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Borůvka Praha o.p.s. pomáhá již 18 let lidem 
s tělesným postižením zapojit se do každo-
denního života. V dětství dopravou do škol, 
v dospělosti poskytováním fyzioterapie a 
pomocí s uplatněním lidí s tělesným posti-
žením na trhu práce. Poskytujeme nejenom 
pracovní trénink, ale i pracovní praxi a sami 
jsme zaměstnavateli lidí se zdravotním znevý-
hodněním.

Letošní rok není z důvodu výpadku podpory 
z evropských fondů jednoduchý a benefiční 
aukce pro Borůvku je způsobem, jak získat 
alespoň část finančních prostředků na po-
kračování našich projektů.   

V roce 2014, kdy jsme benefiční aukci  
s velkým úspěchem dělali poprvé, se mezi 
autory objevilo mnoho zvučných jmen a velmi 
pestrá nabídka grafických listů. V letošním 
roce jsme se rozhodli zaměřit primárně na 
díla Františka Vlacha a doplnit je dalšími 
grafickými listy a fotografiemi významných 
českých autorů. Novinkou jsou také 4 obrazy 
od mladé a talentované výtvarnice Lucie 
Nejedlové. 

Věříme, že i letos si z naší nabídky vybere 
každý, kdo miluje umění a koho potěší nejen 
pohled na krásné umělecké dílo, ale i pomyšlení  
na ty, kterým koupí díla pomohl. 

V našem úvodním slově by neměla chybět 
slova díků všem, kteří se na organizaci aukce 
podíleli. V první řadě všem autorům, kteří do 
aukce bez nároku na honorář věnovali svá 
díla. Další dík patří panu Martinu Suchánkovi 
za tvorbu katalogu a reprodukce výtvarných 
děl. Za podporu akce děkujeme městské 
části Praha 5, galerii Portheimka a společ-
nostem Potex, Nadace Sova, TextilEco, Coca 
Cola Hellenic a Budějovický Budvar.  
Za spolupráci a odborný dohled děkujeme 
galerii Kabinet české grafiky.  

Moderování večera se ujal pan Miloš Knor,  
za což mu patří náš vřelý dík. 

Doufáme, že i letos bude benefiční aukce 
setkáním krásného umění a dobrých skutků 
a zážitkem pro všechny zúčastněné. 

Těšíme se na Vás a děkujeme.

	
	 Lenka	Nádvorníková		
	 &	Veronika	Moudrá	(Suchánková)

Benefice pro Borůvku II.
aukce originálních grafických listů, fotografií a obrazů 
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Borůvka Praha o.p.s. pořádá benefiční večer, jehož součástí je prodej grafických listů  
a fotografií od významných českých výtvarníků. Výtěžek z prodeje uvedených uměleckých 
děl bude v celé výši použit na podporu činnosti a naplňování poslání neziskové organizace 
Borůvka Praha o.p.s., se sídlem V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41, IČ: 67985351  
(dále jen „pořadatel“). 

Náklady na realizaci benefičního večera jsou hrazeny převážně z darů sponzorů a partnerů. 

 
Aukce se koná 31.10. 2016

Místo konání Galerie Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5

Začátek benefičního večera a registrace kupujících v 18 hodin

Začátek aukce v 19 hodin

Předprodejní výstava grafických listů, fotografií a obrazů se uskuteční v místě konání bene-
fičního večera, v galerii Portheimka, v den konání akce od 18 do 19 hodin. Prohlídku umělec-
kých děl zpříjemní malé občerstvení a živá hudba. Současně s prohlídkou bude také probíhat  
registrace kupujících.

Průběh benefiční aukce

Program 
18 - 19 hodin  Předprodejní výstava uměleckých děl, registrace kupujících, 

  občerstvení, živá hudba

19 hodin  Zahájení benefiční aukce

21 hodin  Ukončení benefiční aukce

21 – 22 hodin  Předání uměleckých děl, občerstvení, živá hudba
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1. Grafické listy a fotografie (dále jen „díla“) 
budou popsány včetně vyvolávací ceny 
v aukčním katalogu. Údaje v aukčním katalo-
gu nejsou založeny na znaleckých posudcích 
a nemají povahu stanovení hodnoty díla.

2. Kupujícím se může stát každý host benefič-
ního večera, který se v den jeho konání mezi 
18. a 19. hodinou zaregistruje u pořadatele 
a vyzvedne si pořadové číslo. Při registraci 
je nutno předložit platný doklad totožnosti. 
Provedením registrace vyjadřuje kupující svůj 
bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly.

3. Aukci zahájí moderátor. Prodej začne vy-
voláním položky moderátorem. Díla se budou 
vyvolávat v pořadí, v jakém jsou uvedena 
v katalogu. 

4. Registrovaní kupující mohou činit příhozy 
viditelným zvednutím pořadového čísla. Aukce 
trvá, dokud kupující činí příhozy a končí 
„příklepem“ moderátora. O pořadí příhozů 
rozhoduje moderátor. Právo zakoupit dílo 
získává kupující, který před ukončením aukce 
učinil nejvyšší nabídku. 

5. Hodnota minimálního příhozu je stanovena 
v závislosti na vyvolávací ceně díla takto:

VYVOLÁVACÍ CENA VÝŠE MINIMÁLNÍHO 
PŘÍHOZU

do 2 000 Kč 100 Kč

2 000 – 5 000 Kč 200 Kč

5 000 – 10 000 Kč 500 Kč

10 000 – 20 000 Kč 1 000 Kč

nad 20 000 Kč 2 000 Kč

6. Uzavření kupní smlouvy a převzetí díla:

a) Benefiční aukce nemá povahu veřej-
né dražby ve smyslu příslušných právních 
předpisů. „Příklepem“ moderátora nedochází 
k přechodu vlastnictví k dílu, ale kupující-
mu, jenž učinil nejvyšší nabídku a pořadateli 
vzniká povinnost uzavřít spolu po skončení 
aukce kupní smlouvu, jejímž předmětem bude 
prodej díla pořadatelem kupujícímu, jenž učinil 
nejvyšší nabídku (dále jen „kupující“) za kupní 
cenu ve výši této nejvyšší nabídky.

b) Kupní smlouva může, ale nemusí (dle doho-
dy stran) být uzavřena písemně.

c) Vlastnictví k dílu přechází na kupujícího 
předáním díla a zaplacením celé kupní ceny, 
a to tím okamžikem, který nastane později.

d) V případě uhrazení celé kupní ceny na mís-
tě může být dílo kupujícímu předáno ihned.

e) V ostatních případech uhradí kupující zálo-
hu na kupní cenu ve výši 1000 Kč (slovy jeden 
tisíc korun českých) a zbytek kupní ceny 
doplatí bezhotovostním převodem na účet po-
řadatele do pěti dnů ode dne konání benefič-
ního večera. Dílo bude kupujícímu vydáno až 
po úplném zaplacení kupní ceny.

f) Nezaplatí-li kupující celou kupní cenu 
ve výše uvedené lhůtě, je pořadatel oprávněn 
si zaplacenou zálohu ponechat coby smluvní 
pokutu.

g) Nezaplatí-li kupující celou kupní cenu 
nebo zálohu na kupní cenu do skončení 
benefičního večera, jeho právo na uzavření 
kupní smlouvy zaniká. Převzetí díla je mož-
né po předchozí dohodě v sídle pořadatele 
po předložení potvrzení o zaplacení kupní 
ceny.

Pravidla benefiční aukce

Tato pravidla budiž viditelně vystavena k nahlédnutí při registraci kupujících.

V Praze dne 15. 9. 2016
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Grafikou nazýváme výtvarné umělecké 
dílo, kdy umělec použije jednu z grafických 
technik a dílo rozmnoží ručním řemeslným 
postupem na předem stanovený počet exem-
plářů. Počet exemplářů tvoří náklad, za který 
umělec odpovídá, a proto jej také podepi-
suje. Podepsaný a číslovaný list je originál, 
jehož hodnota většinou časem stoupá.  
Kromě podpisu autor většinou uvádí na  
každém výtisku jeho pořadové číslo a cel-
kový náklad, např. 5/50 znamená pátý 
výtisk z celkového nákladu 50 číslovaných 
exemplářů. Každý z exemplářů je považován 
za originál, nikoliv za kopii. 

Portrét	Edwarda	VI.	od	Hanse	Holbeina	se	stal		
podkladem	pro	mědirytinu	Václava	Hollara,	díky	
kterému	se	ve	své	době	s	králem	seznámila	Evropa.

Základní grafické techniky jsou tři. Tisk 
z výšky, tisk z hloubky a tisk z plochy. Tisk 
z výšky je nejstarší grafickou technikou. Gra-
fik po přenesení kresby na štoček (nejčastěji 
dřevěný špalík), postupně pomocí různých 

druhů rýtek a dlátek odebírá materiál kolem 
kresby. Odebrané místo bude na výsledné 
grafice bílé. Barva se nanáší na vyvýšená 
místa (odtud název „tisk z výšky“). Zjedno-
dušeně by se dalo říci, že tisk je obdobný 
principu razítka. Z výšky se tiskne dřevořez, 
dřevoryt a linoryt.

Tisk z hloubky umožňuje daleko jemnější 
práci než jiné techniky. Grafik vyryje nebo 
vyleptá výjev do destičky (zinkové, ocelové, 
měděné či hliníkové). Poté vetře barvu do 
vyrytých či vyleptaných míst a tlakem lisu 
obtiskne výjev na papír. Při této technice do-
chází k většímu opotřebení destiček. Některé 
techniky tisku z hloubky tak mají jen velmi 
omezený náklad. Do této kategorie patří  
rytina, lept, suchá jehla, mezzotinta, měkký 
kryt (vernis mou) a akvatinta.

Tisk z plochy je tisková technika založená 
na principu odpuzování mastnoty a vody.  
Tisknoucí a netisknoucí místa na tiskové 
formě jsou v jedné rovině a v průběhu tisku 
jsou vlhčena vodou, aby přijímala tiskařskou 
barvu. Typickým zástupcem této techniky 
je litografie.

Co je originální grafika?

Základní grafické  
techniky

Takto	vypadají	litografické	kameny.
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František Vlach (*1941)
Commedia del arte I.
barevná litografie, 13/40, 2013, 
42 x 41,5 cm
vyvolávací cena: 3500 Kč

František Vlach (*1941)
Commedia del arte II.
barevná litografie, 10/40, 2013,  
39 x 42 cm
vyvolávací cena: 3500 Kč 

František Vlach (*1941)
Commedia del arte III.
barevná litografie, 9/40, 2013,  
42 x 40,5 cm
vyvolávací cena: 3500 Kč

1

2

3
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František Vlach (*1941)
Anděl Bůh Ďábel
barevná litografie, 10/40, 2015,  
41,5 x 33 cm
vyvolávací cena: 3400 Kč

František Vlach (*1941)
Motýl
barevná litografie, 13/40, 2010, 
53,5 x 42 cm
vyvolávací cena: 4000 Kč 

František Vlach (*1941)
Krysař
barevná litografie, 10/40, 2010,  
53 x 36,5 cm
vyvolávací cena: 2800 Kč

4

5

6
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František Vlach (*1941)
Labutě
barevná litografie, 8/40, 2001,  
52 x 42,5 cm
vyvolávací cena: 3500 Kč 

František Vlach (*1941)
Ta druhá
barevná litografie, 7/40, 2010,  
63 x 44 cm
vyvolávací cena: 3500 Kč

František Vlach (*1941)
Klaun
barevná litografie, 14/40, 2009,  
53 x 41 cm
vyvolávací cena: 2800 Kč

7

8

9
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František Vlach (*1941)
Osamělost
barevná litografie, 6/40, 1999,  
54 x 42,5 cm
vyvolávací cena: 4000 Kč

František Vlach (*1941)
Zlá karta
barevná litografie, 19/40, 2006,  
53 x 43 cm
vyvolávací cena: 2800 Kč

František Vlach (*1941)
Čekání
barevná litografie, 10/40, 1996,  
62 x 42 cm
vyvolávací cena: 4000 Kč

10

11

12
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František Vlach (*1941)
Korida I.
barevná litografie, 10/40, 2010,  
24 x 19,5 cm
vyvolávací cena: 1800 Kč

František Vlach (*1941) 
Korida II. 
barevná litografie, 14/40, 2010,  
24 x 19,5 cm 
vyvolávací cena: 1800 Kč

František Vlach (*1941) 
Pieta 
barevná litografie, 14/40, 2000,  
30 x 43 cm 
vyvolávací cena: 3000 Kč

13

14

15
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Lucie Nejedlová (*1986)
Nesourodé splynutí
akryl na sololitu, 2016,  
50 x 50 cm
vyvolávací cena: 3800 Kč 

Lucie Nejedlová (*1986)
Spirituální exploze
akryl na sololitu, 2016, 50 x 50 cm
vyvolávací cena: 3800 Kč

Lucie Nejedlová (*1986)
Organisatio
akryl na sololitu, podlepeno dřevěným 
rámem, 2016, 60 x 50 cm
vyvolávací cena: 5000 Kč

16

17

18
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Lucie Nejedlová (*1986)
Constantia
akryl na sololitu, 2016, 75 x 50 cm
vyvolávací cena: 4500 Kč

Lucie Nejedlová (*1986)
Do mlhy zahalený
fotografie, 1/10, 2015, 40 x 40 cm
vyvolávací cena: 1000 Kč

Lucie Nejedlová (*1986)
Struktura melancholické duše
fotografie, 1/10, 2015, 40 x 40 cm
vyvolávací cena: 1000 Kč

19

20

21
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Lucie Nejedlová (*1986)
Průlet branami Niflheimu
fotografie, 1/10, 2015, 40 x 40 cm
vyvolávací cena: 1000 Kč

Lucie Nejedlová (*1986)
Němý svědek
fotografie, 1/10, 2015, 40 x 40 cm
vyvolávací cena: 1000 Kč

22

23

24

Lucie Nejedlová (*1986)
Půjdu s tebou
fotografie, 1/10, 2015, 40 x 40 cm
vyvolávací cena: 1000 Kč
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Jaroslava Pešicová (1935 - 2015)
Vinný brouk
barevný lept, 33/90, 1982,  
49,5, x 32,5 cm
Vyvolávací cena: 3500 Kč

Jan Hísek (*1965)
Ryba ve věži
mezzotinta, 29/33, 2011,  
46 x 60,5 cm
Vyvolávací cena: 10000 Kč

Tomáš Moudrý (*1980)
Tulipány ve skle / Tulipa Hyalos 
fotografie, 2015, 45 x 30 cm
Vyvolávací cena: 1000 Kč

25

26

27
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Tomáš Moudrý (*1980)
Tulipán mezi dvěma stonky  
/ Infirmitas valeo
fotografie, 2015, 45 x 30 cm
Vyvolávací cena: 1000 Kč

Tomáš Moudrý (*1980)
Kosatec / Naja Tertius
fotografie, 2015, 45 x 30 cm
Vyvolávací cena: 1000 Kč

Tomáš Moudrý (*1980)
Bílý květ / Dies Ultimus
fotografie, 2015, 45 x 30 cm
Vyvolávací cena: 1000 Kč

28

29

30
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Martin Suchánek (*1958) 
Romantická krajina
fotografie - pigmentový tisk, 2006,  
54 x 84 cm 
vyvolávací cena: 2000 Kč 

Martin Suchánek (*1958) 
Želva
fotografie - pigmentový tisk, 2009,  
54 x 84 cm, rámováno
vyvolávací cena: 2800 Kč 

Martin Suchánek (*1958) 
Lybijské moře 
fotografie - pigmentový tisk, 2008,  
54 x 84 cm   
vyvolávací cena: 2000 Kč 

31

32

33
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Martin Suchánek (*1958) 
Objekty III.
fotografie - pigmentový tisk, 2006,  
50 x 50 cm 
vyvolávací cena: 1000 Kč 

Martin Suchánek (*1958) 
Objekty I.
fotografie - pigmentový tisk, 2006,  
50 x 50 cm 
vyvolávací cena: 1000 Kč 

Martin Suchánek (*1958) 
Objekty IV.
fotografie - pigmentový tisk, 2006,  
50 x 50 cm  
vyvolávací cena: 1000 Kč 

34

35

36
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Vladimír Suchánek (*1933)
Žárlivý Pierot
barevná litografie, 1993,  
25 x 17 cm
vyvolávací cena: 2000 Kč 

Vladimír Suchánek (*1933)
Bílá jachta 
barevná litografie, autorský tisk,  
29 x 19,5 cm 
vyvolávací cena: 2000 Kč

37

38

Jana Truksová (*1947)
Jen vykročit
barevná litografie, autorský tisk, 1994, 
54 x 43 cm
Vyvolávací cena: 2000 Kč

39



19

Jan Hísek (*1965)

je malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor. Vystudo-
val Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. 
Ilustroval řadu publikací od Antoina de Saint 
– Exupéryho či Vítězslava Nezvala. Vysta-
voval v řadě tuzemských galerií, v Evropě 
i v zámoří. Úspěchy sklízel v Londýně, Římě, 
Paříži či v americkém Seattlu a New Yorku. 

Tomáš Moudrý (*1980)

vystudoval FF UK, obor andragogika, v sou-
časnosti fotograf na volné noze.  
Jeho tvůrčí práce vychází z inspirace a 
podpory rodiny. Ve své volné tvorbě se za-
měřuje na reportážní fotografii z hudebního 
a divadelního zákulisí, jejím protipólem jsou 
pak fotografie řezaných květin zobrazující 
poslední záchvěv jejich křehkého bytí. 

Lucie Nejedlová (*1986)

se v umělecké tvorbě věnuje především ab-
straktní malbě a fotografii. Při malbě využívá 
různých technik (struktury, slévání, kapání, 
stírání), nástrojů (špachtle, široké štětce, 
stěrky, houbičky) a materiálů (písek, štěrk, 
korálky) včetně přírodnin (pigmenty, rostliny). 
Ve fotografii zvěčňuje sotva postřehnutelné 
maličkosti, obyčejné věci neobyčejným způ-
sobem. Patří k výrazným talentům současné 
mladé generace. 

Jaroslava Pešicová (1935 - 2015)

byla malířkou, grafičkou a ilustrátorkou.  
Svá díla prezentovala na více než šedesáti 
samostatných výstavách v Čechách  

i v zahraničí, největších úspěchů dosahovala 
v Belgii. V roce 2003 získala ocenění  
Evropské unie umění za uměleckou  
a kulturní činnost. 

Martin Suchánek (*1958)

je scénárista, režisér a fotograf. Vystudoval
režii dokumentárního filmu na FAMU
a Večerní školu fotografie u Jána Šmoka.
Vyprofiloval se jako autor dokumentárního
filmu s citem pro dramatičnost a se smyslem 
pro vizuální exkluzivitu a výpravnost.  
V posledních letech se intenzivně  
věnuje fotografii.

Vladimír Suchánek (*1933) 

patří mezi nejvýznamnější současné české 
výtvarné umělce. Je činný v oboru grafiky, 
malby, knižní ilustrace, známkové tvorby 
a exlibris. V letech 1995 až 2015 předsedou 
SČUG Hollar, v roce 1997 byl jmenován 
členem Evropské akademie věd a umění. 
V roce 2006 mu bylo uděleno státní  
vyznamenání – medaile Za zásluhy  
v oblasti umění.

Jana Truksová (*1947)

je malířkou, ilustrátorkou a grafičkou.  
Vystudovala AVU v Praze ve třídě Ladislava  
Čepeláka. Zabývá se převážně barevnou 
litografií a kresbou. 

Poděkování autorům
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František Vlach (*1941)

Malíř, sochař, grafik František Vlach, patří mno-
ho let k české výtvarné špičce. Po studiích na 
AVU se stal vyhledávaným umělcem s nevšed-
ním originálním uměleckým výrazem, který 
tvoří jednotící linii všech jeho výtvarných počinů 
– malby, kresby a především grafiky od jeho 
uměleckých začátků na konci 60. let až do sou-
časnosti. Prakticky všechny jeho výtvarné práce 
jsou figurální. Ukazuje člověka v různých situa-
cích, především se snaží zachytit jeho pocity, ve 
tváři, gestu, pohybu nebo figurální kompozici a 
to razantní, realistickou kresbou. Nejčastějším 
tématem je žena. Žena, jako symbol, krásný 
objekt, uzavřený kruh lásky, něžnosti, dárkyně 
života, ale i smyslnosti. Od 60 let pravidelně 
vystavuje v předních evropských galeriích a 
získal řadu prestižních uměleckých ocenění 
(výstavy: např. 1980 Riga, 1988 Frankfurt, od r. 
1998 pravidelně vystavuje v salonu Náchodský 
výtvarný podzim a výstavách Hollaru v Praze, 
2002 a 2004 Švýcarsko, 2001 Moskva, aj). 
Mimořádnou uměleckou prestiž získal zejména 
ve Švýcarsku, kde od konce šedesátých let 
pravidelně vystavuje. Řadu let rovněž externě 
působil i jako pedagog na AVU. V Praze vlastní 
a provozuje Galerii 10, která je již několik let 
výstavním centrem, kde se setkávají čeští  
i zahraniční umělci všech generací a umělec-
kých proudů.
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