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Vážení, co nás v tento jedinečný večer čeká?
Můžete se těšit na jedinečné aukční položky, mezi kterými najdete

umělecká díla, designové doplňky, ale i nevšední zážitky. 

Všechny položky byly darovány dárci a autory zdarma a celý výtěžek

charitativní aukce poputuje na podporu talentovaných dětí z českých rodin,

který jsou pečlivě vybírány týmem nadačního fondu Cesta talentu.

Všem dárcům a lidem dobré vůle z celého srdce děkujeme!

Za talentované děti a Cestu talentu





18.  Objekt expozice BIG LIGHT
z ateliéru umělce Federico Díaze

Výška: 32 cm, průměr: 37 cm
Dárce: Federico Díaz

Vyvolávací cena: 35. 000 Kč 
Prodejní cena: 100. 000 Kč

O autorovi:
Federico Díaz je poháněn otázkami vnímání zdánlivě 
neviditelného, avšak neodmyslitelně přítomného 
aspektu naší každodenní reality a přírodního 
prostředí. Od počátku 90. let používá nejmodernější 
technologii k odhalení jevů, které jsou nepocho-
pitelné lidskými smysly. Od počátku dvacátých let je 
běžnou nití v jeho práci také používání průmyslových 
robotů. Narozen v roce 1971, studoval, přednáší a 
realizuje své expozice po celém světě. Jedinečný 
umělec své generace.

Umění x virtuální svět. Umělec s česko-agrentinskými 
kořeny Federico Díaz, který se učil v ateliéru Karla 
Malicha či Stanislava Kolíbala, daroval na charitativní 
aukci objekt z jedinečné expozice BIG LIGHT, jež 
navrhl v roce 2016 pro Dům umění města Brna.         
„BIG LIGHT předpovídá vývoj společnosti v reakci na 
současný akcelerovaný vývoj technologických 
prostředků, sloužících stále více jako prodloužení 
možností lidského těla spíše než jako pouhé nástroje“, 
cit.dum-umeni.cz.

Ozdobte svou sbírku umění jedinečným dílem umělce, 
který se již nyní stává legendou své generace. Tak jako 
Mistr Zdeněk Sýkora již v roce 1969 s pomocí atypického 
algoritmu „obložil“ černobílou mozaikou komíny 
Letenského tunelu, stává se Federico Díaz v letošním 
roce autorem uměleckého díla, kterým se stane 
betonový výdech pražského tunelu Blanka.

CO BUDEME DRAŽIT... HOT NEWS



19.  Signovaná železná socha Trubař
od sochaře Ondřeje Svobody

Ondřej Svoboda. Narodil se roku 1983 v Brně. Zde 
vystudoval Střední průmyslovou školu slévárenskou. 
Ihned po ukončení studia se zcela naplno věnuje 
výlučně umělecké tvorbě. Ve své tvorbě zpracovává 
širokou škálu výtvarných podob a forem. Kombinuje 
železo se dřevem nebo jinými přírodními materiály, 
přičemž využívá možností strukturovaných povrchů, 
leštění nebo matu.

Vyvolávací cena: 5. 000 Kč 
Prodejní cena: 10. 000 Kč

O autorovi:

Výška: 37 cm, šířka:  31,5  cm
a podstavec: hrana 8,5 cm x 8,5 cm 
Dárce: Mgr. Vladislava Křivová

Pro celou jeho tvorbu je naprosto charakteristickými vtip 
a jednoduchost jednotlivých děl. Primitivismus celku tak 
umocňuje výraz a úsměvné vyznění díla, které je pak 
odrazem životního optimismu autora. Jeho plastiky jsou 
charakteristické přímočarostí, lehkostí a stylovou 
čistotou, které nechávají vyznít hravému humoru 
skrytému v jednoduchosti myšlenky.

Doplňte svou soukromou sbírku sochařským dílem. 
Trubař, nádherná socha z ateliéru brněnského sochaře 
Ondřeje Svobody, bude slušet Vaší domácí galerii, 
stejně jako kanceláři.

CO BUDEME DRAŽIT... HOT NEWS



CO BUDEME DRAŽIT...

1.  Jedinečná návštěva vinařství Sonberk
a degustace pro 2 osoby

2. Tři dětské knihy z Flowers&Dinosaurs
University

Prodejní cena: 1.500 Kč
Vyvolávací cena: 1.000 Kč 

BookTherapy darovalo tři krásné knihy i do naší aukce. 
Jedná se o knihy Lindbergh a Armstrong od autora 
TorbenaKuhlmanna a krásnou ilustrovanou knihu Pady 
od Sandry Dieckann.

Pozor, máme pro Vás hned tři vouchery a každý platí pro 
dvě osoby. Vyvolávací cena platí pro 1 voucher/2 osoby.

Dárce: Vinařství Sonberk

Pražské knihkupectví BookTherapy nabízí rodičům 
úžasný projekt Flowers&Dinosaurs University. Pokud 
své dítko přihlásíte na tuto jedinečnou univerzitu, 
budou Vám každý měsíc chodit poštou knihy, které 
vybírá dle Vašich zálib a hodnot psycholog tak, aby 
Vaše dítě i s ohledem na jeho věk knihy co nejvíce 
obohatily a rozvíjely. Vychovejme budoucí generaci 
ohleduplných,  sečtělých a samostatných lidí.

Vyvolávací cena: Lindberg 300 Kč, 
Armstrong 300 Kč, Pady 200 Kč
Prodejní cena: Lindberg 400 Kč, 
Armstrong  400 Kč,  Pady 280 Kč
Dárce: Pražské knihkupectví 
BookTherapy

Řízená degustace šesti vzorků, občerstvení a navíc 
prohlídka vinařství. Zažijte úžasnou atmosféru 
vinařství Sonberk v Popovicích. Tohle místo si prostě 
zamilujete, navíc, se sklenkou lahodného vína v ruce.



3.  Legendární Puppy Dog
z dómu designu Magis

4.  Designové svítidlo nh1217 z dílny
Neri &Hu pro Artemide

Vyvolávací cena: 3.500 Kč

Designové svítidlo nh1217, jež pro legendárního 
výrobce svítidel, společnost Artemide, navrhlo duo 
Neri & Hu můžete zavěsit na zeď či jednoduše položit 
na noční stolek.

Dárce: KONSEPTI s. r. o. 

Elegantní sladění barev a materiálů, navíc v kombinaci s 
nízkoenergetickým zdrojem LED osvětlení dokonale 
propojuje prvky orientální kultury s moderním 
přístupem současných technologií.

Prodejní cena: 5.200 Kč

výhradní zastoupení ARTEMIDE
Dárce: SELENE spol. s.r.o.,

Přeje si domů Vaše dítě domácího mazlíčka, ale Vy jste 
však spíše milovníci designu? Máme pro Vás dokonalé 
řešení! Pořiďte domů dětskou stoličku Puppy, které se 
líbí nejen v interiéru, ale i ve venkovním prostředí. 
Neštěká, nekouše, loužičky taky nedělá. A v pokojíčku, 
stejně jako obývacím pokoji či na zahradě poslouží 
jako židlička, hračka i dekorace. 

Vyvolávací cena: 1.500 Kč 
Prodejní cena: 2.614 Kč

Máme pro Vás střední velikost a oranžovou barvu, která 
oživí každý interiér i exteriér.

CO BUDEME DRAŽIT...



Vyvolávací cena: 2.500 Kč 

Dárce: Restaurace Field

Pozor, máme pro Vás dva vouchery a každý platí pro dvě 
osoby. Vyvolávací cena platí pro 1 voucher/2 osoby.

Udělejte radost sami sobě nebo darujte jedinečný dárek.

Vyvolávací cena: 2.000 Kč 
Prodejní cena: 4. 000 Kč

Dobré jídlo se stalo v posledních letech novou 
kulturní disciplínou. A jestliže máte rádi zážitkovou 
kuchyni, musíte navštívit pražský Field! Zažijte 
jedinečný večer v restauraci Field šéfkuchaře Radka 
Kašpárka, která se může pyšnit Michelinskou 
hvězdou, jež dostala již po roce od svého otevření. 
Návštěva Fieldu je jedinečný zážitek. Máme pro Vás 
tříchodové menu dle vlastního výběru pro dvě osoby, 
navíc s lahví lahodného vína.

Kdo by nechtěl umět létat jako pták? Let větroněm je 
nezapomenutelný. Nebe máte jako na dlani a tento 
jedinečný zážitek neruší ani hluk motoru. Ať už 
milujete adrenalin nebo se raději „jen kocháte“, větroň 
se Vám vryje do srdce.

Dárce: Jamomír Bým

Prodejní cena: 4. 500 Kč

6.  Let bezmotorovým letadlem 
– větroněm. Romantický výlet či adrena-
linový zážitek dle Vašeho výběru

7.  Tříchodové menu
dle vlastního výběru
pro 2 osoby v restauraci Field

CO BUDEME DRAŽIT...



8.  Signované dílo od jednoho z největších
umělců současné doby Krištofa Kintery

Krištof Kintera, narozen 1973, studoval v ateliéru 
Milana Knižáka na Akademii výtvarných umění v Praze 
a následně v Amsterdamu. Byl 3x nominován na cenu 
Jindřicha Chalupeckého. Krištofa Kinteru není více 
t ře b a  p ře d s t avovat .  J e d n á  s e  o  j e d n o h o  z 
nejnadanějších umělců současného českého 
uměleckého světa a jeho dílo nechybí v žádné sbírce 
soukromých sběratelů a galerií. Máme pro Vás 
signovaný obraz z roku 2007 s názvem Duchové. 
Jedná se o jedinečné umělecké dílo nejen proto, že je 
to KINTERA, ale navíc proto, že má ve svém ateliéru už 
několik posledních kusů a této tvorbě se již takřka 
nevěnuje.

Oživte svou sbírku umění jedinečným dílem, které je už 
nyní ikonické a nezapomenutelné, stejně jako jeho 
autor.  Rozměry 50 x 70 cm.

Vyvolávací cena: 15.000 Kč 
Prodejní cena: 25. 000 Kč
Dárce: Krištof Kintera

CO BUDEME DRAŽIT...



5.  Luxusní kožená peněženka
značky Bottega Veneta

Pozor, jedná se však o módní doplněk, který svým nad-
časovým designem sluší dámám i pánům.

Vyvolávací cena: 7.500 Kč 

Bottega Veneta a další podoba luxusu v podání 
italských mistrů. Společnost již od r. 1966, kdy byla 
založena, nabízí ty nejpropracovanější produkty z 
kůže. Peněženku Intrecciato Nappa, která je vyrobena 
z jehněčí kůže, si zamilujete během každodenních 
povinností i při večerní návštěvě divadla. Uložíte do ní 
vše potřebné, od hotovosti, přes platební karty a 
doklady, až po drobné na parkování. Černá barva 
dodává na eleganci a jemná vazba proplétání, zvaná 
Intrecciato jen potvrzuje, že Bottega Veneta, u nás 
exklusivně zastoupena společností LBM, prostě „umí“. 
Pánové, udělejte si radost. A milé dámy, už máte pro 
svou drahou polovičku dárek pod stromeček?

Dárce: Brand Management a. s.
Prodejní cena: 15. 000 Kč

CO BUDEME DRAŽIT...



Ať už si libujete v adrenalinovém projíždění zatáček 
„pod plynem“ v supersportu či se rádi projíždíte 
krajinou se staženou střechou kabrioletu cítíc na sobě 
sluneční paprsky a vůni větru, máme pro Vás skvělý 
tip. Darujte sobě či svým blízkým jedinečný zážitek. 

Zapůjčení luxusního vozu ze stáje BMW Stratos Auto ve 
Vámi zvoleném datu. No řekněte, nemáte chuť zažít svou 
vlastní Jízdu?

Vyvolávací cena: 4.000 Kč 

Dárce: BMW Stratos Auto
Prodejní cena: 8. 000 Kč

Dárce: Rückl
Prodejní cena: 4.000 Kč s podpisem R. P.

Rückl je synonymem prvotřídního broušeného 
křišťálu od roku 1846. Tradice tavení skla a prověřené 
sklářské postupy se však v rodině předávají z generace 
na generaci již po tři sta let. Sklenice z kolekce Pink 
navržené art directorem značky Rony Pleslem jsou 
ručně foukané a broušené. Díky svému modernímu 
tvarosloví a pastelové barvě se velmi rychle staly 
ikonickým produktem.  

Pozor, sklenice jsou navíc podepsány samotným panem 
Pleslem.

Vyvolávací cena: 2.400 Kč s podpisem R. P.

9.  Víkend za volantem vozu BMW

10.  Křišťálové sklenice z kolekce PINK
s podpisem designéra Ronyho Plesla

CO BUDEME DRAŽIT...



13.  Hokejka podepsaná světovou
hokejovou legendou, Jaromírem Jágrem

„Ve svém srdci si ale vzpomínku na tyhle pokroucené 
krasavce, na vůni tlejícího dřeva, na dech beroucí ticho, 
tajemnou mlhu i prokřehlé prsty hledající spoušť 
aparátu,s láskou uchovávám a na ona místa opět rád 
vyrážím“, citlivě popisuje svou uměleckou fotogra�i 
fotograf Ctibor Košťál. Foceno: aparát Linhof 6 x 9 cm, 
inverzní �lm Fujichrome, cca 1992

Prodejní cena: 3.500 Kč
Dárce: Ctibor Košťál

Vyvolávací cena: 2.400 Kč 

Dárce: Manželé Balvínovi
Prodejní cena: 12.000 Kč

Ve východních Krkonoších se nachází romanticky 
založenými fotografy vyhledávané místo, tzv. 
Rýchorský prales. Tato barevná fotogra�e pochází z 
počátku 90. let 20. století. Je jí tedy více jak 25 leta 
dokumentuje mj. pomíjivost nejen života lidské-
ho.Větrem ošlehané bukové „sousoší“  totiž již delší 
dobu vyfotografovat možné není.Nastal jeho čas.

Jaromír Jágr, to je prostě pan hokejista. Máme pro Vás 
na závěr naší charitativní aukce jednu z nejcennějších 
sportovních trofejí v České republice. Hokejku, pode-
psanou touto hokejovou legendou. Pořiďte si do 
kanceláře, pracovny nebo synovi do pokojíčku úžasný 
dárek, který ocení každý hokejový fanoušek

A znalci Vám navíc potvrdí, že se jedná o sběratelský 
kousek.

Vyvolávací cena: 5.000 Kč 

14.  Jedinečná fotogra�e
Rýchorského pralesa
od fotografa Ctibora Košťála

CO BUDEME DRAŽIT...



11.  Kuchařský kurz pod vedením mistrů
školy Laboratorio

Také milujete dobré jídlo a vaření? Legendární 
kuchařská škola italského mistra Riccarda Lucque 
nabízí nepřeberné množství kuchařských kurzů, 
dokonce i pro děti.

Vyvolávací cena: 3.500 Kč 

Alena Valentová je trutnovská rodačka. Tvoří již od 
dětských let. K zásadnímu převratu došlo v letech 1997 a 
1998, začala svůj talent rozvíjet dál studiem na Střední 
umělecké škole gra�cké v Jihlavě. Od roku 2013 je 
členkou Spolku podkrkonošských výtvarníků a od roku 
2016 je i jeho místopředsedou. První výstavy sahají do 
roku 2002 jedná se jak o autorské projekty tak společné 
výstavy v ČR a Polsku, jejichž počet již překročil třicítku.

Máme pro Vás otevřený voucher, díky kterému si můžete 
vybrat účast na kurzu podle Vašich představa chuťových 
buněk. Nuže, co budete vařit dobrého?

Obraz zachycuje zvláštní chvíli malého autistického 
chlapce. V prostředí, které má rád a cítí se v něm dobře. 
Je to voda, která ho uklidňuje a dělá mu radost v běž-
ném životě. Je to nahota, která je mu přirozená, je to 
nezvyklý klid, který cítí, je to radost z blízké osoby, je to 
tak upřímné a něžné objetí, které nepatří k jeho 
všedním projevům a o to více je tento okamžik jedi-
nečný… Jedinečný a velmi silný obraz z dílny 
umělkyně Aleny Valentové.

Prodejní cena: 3.300 Kč

Prodejní cena: 5. 000 Kč

Dárce: Laboratorio škola vaření

Vyvolávací cena: 2.500 Kč 

Dárce: Alena Valentová

12.  Obraz Láska v modrém spektru z dílny
gra�čky a milovnice malby
Aleny Valentové

CO BUDEME DRAŽIT...



Dámy, udělejte si radost! A pánové, Vánoce se blíží, na 
tento dárek žádná žena nezapomene.

Vyvolávací cena: 17.000 Kč 

Salvatore Ferragamo, to je synonynum italského 
oděvního luxusu v té nejpreciznější podobě. Kabelku 
Top Handle, vyrobené ručně z telecí kůže, si zamiluje 
snad každá žena. Elegantní linie, neskutečné jemné 
provedení, odnímatelná klíčenka a další vychytané 
detaily jen potvrzují, že Salvatore Ferragamo, kterého 
exklusivně zastupuje společnost Literix, paní Lenky 
Vejvalkové, je prostě ikona. Navíc je možné díky 
geniálně umístěným zipům, které navíc slouží jako 
designový prvek, kabelku jednoduše zvětšit. Snadno 
je také možné připnout kožený popruh a kabelku 
můžete nosit přes rameno.

Dárce: Literix Group s.r.o. / Paní Lenka 
Vejvalková

Prodejní cena: 33.800 Kč

15.  Luxusní kabelka z dílny italských
mistrů Salvatore Ferragamo

CO BUDEME DRAŽIT...



Že design patří i do dětského pokoje dokazuje kolekce
Memory, navržená designérem Borisem Klimkem pro
českou značku Brokis. Máme pro Vás dvě úžasná 
stropní svítidla, v pastelových odstínech světle růžové 
a tmavě šedé, a to ve dvou velikostech, které se Vaše 
děti prostě zamilují! Iluze reálných nafukovacích 
balónků je umocněna visícím lankem, které slouží k 
rozsvěcení

Vyvolávací cena: 7.000 Kč
obě svítidla (menší 3.000 kč, větší 4.000 Kč)

Prodejní cena: 13.638 Kč
Dárce: Brokis s.r.o. / manželé Rabellovi

a zhasínání světla.

Svítidla je možné mezi sebou jednoduše kombinovat. 
Vytvořme dětem snový svět hned po probuzení.

16.  Ikonické svítidlo Memory
od českého výrobce Brokis

CO BUDEME DRAŽIT...



17. Taneční lekce pod vedením
profesionálního tanečníka a choreografa
Waltera Elscheka

Dárce: Walter Elschek

Vyvolávací cena: 1.000 Kč

Toužíte se zdokonalit v tanci? Plesová sezóna se blíží. 
Využijte neodolatelné nabídky na 90 minutovou 
taneční lekci, při které se Vám bude věnovat tanečník a 
choreograf  Walter Elschek. 

Prodejní cena: 1.400 Kč

Využít můžete v Praze či Trutnově.

CO BUDEME DRAŽIT...



O NADAČNÍM FONDU CESTA TALENTU



VIZE
Náš nadační fond adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím

s talentem, který kvůli okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu

sociálního systému �nančně bezproblémoví. Pomáháme talentovaným,

těm co o něco usilují.

POSLÁNÍ
Posláním je pomoc tomu, kdo chce změnit svůj život, je ochoten pro to něco

udělat a změnit tím svět k lepšímu.

KOMU POMÁHÁME
Pomáháme běžným českým rodinám a jejich dětem.





AUKCI POŘÁDÁ

CESTA TALENTU, nadační fond

Mladé Buky č.p. 382

542 23 Mladé Buky

IČO: 039 09 573

Spisová složka: N 386

Ing. Eva Grund

Předsedkyně správní rady

Tel.: (+420) 777 930 700

E-mail: eva@cestatalentu.cz


