


1. Úvodní ustanovení
Benefiční online aukci pořádá Platforma pro sociální bydlení, z. s. se sídlem
Janovského 767/29, 170 00 Praha 7, IČ: 03431177, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L
70031/MSPH (dále jen dražebník). Účelem aukce je získání finančních
prostředků pro financování hlavní činnosti dražebníka. V rámci online aukce
budou prodávána umělecká díla a předměty, které dražebník získal darem od
svých podporovatelů*ek nebo u nichž jejich autor souhlasil s komisním
prodejem prostřednictvím této dobročinné aukce, přičemž předem stanovená
část kupní ceny připadne dražebníkovi. Dané umělecké dílo či předmět bude
prodáno tomu účastníkovi*ci aukce (dražitel), který*á v rámci aukce daného
díla vedle úhrady vyvolávací ceny uměleckého díla či předmětu poskytne
nejvyšší částku.

2. Místo a čas konání aukce
Benefiční aukce bude probíhat výhradně v online podobě na webových 
stránkách Facebook na odkazu: 
https://www.facebook.com/events/1630015784082365 od 29. 11. do 8. 12. 
2022. Možnost elektronických příhozů končí dne 8. 12. 2022 ve 21.00 hodin 
přesně. 

3. Základní pravidla aukce
Předměty aukce jsou vyobrazeny a popsány na facebookové stránce
Platformy pro sociální bydlení. U každého předmětu je stanovena a
zveřejněna vyvolávací cena (nejnižší podání). Účastník aukce provádí příhozy
formou komentářů pod fotografií daného předmětu. Příhozy jsou závazné a
nelze je dodatečně snížit.

Minimální výše příhozu se řídí výší vyvolávací ceny, a to takto:

do 499 Kč: 50 Kč
500 – 4 999 Kč: 100 Kč
5 000 – 9 999 Kč: 200 Kč
10 000 – 19 999 Kč: 500 Kč
nad 20 000 Kč: 1 000 Kč

Výše příhozu se u jednotlivých děl v průběhu aukce nemění. Částky, které
nesplňují stanovené minimální výše příhozu nebudou dražebníkem
akceptovány a budou z komentářů vymazány. V případě souběhu stejného
příhozu od více zájemců rozhoduje dřívější čas uveřejnění příhozu. Dražebník
si vyhrazuje právo dohledu nad řádným průběhem online aukce, právo
neakceptovat příhoz v případě pochybností o serióznosti příhozu a právo
konečného rozhodnutí o vydražiteli v případě pochybností.

4. Účastníci*e aukce (dražitelé)
Do aukce se může zapojit kterýkoli registrovaný*á uživatel*ka sociální sítě
Facebook z České a Slovenské republiky. Každý*á účastník*ce, který*á se do
aukce zapojí (příhozem v komentáři) je povinen v průběhu aukce vyplnit
registrační formulář na adrese: https://forms.gle/Dpa4b6QxktNdJTSy6
Formulář slouží dražebníkovi k ověření totožnosti dražitele. V případě
nevyplnění registračního formuláře je dražebník oprávněn vyřadit dražitele
z online aukce.
Dražebník si vyhrazuje právo vyřadit z online aukce i ty dražitele, kteří poruší
aukční řád a pravidla nebo jiným vážným způsobem naruší její průběh. Účastí
v dražbě (příhozem do aukce) dražitel souhlasí s těmito podmínkami.

Aukční řád a pravidla

https://forms.gle/Dpa4b6QxktNdJTSy6


5. Aukční katalog
Údaje v aukčním katalogu (online i .PDF verzi) nemají povahu znaleckých
posudků. Poškození předmětů běžným časovým opotřebením se v aukčním
katalogu neuvádí.

6. Vydražitel
Dražitelé, kteří jako poslední učiní nejvyšší nabídku budou kontaktováni
dražebníkem do 3 dnů od ukončení aukce. Účastník online aukce se stává
vydražitelem předmětu teprve ve chvíli, kdy mu je po skončení online aukce
dražebníkem potvrzeno, že se stal vydražitelem daného předmětu; tímto
dochází k uzavření smlouvy na koupi předmětu za kupní cenu ve výši
nejvyššího podání a kupní smlouvy o nabytí díla mezi dražebníkem a
vydražitelem. Předmět se vždy prodává nejvyšší nabídce potvrzené
dražebníkem.

7. Způsob úhrady
Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu převodem na bankovní
účet č. 2200770607/2010, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu dražebník
e-mailem potvrdí, že se stal vydražitelem daného předmětu.

8. Nabytí vlastnictví a předání předmětu aukce
Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného
zaplacení sjednané peněžité částky. Vydražené předměty z online aukce
budou vydražiteli předány po zaplacení kupní ceny po předchozí domluvě v
prostorách kanceláře Platformy pro sociální bydlení na adrese Janovského
767/29, 170 00 Praha 7 nebo dle domluvy.

9. Zvláštní ustanovení
Vydražitel se zavazuje, že získané dílo po dobu 1 roku od jeho nabytí nebude
nabízet k prodeji v jiné aukci, a to pod smluvní pokutou ve výši 50 000 Kč.
Organizace Platforma pro sociální bydlení, z. s. bude oprávněná v případě
porušení takové povinnosti odstoupit od smlouvy, na jejímž základě
vydražitel dílo získal.

Tyto aukční podmínky jsou platné ode dne 29. 11. 2022.

Platforma pro sociální bydlení děkuje všem umělkyním, umělcům a vlastníkům uměleckých děl, kteří darovali svá umělecká díla a předměty do benefiční 
aukce na podporu činnosti organizace. Současně děkujeme Jakubu Janovskému za poskytnutí prostoru pro focení většiny dražených předmětů.



Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Dobré ráno
Pavel Brázda

25 x 25 cm, digitální grafika, tisk na papíře

Český výtvarník a brněnský rodák založil v roce 1943 vlastní směr zvaný hominismus,
umění o lidech a pro lidi. Po dvou semestrech dějin umění a filosofie na MU v Brně a
dvou semestrech na Vysoké škole uměleckého průmyslu přešel
do 3. semestru Akademie výtvarných umění, kde se sblížil se svou budoucí manželkou
malířkou Věrou Novákovou. Na začátku roku 1949 byli oba z politických důvodů
vyloučeni ze studia na všech školách a Pavel Brázda byl určen
k manuální práci jako učeň malířství pokojů.

V letech 1950–52 absolvoval Vyšší školu uměleckého průmyslu a bylo mu povoleno
živit se užitou výtvarnou činností jako tzv. výtvarník z povolání. Od roku 1977 byl 10 let
topičem v koksové kotelně. Po vyloučení z vysoké školy v roce 1949 a během celého
komunistického režimu až do roku 1989 se jeho dílo vyvíjelo v izolaci, bez možnosti
vystavovat, normálně začal vystavovat až v 90. letech. Jeho obrazy byly často
předzvěstí trendů ve světovém umění.

https://pavelbrazda.cz/

https://pavelbrazda.cz/


Vyvolávací cena: 30 400 Kč
Minimální příhoz: 1 000 Kč

Helenka
Toy Box

portrét ženy, 55 x 75 cm, akryl na plátně, 2019

Toy Box je ilustrátorka, komiksová autorka a malířka. Žije se svou rodinou v
Praze, České republice, kde také tvoří. Ve volném čase se ráda procházím v
parku se psy, vymýšlím různé věci a i když zrovna nepracuje, stejně nejraději
kreslí.

Absolvovala scénografii na dramatické fakultě Akademie múzických umění. Je
autorkou a spoluautorkou řady komiksových knih, ilustrací a podílela se také na
tvorbě videí a animací. Byla oceněna dvěma komiksovými cenami Muriel a Zlatou
stuhou, ocenění za nejlepší knihy na poli literatury pro děti v kategorii komiks.

Obraz Helenka je součástí cyklu portrétů lidí bez domova.

https://toybox.cz.

https://toybox.cz/


Fotografie ze série k 
energetické chudobě
Anna Šolcová

tisk fotografie, rozměr A2

Anna Šolcová je fotografkou zaměřující se na
dokumentární, reportážní a portrétní tvorbu, ve které
kladu největší důraz na zachycení momentu a výtvarný
přesah každého jednotlivého snímku. Její specializací
je fotoreportáž, zpravodajská fotografie, reportážní
portrét, subjektivní dokument, divadelní a svatební
fotografie.

Má za sebou spolupráci s celou řadou organizací
komerčního a neziskového charakteru, jako například:
Nadace Via, Prezidentská kampaň Pavla Fischera,
Projekt "Má Evropa" Luďka Niedermayera, Hnutí Hlas,
agentura Haze, Člověk v tísni, Demokracie 2.1, Kokoza,
MFDF Ji.hlava, Respect festival a mnoho dalších.

V roce 2019 získala na Czech Press Photo cenu
Nadace Olgy Havlové za sérii snímků Energetická
chudoba.

Vyvolávací cena: 3000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

https://www.czechphoto.org/cpp/detail-rocniku/2019/344/kategorie/cena-vdv-nadace-olgy-havlove-muj-zivot-s-handicapem/350/5894/


Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Pavel Brázda: Se srdcem v náruči
35 x 50 cm, digitální grafika, tisk na papíře Vyvolávací cena: 4 000 Kč

Minimální příhoz: 100 Kč

Pavel Brázda: Adorace muže s velkým M
50 x 35 cm, digitální grafika, tisk na papíře



Ledvinka
Mars Industries

Mars Industries šije baťohy, ledvinky a jiné doplňky z
netradičních recyklovaných a zároveň funkčních
materiálů. Z enviromentálních důvodů v duchu slow
fashion využívá celtovinu, pytle z rýže či kávy,
stavební filc na zateplení, různé fólie, které před tím
sloužili na kiteboarding nebo jako dopravní značení
apod. Svojí tvorbou firma dává tímto věcem a
materiálům nové poslání.

https://marsindustries.tumblr.com.

Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

https://marsindustries.tumblr.com/


Ledvinka – růžová
Amálie Domanjová

Amálie Domanjová tvoří ledvinky i jiné produkty z
recyklovaných materiálů pod značku Čárám čáráš čára.
Při šití využívá staré ubrusy po babičkách, zipy odpárané
z nepoužívaných kusů oblečení, krajky nalezené na
chalupách.

"Čárám čáráš čára je nezávislá značka, která kdysi
vznikla jako tetovací projekt, čárala jsem na lidi.
postupem času se ale čára přetransformovala do stehu a
ze stehu vznikly ledvinky, taštičky, tabatěrky a šatičky.“

www.instagram.com/caram_caras_cara/.

Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Ledvinka – modrá
Amálie Domanjová

Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Amálie Domanjová tvoří ledvinky i jiné produkty z
recyklovaných materiálů pod značku Čárám čáráš čára.
Při šití využívá staré ubrusy po babičkách, zipy odpárané
z nepoužívaných kusů oblečení, krajky nalezené na
chalupách.

"Čárám čáráš čára je nezávislá značka, která kdysi
vznikla jako tetovací projekt, čárala jsem na lidi.
postupem času se ale čára přetransformovala do stehu a
ze stehu vznikly ledvinky, taštičky, tabatěrky a šatičky.“

www.instagram.com/caram_caras_cara/.



Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Minimální příhoz: 500 Kč

Bez názvu
Anna Hulačová

405 x 297 mm, tužka, tuš a vosk na papíře, 2015

Anna Hulačová (1984, Sušice) ve své práci sleduje, jak se z lidového umění, které
náleželo a vycházelo z přirozených lidských potřeb a mělo by očekávatelně být naší
kultuře základem, stalo během 20. století exotické teritorium. To se 21. století pokouší v
rámci témat národních kultur a globalizované společnosti v horším případě vytěžit a v
lepším případě k němu hledá nový vztah.
Modernismus a avantgarda, jako nedávno objevené kořeny, ke kterým se upíná 21.
století, jsou zastávkou na cestě zpět k lidovému umění. Tuto situaci odráží tvorba Anny
Hulačové, v níž autorka dbá na řemeslné zpracování převážně sochařských realizací,
jejich materiálovost, zdůrazňující přírodní a tradiční zakotvení a technologie, které
ukazují důmyslnost, logiku a symboliku folklóru.
Svůj zájem rozšiřuje i dále do krajin devotní plastiky, křesťanství, kultur přírodních
národů, ale i do prostředí rodiny a domova, se kterým průmyslová a post-průmyslová
společnost ztrácí úzkou vazbu. Autorčino prodírání se minulostí a etnografií není jen
výzkumnou expedicí či kulturologickým regresem, má nalézt nové možnosti pro
emocionalitu a spiritualitu umění, jakkoliv tato formulace zní modernímu intelektu

pateticky.
(autorka textu: Edith Jeřábková)



Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Pavel Brázda: Ve vodním paláci
50 x 35 cm, digitální grafika, tisk na papíře

Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Pavel Brázda: Ve čtyři ráno
35 x 50 cm, digitální grafika, tisk na papíře



Malule
Jakub Janovský

44 x 16 cm, smalt

Vyvolávací cena: 9 000 Kč
Minimální příhoz: 200 Kč

Absolvoval v letech 2004 – 2010 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Kresby
prof. Jitky Svobodové). V roce 2007 byly jeho práce zařazeny do sborníku GA2LERIE.
V roce 2009 a 2011 se stal finalistou Ceny 333 NG a v roce 2010 finalistou Ceny
Kritiky. V roce 2016 autorovi vydala pražská Galerie Trafačka autorský katalog ke
stejnojmenné výstavě Silicon Family. V roce 2020 byl zařazen do knihy SPECTRUM
(vydal BiggBoss) věnované současné mladé malbě v ČR.
V poslední době jsme se mohli setkat s díly autora při mnoha příležitostech, např. na
kolektivních výstavních projektech Disruptive Imagination / Narušení imaginace (2017,
Ferenczy Múzeumi Centrum – MűvészetMalom, Budapešť), Tangenty (2018, Dům
umění města Brna), Ostrale – Biennale of Contemporary Art (2019, Drážďany),
Dämonkratie (2019, EMMA Kreativzentrum, Pforzheim), Sen ve snu, Edgar Allan Poe a
umění v českých zemích (2020, NG, Praha).
V roce 2022 uvedl výstavu Betonová zahrada – ironizující i melancholická reflexi
dětství a dospívání ve specifickém prostředí panelového sídliště, jež má vliv na
formování dětského světa v různých vrstvách jeho projevů.

www.jakubjanovsky.com

https://www.jakubjanovsky.com/


kniha, signována autorem a ředitelkou Platformy pro sociální bydlení a 
spoluautorkou, Barborou Bírovou

Betonová zahrada
Jakub Janovský

Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Brož – kočička
Sota Sakuma

Působivost děl Soty Sakumy spočívá v propojení poetizujícího
výtvarna s propracovanými detaily a v dokonalém ručním
zpracování. Na plátnech autor mnohdy zdůrazňuje význam
rozporů, které jej obohacují, osobitě pracuje také s humorem a
napětím. V obrazech Soty Sakumy se totiž stírají distinkce mezi
reálným a ideálním, imanentním či transcendentním, věcným či
symbolickým, namísto nich se otevírá skulina pravdy mezi
dílem a divákem i radost z čisté malby a jedinečnosti zobrazení.
Divák spoluprožívá, naslouchá, čte mezi řádky a rozkrývá
znamení znaků a symbolů, kterých jsou autorova díla plná.

Sota Sakuma se věnuje rovněž výrobě loutek a pro benefiční
aukci Platformy pro sociální bydlení vytvořil originální sadu
dřevěných šperků.

Vyvolávací cena: 900 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Brož – mops
Sota Sakuma

Působivost děl Soty Sakumy spočívá v propojení poetizujícího
výtvarna s propracovanými detaily a v dokonalém ručním
zpracování. Na plátnech autor mnohdy zdůrazňuje význam
rozporů, které jej obohacují, osobitě pracuje také s humorem a
napětím. V obrazech Soty Sakumy se totiž stírají distinkce mezi
reálným a ideálním, imanentním či transcendentním, věcným či
symbolickým, namísto nich se otevírá skulina pravdy mezi
dílem a divákem i radost z čisté malby a jedinečnosti zobrazení.
Divák spoluprožívá, naslouchá, čte mezi řádky a rozkrývá
znamení znaků a symbolů, kterých jsou autorova díla plná.

Sota Sakuma se věnuje rovněž výrobě loutek a pro benefiční
aukci Platformy pro sociální bydlení vytvořil originální sadu
dřevěných šperků.

Vyvolávací cena: 900 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Kořeny, větve, šlahouny I.
Epos257

sítotisk, 70 x 100 cm

Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Epos257 je český výtvarný umělec pracující s
urbanistickým prostředím a ikonografií města. Svými
intervencemi často cílí na citlivá společenská témata,
opakovaně se dotýká zejména problematiky veřejného
prostoru. Začínal jako writer, první tagy vytvořil již ve
třinácti letech. Některé principy charakteristické pro
graffity lze ve výtvarníkově tvorbě stále
vysledovat. Epos 257 je absolventem Vysoké školy
umělecko-průmyslové a členem mezioborového
uskupení Ztohoven.

www.epos257.com

http://epos257.com/


Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Kořeny, větve, šlahouny II.
Epos257

sítotisk, 70 x 100 cm

Epos257 je český výtvarný umělec pracující s
urbanistickým prostředím a ikonografií města. Svými
intervencemi často cílí na citlivá společenská
témata, opakovaně se dotýká zejména problematiky
veřejného prostoru. Začínal jako writer, první
tagy vytvořil již ve třinácti letech. Některé principy
charakteristické pro graffity lze ve výtvarníkově
tvorbě stále vysledovat. Epos 257 je
absolventem Vysoké školy umělecko-průmyslové a
členem mezioborového uskupení Ztohoven.

www.epos257.com

http://epos257.com/


Vyvolávací cena: 6 500 Kč
Minimální příhoz: 200 Kč

Dog
Tomáš Mitura

kombinovaná technika – voskové pastely, akryl, olej na 
plátně, 2018, 45 x 35 cm

Tomáš Mitura (1988, Frýdek Místek) je absolventem Malířského ateliéru Malba
IV. na pražské Akademii výtvarných umění. Věnuje se nejen malbě, ale také
ilustraci, grafice a hudbě (působí jako frontman v noise-punkové kapele Vole).
Zabývá se také tetováním a spolu se Štěpánem Markem vytvořil v roce 2017
publikaci o tetování mimo tetovací salóny nazvanou “Poke poke poke”.

Jeho dílo je protkané odkazy na různá historická období - od středověku po
avantgardu 20. století. Objevují se v něm tradiční motivy zátiší kombinované s
výraznými barvami, kostrbatými nápisy a plastickými nánosy olejových barev,
které dohromady vytvářejí neklidný a dekadentní rukopis. Vrstevnatost dílu
dodávají také zdánlivě nenápadné detaily nesoucí kousavé poznámky k
současným tématům. Kromě malby je také tvůrcem grafiky hudebních plakátů
nebo coverů alb. Tvorba Tomáše Mitury tak volně protéká skrze mnohá média a
žánry, které zároveň kombinuje v jediný tvůrčí celek.



Košile z biobavlny se zlatými knoflíky
ONEVILLAGE

Hladká košile ze 100% biobavlny s 
mercerizovanou úpravou, velikost UNI

Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

ONE VILLAGE je udržitelná značka oblečení ze
Sušice s jednoduchým a nadčasovým stylem.
Vytváří pohodlné oblečení s pánskými prvky, které
je přesto ženské. Vše je ušito v české dílně v
Pošumaví. Pracuje s kvalitními materiály šetrnými k
pokožce i planetě (organické materiály, v přírodě
rozložitelné a nezatěžující životní prostředí) a snaží
se, aby oblečení bylo dostupné pro co nejvíce
velikostí.

www.onevillage.cz.

http://www.onevillage.cz/


Šaty z biobavlny se zlatými knoflíky
ONEVILLAGE

Hladké šaty ze 100% biobavlny s mercerizovanou 
úpravou, velikost UNI

ONE VILLAGE je udržitelná značka oblečení ze
Sušice s jednoduchým a nadčasovým stylem.
Vytváří pohodlné oblečení s pánskými prvky, které
je přesto ženské. Vše je ušito v české dílně v
Pošumaví. Pracuje s kvalitními materiály šetrnými k
pokožce i planetě (organické materiály, v přírodě
rozložitelné a nezatěžující životní prostředí) a snaží
se, aby oblečení bylo dostupné pro co nejvíce
velikostí.

https://www.onevillage.cz.

Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

https://www.onevillage.cz/


Šlahouny
Epos257

sítotisk, 50 x 100 cm

Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Epos257 je český výtvarný umělec pracující s urbanistickým
prostředím a ikonografií města. Svými intervencemi často cílí na
citlivá společenská témata, opakovaně se dotýká zejména
problematiky veřejného prostoru. Začínal jako writer, první
tagy vytvořil již ve třinácti letech. Některé principy charakteristické
pro graffity lze ve výtvarníkově tvorbě stále vysledovat. Epos 257
je absolventem Vysoké školy umělecko-průmyslové a členem
mezioborového uskupení Ztohoven.

www.epos257.com

http://epos257.com/


RETROREFLEXE
Epos257

diptich – litografie a sítotisk, obě díla 50 x 50 cm

Vyvolávací cena: 15 500 Kč
Minimální příhoz: 500 Kč

RETROREFLEXE je rozsáhlý projekt umělce Epose 257 skládající
se z mnoha částí. Ústředním dílem je Mozaika z dopravních
značek Z3, která se nachází na slepé fasádě domu Na Knížecí
v Praze. Podoba mozaiky vznikla systematickým zkoumáním
města, které je graficky znázorněno na mapě Prahy – Grid.
Jednotlivé značky byly získány během dlouhodobého působení ve
veřejném prostoru a při Práci na ulici. Výstava v Národní galerii
v Praze pak představila nejen proces tvorby díla.

WWW.retroreflexe.xyz

http://retroreflexe.xyz/cs/


Drops náušnice stříbrné
Eva Růžičková

náušnice, Ag 925/1000

Eva Růžičková absolvovala ateliér K.O.V. na UMPRUM
pod vedením Evy Eisler a své dovednosti zdokonalovala
také na stipendijním pobytu v Halle. Za dobu své
umělecké kariéry nasbírala několik úspěchů. Vedle
nominaci na cenu Czech Grand Design má za sebou
prezentace na přehlídkách designu u nás i v zahraničí. V
roce 2018 se představila v New Yorku na výstavě českého
šperku.

Šperky Evy Růžičkové jsou jemné, něžné a jednoduché,
nepostrádají však nápad a inovaci. Na platformě šperku
Eva často experimentuje s formou, technologiemi a
materiály. Šperky vnímá jako osobní vyjádření, které
koresponduje s tělesnou i emocionální stránkou těch, co je
nosí. Nejčastěji se inspiruje lidskými příběhy, osobními
prožitky a kulturami, které poznává na svých cestách.

Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Dunaj
Marie Ban

rozměr 40x55cm, olej na plátně, 2017

Marie vyrůstala a studovala v Praze. Po dokončení
přírodovědně zaměřeného gymnásia se rozhodla pro
výtvarnou dráhu a roku 2000 nastoupila na Akademii
výtvarných umění v Praze a věnovala se klasické
malbě a restaurování v ateliéru profesora Karla
Strettiho. Roku 2004 odjela na studijní stáž do
španělské Granady, kde ji vůně moře, jižní vítr a jiné
osudové okolnosti přiměly k tomu, že se do Prahy na
akademii už nevrátila. V Andalusii žila 9 let a kromě
malby se věnovala nejprve józe a humanitárním
činnostem a později podnikání.

Marie maluje jemné vícevrstevné olejomalby. Obsahují
realistické prvky, ale celkové pojetí a barevnost jim
dodávají spíše nereálný či snový charakter. Vytváří
poetické malby inspirované jejími zkušenostmi či
vnitřním světem. Ráda se také věnuje krajinomalbě a
snaží se zachytit atmosféru různých míst či kouzlo
okamžiku. Zabývá se i portrétem a kromě oleje patří k
jejím oblíbeným technikám pastel a malba černou tuší.

Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Minimální příhoz: 200 Kč



Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Obraz, 63 x 44 cm

Rtuťové lávové bubliny hnětoucí  se v zemské plástve
Skuliak Maniak

Hugo Zbuling neboli Skuliak Maniak zasvětil svůj
celičký život jedné jediné misi zvané Zbuling.

Zbulingská mise usiluje o kompletní reformaci
světového ekonomického systému. O nahrazení
kapitalismu zbulingem – systémem přírodním!
Zbuling je nastávající éra, Zbuling je následující
epocha lidstva!



Tornádo ptactva
Skuliak Maniak

Obraz, 45 x 66 cm

Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Hugo Zbuling neboli Skuliak Maniak
zasvětil svůj celičký život jedné jediné
misi zvané Zbuling.

Zbulingská mise usiluje o kompletní
reformaci světového ekonomického
systému. O nahrazení kapitalismu
zbulingem – systémem přírodním!
Zbuling je nastávající éra, Zbuling je
následující epocha lidstva!



"Chcípni do rána na chlupatý zuby a na horečku omladnic!"
Druhý a rozšířený díl vágusácké odysey po českých i zahraničních nádražkách. Náklad je 
již rozebrán, máte tedy jedinečnou příležitost sehnat jeden z posledních exemplářů.

Balíček 3 knih

Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

www.vagus.cz.

"Dobře už bylo“
Ročenka neboli sborník textů o 
nedosažitelné minulosti a 
nesnesitelné přítomnosti. Ideální 
dárek nejen k Vánocům, ale zejména 
k životnímu jubileu.

"Smaženky a machři“
Kapesní průvodce po indických 
železnicích, dějinách i společnosti. 
Obsahuje i pohlednice, nástěnnou 
mapu a spoustu užitečných 
cestovatelských návodů.

Vágus.cz

http://www.vagus.cz/


Vyvolávací cena: 4000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Black Panthers. Letní tábor i pro děti
z dětských domovů. Srpen 2022

Petr Zewlakk Vrabec

tisk fotografie, rozměr A2

Petr Zewlakk Vrabec je aktivistický fotograf, který
se svou sérií dokumentující klimatické protesty s
názvem Porýní zvítězil v soutěži Czech Press Photo.

https://www.facebook.com/zewlakkaktivistckefoto/



Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Mořská želva
Anna Arnetová

60 x 60 cm, kresba, akryl

MgA. Anna Arnetová je designérka a
výtvarnice. Již od dětství měla velký zájem o
malbu a kresbu, od roku 1988 navštěvovala
Lidovou školu umění v Plzni, vysokoškolská
studia zakončila oborem design a keramický
design, vedeným doc. ak. soch. Františkem
Pelikánem a prof. ak. soch. Václavem
Šerákem. Je členkou Unie výtvarných umělců
Plzeň.

www.arnetova.com 

https://www.arnetova.com/


3 originální ilustrace z knihy 
Co vyprávěl čtverák rok
Zdeňka Krejčová

24,2 x 33 cm (okrajové ilustrace)
21,1 x 29,9 cm (prostřední ilustrace)

Zdeňka Krejčová se zabývá ilustrováním dětských knih a časopisů, animovaným filmem,
pedagogickou činností. V roce 1998 byla hostující profesorkou na ANU University of
Canberra v Austrálii v atelieru ilustrace a výroby papíru.

Dlouhodobě spolupracuje s hudebníkem Jiřím Stivínem jako výtvarná lektorka v dílnách
improvizace Cap-art. Vytváří a maluje betlémy ze dřeva - malovaná polínka.

Výtvarně a autorsky se podílí na tvorbě animovaných a loutkových filmů jako jsou:
Pasáček Asaf, O Kořínkovi, Cesta tří králů, Pavel dobrodruh víry, Malý král, Zahrádka pod
hvězdami a další.

Vyvolávací cena: 1 300 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Náušnice
Sota Sakuma

Působivost děl Soty Sakumy spočívá v propojení poetizujícího
výtvarna s propracovanými detaily a v dokonalém ručním
zpracování. Na plátnech autor mnohdy zdůrazňuje význam
rozporů, které jej obohacují, osobitě pracuje také s humorem a
napětím. V obrazech Soty Sakumy se totiž stírají distinkce mezi
reálným a ideálním, imanentním či transcendentním, věcným či
symbolickým, namísto nich se otevírá skulina pravdy mezi
dílem a divákem i radost z čisté malby a jedinečnosti zobrazení.
Divák spoluprožívá, naslouchá, čte mezi řádky a rozkrývá
znamení znaků a symbolů, kterých jsou autorova díla plná.

Sota Sakuma se věnuje rovněž výrobě loutek a pro benefiční
aukci Platformy pro sociální bydlení vytvořil originální sadu
dřevěných šperků.

Vyvolávací cena: 700 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Náušnice – růžová mušle
Sota Sakuma

Vyvolávací cena: 700 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Náušnice – modrá mušle
Sota Sakuma

Vyvolávací cena: 700 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Náušnice – zelené
Sota Sakuma

Vyvolávací cena: 700 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Náušnice – zlatá mušle
Sota Sakuma

Vyvolávací cena: 700 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Náušnice – vajíčko
Sota Sakuma

Vyvolávací cena: 700 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Náušnice – stromeček
Sota Sakuma

Vyvolávací cena: 700 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Krušné hory – pastviny nad Blatnou I
Martina Špinková

kresba, 26 x 36,1 cm 

Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Martina Špinková vystudovala VŠUP, ateliér knižní kultury
a písma, kreslí, maluje obrazy, šije a píše. Ilustrovala knihy
vydané u nás i v zahraničí, píše a ilustruje knihy především
pro děti, vydala tři básnické sbírky. První knihu napsala a
ilustrovala v první třídě pro svoji sestru. Věnuje se výrobě
hraček a jiných strašidel, maluje a různě sešívá šaty a
všelijaký textil, poslední dobou pod málo užívanou značkou
baabaa.

Dvakrát byla oceněna v soutěži Nejkrásnější české knihy
roku (Ráj na zemi (Triáda) a Divný brach strach (Cesta
domů) a jednou byla nominována na Zlatou stuhu
(Kocouře, ty se máš), považuje si ceny od učitelů SUK za
knihu O tajemství (2019).

S manželem a přáteli založila Cestu domů a deset let byla
její ředitelkou, pak šest let šéfredaktorkou a výtvarnou
redaktorkou nakladatelství Cesta domů. Je členkou ediční
rady Deníku N.

WWW.spinkova.cz

https://www.spinkova.cz/


Prst
Tomáš Staněk

Print grafiky, 42,2 x 29,9 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Tomáš Staněk vystudoval ilustraci na FDU
LS v Plzni, kromě ilustrace se věnuje komiksu
a mj. vede komiksový zin XRXmag. Ve volné
tvorbě si hraje s kontrastem online a offline,
civilizace a přírody, čistoty a bordelu.

https://www.instagram.com/tms.stnk1/. 

https://www.instagram.com/tms.stnk1/


Meč
Tomáš Staněk

Print grafiky, 42,2 x 29,9 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Tomáš Staněk vystudoval ilustraci na FDU LS v Plzni,
kromě ilustrace se věnuje komiksu a mj. vede komiksový
zin XRXmag. Ve volné tvorbě si hraje s kontrastem online a
offline, civilizace a přírody, čistoty a bordelu.

Více o jeho díle na https://WWW.instagram.com/tms.stnk1/. 

https://www.instagram.com/tms.stnk1/


Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Zamyšlení
Eliška Štěpová

50 x 70 cm, akryl na plátně

Eliška Štěpová se narodila v Hradci Králové.
Vystudovala SOŠPg v Nové Pace, odkud její
kroky následně mířily do Prahy, kde
vystudovala kresbu a ilustraci v médiích na
VOŠ Václava Hollara. Aktivně se věnuje
kresbě ilustrací, malbě a převážně tvorbě
komiksů. Jako absolventskou práci vytvořila
první díl komiksové knihy the Understate,
který se nese v duchu sci-fi. V současnosti se
živí jako grafická designérka.



Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Eliška Štěpová: Podzimní ilustrace I.
Digitální grafika, tisk na papíře, A4

Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Eliška Štěpová: Podzimní ilustrace II.
Digitální grafika, tisk na papíře, A4



Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Eliška Štěpová: Podzimní ilustrace III.
Digitální grafika, tisk na papíře, A4



Vyvolávací cena: 600 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Linorit I.
Anna Ježová

digitální grafika, tisk na papíře, A4

Anna Ježová vystudovala grafický design na 
SSUD v Brně a pak se odebrala na studia VoŠ
Hellichovy do pražské metropole, která jí 
fascinuje mimo jiné i množstvím svých 
kontrastů a diverzitou obyvatel. Série linorytů 
vznikla jako klauzurní práce pod vedením Mgr. 
Heleny Šantavé v nákladu cca 20ks.

„Nejraději bych byla, kdybyste si grafiku 
pověsili nad vyhřátou postýlku, nebo do 
přeplněného špajzu, aby byl ten černobílý 
kontrast ještě výraznější.“



Vyvolávací cena: 600 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Anna Ježová: Linorit II.
Digitální grafika, tisk na papíře, A4



Vyvolávací cena: 600 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Linorit III. 
Anna Ježová

Digitální grafika, tisk na papíře, A4



Bez názvu
Jiří Kovanda

3. 8. 2020, koláž, velikost A4

Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Jiří Kovanda patří dnes k nejznámějším českým
konceptuálním umělcům. Do světa umění vstoupil v 70.
letech svými performancemi ve veřejném prostoru. V 80.
letech navázal na performance tvorbou instalací, kdy sám
sebe jako aktéra nahradil různými materiály a objekty. Právě
tyto dvě polohy mu po pádu komunistického režimu získaly
mezinárodní proslulost a staly se nepostradatelnou součástí
zásadních výstav a publikací mapujících a začleňujících
umění bývalého východního bloku zpět do evropského a
světového kontextu.
Od poloviny 80. let začíná Kovanda svoji konceptuální
tvorbu omezovat. Z období 1980 –1985 pochází množství
obrazů malovaných akrylem a koláží kombinujících malbu,
fotografii a písmo. Od roku 1995 působí na Akademii
výtvarných umění v Praze jako asistent. Od roku 2008
působí na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí n/L. jako vedoucí ateliéru Performance, později
Objekt, prostor, akce.
Je reprezentován galeriemi gb agency, Paris a SVIT, Praha.



Vyvolávací cena: 250 Kč
Minimální příhoz: 50 Kč

Náušnice
Seiji Sakuma

Seiji Sakuma v současnosti studuje Vyšší odbornou školu

Václava Hollara a stejně jako jeho otec Sota Sakuma, který

pro aukci vytvořil originální řadu šperků, nám Seiji vytvořil

originální náušnice a prsteny.

Je rovněž začínající cosplayer.

Více o jeho práci na

https://www.instagram.com/star_dust_cos/.



Prsten – Slunce
Seiji Sakuma

Vyvolávací cena: 200 Kč
Minimální příhoz: 50 Kč

Prsten – Beran
Seiji Sakuma

Vyvolávací cena: 200 Kč
Minimální příhoz: 50 Kč



Prsten – Oko
Seiji Sakuma

Vyvolávací cena: 200 Kč
Minimální příhoz: 50 Kč

Prsten – Kříž
Seiji Sakuma

Vyvolávací cena: 200 Kč
Minimální příhoz: 50 Kč



Prsten – Koza
Seiji Sakuma

Vyvolávací cena: 200 Kč
Minimální příhoz: 50 Kč



Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

„Srí lance a Indonésii jsem dodnes vděčná za dvě věci: nádherné
látky a pocit lehkosti, s jakým dokážeme žít, když máme vlasy plné
soli a písku a mysl zbavenou starostí a otevřenou novým
dobrodružstvím.

Chtěla jsem si všechnu tu pestrost a krásu uchovat nejen v sobě,
ale přivézt ji i zpět s sebou a podělit se o ni s lidmi, které mám ráda.
Nakoupili jsme proto na cestách několik rolí pečlivě vybraných
místních látek a já mezitím přemýšlela jak to udělat, abychom
takové dokázaly být i doma. krásně ženské, svobodné a větrem
rozevláté jako u oceánu. Tak vznikl nápad ušít šaty inspirované
elegantním střihem kimona a klasického pohodlného županu, které
by v našich domovech (a v létě i mimo ně) mohly nahradit tepláky,
legíny a vytahaná trička.“

Kimopan
Zuzana Hubená

univerzální velikost



Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Simonettin kalendář 2023
Simonetta Šmídová

nástěnný kalendář, 3ks

Narodila se v Brně. Prvními uměleckými pokusy se úspěšně
zapojovala do různých výtvarných soutěží již v dětství. Poté
následovala delší odmlka, během které založila rodinu a stala se
matkou sedmi dětí. K malování se vrátila v době, kdy vážně
onemocněl její manžel a její tvorba se pro ni stala jakýmsi
způsobem sdílení, kterým vyjadřovala nejen svůj vnitřní boj se
strachem a úzkostí, ale ještě více své poselství o klopotném
hledání a nalézání světla, jež v oné nejasné temnotě dává naději
a povzbuzuje.

V jejím životě má nezastupitelné místo nejen její, ale lidská
rodina vůbec, takže žádný z jejích obrazů nepostrádá touhu po
vzájemné soudržnosti, touhu být spolu. Od roku 1997
pravidelně vystavuje na různých místech po celé republice
(nejčastěji v Praze) a její tvorba je zastoupena i v soukromých
sbírkách v zahraničí (USA, Austrálie, Německo, Španělsko,
Nizozemí atd.)



Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

TreeTales
Kamila Kůrková

tisk autorské kresby ve velikosti A2

Absolventka Střední umělecké školy grafické v Jihlavě , po
studiu bylo více chutí okusit různé životní možnosti, které
vyústily v podnikání v oblasti alternativních kadeřnických
služeb.

Čistě kreativní vize se tedy projevily o několik let později, kdy
mi umění ukázalo cestu dalšího vývoje. V malbách se reflektuje
moje expresivní povaha, schopnost čerpat a propojovat různé
světy, proto tedy ve tvorbě hledám kompromis někde mezi
kresbou a malbou, fantazií a realitou. Divoké skici okolní
přírody, impresionistické tahy štětce, roztříštěné stopy spreje.
Prvky street artu se snovým námětem. Nejsou zde limity a
proto mi tahle svoboda neustále umožňuje experimentovat
dále. Dílo, které mi bylo potěšením věnovat do aukce, je jedním
z mé poslední série Tree Tales.



Poukaz na tetování
jen sen tatoo

Platnost do 14. 11. 2023

Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Minimální příhoz: 200 Kč

   5.000

  14/11/2023

https://WWW.instagram.com/jen_sen_tattoo/

https://www.instagram.com/jen_sen_tattoo/


Poukaz na 2 vstupenky
Studio Hrdinů

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 530/47, 
Praha 7, 170 00
WWW.studiohrdinu.cz

Vyvolávací cena: 500 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč



Poukaz na 2 vstupenky
420PEOPLE

Libovolné představení
www.420people.cz

Vyvolávací cena: 450 Kč
Minimální příhoz: 50 Kč

http://www.420people.cz/


Poukaz na oběd pro dva
U Anežky

Platnost do 28. 2. 2023

Anežská 12, Praha 1
www.anezkapraha.cz

Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

"Jsem Anežka a sídlím v komplexu Anežského kláštera v samém srdci Prahy. Mým cílem je propojit 
gastronomii s arts managementem a být v souladu s gotickým areálem, kde se historie setkává se 
současností. Dávám si záležet na každičkém detailu od světelných podmínek po vyladěnou akustiku tak, 
aby všechny Tvoje smysly byly uspokojené a připravené vnímat komplexní zážitek, který nabízím."

http://www.anezkapraha.cz/


Poukaz na tetování
Bronislava Orlická

Platnost do 8. 5. 2023

Vyvolávací cena: 7 000 Kč
Minimální příhoz: 200 Kč

Bronislava Orlická (*1989, Karviná) V roce 2015
absolvovala pražskou AVU v ateliéru malby Jiřího Sopka. V
její tvorbě dominují především malba a kresba, ale kromě
těchto tradičních médií často pracuje i s opensourcovým
pletením na domácích strojích z 90.let, které ovládá
pomocí mikrokontroléru Arduino a programu AYAB. Vede
tetovací studio AHOJ v Hradci Králové pro které vytváří
výstavní program. Je fanouškem sci-fi série Star trek, ve
které společnost 24. století překonala paradigma práce a
peněz. Doufá v lepší zítřky.

https://WWW.instagram.com/bronislava_orlicka_tattoo/

https://www.instagram.com/bronislava_orlicka_tattoo/


Triko Platforma pro sociální bydlení

Naše eticky a ekologicky ušitá trička, která vznikla ve
spolupráci se skvělou umělkyní Anežkou Minaříkovou.

Nošením podpoříte ukončování bezdomovectví v Česku
a práci všech členů týmu Platformy, kteří se každý den
zasazují o vznik systémového řešení, které tu zoufale
chybí.

Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč

Bambusový úplet, sítotisk, 
na výběr ve velikosti S, M, L, střih unisex



„28“
Josef Bolf

Josef Bolf je český malíř a kreslíř. Studoval na Akademii výtvarných
umění v Praze. V roce 2005 byl nominován na Cenu Jindřicha
Chalupeckého a v roce 2011 získal ocenění Umělec roku 2010. Je
autorem několika komiksů a krátkých loutkových filmů. Bolfova
tvorba je figurativní. Typickými hrdiny jeho obrazů se staly postavy
mladých chlapců a dívek, osamocené a často trpící, někdy napůl
zvířata. Jeho sdělení jsou emocionálně silně zabarvená. Náměty
často čerpá z dětství stráveném na sídlišti Jižní město v Praze. K
významným inspiracím patří také komiks a sci-fi.
Jeho samostatné výstavy probíhají od 90. let po České republice i v
zahraničí.
https://josefbolf.net

Vyvolávací cena: 5 000 Kč
Minimální příhoz: 200 Kč

formát papíru 50x36 cm, formát tisku 26,5x20 cm
autorský tisk, sítotisk, 2022

https://josefbolf.net/

