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Vánoční koledování 
2. prosince 2016 od 18 hodin v Baťově vile, Gahurova 292, Zlín

Předměty do aukce věnovali příznivci Samari a Bangladéše, jednotlivci i organizace:  
manželé Karla a Jiří Lažanští, Miroslava Bachanová, Jana Svobodová, Miroslava Němcová, Klára Stojaníková, Jana Macečková, 
Dana Slabyhoudová, Eva Baďurová, Jaroslav Navrátil, Keramika Palánovi Lípa, obchůdek Střípek štěstí Zlín, Naděje Otrokovi-
ce, Horizont Zlín, Alzheimercentrum Zlín, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí, wellness hotel 
Ambra Luhačovice.  

Výtěžek z aukce bude použit na provoz slamové školy Paddar-
dia v bengálské Dháce. 

Spolupořadatelem akce je Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. 

Záštitu nad Vánočním koledováním převzal 
hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.
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1. Keramický ptáček na špejli + zápisníček
Soupravu Ptáček na špejli + zápisníček věnovala do aukce Naděje Otrokovice. Práce s keramickou hlínou v sociálně terapeu-
tické dílně je jednou z nejoblíbenějších. Někteří klienti berou práci s keramikou jako své „poslání“ a při rozdělování denních 
činností nechtějí dělat nic jiného. Není to zdaleka vůbec jednoduché – umět si připravit hlínu v té správné tloušťce, pracovat 
přesně, hlínu začistit, nic neupatlat, nezničit… To vše vyžaduje velkou porci soustředění a motorických schopností.        

Vyvolávací cena: 50 Kč



AUKČNÍ KATALOG / 4

2. Lepený barevný košíček
Lepený barevný košíček zdobený motýlkem věnovala do aukce autorka Miroslava Bachanová z Veselí nad Moravou. 
Paní Mirka krásné košíčky vyrábí ve svém volném čase pro radost svou a svých blízkých. Je ráda, že může přispět 
pro dobrou věc. 

Vyvolávací cena: 100 Kč



AUKČNÍ KATALOG / 5

3. Souprava Miska a aromalampa
Soupravu Misku a aromalampu do aukce věnovala Keramika U Kapličky, Lípa. V této dílně tvoří již od roku 1994 
manželé Jana a Radek Palánovi. Aby svým dílům zaručili vysokou pevnost a odolnost, vypalují je při velmi vysoké 
teplotě (1130 °C).  S jejich výrobky se můžete setkat na nejrůznějších jarmarcích a trzích. Souprava Vám poslouží 
jako miska na ovoce nebo na cokoliv, co si do ní uložíte a bude se Vám líbit. Má uprostřed 36 dírek, které vytváří 
zajímavý efekt. Aromalampa ve stejném dekoru zpříjemní Váš domov.
http://keramika-lipa.cz/

Vyvolávací cena: 300 Kč
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4. Olej Nalezené perly
Obraz s názvem Nalezené perly vytvořila akademická malířka Naděžda Kotrčová. Naděžda Kotrčová pracovala v propagaci, 
věnovala se tvorbě ilustrací, plakátů, grafik i portrétů. Její současnou tvorbu lze zařadit do ‚poetického realismu‘ a ‚fantasij-
ních aspektů.‘  Maluje převážně olejomalby s lazurovým efektem na plátno, na sololit i na dřevo. Uspořádala několik desítek 
samostatných výstav doma i v cizině, např. v Torontu, Berlíně, Hannoveru a v Janově. Je členkou Spolku českých betlémářů. 
Obraz do aukce věnovali manželé Karla a Jiří Lažanští.
http://www.nadezdakotrcova.cz/
rozměr 15 x 15 cm, olej, sololit

Vyvolávací cena: 300 Kč
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5. Malované ulity
Tři ručně malované ulity s motivy ročních období do aukce věnovala sama autorka Dana Slabyhoudová. Paní Dana vždy toužila 
vystudovat výtvarnou školu. Osud tomu chtěl jinak. Vystudovala střední oděvní průmyslovou školu. Láska k malování jí však 
zůstala. Svůj sen začala realizovat teprve před několika lety a její drobná díla udělala radost již mnoha lidem. 

Vyvolávací cena: 70 Kč
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6. Souprava bižuterie z organzy 
Ručně vyrobenou soupravu z organzy do aukce věnoval Horizont Zlín. Vyrobili ji lidé s duševní nemocí, kteří dochází do Hori-
zontu na pracovní rehabilitaci. Zde mají možnost setkávat se s jinými lidmi, zažít pocit úspěchu z dobře vykonané práce. Učí se 
pravidelnosti, zlepšují si schopnost soustředění a celkovou výkonnost a odolnost. Největším oceněním pro ně je skutečnost, 
že jejich výrobek přinese radost dalším lidem.

Vyvolávací cena: 30 Kč
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7. Keramický obrázek
Keramický obrázek do aukce věnovala Keramika U Kapličky, Lípa. V této dílně tvoří již od roku 1994 Jana a Radek Palánovi. 
Aby svým dílům zaručili vysokou pevnost a odolnost, vypalují je při velmi vysoké teplotě (1130 °C). S jejich výrobky se můžete 
setkat na nejrůznějších jarmarcích a trzích. 
http://keramika-lipa.cz/

Vyvolávací cena: 100 Kč
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8. Černé korále
Černé korále do aukce věnovala Anna Lišková, majitelka obchůdku Střípek štěstí ve Zlíně. Tento obchůdek se specializuje 
především na prodej korálků a komponentů pro výrobu bižuterie,  především od českých výrobců. V obchůdku si můžete také 
vyrobit vlastní bižuterii na některém z mnoha kurzů, které paní Anna pořádá. 
http://www.koralkyzlin.cz

Vyvolávací cena: 80 Kč
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9. Akvarel Probouzení
Obraz s názvem Probouzení vytvořila akademická malířka Věra Krumphanzlová. Obraz do aukce věnovali manželé Karla a Jiří 
Lažanští. Paní Věra mimo Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (VŠUP) studovala kaligrafii (nauka o písmu) a sumii (nauka o 
japonské tušové malbě). Podílela se na kresleném filmu, byla redaktorkou, kurátorkou výstav a mezinárodní ocenění získala 
za grafickou tvorbu - litografie, suchá jehla, serigrafie. Malířskou tvorbu představují olejomalba, pastel, akryl. 
http://www.krumphanzlova.cz
rozměr 7 x 7 cm, akvarel

Vyvolávací cena: 200 Kč
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10. Tulipánová taška v dárkovém balení a přáníčko
Soupravu Tulipánovou tašku v dárkovém balení a přáníčko věnovala do aukce Naděje Uherské Hradiště. V terapeutické dílně 
v Uherském Hradišti je mnoho klientů, kteří skvěle vyšívají. Vyšívání tašek, které jsou navíc praktickým dárkem, se ukázaly 
jako vhodný způsob pro procvičování jemné motoriky klientů. A byla to dobrá volba! Lidem se líbí a na jarmarku je kupují  
ve velkém. K tašce přísluší i ručně vyráběná krabička. 

Vyvolávací cena: 50 Kč
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11. Náušnice
Náušnice z korálků, laděné do fialova a modrošeda, do aukce věnovala paní Anna Lišková, majitelka obchůdku Střípek štěstí. 
Tento obchůdek se specializuje především na prodej korálků a komponentů pro výrobu bižuterie, a to především od českých 
výrobců. V obchůdku si můžete také vyrobit vlastní bižuterii na některém z mnoha kurzů, které paní Anna pořádá. 
http://www.koralkyzlin.cz/

Vyvolávací cena: 100 Kč
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12. Olej Fialky
Obraz Fialky věnovali do aukce Karla a Jiří Lažanští. Autorkou obrazu je akademická malířka Viktorie Chaloupková. Paní Vik-
torie říká: „Namalovala jsem louku a lihovar, pak lampu a třešně. Nedalo se na to koukat. Namalovala jsem dědka, sklenici, 
židli. Někomu se to líbilo a tak jsem mastila židle, sklenice, klece, taky jeřabiny a šachy. Odnesla jsem to do Díla. Stala jsem se 
malířkou.“ Autorka vystavuje v galeriích u nás i v zahraničí.  
Olej, sololit, rozměr: 15 x 15 cm

Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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13. Kniha Nejkrásnější nápady z přírodních materiálů
Knihu do aukce věnovala autorka Jana Svobodová. Jako umělkyně a lektorka v ní předkládá zajímavé originální nápady,  
kterými můžeme obohatit čas trávený s dětmi. Kniha obsahuje velké množství návodů a fotografií pro vaši kreativitu.

Vyvolávací cena: 130 Kč
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14. Barevný linoryt

Barevný linoryt věnovala do aukce autorka Mirka Němcová, která se převážně věnuje výtvarnému zpracování keramiky a lek-
torské činnosti. Součástí její tvorby jsou také linoryty a akvarely. V tomto případě se jedná o kombinaci obou technik.
rozměr: 29 x 29 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč
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15. Souprava Liqueur sklenic s karafou

Souprava sklenic Crystalite Bohemia ze Světlé nad Sázavou má moderní design. Soupravu věnoval do aukce wellness hotel 
AMBRA v Luhačovicích. Hotel nabízí přátelské prostředí nejen pro rodiny s dětmi, handicapované klienty a samozřejmě i jejich 
čtyřnohé miláčky, ale poskytuje také zázemí pro pořádání firemních školení a oslav. 
http://hotel-ambra.cz/

Vyvolávací cena: 450 Kč
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16. Soupravu hrnečků a ptáčků na podnose

Dva keramické hrnečky s motivem modré květiny a dva ptáčci na podnose do aukce věnovala Keramika U Kapličky, Lípa. V této 
dílně tvoří již od roku 1994 Radek a Jana Palánovi. Aby svým dílům zaručili vysokou pevnost a odolnost, vypalují je při velmi 
vysoké teplotě (1130 °C). S jejich výrobky se můžete setkat na nejrůznějších jarmarcích a trzích. 
http://keramika-lipa.cz/

Vyvolávací cena: 200 Kč
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17. Litografie Loď milenců

Obraz s poetickým názvem Loď milenců, dnes již zesnulého akademického malíře Jaromíra Skřivánka do aukce věnovali manželé Jiří a Karla Lažanští. Jaromír Skřivánek byl český malíř, grafik, 
ilustrátor, spisovatel, básník, překladatel a cestovatel. Vystudoval grafickou školu v Praze a poté získal stipendia v Anglii a v Indii. Měl 45 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. 
O umění říkával: „Tvůrčí umění je zrcadlením vášnivé lásky k životu. Je touhou po něčem, co nás přesahuje, co je mimo nás, ale co chceme pro sebe a pro druhé, pro svět, zpřítomnit. Vnitřní 
diktát nutící člověka, aby proměnil ve hmotu něco, co je nehmotné, co ho hřeje, povznáší i drtí. I bolest. Co nejsilněji hýbe člověkem.“
autorská litografie, 20 x 20 cm

Vyvolávací cena: 300 Kč
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18. Ručně zdobené tričko

Tričko věnovala do aukce Naděje Otrokovice. Je vyrobené technikou, které se říká savování. S touto technikou začali v Otroko-
vicích poměrně nedávno. Zpracování a vyzdobení záleží na složitosti přichystaného vzoru. Někdy musí pracovník pomoci např. 
s vystřižením drobounkých částí nebo přilepením. Samotné savování zvládají klienti sami a moc je to baví. Je to totiž jedna z 
mála činností, kde vidí výsledek své práce v poměrně krátkém čase.

Vyvolávací cena: 150 Kč
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19. Souprava keramiky

Souprava keramiky pochází z dílny keramičky Zuzany Králové. Zahrnuje svícen, menéžku, menší a větší vázu. Paní Zuzana 
pochází z Roztoků u Prahy. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bechyni, pracovala v Československých kera-
mických závodech i na archeologických výzkumech. Nyní vyrábí užitkovou keramiku - jak sama říká „trochu jinak, netradičně“. 
Soupravu  do aukce věnovali manželé Karla a Jiří Lažanští. 

Vyvolávací cena: 400 Kč
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20. Enkaustický obrázek

Obrázek vytvořili klienti Alzheimercentra Zlín v rámci svých aktivizačních činností. Základem je papír pro enkaustiku - což je 
znovuobjevená antická technika, obrázek ze staršího kalendáře, voskové pastelky a 3D lak. Při enkaustické technice je vosk 
nanášen horkou žehličkou na speciální papír. Obrázek věnovalo do aukce Alzheimercentrum Zlín.

Vyvolávací cena: 100 Kč
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21. Sklenění ptáčci

Dva sklenění ptáčci z hutně zdobeného skla v jemně fialové barvě mohou posloužit jako těžítko nebo doplněk do bytu. Ocenit 
u nich můžeme především ruční výrobu. Tyto skleněné předměty do aukce věnovala Střední uměleckoprůmyslová škola sklář-
ská ve Valašském Meziříčí. Své výtvory zde realizují i studenti Univerzity Tomáše Bati Designu skla Fakulty Multimediálních 
komunikací. O zušlechtění skleněných ptáčků se postaraly Karolína Pařenicová a Eva Wirthová.

Vyvolávací cena: 100 Kč
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22. Fotografie Akt

Fotografii Akt věnovala do aukce autorka Klára Stojaníková. Fotografie je vyrobena technikou kyanotypie a acrylu. Kyanotypie 
je historická fotografická technika, se kterou paní Klára ráda pracuje. 
http://klarinetka.cz
Rozměr: 30 x 22 cm

Vyvolávací cena: 500 Kč
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23. Aromalampa

Keramickou aromalampu věnovala do aukce autorka Jana Macečková. Autorka vyrábí keramiku ručně točenou a modelované 
výrobky z kameniny, dvakrát pálené s druhým výpalem na 1 200°C, což zaručuje kvalitu těchto výrobků a dlouhodobou užit-
nou hodnotu. Keramika bývá zdobena originálním rytým dekorem s květinovými, zvířecími a geometrickými motivy, v tomto 
případě geometrickými. Zajímavostí je, že její keramiku lze použít do mikrovlnné trouby i myčky nádobí.
http://www.janamaceckova.cz

Vyvolávací cena: 350 Kč
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24. Olej Vymezené území

Obraz Vymezené území věnovala do aukce sama autorka, akademická malířka Olga Vyleťalová. Paní Olga Vyleťalová proslula nejen svými oleji, ale především plakátovou tvorbou, za kterou 
obdržela mnohá ocenění doma i v zahraničí. Studovala u profesora K. Svolinského na VŠUP, soukromě pak u A. Kybala. Ve volné tvorbě se věnovala také knižní grafice a malbě. Užívá kolážové 
metody, kombinace fotografie a kresby v poetické vizi malířského realismu. Zúčastnila se kolektivních výstav filmových plakátů v mnoha městech doma i v zahraničí. Její díla jsou  zastoupena 
ve sbírkách GMU v Hradci Králové, GMU v Roudnici nad Labem, MG v Brně, Národního filmového ústavu v Praze a jinde.
olej, rozměr: 15 x 15 cm

Vyvolávací cena: 700 Kč
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25. Pletený košíček

Pletený košíček věnovala do aukce autorka Mirka Bachanová z Veselí nad Moravou. Paní Mirka krásné košíčky vyrábí ve svém 
volném čase pro radost svou a svých blízkých. Je ráda, že může přispět pro dobrou věc. 

Vyvolávací cena: 100 Kč
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26. Kočka – malba na kámen

Malovaný kámen s motivem kočky do aukce věnovala sama autorka Dana Slabyhoudová z Prahy. Paní Dana vždy toužila vy-
studovat výtvarnou školu. Osud tomu chtěl jinak, vystudovala střední oděvní průmyslovou školu. Láska k malování jí zůstala. 
Svůj sen začala realizovat teprve před pár lety. Svými díly se snaží dělat lidem radost. 

Vyvolávací cena: 100 Kč
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27. Šperk

Šperk do aukce věnovala autorka Jana Svobodová. Jedná se o minerál se slitinou cínu a stříbra. Přívěsek je zavěšen na kože-
ném proužku a má zapínání z chirurgické oceli. 

Vyvolávací cena: 380 Kč
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28. Olej Zrození

Autorkou obrazu je akademická malířka Olga Stárková. Do aukce věnovali Karla a Jiří Lažanští. Autorka tvoří především olejo-
malby a litografie. Olga Stárková vystavuje od r. 1981 své obrazy a grafiky v České republice i v zahraničí. Svými díly je zastou-
pena v českých galeriích a v soukromých sbírkách v České republice, Německu, Rakousku, Japonsku, Francii, Polsku a Švédsku. 
Vlastní malou autorskou galerii GALERIE/ATELIER, v Praze 9, Dolních Počernicích. Grafikami nebo obrazy Olgy Stárkové je 
možné dotvořit interiery kanceláří, hotelů, společenských místností.
olej, rozměr: 30 x 30 cm

Vyvolávací cena: 700 Kč
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29. Koupelové mýdlo a sůl

Soupravu Mýdlo  a sůl věnovala do aukce Naděje Otrokovice. U klientů jsou tyto produkty velmi oblíbené. Ač by se mohlo 
zdát, že výroba je jednoduchá, opak je pravdou. Jsou to výrobky, na kterých může spolupracovat více klientů. Odlévání horké 
mýdlové směsi do forem je jedna z nejnáročnějších činností. Balení výrobků vyžaduje jistou preciznost. Míchání soli je zase 
vhodné pro klienty, kteří mají problémy s jemnou motorikou. Jde o oblíbenou činnost, je totiž voňavá. Plnění solí do lahviček 
vyžaduje koncentraci, aby se sůl nerozsypala všude kolem. No a pečeť – to už je zase práce pro keramiky.

Vyvolávací cena: 50 Kč
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30. Olej Chrámy stromů

Obraz věnovali do aukce Karla a Jiří Lažanští. Autorkou je pražská malířka a výtvarnice, členka divadla Sklep Marcela Burdová. 
K malířství se dostala na DAMU, kde ji ovlivnil prof. Smutný. Vytváří nárhy pro divadlo, film, věnuje se pedagogické činnosti. 
Krajinomalba zůstala její srdeční záležitostí. Typické jsou senzitivně laděné krajiny. 
rozměr: 34 x 34 cm

Vyvolávací cena: 1 000 Kč
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31. Kniha Super máma

Knihu do aukce věnovala autorka Jana Svobodová. Jako umělkyně a lektorka v ní předkládá zajímavé originální nápady, který-
mi můžeme obohatit čas trávený s dětmi. Kniha obsahuje velké množství návodů a fotografií pro vaši kreativitu.  

Vyvolávací cena: 130 Kč
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32. Olej Sezame, otevři se

Obraz „Sezame, otevři se“ věnovala do aukce autorka akademická malířka Olga Vyleťalová. Paní Olga proslula nejen svými oleji, ale především plakátovou tvorbou, za kterou obdržela mnohá 
ocenění doma i v zahraničí. Studovala u profesora K. Svolinského na VŠUP, soukromě pak u A. Kybala. Ve volné tvorbě se věnovala také knižní grafice a malbě. Užívá kolážové metody, kom-
binace fotografie a kresby v poetické vizi malířského realismu. Zúčastnila se kolektivních výstav filmových plakátů v mnoha městech doma i v zahraničí. Její díla jsou  zastoupena ve sbírkách 
GMU v Hradci Králové, GMU v Roudnici nad Labem, MG v Brně, Národního filmového ústavu v Praze a jinde.
olej, rozměr: 15 x 15 cm

Vyvolávací cena: 700 Kč
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33. Akryl Vesmír

Obraz vesmírného prostoru věnoval do aukce autor, výtvarník Jaroslav Navrátil. 
akryl, rozměr: 50 x 70 cm

Vyvolávací cena: 200 Kč
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34. Kniha Zikmund a Hanzelka S tatrou kolem světa

Kniha autora Františka Emmerta uvádí průřez životem a dílem cestovatelů H + Z. Zajímavostí je, že obsahuje i dokumenty  
a fotografie, které nebyly dosud publikovány. Tento konkrétní výtisk je o to unikátnější, že je pány Zikmundem a Emmertem 
vlastnoručně podepsán, a to v den, kdy kniha byla oficiálně vydána a pokřtěna. Do aukce knihu, signovanou 7.11.2016, věno-
valy Miroslava Němcová a Jana Svobodová.

Vyvolávací cena: 450 Kč
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Slamová škola Paddardia

Slamová škola Paddardia stojí v jednom ze slamů v bengál-
ské Dháce. V tomto slamu žijí ti nejchudší z nejchudších. Lidé, 
kteří přišli do Dháky s nadějí na lepší život. Zde se však jejich 
naděje ztratila úplně. Rodiny žijí na pokraji bídy a děti se již 
od útlého věku musí podílet na rodinném rozpočtu. Rodinu 
často podporují žebráním, pouličním prodejem čaje, novin, 
květin atd. Aby zajistil lepší budoucnost rodin a především 
dětí, otevřel ve slamu Paddardia v roce 2012, český misionář 
MUDr. Milan Moskala školu. Díky finanční podpoře českých 
a slovenských sponzorů zde nyní studuje 123 dětí. Učí se zde 
bengálštinu, matematiku, angličtinu, nauku o zdraví, všeo-
becné znalosti a kreslení. O výuku se starají dvě učitelky – 
Joyanti Bain a Anjona Rani Das.

Výtěžek loňské charitativní aukce, byl použit na vytvoření lep-
ších studijních podmínek. V tomto roce se škola přestěhovala 
do nové zděné budovy. Děti zde mají k dispozici tři záchody 
a přístup k čisté pitné vodě. V učebnách jsou větráky a děti 
při studiu sedí na jednoduchých kobercích. Pronájem přitom 
zůstal téměř stejný. Díky sponzorům děti také začaly dostávat 
malou svačinu ve formě jednoho banánu denně. 

Výtěžek letošní aukce přispěje k ještě lepším podmínkám  
ve škole. Plánujeme dětem rozdávat jedno jednoduché va-
řené jídlo denně. Rodiny také velmi prosí o otevření 4. třídy,  
aby děti mohly ve studiu dál pokračovat a získaly více zna-
lostí. Pokud bude dostatek finančních prostředků, rádi by-
chom nakoupili pro děti zubní kartáčky, pasty, teplé ponožky  
na zimu a školní batohy pro děti, které je ještě nemají. 

Poděkování

Velmi děkujeme panu hejtmanovi MVDr. Stanislavu Mišákovi 
za poskytnutí záštity k 10. Vánočnímu koledování. Děkujeme 
dárcům, příznivcům a dobrovolníkům, zvláště pak manželům 
Lažanským za jejich významné příspěvky do aukce. Děkujeme 
spolupořadateli Nadaci Tomáše Bati za spolupráci a poskyt-
nutí krásných prostor. Děkujeme Zlatce Bartoškové a Jiřímu 
Toufarovi za hudební vystoupení. Děkujeme vegetariánské 
restauraci Prašád za občerstvení. 
Děkujeme také všem, kteří se aukce zúčastnili a podpořili tak 
provoz slamové školy v Bangladéši. 

Číslo účtu veřejné finanční sbírky pro Bangladéš je 
218288609/0300, v.s. 888. 

Kontakty:
Samari, z.s.
Burešov, 760 01 Zlín
tel.: + 420 577 012 084, mobil: + 420 777 808 777
e-mail: samari@samari.cz, www.samari.cz
IČO: 22671951  
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