Motto: „Poté, co jsme pro děti vybudovali počítačové učebny zjišťujeme,
že je potřeba jim přiblížit a zachovat tak základní prostředí, jakým je příroda.
I proto si Vás dovolujeme pozvat na

4.

PŘEDVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ
AUKCI UMĚLECKÝCH DĚL

v Domě umění města Brna, Malinovského nám. 2,
v pondělí 4. prosince 2006 v 18:00 hodin
Aukce se koná pod záštitou

ombudsmana České republiky JUDr. Otakara Motejla
Díla věnovaná do aukce si můžete prohlédnout v Domě umění města Brna
v pátek 1. 12. od 14.00 -18.00 hod., v sobotu a v neděli od 10.00 - 18.00 hod.,
v pondělí 4. 12. od 12.00 - do 16.00 hodin
a rovněž budou k shlédnutí od 1. 12. na webových stránkách www.nadace.veronica.cz,
kde budou umístěna i další díla určené pouze do internetové části aukce.
Na místě bude k zakoupení katalog výtvarných děl s profily jednotlivých autorů,
který bude sloužit rovněž jako vstupenka na aukci.
Účast mimo jiné přislíbili: Ing. Martin Kutnohorský ředitel agentury Jižní Morava - Kooperativa pojišťovna
a.s., Ing. Martin Slezák ředitel Komerčního centra České spořitelny v Brně, předseda Strany zelených
RNDr. Martin Bursík, senátor PhDr. Richard Svoboda, 1. místopředseda ČSSD v Brně Roman Onderka,
místopředsedkyně KDU - ČSL v Brně RNDr. Barbora Javorová, ředitel experimentálního divadla prof. Petr
Oslzlý a herec Arnošt Goldflam, doc. Ing. Petr Kučera Ph.D. děkan zahradnické fakulty MZLU v Brně,
majitel 1. AZ makléřská Ing. Jaroslav Venc, Ing. Martin Nemrava, MBA Generální manažer a jednatel ABA
Czech, s.r.o., zástupce Geodis Brno, s.r.o. Ing. Zdeněk Hotař a další hosté.
Dražitelem bude pan Radko Pavlíček z aukční síně 1. Art Consulting,
dražit se bude zapůjčenými dražebními čísly.

Díla do benefiční aukce věnovalo přes 100 umělců z celé republiky:
Například Karel Franta, Dagmar Hochová, Zdena Höhmová, Milivoj Husák, Dalibor Chatrný, Vladimír
Jiránek, Aleš Lamr, Zdeněk Macháček, Bohuslava Olešová, Rostislav Pospíšil, Jan Rajlich, Josef Ruszelák,
Jan Spěváček, Jan Steklík, Jaroslav Sůra, Jan Svoboda, Miroslav Šimorda, Blanka Šperková, Libor Teplý,
Vlastimil Zábranský, Olbram Zoubek, Dušan Ždímal a řada dalších.
Přijďte prosím včas, abyste si v klidu mohli vyzvednout své dražební číslo (vydávat se bude oproti vratné záloze
100 Kč). Platbu za vydražená díla lze provést po skončení aukce v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou.

Předpokládaný konec aukce v 19:30 hod., následovat bude společenská část večera s ochutnávkou vín
firmy Marcinčák, občerstvením v bio kvalitě a cimbálovou muzikou Veronica.

Výtěžek aukce je určený
na podporu školních
přírodních zahrad,
především na sídlištích.

