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Milí přátelé, 
je mi ctí přivítat Vás na dnešním mimořádném večeru, jehož význam spočívá nejen  
ve společenské prestiži, ale také je pro nás charitativní událostí roku. Jsem si vědoma 
toho, že pro Vás bude těžké o osudech dětí, kterým pomáháme, číst.  Možná si ani ne-
dovedeme představit, jak náročné je tyto osudy žít a zvládat každodenní zátěž. Naše 
finanční pomoc nemůže vše změnit, dokáže však určité věci zjednodušit a přinést úlevu 
od některých starostí.
Ráda bych Vám také představila letošního partnera naší charitativní události, Nadaci 
Krása pomoci, kterou založila Taťána Gregor Brzobohatá. Příspěvek z dnešního plesu 
použijí na pomoc seniorům, aby prožívali důstojné stáří a byly naplňovány veškeré jejich 
potřeby. 
Odměnou za Vaši štědrost Vám bude nejen pocit, že nejste lhostejní. Díky našim donáto-
rům jsme opět získali řadu unikátních děl. Navíc letos můžete přispět jakoukoliv částkou  
a ten nejštědřejší z Vás dostane odměnou sadu šperků. Společně tak můžeme zase o něco 
málo změnit několik lidských osudů k lepšímu. 
                   Děkuji a přeji nezapomenutelné chvíle, Vaše  

                            Alice Tobiášová
           Ředitelka nadačního fondu Pro dětský smích

Vážení přátelé,
je skvělé, že se Ples jako Brno rozhodl podpořit vedle dětí také seniory. 
Nadace Krása pomoci pomáhá seniorům žít důstojný život v domácím 
prostředí. Důležitou oblastí je pro nás také mezigenerační propojení  
a spolupráce. Proto se těšíme také na spolupráci s nadačním fondem  
Pro dětský smích.

        Taťána Gregor Brzobohatá
Zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci



 
ADAM LOVAS, 8 LET

Adam letos chodí do 2. třídy a před rokem se v  podstatě podru-
hé narodil. Doplatil tehdy na svou dětskou neznalost a zvědavost.   
S bráškou vylili benzin do krbu, tak jak to viděli v pohádce. Ve vel-
mi kritickém stavu s popáleninami II. a III. stupně na 59 % těla za-
čal bojovat o život. Díky všem lékařům a veškerému zdravotnímu 
personálu Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno, Dětské 
nemocnici a také posádce záchranné služby JMK se jej podařilo za-
chránit. Přesto jeho dny stále nejsou tak radostné, jako dny jiných 

školáků. Po výuce spolu s maminkou vyjíždí z vesnice, kde bydlí, na rehabilitace, laser, kraniosakrální terapii  
a kontroly do FN Brno. Každodenně promazávají zjizvené plochy, protahují zkrácené jizvy. Rehabilitace  
a léčba jsou náročné nejen časově, ale také finančně. Proto jsme se rozhodli jej a jeho rodinu podpořit. 

DANIEL ŠTAMBERA, 13 LET 
Daniel chodí do sedmé třídy, rád plave a poslouchá bigbeat. Bohužel má rozsáhlé 
poškození mozku, které zasáhlo centra motoriky, psychiky a zraku, navíc je epilep-
tik. Sám nechodí a neumí sedět, ale s chodítkem a dopomocí ujde malou vzdálenost. 
Leze a s oporou se postaví, doma nebo ve známém prostředí se dobře orientuje. 
Těžké mentální postižení mu neumožňuje, aby vyjádřil své potřeby – hlad, žízeň, 
strach, bolest, chlad. Ale rád komunikuje řečí, které rozumí jen máma a pár nejbliž-
ších. Trpí permanentním neklidem a sebepoškozováním.
Daniel ke každodennímu životu potřebuje spoustu speciálních věcí – misky s pří-
savkou, speciální lžíce, na míru šitá body trička, ochranu kolen, pleny, nasvícení 
předmětů. Neobejde se ani bez mnohem dražšího vybavení, jako jsou speciální vo-
zíky, chodítka, ortézy a další. Řadu z těchto věcí pojišťovna neproplácí a pro rodinu 
tak vzniká velká finanční zátěž. Zkusme ji společně zmírnit. 

Komu letos pomůžeme? 



ELLA MARIE ÓNODI, 8 LET 
Ella je moc statečná holčička. Narodila se s  rozštěpem páteře, má za sebou vel-
mi náročnou operaci a spoustu práce na rehabilitaci. Bohužel ale tato vrozená 
vada nebyla jediná a její postižení je kombinované – ukázalo se, že trpí také va-
dou úplné ztráty sluchu. Šancí na to, aby Ella mohla slyšet, je operace kochleár-
ního implantátu, který stojí půl milionu korun. Pojišťovna tuto operaci zamítla  
a nepomohlo ani odvolání. Přesto je šance, že pokud se podaří sehnat prostředky, 
motolská nemocnice operaci realizuje. 
Ella nyní navštěvuje základní školu pro neslyšící a je jedničkářka. Vyniká velkou 
pílí, snahou a veselou povahou. Pokusme se jí společně vrátit sluch a odměňme tím 
její snahu a šikovnost. 

JAN MOKRÝ, 16 LET
Jan žije pouze s maminkou, která péči o něj věnovala život. Hlavní Janovou diagnó-
zou je atypický autismus, ADD a postkomoční syndrom. Jeho komunikace s okolím 
je komplikovaná, potřebuje neustálý doprovod a pomoc asistenta. Pravidelně jezdí 
na rehabilitaci, logopedii, psychologii, neurologii, alergologii a k dalším odborným 
lékařům. Jeho zdravotní stav však kolísá, navíc je alergik a celkově musí užívat hod-
ně léků. 
Janova maminka je velmi šikovná a se spoustou prací si doma poradí sama. Po havá-
rii koupelny však řadu měsíců neměla na opravy. Půjčila si proto peníze od babičky, 
pro niž to byly jediné úspory, a moc ráda by jí je co nejdříve vrátila. Jejich panelový 
byt by rovněž po třiceti letech užívání vyžadoval řadu vybavení, jako jsou radiátory, 
kvalitní matrace pro alergiky a další. Nyní máte možnost to s námi změnit. 



PAVEL BIZOŇ, 11 LET

Našemu Pavlíkovi je 11 let a na svůj věk si toho dost prožil. Ve třech letech jsme ho  
i s jeho mladší sestrou adoptovali. Byl to krásný a přítulný chlapec, který se všechno 
snažil naučit. V 5 letech začal pomalu ztrácet zrak a po mnoha vyšetřeních se zjistila 
genetická vada neurofibromatosis typ 1 s gliomy optikum. Začala léčba chemotera-
pií, trvala víc než rok. Zabrala, ale Pavlíkovi zůstal jen zbytek zraku na jedno oko. 
Za půl roku se Pavlíkovi přitížilo a na přešetření se zjistily další nádory na mozku 
(astrocytomy). Začala nová léčba, u které se Pavlíkův zdravotní stav začal zhoršovat. 
Měl velké bolesti, na které léky nezabíraly. Zjistil se osteosarkom v kostech. Dostával 
opiáty proti bolesti a začala intenzivní chemoterapie, která naštěstí zabrala. Pavlík   
je velký bojovník. Dnes má udržovací chemoterapii. Začal znovu chodit do školy, 
učí se také hrát na klavír. Užívá si chvíle s naší velkou rodinou. Jsme vděčni za po-

moc a za Pavlíka moc děkujeme. Příspěvek  bychom využili na tyflopomůcky, počítač s hlasovým výstupem  
a brýle s kamerkou, která rozpozná obličeje a přečte text. Na českém trhu je to novinka, kterou nehradí 
zdravotní pojišťovna. Můžete nám věřit, že si náš Pavlík tyto pomůcky zaslouží.

SOPHIA VÁLKOVÁ, 4 ROKY
Když byl Sophii rok a půl, začali si rodiče všímat, že něco není v pořádku. Po spoustě 
vyšetření u neurologů, psychologů a psychiatrů se konečně dospělo k diagnóze níz-
kofunkční autismus a lehká mentální retardace. Kvůli tomuto handicapu je holčička 
odkázaná na nepřetržitou péči rodičů. Ani ve svých čtyřech letech nekomunikuje, ne-
zvládá společnost cizích lidí, špatně spí a má velké problémy s příjmem potravy. I tak 
běžné úkony, jako je třeba nákup nebo procházka v parku, jsou se Sophií nemožné.
Bohužel situaci komplikuje i nemoc matky, která trpí velkými bolestmi následkem 
Bechtěrevovy choroby. Proto pomáhá s péčí o Sophii i otec, který pracuje z domu 
a svou práci přizpůsobuje chodu rodiny a péči. Peníze by rodině pomohly získat 
osobního asistenta, který by pravidelně docházel do rodiny a pomáhal s péčí o So-
phii. Válkovi by pořídili také edukační pomůcky.



 

KRISTÝNA KRKOŠKOVÁ, 3,5 ROKU 
Kristýnka se narodila s  řadou vrozených postižení, kterým se říká charge syn-
drom, což je komplexní syndrom zahrnující velké množství vrozených poruch 
(srdeční vady, poruchy zraku, sluchu, rovnováhy atd.) a vyžadující intenzivní lé-
čebnou péči, díky níž děti přežívají a mohou se dále vyvíjet.  Bohužel tato zátěž 
pro rodinu není jediná, maminka Kristýnky prodělala náročnou onkologickou 
léčbu a stále se potýká s velkou únavou a následky. Co jí síly stačí, věnuje se obě-
ma svým dětem. Kristýnka už nyní zvládá chodit za ruce a pouští se do prostoru. 
Sluch kompenzují sluchadla, zatím nemluví. Komunikuje s maminkou znakovou 
řečí, kterou se spolu učí. Pomozme jim k  tomu, aby se maminka mohla i nadále  
věnovat Kristýnce a aby rodina netrpěla nedostatkem prostředků. 

LUKÁŠ KUPKA, 5 LET 
Lukáš od narození trpí farmakorezistentní epilepsií, kvůli níž má těžkou mentální 
retardaci a zpomalení motorického vývoje. Je odkázaný na celodenní péči rodiny. 
Lukáškův zdravotní stav se i přes veškerou snahu lékařů stále zhoršuje a často pobý-
vá v nemocnici. Velmi by mu v jeho potížích pomohla postýlka se speciální úpravou 
a potřebuje také doplatek na dětský invalidní vozík Kudu, který pojišťovna hradí 
pouze z části. Nyní můžeme jeho rodině tato přání splnit. 

SÁRA HRONOVÁ, 15 LET    
Sára dostala jako desetiměsíční vysokou horečku a upadla do bezvědomí. Násled-
kem tohoto trpí středně těžkou mentální retardací, epilepsií, atypickým autismem 
a postižením jemné i hrubé motoriky. Spoustu věcí běžných pro jiné zatím stále ne-
zvládne, ale pracuje na sobě.  Je pro ni těžké vypořádat se se světem kolem sebe, 
bere léky na různé fobie (z prostoru, lidí, hluku...). Je však velmi učenlivá a statečná. 
Pomozme Sáře získávat další dovednosti, díky nimž bude postupně samostatnější  
a jednou třeba dokáže bydlet v chráněném bydlení. 



Program dražby:

1. VEČERNÍ ŠATY NAVRŽENÉ LIBĚNOU ROCHOVOU
150 000 Kč /  začínáme na 50 000 Kč  /  příhozy po 10 000 Kč 

 

2. KŘIŠŤÁLOVÝ OTISK DLANĚ FRANCOUZSKÉHO HERCE, REŽISÉRA 
A VINAŘE PIERRA RICHARDA, DOPLNĚNÝ JEHO PODPISEM

100 000 Kč  /  začínáme dražit na 50 000 Kč  /  příhozy po 10 000 Kč
 

3. PÁR LUXUSNÍCH HODINEK (ON A ONA)  
OD SPOLEČNOSTI PROKOP & BROŽ 

170 000 Kč  /  začínáme dražit na 50 000 Kč  /  příhozy po 10 000 Kč
 

4. SVÍTIDLA LASVIT Z KOLEKCE TAC TILE  / BY ANDRÉ FU  
335 000 Kč  /  začínáme dražit na 150 000 Kč  /  příhozy po 10 000 Kč  

 

5. PETR KVÍČALA, ŽIVOT JE PLES (JAKO BRNO), OLEJ NA PLÁTNĚ
350 000 Kč  /  začínáme na 150 000 Kč  /  příhozy po 10 000 Kč 

 

6. SAFFRON, LUXUSNÍ POSTEL AUTHENTICA
424 000 Kč  /  začínáme na 150 000 Kč  /  příhozy po 10 000 Kč

 

 



Co dražíme?

 
1. VEČERNÍ ŠATY NAVRŽENÉ LIBĚNOU ROCHOVOU
Hodnota: ............................................ 150 000 Kč
Začínáme dražit na:............................   50 000 Kč
Přihazujeme po:..................................   10 000 Kč

Tyto večerní šaty budou realizovány speciálně na míru těla i duše výherkyně. 
Získává návrh šatů vytvořený přímo Liběnou Rochovou a dále látku, šití a su-
pervizi návrhářky. 
 
Autorka: Oděvní designérka Liběna Rochová je známá nejen svými zajíma-
vými sezónními kolekcemi, ale také vytříbeným citem pro uměleckou stránku 
oděvní tvorby. Věnuje se však také kostýmní, divadelní a filmové tvorbě a de-
signu šperků. Svou značku Studio LR založila v roce 1999 a formou přehlídek 
a výstav se nesčetněkrát prezentovala doma i za hranicemi, například v Paří-
ži, Londýně, Vídni, Düsseldorfu, New Yorku, Los Angeles, Bombaji či Dillí.  
V roce 2015 zvítězila v soutěži Czech Grand Design v kategorii Designér roku.  
V současné době je vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze. Je jedinou nositelkou profesorského titulu ve svém 
oboru.  
 

 
 



2. KŘIŠŤÁLOVÝ OTISK DLANĚ FRANCOUZSKÉHO HERCE, REŽISÉRA 
    A VINAŘE PIERRA RICHARDA, DOPLNĚNÝ JEHO PODPISEM
Hodnota: ............................................ 100 000 Kč
Začínáme dražit na:............................   50 000 Kč
Přihazujeme po:..................................   10 000 Kč

Při návštěvě Pierra Richarda v Praze vznikly tři otisky.  Jeden má samotný Pierre, druhý zůstane vystaven v Muzeu 
křišťálových doteků  a poslední můžete získat právě Vy.

Autor: Nadace Krása pomoci za deset let činnosti podpořila projekty neziskových organizací, kte-
ré pomáhají seniorům, částkou přesahující 30 milionů korun.  Zabývá se programy domácí péče o seniory 
a dobrovolnickými programy po celé České republice. Nadace také vede vlastní unikátní projekt, který se jmenuje 
„Doma bez obav“. Jeho cílem je zajistit důstojný život seniorů ve vlastní domácnosti co nejdéle. 



3. PÁR LUXUSNÍCH HODINEK (ON A ONA) 
    OD SPOLEČNOSTI PROKOP & BROŽ
Hodnota: ........................................... 170 000 Kč
Začínáme dražit na:............................  50 000 Kč
Přihazujeme po:..................................  10 000 Kč

Unikátní párové náramkové hodinky limitované edice. Vynikají promyšleným designem, 
ergonomií a řadou precizních detailů.  Jejich majitel získá gravírování s vlastními jmény 
a názvem charitativní události. 
Výrobce: Specifi kem fi rmy je kompletní vlastní výroba. Díky tomu může vlastní fantazii 
použít také zákazník a v maximální míře se stát spolutvůrcem svých hodinek. Může mě-
nit jejich materiálové, technické i tvarové parametry. Budoucí majitel ovlivní vše, včetně 
kompletního designu, který může zahrnovat i vývoj úplně nového mechanismu hodin-
kového strojku a alternativních způsobů zobrazování času. Nejčastěji se přizpůsobuje ba-
revné provedení a grafi ka číselníku, tvar ručiček, různé druhy dekorativních metalizací 
a provedení kožených řemínků. 
 

 4. SVÍTIDLA LASVIT Z KOLEKCE TAC TILE  / BY ANDRÉ FU
Hodnota: ............................................    335 000 Kč
Začínáme dražit na:............................ 120 000 Kč
Přihazujeme po:..................................   10 000 Kč

Unikátní designový interiérový prvek, spojující precizní provedení a špičkový design, 
vznikl ve spolupráci se světově známým studiem André Fu z Hongkongu. Modernisticky 
pojatý skleněný blok je volně inspirován čínskými kachlovými střechami a trojúhelní-
kový tvar pak věhlasnou výškovou budovou Flatiron na Manhattanu. Sklo je vyrobené 
kombinací ručních technik a moderních technologií. Designový celek dotváří použití 
kovů, jako je eloxovaný bronz. 
Výrobce:  Mladá a progresivní česká společnost inspiruje svět svými skleněnými in-
stalacemi na zakázku i unikátními kolekcemi svítidel a skla. V posledních letech přilá-
kal Lasvit mnoho světově uznávaných tvůrců, které nekonvenční designová fi rma zaujala. 
Nezapomenutelné kolekce vytvořil Lasvit ve spolupráci s hvězdami, jako jsou Campana 
Brothers, Kengo Kuma, Yabu Pushelberg, Nendo nebo Ross Lovegrove. Už od založení 
v roce 2007 se Lasvit drží své vize: přinášet krásu, štěstí a kus Česka zákazníkům z celého světa. 
 

/ Step 8 Electrical wiring should be carried out by 
qualifi ed technician to prevent any damage to health or 
property.

Connect the power cables (M) in the screw terminal 
(K) according to the detail C: Press the clip above the 
corresponding aperture and insert the cable. Secure the 
cable by releasing the clip. Pull the cable carefully to test 
it is properly fi xed.

/ Step 9 Pull the ceiling covering (B) up to the ceiling. Make 
sure all cables are loose inside the covering. Make sure one of 
the sideboards (N) of the inner covering (C) is placed against 
the ceiling covering adjustment screw. Secure the ceiling 
covering with the adjustment screw turning it clockwise. Pull 
the covering carefully to test it is properly fi xed.  

/ Step 10 Pull the adjusting cylinder (D) and the top glass 
piece (G) up along the wire. Hold them at this height and 
screw the bulb (L) in the socket placed in the glass piece 
holder (E) clockwise. Use the E27 bulb with the following 
specifi cations: max. 40W, 230V AC.

The manufacturer shall not be held responsible for improper 
function when other light source is used.

Then place the glass piece (O) on the glass piece holder rod.

/ Step 11 Carefully pull down the top glass piece (G) on the 
lower glass piece (O). Make sure the top glass piece is properly 
fi tted. Lower the adjustment cylinder (D) on the top glass piece 
and fi x it by tightening the adjustment screw clockwise.  

© LASVIT s.r.o. / Komunardů 894/32 
170 00 Prague 7 / Czech Republic 

In case you need any assistance or have 
any suggestion, please contact us at
www.lasvit.com
 

Light source replacement /

All light sources can be supplied by 
the manufacturer Lasvit s.r.o.

Replacement of the bulb should be 
carried out by qualifi ed technician 
to prevent any damage to health or 
property.

Before starting installation make 
sure the power to the lighting 
fi xture is switched OFF and secured 
against unauthorized, negligent or 
accidental switching on.

The bulb can be very hot so wait at least 10 minutes until it has 
cooled down and there is no risk of injury.

Remove lower glass part before changing the bulb.

Untie the adjustment screw on the adjustment cylinder (D) 
anticlockwise. Pull the top glass piece (G) with the adjustment 
cylinder up along the wire. Hold the top glass piece. Remove the 
lower glass piece (O) from the glass piece holder (E). Unscrew the 
faulty bulb (L) anticlockwise. Use the E27 bulb with the following 
specifi cations: max. 40W, 230V AC.

The manufacturer shall not be held responsible for improper 
function when other light source is used.

Having the bulb replaced, fi t the lower glass piece and carefully 
lower the top piece on it. Make sure the top piece is properly 
fi tted. Carefully lower the adjustment cylinder and tighten the 
adjustment screw of the adjustment cylinder to secure the glass 
parts against any movement. 
Plug in the light again.

The fi xture was designed and manufactured by /
Lasvit s.r.o. / Komunardů 32 / 170 00 Praha 7 / Czech Republic 
T +420 481 120 810 /  F +420 481 120 622 / E lasvit@lasvit.com
www.lasvit.com

Never dispose of this product in mixed municipal waste, it must 
be submitted at the designated disposal installation. 
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 5. PETR KVÍČALA, ŽIVOT JE PLES (JAKO BRNO),    
     OLEJ NA PLÁTNĚ
Hodnota: ............................................ 350 000 Kč
Začínáme dražit na:............................ 150 000 Kč
Přihazujeme po:..................................   10 000 Kč

Dílo vzniklo speciálně pro příležitost Plesu jako Brno a bude zde poprvé  
veřejně prezentováno. 
 
Autor: Petr Kvíčala patří k významným osobnostem české abstraktní malby. Objevil, že ornament může být velice 
nosným postmoderním tématem obrazu - vtahuje nás ke kulturám vzdáleným v čase nebo prostoru, ale také k naší 
domácí kultuře lidové. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let byl Petr Kvíčala průkopníkem v objevování  
a prosazování ornamentu jako jedinečného fenoménu – věnoval se malbě v době, kdy se velmi důrazně prosazo-
vala nová média. Ve své generaci se tak významně zasloužil o akceptování estetické kvality jako neodmítnutelné 
složky výtvarného poselství. Podílel se také na několika architektonických projektech, kde spolupracoval s vý-
znamnými českými i zahraničními architekty. Věnuje se také lektorské a pedagogické činnosti na Fakultě výtvar-
ných umění VUT v Brně,  kde vede malířský ateliér. 
 

6. SAFFRON, LUXUSNÍ POSTEL AUTHENTICA 
 
Hodnota: ............................................ 424 000 Kč
Začínáme dražit na:............................ 150 000 Kč
Přihazujeme po:..................................   10 000 Kč 

Luxusní postel Saffron Authentica je prémiový model společnosti Saffron Beds. 
Je to třísložková kontinentální postel vyráběná výhradně z přírodních mate-
riálů. Velikost dražené postele činí velkorysých 210 × 210 cm a váha přesahuje 
300 kg. Díky tomu je postel stabilní, také ideálně vysoká a poskytuje oprav-
du mimořádný komfort. Díky několika tisícům taštičkových švédských pružin  
a mnoha vrstvám bavlny, vlny, kašmíru a koňských žíní se v ní každá noc stává zážitkem. 
Výrobce: Společnost Saffron Beds je prestižní slovenský výrobce značkových kontinentálních postelí a sídlí v Košicích již 
od roku 2008. Zde se tým nejlepších řemeslníků dlouhé hodiny věnuje zhotovení každé postele, aby do posledního detailu 
odpovídala i těm nejnáročnějším představám každého zákazníka. Výrobní postupy se neustále zdokonalují, ale jedno 
zůstává – postele jsou vyráběny výhradně ručně a z nejkvalitnějších, čistě přírodních materiálů. Saffron Beds se již stala 
synonymem komfortního a především zdravého spánku. O kvalitě jejích výrobků se můžete přesvědčit v showroomu 
Saffron Brno, který je otevřený již sedmým rokem, a také v Saffron Praha, který naleznete v Karlíně na Praze 8.




