem 

sdružení Otevřený dialog.
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32.  Chmelař Martin – Bubble

2012, náušnice, polyuretan, kov

270 Kč

CHATRNÝ DALIBOR

1925–2012

Studoval v Praze na AVU a Pedagogické 
fakultě UK, působil jako pedagog na oddě-
lení propagační grafi ky na ŠUŘ Brno, na AVU 
v Praze a na katedře scénografi e JAMU v Brně. 
Je držitelem, mimo jiné, Ceny Michala Raného 
za mimořádný přínos za české umění a Ceny 
za celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění 
udělené Ministerstvem kultury. Je zastoupen 
v řadě významných veřejných i soukromých 
sbírek v České republice i v zahraničí. 

CHMELAŘ MARTIN

1985

Sochař, výtvarník. Realizace soch, plastik, 
šperků.

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. Žije v Žatčanech.

KADLECOVÁ-ČECHOVÁ ZUZANA 
1961 

Vyučila se fotografkou, vystudovala SUPŠ 
v Brně, obor propagační grafi ka. Při studiu 
spolupracovala se svým otcem ing. arch. 
Alexem Kadlecem, který se intenzivně věnoval 
malbě obrázků technikou „podmalby na skle“. 
Zabývá se malováním svatých patronů, 
vinařských motivů, řemesel a tradic. Její práce 
jsou zastoupeny ve sbírkách po celém světě. 
Žije a tvoří 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.

PUCHAROVÁ-KRAMÁŘOVÁ 
VENDULA 
1985

Vystudovala výtvarnou výchovu a vizuální 
tvorbu na pedagogické fakultě v Brně a baka-
lářské studium na Fakultě výtvarných umění 
v ateliéru malířství 1 akademického malíře 
Tomáše Lahody. Dříve se v malbě věnovala 
tématům spojených s folklorními tradicemi 
a písněmi, teď pracuje na rozsáhlejším cyklu 
krajin zaměřených na tajemná lesní zákoutí. 
V současnosti maluje převážně menší akvarely 
na papír a velké plátna olejem. 

31.  Chatrný Dalibor – Vzhůru

1964, monotyp, kresba, 48,5×37,7, volně

4 500 Kč

34.  Kadlecová-Čechová Zuzana – Zázračný hrozen

2010, podmalba na skle, 31,3×26,4, rám

 1 000 Kč

33.  Jaroš Libor – Arles Provence I.

2009, kresba, 42×29,7, volně

1 800 Kč

36.  Pucharová-Kramářová Vendula– Pařízek 

2012, akvarel na papíře, 29,7×42 

1 000 Kč

35.  Kiseljov Vladimír – Sokolí rytíř

2009, akryl na sololitu, 100×70cm, rámováno

1 500 Kč
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42.  Lamr Aleš – bez názvu

1999, akvarel, 29,7×21, volně

2 000 Kč

41.  Kyndrová Dana – Podkarpatská Rus – Křtiny

1999, černobílá fotografi e na papíru, 29,1×39

6 000 Kč

39.  Kuklík Ladislav – Savana

2011, barevný kombinovaný lept, 50×60, volně

6 000 Kč

40.  Kvíčala Petr – No. XXI.

2011, tisk, 50×77, volně

4 500 Kč

38.  Kříž Ivan – Bílé diagonáty s punktem

2012, objekt, 37,4×32,2, 

 4 000 Kč

37.  Krobot Miroslav – bez názvu

2007, olej, 90×90, plátno na rámu

 8 000 Kč

KROBOT MIROSLAV 
1942 

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Brně, obor malba, u profesorů Otakara 

Zeminy a Jiřího Coufala. Věnuje se převážne 
malbě. Žije a tvoří v Brně.

KŘÍŽ IVAN 
1941 

1968 VŠVU Bratislava. Pracuje v oboru kresby, 
malby, plastiky a jako výtvarný pedagog. Člen 

TT Klubu Brno. Realizace např. v obřadní síni 
ve Vimperku nebo v úpravně vody Štítary. 
Pořádal samostatné výstavy a zúčastnil se 
i výstav kolektivních. Žije a pracuje v Brně.

KUKLÍK LADISLAV

1947 

Absolvent SUPŠ Praha a VŠUP Praha. Grafi k, 
malíř a ilustrátor. Uspořádal přes 50 samostat-

ných výstav doma i v zahraničí a účastnil se 
výstav skupinových. Je zastoupen v Národní 

galerii v Praze, Alšově jihočeské galerii v Hlu-
boké nad Vltavou a v jiných sbírkách domácích 

i zahraničních. Žije a pracuje v Praze.

KVÍČALA PETR

1960 

 Český malíř a pedagog, jenž patří k význam-
ným osobnostem české abstraktní malby. 
Na přelomu 80. a 90. let byl průkopníkem 

v objevování a prosazování ornamentu jako 
svébytného výrazového prvku. Věnuje se také 

lektorské a pedagogické činnosti na FaVU VUT 
v Brně, kde vede malířský ateliér. Jeho práce 
jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých 

sbírkách. Žije a pracuje v Brně.

KYNDROVÁ DANA

1955 

Současná dokumentární fotografka se zaměře-
ním na humanistickou fotografi i. Je držitelkou 
ocenění Fotografka roku 2008. Zpracovává své 

projekty výhradně černobíle. Je významnou 
kurátorkou výstav černobílého humanistického 

dokumentu. Na počátku 90. let vytvořila svůj 
nejznámější projekt – dokument o odchodu 
sovětských vojsk z Československa. Fotogra-
fovala imigranty, téma Žena, Podkarpatskou 

Rus, účastnila se mezinárodních projektů 
srovnávajících život na obou stranách bývalé 

železné opony.

 LAMR ALEŠ

1943 

Absolvent SUPŠ Brno. Je činný grafi k, sochař 
a keramik. Uspořádal ke stovce samostatných 

výstav a účastnil se řady skupinových. Získal 
řadu ocenění, např. Cenu Salvátora Dalího 

v roce 2000 v Praze nebo cenu fi rmy Excudit 
za Grafi ku roku 2005 v Praze. Je zastoupen 

v našich nejvýznamnějších sbírkách i v zahra-
ničních galeriích. Žije a pracuje v Praze. 
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LAMR HANUŠ

1976

Při tvorbě šperků pracuje s kovem a inspiraci 
nachází v přírodě, v říši rostlin a živočichů.

LUPAČOVÁ-ŠVARCOVÁ MARTINA

1971

Výtvarnice divadelní scény, grafi čka, knižní 
ilustrátorka, též autorka básní. Od roku 2008 
tvoří akrylovými barvami technikou barevných 
skvrn, které charakterizují její výtvarný styl.

LIMBERSKÁ DAGMAR

1983

Věnuje se výrobě šperků z nejrůznějších 
materiálů, drahých i obecných.

LYSÁČEK PETR

1961 

Patří mezi významné české umělce, kteří na-
stupovali na výtvarnou scénu v devadesátých 
letech 20. století. Ve své práci využívá širokou 
škálu médií, z nichž některá mísí dohromady: 
instalace, objekt, fotografi e, malba, video, per-
formance. Od roku 1994 je vedoucím ateliéru 
intermediálních forem na katedře výtvarné 
tvorby Ostravské university. Žije a pracuje 
v Praze a Ostravě.

MALINA MIROSLAV

1959 

Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Uherském Hradišti, kde také pedagogicky 
působí, a Akademie výtvarných umění v Praze. 
Účastnil se řady výstav, získal hlavní cenu 
na Evropském bienále kresby v Plzni.

NIKL PETR 
1960 

Absolvent Akademie výtvarných umění 
v Praze. Je všestranným umělcem realizujícím 
svou bohatou představivost formou obrazů, 
performancí, zpěvu, divadelních představení, 
grafi ky a nejrůznějších kombinací tradičních 
uměleckých forem. Jeho dosavadní činnost 
obsahuje i kurátorskou aktivitu, divadelní režii 
i dirigování orchestru. Žije a pracuje v Praze.

48.  Nikl Petr – bez názvu

 2012, litografi e, 70×70, volně 

 4 000 Kč

46.  Lysáček Petr – Jos. Istler z cyklu „Je-li milej“

2011, kombinovaná technika, 32×40

15 000 Kč

44.  Lupačová – Švarcová Martina – Podzim v lese

2008, akryl, 72×92, rámováno

4 000 Kč

43.  Lamr Hanuš – Thuje v květu

2012, náhrdelník, stříbro

5 500 Kč

45.  Limberská Dagmar – Cosmos music

2012, šperk na krk, cd, stříbro

7 500 Kč

47.  Malina Miroslav – Hračka

2009, kombinovaná technika, 70×52, volně

3 000 Kč
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53.  Olšanová Ivana – Energie stromu

2011, olej, 50×50, rámováno

 6 000 Kč

54.  Pejšová Monika – Mayské oko roku 2013

2012, náhrdelník – sklo, měď, barvy

220 Kč

52.  Olešová Bohuslava – „Soustředění“ z cyklu Skrytosti

2010, kombinovaná technika, 76×53 

6 000 Kč

51.  Odehnal Antonín – Mraky nad Pálavou

2008, lept, 42×59, volně

1 500 Kč

50.  Nováková Jolana – Twins

2012, brož, plast plátkové zlato, stříbro

3 000 Kč

49.  Nováková Jolana – Twins

2012, brož, plast plátkové zlato, stříbro

3 000 Kč

NOVÁKOVÁ JOLANA

1967

Absolventka Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové, ateliér Kov a šperk. 

Zabývá se ateliérovou tvorbou šperků a koláží. 
Kombinuje drahý kov a plast.

ODEHNAL ANTONÍN

1931 

Absolvent SUPŠ Brno, oddělení užité malby, 
AVU Praha. Je pokračovatelem tradiční české 

grafi cké školy, linie, jež se vine od Švabinského, 
Rambouska, Štiky a Silovského, tradice, která 

vychází z námětu lidské fi gury a krajiny. 
Charakteristická je pro něj určitá tvrdost 

a drsnost, s níž vyjadřuje sportovní či pracovní 
náměty, které jsou mu blízké a jejichž 

atmosféru chtěl vystihnout. Žije a tvoří v Brně. 

OLEŠOVÁ BOHUSLAVA

1951

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.

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. V současné době 

převážně tvoří v Brně a Vranově u Brna.

PEJŠOVÁ MONIKA

1982

Absolventka SŠUŘ Brno. Tvoří šperky 
ze skla a dekorativní předměty. 

Věnuje se malbě a dětské ilustraci.
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PEVNÝ JINDŘICH 
1961 

Malbě, grafi ce 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 grafi ky GRAFIX 2005 v Břeclavi 
za kolekci barevných linorytů. Uskutečnil 
řadu realizací v soukromých i veřejných 
prostorách. Žije a pracuje v Pomezí u Poličky 
na Českomoravské vrchovině.

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.

PRACHATICKÁ MARKÉTA 
1953 

Od ukončení střední školy se věnuje knižní 
ilustraci, příležitostně kreslenému fi lmu 
a známkové tvorbě. Je několikanásobnou 
držitelkou ceny Nejkrásnější kniha. 
Žije a pracuje v Praze.

55.  Pevný Jindřich – Strom

2012, barevný linoryt, 33,3×25, volně

1 200 Kč

56.  Pevný Jindřich – Vanda

2010, barevný mědiryt, 20,8×15, volně

700 Kč

 57.  Pošta Daniel/Vacek Zdeněk – Pivoňky

2012, náhrdelník, pozlacené stříbro, organza

2 900 Kč

58.  Pošta Daniel/Vacek Zdeněk – Pivoňky

2012, náhrdelník, pozlacené stříbro, organza

2 900 Kč

60.  Prachatická Markéta – Tlachapoud II

2001, lept, 42×32, volně

1 000 Kč

59.  Prachatická Markéta – Tlachapoud

2001, lept, 42×32, volně

1 000 Kč
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 66.  Rodová Markéta – Red Moon

2012, naušnice, papír, hlína, drát

200 Kč

65.  Rodová Markéta – Sluncem jsem

2012, náhrdelník, papír, hlína, drát

200 Kč

63.  Přívěsek ve tvaru kříže zdobený diamanty

žluté zlato 14 kt, váha 1,78 g, délka 25 mm. Ke šperku 

je vystaven certifi kát osvědčující parametry diamantů 

v briliantovém brusu.

18 000 Kč

64.  Veselá-Rendlová Irena – V krajině

2012, brož, bílý kov – pakfong 

2 000 Kč

62.  Procházka Tomáš – Prsten v bezpečí

2012, prsten, stříbro, chalcedon, 

syntetický spinek, almandýn

4 400 Kč

61.  Prachatická Markéta – Tlachapoud III

2001, lept, 42×32, volně

1 000 Kč

PRACHATICKÁ MARKÉTA 
1953 

Od ukončení střední školy se věnuje knižní 
ilustraci, příležitostně kreslenému fi lmu 

a známkové tvorbě. Je několikanásobnou 
držitelkou ceny Nejkrásnější kniha. 

Žije a pracuje v Praze.

PROCHÁZKA TOMÁŠ

1977

Tvorba šperků a artefaktů zejména 
z drahých kovů a kamenů.

VESELÁ-RENDLOVÁ IRENA

1964

Absolventka SŠPP v oboru umělecká řemesla, 
rytec kovů. Tvorba šperků je inspirována 

secesí a přírodními motivy. Tvoří z kovu nebo 
v kombinaci s přírodními kameny.

RODOVÁ MARKÉTA

 1982

Tvorbě šperků se věnuje ve volném čase. 
Pracuje převážně s přírodními materiály, jako 

papír, hlína, škrob a recyklovaný materiál.
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72.  Svoboda Ondřej – List 

2012, nerez materiál

 1 000 Kč

71.  Svoboda Jan – Stíny v zahradě

2001, olej, 30×30, podrám

 7 000 Kč

69.  Staňková Lucie – Strunovník

2011, olej na plátně, 50×50

4 000 Kč

70.  Sůra Jaroslav – Znamení ryby 

nedatováno, serigrafi e, 29,6×21, volně

 800 Kč

68.  Spěváček Jan – Kruhy v rákosí

2011, olej na plátně, 50×70 

4 900 Kč

67.  Sláma Miloš – Olše v rákosí

2012, lynorit, 46,5×56, volně

4 000 Kč

SLÁMA MILOŠ

1965

1990 roční stáž v Paříži, 1993–5 Výtvarná škola 
V. Hollara Praha. Vystavuje od roku 1993. Získal 
Čestné uznání Grafi ka roku 2005 a nominace 
na Grafi ku roku 2006. Zastoupen ve veřejných 
i soukromých sbírkách doma i zahraničí. 

SPĚVÁČEK JAN 
1973

Absolvent Fakulty výtvarného umění v Brně 
v ateliéru malby prof. ak. mal. Jiřího Nače-
radského. Do podvědomí se dostal jako malíř 
vodních scenérií, které pojednává jak v medi-
tativním duchu, tak jako plochu pro groteskní 
setkání vodních živočichů. Žije a pracuje v Brně.

STAŇKOVÁ LUCIE 
1966

Absolventka Vyšší uměleckoprůmyslové školy 
v Praze. Zabývala se tkaním gobelínů, tapisérií 
a paličkovanou krajkou, později i malbou. Žije 
a pracuje v Novém u Hradce Králové. 

SŮRA JAROSLAV

1929

Studoval Státní grafi ckou školu a Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 
1958 samostatně vystavoval, účastnil se také 
mnoha kolektivních výstav v zahraničí, bienále 
a trienále. Ilustroval a grafi cky upravil více jak 
250 knižních titulů, navrhl přes 600 plakátů 
a 80 značek. Vytvořil nevyčíslitelný počet 
kreseb, obrazů a grafi ckých listů, jeho dílo je 
zastoupeno v českých i zahraničních galeriích. 

SVOBODA JAN

1957 

Studoval na VUT, je malíř a sochař, od de-
vadesátých let na volné noze. Žije s rodinou 
na statku na Vysočině. Zde maluje obrazy 
spojující jemný humor, horalskou zadumanost 
a osobní zkušenost vzdělaného člověka, který 
se dobrovolně rozhodl pro život na venkově. 
Své sochy často vytváří ze dřeva, věnuje se také 
nábytkové tvorbě. Své dílo představil na několi-
ka desítkách samostatných i společných výstav 
v ČR i v zahraničí. 

SVOBODA ONDŘEJ 
1983 

Absolvoval Střední průmyslovou školu 
slévárenskou v Brně, obor umělecký kovář. 
Od roku 2002 pracuje jako umělec na volné 
noze. Vystavuje především v České republice.
Jeho tvorba zahrnuje sochy, šperky a užité 
umění. Pracuje především s kovem, 
nerezovou ocelí a dřevem.
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76.  Šperková Blanka – Náhrdelník pro trávovou vílu

2012, náhrdelník – prsty pletený drát

1 900 Kč

75.  Šnajdr Miroslav – Josefu Šímovi

2012, pastel, tužka na losinu, 56×75, rám

 20 000 Kč

77.  Šplíchal Zdeněk – Pět Kruhů

2012, kresba, tuš barevná, 70×50, volně

4 000 Kč

78.  Štěpánek Miroslav – Náramek s achátem

2011, nerez ocel, achát

3 000 Kč

74.  Šnajdr Miroslav – Doteky

2012, olej, 50×60, vkládací rám

 20 000 Kč

73.  Šimorda Miroslav – Jarní

2003, olej na plátně, 41×41, rámováno

22 000 Kč

ŠIMORDA MIROSLAV

1923

Škola umění Zlín, AVU v Praze (K. Minář 
a J. Želibský). Realizace např.: 1969–1972 

Grand prix za výtvarné řešení československé 
expozice v Santiago de Chille, 1973 dva 
kruhové bronzové reliéfy pro Hvězdárnu 

M. Koperníka v Brně (spolu s M. Slezákem), 
1991 získává cenu „Irene und Peter Ludwig 

Preis“, Vídeň. V roce 2002 obdržel Cenu města 
Brna. Žije a pracuje v Brně. 

ŠNAJDR MIROSLAV

1938

1967 na Hudební konzervatoři Brno vystudoval 
hru na lesní roh (F. Psota). Malíř, hudebník. 

Uspořádal okolo 30 samostatných výstav 
a účastnil se několika desítek skupinových. Je 

zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí. 
Žije a pracuje v Olomouci. 

ŠPERKOVÁ BLANKA 
Věnuje se fi lmové tvorbě, ilustracím dětských 

knížek, grafi ce, drátěné plastice a šperku.

ŠPLÍCHAL ZDENĚK

1948

Studoval na teologické fakultě Jihočeské 
univerzity, obor výtvarná kultura. V roce 1989 

absolvoval výtvarnou školu Igora Zhoře v Brně. 
Věnuje se malbě, grafi ce, plastice, ale i textilu. 

V poslední době jsou nejznámější jeho díla 
technikou „akvareláže“. Měl asi 20 samostat-

ných výstav a účastnil se 35 kolektivních. Získal 
3 ocenění za grafi ku. Zastoupen v mnoha 

soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. 
Žije a pracuje v Třebíči.

ŠTĚPÁNEK MIROSLAV 
1953

Vyučen v oboru tváření kovů, soukromá vý-
tvarná studia. Při tvorbě šperků pracuje s nerez 
ocelí v kombinaci s barevnými i drahými kovy, 

s nerosty, vzácnými i netradičními.
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84.  Vajdíková Adéla – Prsten jako obrana

84. Vajdíková Adéla – Prsten jako obrana

100 Kč

83.  Vajdíková Adéla – Moment vzdálenosti

2012, náhrdelník, prsten, zip, plast

800 Kč

81.  Thoma Zdeněk – Stezka v meditační zahradě 

u zenbudhistického kláštera Zuihóin

1989, print z dia, kappa deska 5 mm, lamino, 30×40

2 000 Kč

82.  Trubačová Lenka – Listí

2012, náušnice, stříbro

2 000 Kč

ŠVEJDOVÁ VLASTA

1946 

Absolventka SUŠ oboru loutkářství a hračky 
u prof. Karla Langra. V 80. letech vytvořila 
ve spolupráci s Filmovým studiem Barrandov 
7 kreslených fi lmů. Napsala a nakreslila dvě 
knihy pro děti „Kaštánek“ a „Na hradě už 
nestraší“. Ilustrovala přes 93 knížek pro děti. Je 
nositelkou ceny Pohádkový zvoneček. V sou-
časné době se věnuje především olejomalbě 
a perokresbě. Žije a pracuje v Brně.

TEPLÝ LIBOR 
1955 

Absolvent strojní fakulty v Praze, VŠZ v Praze 
a Institutu výtvarné fotografi e v Olomouci. 
Samostatný fotograf se zaměřením na repro-
dukce výtvarných děl. Člen TT Klubu výtvarných 
umělců. Žije a tvoří v Brně.

THOMA ZDENĚK

1938 

 Fotograf, publicista, cestovatel, dobrodruh. 
Zajímá se především o Asii, fotografuje ale 
i v České republice. Je členem Asociace fotogra-
fů a Syndikátu novinářů ČR, napsal tři cestopisy. 
Jeho fotografi e se objevují v každoročně reali-
zovaných autorských kalendářích i v knižních 
publikacích. Často vystavuje, jeho soubory 
fotografi í (např. Doteky himálajského větru, 
Zahrady tichého mámení, Údolí dřevěných 
chrámů, Lidé z Filipín, a.j. ) byly k vidění ve více 
než 70 galeriích a muzeích v ČR, Slovensku, 
Polsku, Rakousku, Japonsku. 

TRUBAČOVÁ LENKA

1979

Absolventka VŠUP Praha, obor kov 
a šperk. Zaměřuje se na výrobu originálních 
autorských šperků. 

VAJDÍKOVÁ ADÉLA 
1991

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

80.  Teplý Libor – Třešňový sad

2008, černobílá fotografi e, 58,5×41, volně

 900 Kč

79.  Švejdová Vlasta – Ráno v Benátkách

2008, giglée fi ne art print, 32,8×35,5, volně 

1 000 Kč
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89.  Zábranský Vlastimil – Z cyklu Biomasa

2012, akryl na sololitu, 55×65, rámováno

 30 000 Kč 

90.  Zoubek Olbram – Ješte K.

1995, cement částečně zlacený, 50×50

20 000 Kč

88.  Zábojová Radka – bez názvu 

2006, ruční karton, 58×28 

2 000 Kč

 87.  Vosejpková Lada – Tři oříšky pro Veverku

2012, náušnice, stříbro, olivíny, lískové oříšky

3 000 Kč

86.  Veselý Petr – Klenba/ Ozvěna

1986–2010, serigrafi e, 100×70, volně 

 1 500 Kč

85.  Adéla Vajdíková

2012, prsten, plexisklo

70 Kč

VAJDÍKOVÁ ADÉLA 
1991

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

materiálů.

VESELÝ PETR 
1953

1969–1973 SUPŠ v Brně obor malba v ateliéru 
prof. Coufala.1973–1979 AVU v Praze, speciál-

ní ateliér krajinářského a fi gurálního malířství 
prof. Jana Smetany.

VOSEJPKOVÁ LADA

1970

Absolventka SUPŠ Turnov. Tvoří autorské šperky 
z patinovaného stříbra v kombinaci s brouše-
nými i surovými kameny, hedvábím a jinými 

přírodními materiály.

ZÁBOJOVÁ RADKA

1966 

Několik let se věnovala tvorbě autorských 
ručních papírů a ručních kartonů, nyní se více 

zabývá kresbou a malbou. Své zkušenosti 
s vlastní výtvarnou tvorbou uplatňuje při 

vedení sebepoznávacích arteterapeutických 
skupin. Žije a pracuje v Brně.

ZÁBRANSKÝ VLASTIMIL

(1936–2029)

Malíř, grafi k, karikaturista, ilustrátor. Desítky 
samostatných a stovky kolektivních výstav 
doma a především v zahraničí. Hlavní ceny 

na hlavních přehlídkách a festivalech 
výtvarného humoru po světě.

ZOUBEK OLBRAM

1926 

Studoval na VŠUP, od roku 1951 se věnoval 
restaurátorství, specializoval se na renesanční 

sgrafi to a kamennou plastiku. Jako restaurátor 
pracoval i v období komunismu, kdy nemohl 

svobodně tvořit. Mimo jiné je autorem posmrt-
né masky Jana Palacha, pomníku Jana Zajíce 
a Pomníku obětem komunismu na pražském 

Petříně. Stal se členem Unie výtvarných 
umělců, skupiny Trasa a Nové skupiny, je také 

zakládajícím členem a od roku 1999 starostou 
obnovené 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. 
Žije a tvoří v Praze a Litomyšli.



Nivních luk v Pomoraví je dochováno velmi málo, 
zde se naskýtá jedinečná šance k obnově tohoto 

mizejícího biotopu, jež ke svému přežití potře-
buje řada vzácných květin i ptáků. Ještě před sto 

lety se podél dolního toku řeky Moravy nachá-
zely rozsáhlé nivní louky s rozptýlenými vrbami, 
které byly za socialismu většinou rozorány nebo 

zničeny intenzivním hnojením – především 
kejdováním. Z  původního druhového bohatství 
se dochovaly jen zbytky na několika lokalitách.

Lokalita Vlčí hrdlo leží pět kilometrů severně 
od Strážnice. I zde byly původní louky v první po-
lovině 70. let dvacátého století rozorány a od té 
doby byly využívány jako pole. Po  povodních 
v roce 1997 došlo v této oblasti ke zvýšení hladi-
ny podzemní vody. Některá místa zůstala trvale 
podmáčena, což značně komplikuje jejich dal-
ší obhospodařování. Tím se nabídla jedinečná 
možnost na ploše o velikosti nejméně 15 hektarů 
obnovit původní louky.

V  sousedství Vlčího hrdla se nachází mokřadní 

louka, která je vhodným zdrojem semen trav 
i bylin. Stačí dát přírodě šanci, a rostliny se do Vl-
čího hrdla za pár let samy vrátí. 

Uživatel pozemků přistoupil na dohodu, že se pro-
zatím k orbě nevrátí, a poskytne ochráncům přírody 
čas k získání dostatku prostředků na výkup pozem-
ků. Jen tak lze přírodě zajistit návrat na místa, od-
kud byla v nedávné minulosti nerozumně vyhnána.

Doposud se zdejším ochráncům přírody podaři-

lo vykoupit celkem asi 3 ha z  celkové plochy 

15 ha. Na  některých již vykoupených místech 
se začala vyvíjet mokřadní vegetace. Postupně 

zde začínají hnízdit konipas luční, bramborníček 
černohlavý a ťuhýk šedý. Na tahu byli pozorová-
ni bekasiny otavní a  vodouši rudonozí (kriticky 

ohrožené druhy). Na  lokalitu Vlčí hrdlo zaletu-
jí lovit dravci – motáci pochopi a  motáci piliši 
a  pravidelně mokřad navštěvuje i  orel mořský. 
Mokřad je místem sběru a lovu potravy a místem 
odpočinku různých druhů vrubozobých (kachny 
a husy) a brodivých (čápi a volavky).

Činnost ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY je velmi pest-
rá – od  odborných botanických a  zoologických 
průzkumů až po populárně naučnou činnost for-
mou výstav, přednášek, naučných stezek a práce 
s mládeží. Většina akcí probíhá v úzké spoluprá-
ci se Správou CHKO Bílé Karpaty a Vzdělávacím 
a informačním střediskem (VIS) Bílé Karpaty – ZO 
ČSOP BÍLÉ KARPATY. Na  řešení projektů se ale 
podílí i řada dalších subjektů – od univerzit a vě-
deckých ústavů po orgány státní správy i místní 
samosprávy.

PŘISPĚJTE K OBNOVĚ LUK 
v Pomoraví na lokalitě Vlčí hrdlo



Mediální partneři

Partneři
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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 uvedených v tomto katalogu je to i řada 
umělců, jejichž díla najdete v navazující internetové aukci.

Děkujeme Vladimíru Pazderovi, který věnoval 
do benefi ční aukce zlatý přívěsek ve tvaru kříže 

zdobený diamanty.

Dále děkujeme Ivaně Mitáčkové za grafi cké práce, 
Radko Pavlíčkovi z aukční síně 1. Art Consulting, 

Arnoštu Goldfl amovi za moderování večera a dalším, 
kteří s přípravou a organizací aukce pomáhali.

DĚKUJEME

Za fi nanční a hmotnou podporu děkujeme


