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Vážení přátelé,
vítáme Vás na 26. aukci uměleckých děl, dárkových věcí a také výrobků dospělých se
speciálními potřebami v prostorách Kavárny Obecního domu v Praze. Na předchozích
aukcích se nám především Vaší zásluhou podařilo získat 4 558 744 Kč. Finanční částky
byly vždy věnovány na aktuální potřeby jednotlivých škol a zařízení seskupení Slunce.
Výtěžek letošní aukce bude využit na aktivity Nadačního fondu Slunce pro všechny.
V průběhu aukce budou draženy dary od firem a osobností z uměleckého a veřejného
života. Věříme, že prožijete příjemný předvánoční večer a vydražená díla udělají radost
Vám i Vašim blízkým.
Děkujeme za pomoc všem, bez kterých by se tato aukce nemohla uskutečnit.

Jiří Tichý
jednatel
NDP CZ s.r.o.

Jaroslav Novák
spolumajitel společnosti
Vyšehrad 2000 Group

Více se o činnosti zařízení Slunce dozvíte na webu
www.slunce.info nebo na fb.com/slunceinfo

Jaroslav Dvořák
předseda správní rady
Nadačního fondu
Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny
Pražská 118, 273 51 Kyšice

Obrázek Slunečnice / 1
Obrázek Slunečnice od výtvarnice
Jany Mikitové, která chce svými obrazy lidem přinášet radost.
Velikost 26 x 20 cm.

Název / číslo:
Obrázek Slunečnice / 1
Autorka: Jana Mikitová
Cena: 1 000 Kč
Věnovala autorka
3

Adventní věnec zlatý
a kalendář / 2
Adventní věnec připravili do aukce zaměstnanci a obyvatelé Domova dobré
vůle Slunce v Nouzově. V domově žijí lidé
s těžšími hendikepy, pro které zajišťujeme
24 hodinovou péči.
Spolu s věncem vydražíte i stolní kalendář
Slunce pro rok 2022 s mnoha krásnými
fotografiemi žáků školy Slunce a známých
osobností.

Název / číslo:
Adventní věnec zlatý a kalendář / 2
Cena: 600 Kč
Věnoval Domov dobré vůle Slunce
4

Vstupenky
do Divadla Bez zábradlí I. / 3
Hra, která se zvrtla, popis této mysteriózní komedie se dá jen těžko vyjádřit slovy, neboť je to smršť nepředvídatelných situací, se
kterými se herci pokoušejí vyrovnat zoufalou snahou dovést představení do konce. Divadlo se rozhodlo uvést drama o mysteriózní vraždě z r. 1920, ale jak titul napovídá, všechno, co se mohlo
pokazit, se pokazilo… Hra je již několik let absolutním
trhákem londýnského West Endu. V roce 2015 získala
ocenění „Olivier Award for Best New Comedy“.
Vstupenky jsou na 6. ledna 2022.
S Divadlem Bez zábradlí spolupracujeme mnoho let
a společně pořádáme různé akce.

Název / číslo:
Vstupenky do Divadla Bez zábradlí I. / 3
Cena: 1 000 Kč
Věnovalo Divadlo Bez zábradlí
5

Dřevěný anděl I. / 4
Nádherný dřevěný anděl, který vás bude
po celý příští rok ochraňovat.

Název / číslo:
Dřevěný anděl I. / 4
Cena: 1 500 Kč
Věnoval Nadační fond Slunce pro všechny
6

Litografie Zdenky Burgetové / 5
Originální barevná číslovaná signovaná litografie malířky a grafičky Zdenky Burgetové.
Signovaná a datovaná vpravo dole.
Malířka je již mnoho desetiletí renomovanou
osobností naší výtvarné scény. Je všestrannou umělkyní, zabývající se malbou různorodými technikami. Její lyrické obrázky nás
přenášejí do jiného světa, do světa citu, vědění a barevného okouzlení.
Litografie, 1995, č. 7/120.
Velikost 64 x 52 cm.

Název / číslo:
Litografie Zdenky Burgetové / 5
Autor: Zdenka Burgetová
Cena: 2 500 Kč
Věnovala MUDr. Věra Urbánková
7

Obraz Jen si mě vyfoť / 6
Ladislav Jirotka je vyučený knihkupec a dlouhé roky byl šéfem jednoho malého pražského knihkupectví. Nyní je z něho spokojený
malující kavárník - mimochodem na skvělou
kávu z jeho kavárny Liberica Café byste si
měli zajít.
Fixkovou velmi precizní kresbou, až z 8000
miniaturních čtverečků na jedné čtvrtce,
tvoří barevné mozaiky s náměty většinou cizokrajných zvířat v imaginárních krajinách.
Do aukce pro Slunce věnoval obraz Jen si mě
vyfoť, velikost 54 x 44 cm.

Název / číslo:
Obraz Jen si mě vyfoť / 6
Autor: Ladislav Jirotka
Cena: 2 000 Kč
Věnoval autor
8

Textilní andělky a kalendář / 7
Dvě originální textilní andělky, které pro aukci ušili
v dílně Slunce. Na výrobě
se podíleli uživatelé se
speciálními potřebami,
které touto dražbou podpoříme.
Součástí této položky je
nástěnný kalendář Slunce pro rok 2022.

Název / číslo:
Textilní andělky a kalendář / 7
Cena: 600 Kč
Věnovalo Centrum služeb Slunce všem
9

Originální náušnice / 8
Náušnice navrhla a vyrobila Veronika
Vosmíková, studentka 1. ročníku Přírodovědecké fakulty, Plzeň. Vydražte pro
Vaší ženu tento krásný, originální, ručně vyrobený šperk. Udělejte jí radost
třeba k Vánocům, nebo jen tak.

Název / číslo:
Originální náušnice / 8
Autor: Veronika Vosmíková
Cena: 1 500 Kč
Věnovala Jarmila Divišová
10

Vánoční talíř / 9
Jiří Laštovička patří mezi přední české keramiky, v jejichž tvorbě se stal dominantním
materiálem porcelán. Víc než třicet let se
zabývá designem porcelánových výrobků.
Vytvořil porcelán pro prezidenta Václava Havla na Pražský hrad a mnoho dalších
významných zakázek. Neznámou v Česku
je jeho tvorba pro zahraniční firmy, kterou
realizoval v Porcele Plus, navrhoval také pro
firmu Pierre Cardin a další.
Do aukce pro Slunce věnoval Jiří Laštovička vánoční talíř, který je letos vyráběn podle
jeho návrhu v porcelánce v Dubí. Jedná se
o limitovanou sérii s certifikátem určenou
pouze pro Vánoce roku 2021.
Talíř je zabalen v originální krabici. Jedná se
o desertní talíř vel. 19 cm. s číslem výrobku.

Název / číslo:
Vánoční talíř / 9
Autor: Jiří Laštovička
Cena: 4 000 Kč
Věnoval autor
11

Dárkový balíček
s porcelánem I. / 10
Nádherný vánoční
balíček s keramikou
a dalšími dekoracemi.

Název / číslo:
Dárkový balíček s porcelánem I. / 10
Cena: 2 500 Kč
Věnovali manželé Milatovi
12

Soška Hlava / 11
Akademická malířka Renáta Kaiserová se věnuje snad celému spektru výtvarného umění,
v němž je zastoupena grafika, malba, sochařství z kamene (opuky a pískovce), tvorba kožených šperků aj. Vytvořila několik desítek
ilustrací a kresebných návrhů obálek na knihy.
Výška cca 30 cm.

Název / číslo:
Soška Hlava / 11
Autor: Renáta Kaiserová
Cena: 4 000 Kč
Věnovali manželé Gomolovi
13

Skleněné sluníčko / 12
Johana Kaufmanová, se věnuje umělecké práci se sklem od roku 2000. Její
svícny, dekorace a mísy vznikají tavením
skla ve sklářské peci do ručně vyrobených forem a následnou dekorací sklářskými barvami, kovy, zlatem a platinou
nebo tavením několika vrstev skel probarvovaných kovy.
V aukci nabízíme sluníčko z limitované
série z ateliéru Johany Kaufmanové.

Název / číslo:
Skleněné sluníčko / 12
Autorka: Johana Kaufmanová
Cena: 500 Kč
Věnoval Nadační fond Slunce pro všechny
14

Slunce stále / 13
Helena Leisztner Kroftová je malířkou, fotografkou a oděvní návrhářkou v jedné osobě,
prezentující svou tvorbu prostřednictvím
vlastní multimediální Art fashion show jak
v České republice, tak především v zahraničí. Za celoživotní uměleckou činnost a filantropii obdržela cenu Marian Adair.
Umělkyně se věnuje také uměleckému porcelánu v rámci 1. Národního projektu pro
Art EXPO Dubai.
Obrazy prodává mimo ČR za vysoké částky, její poslední výstavy se zúčastnil i herec
Orlando Bloom.
Helena Leisztner Kroftová podporuje Slunce na aukcích pravidelně už velice dlouho.
Do aukce paní Leisztner Kroftová věnovala svůj originální Exteriérový obraz z cyklu
Colours of Woman.
Šířka 65 cm.

Název / číslo:
Slunce stále / 13
Autorka:
Helena Leisztner Kroftová
Cena: 3 000 Kč
Věnovala autorka
15

Vstupenky na Cimrmana
a kalendář DJC I. / 14
Vstupenky do vždy vyprodaného Žižkovského divadla Járy Cimrmana. A na jaké představení to bude? Nechte se překvapit. Zaručit ale
můžeme, že to bude stát za to.
Součástí této položky je i kalendář Divadla
Járy Cimrmana na rok 2022.

Název / číslo:
Vstupenky na Cimrmana
a kalendář DJC I. / 14
Cena: 1 000 Kč
Věnovalo Divadlo Járy Cimrmana
16

Látkový sněhulák
a kalendář Slunce / 15
V aukci nabízíme 60 cm vysokého sněhuláka,
který se zrodil v dílně Slunce. Na jeho výrobě se
podíleli lidé s hendikepy. A právě je podpoříte,
když si sněhuláka vydražíte.
Součástí položky je i charitativní kalendář Slunce pro rok 2021, který vznikl díky operní pěvkyni
Lucii Silkenové.

Název / číslo:
Látkový sněhulák
a kalendář Slunce / 15
Cena: 1 000 Kč
Věnovalo Centrum služeb
Slunce všem
17

Skleněné andělky / 16
Dvě skleněné andělky ze sklářské
ho ateliéru Johany Kaufmanové.

Název / číslo:
Skleněné andělky / 16
Autor: Johana Kaufmanová
Cena: 600 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny
18

Balíček Ryor I. / 17
Česká kosmetika s přírodními extrakty
RYOR nabízí široký sortiment výrobků
ošetřujících pleť a tělo, najdete u nich
i profesionální řadu pro kosmetické
salony. Firma byla založena v roce
1991 a dodnes je rodinnou firmou,
která si zakládá na svém záměru vyrábět vysoce kvalitní produkty za přijatelnou cenu.
S Nadačním fondem Slunce pro
všechny spolupracuje firma Ryor téměr od svého založení a stala se jeho
významným podporovatelem.

Název / číslo:
Balíček Ryor I. / 17
Cena: 2 500 Kč
Věnovala firma Ryor

Dražený balíček bude dárkově zabalen.
Můžete si ho prohlédnout v den aukce
od 17 hodin na galerii kavárny Obecního domu.

19

Svěrákova kniha a kostým / 18
Zděněk Svěrák věnoval do aukce
svou knihu Povídky jedna báseň.
Kniha bude mít věnování přímo
od samotného slavného autora.
Laskavý humor a životní nadhled Zdeňka Svěráka je vždy
pohlazením po duši. Není tomu
jinak ani ve zcela nových povídkách, které jsou vydávány u příležitosti autorova významného
životního jubilea.
Spolu s knihou můžete vydražit
i naprostý unikát. Původní Svěrákův kostým ze hry Cimrman
v říši hudby.

20

Název / číslo:
Svěrákova kniha a kostým / 18
Cena: 3 000 Kč
Věnovalo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Káva a kalendář DJC / 19
Špičková snídaňová káva, která nastartujte váš den. Tradiční italská směs arabiky
a robusty ve vyváženém poměru.Enzo
Bencini je značka nové řady premiových
káv postavených na tradičním italském
pražení, které neznamená jen samotnou
hloubku, repektive tmavost, ale také způsob, jakým italští pražiči postupují.
Spolu s kávou si vydražíte kalendář Žižkovského divadla Járy Cimrmana.

Název / číslo:
Káva a kalendář DJC / 19
Cena: 600 Kč
Věnoval Nadační fond Slunce pro všechny
21

Obraz Slunečnice / 20
Obraz malířky Jany Mikitové. Jedná se
o olej na plátně, veliký 70 x 50 cm.

Název / číslo:
Obraz Slunečnice / 20
Autor: Jana Mikitová
Cena: 1 500 Kč
Věnovala autorka
22

Knihy herců Čepelky
a Bruknera / 21
Kdo by neznal herce Divadla
Járy Cimrmana Miloně Čepelku a Petr Bruknera! Právě jejich
knihy si můžete vydražit v naší
aukci.

Název / číslo:
Knihy herců Čepelky
a Bruknera / 21
Cena: 2 500 Kč
Věnoval Žižkovské divadlo
Járy Cimrmana
23

Vstupenky
do Divadla Bez zábradlí II. / 22
Legendární jazzový muzikál v jedinečném provedení Divadla Bez zábradlí.
Vítejte v proslulém berlínském kabaretu Kit Kat
Klub, místě, kde všechny trable hodíte za hlavu!
Venku proslulá dekadentní dvacátá léta dospěla
ke svému konci, ale uvnitř se nepřestává tančit.
Vypadá to na bezstarostný milostný příběh – ale
dějiny neodvratně dospěly k létům třicátým a zanedlouho se veškeré moci v zemi chopí nacisté.
Vstupenky jsou na 21. ledna 2022.

Název / číslo:
Vstupenky do Divadla Bez zábradlí II. / 22
Cena: 1 000 Kč
Věnovalo Divadlo Bez zábradlí
24

Adventní věnec červený
a andělky / 23

Adventní věnec, který pro aukci vyrobili lidé
se speciálními potřebami ze Slunce. Věříme,
že se Vám líbí. Společně s ním si můžete vydražit dvě andělky, na jejichž ušití se podíleli
naši uživatelé. A ti Vám přejí krásné Vánoce!

Název / číslo:
Adventní věnec červený a andělky / 23
Cena: 600 Kč
Věnoval Domov dobré vůle Slunce
25

Vstupenky na Cimrmana
a kalendář DJC II. / 24
Vstupenky do vždy vyprodaného Žižkovského
divadla Járy Cimrmana podruhé. I tentokrát Vás
s názvem představení budeme napínat. Nechte
se překvapit. Bavit se budete určitě, to víme!
Součástí této položky je i kalendář Divadla Járy
Cimrmana na rok 2022.

Název / číslo:
Vstupenky na Cimrmana
a kalendář DJC II. / 24
Cena: 1 000 Kč
Věnovalo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
26

Obraz Carmen / 25
Světlana Žalmánková je výtvarná umělkyně expresivní a dynamické malby, ilustrující její bezprostřední pocity. Svoji práci ztvárňuje technikou akrylu. Vychází z impresionismu, obdivuje
A. Renoira a E. Degasse. Ve své tvorbě se zabývá
malbou obrazů a grafikou.

Název / číslo:
Obraz Carmen / 25
Autorka: Světlana Žalmánková
Cena: 9 000 Kč
Věnovala autorka
27

Textilní dekorace, kalendář
a dvě láhve vína / 26
Textilní dekorace ušité v dílně Slunce.
V rámci našich služeb nabízíme uživatelům širokou škálu činností, jejichž
cílem je rozvoj pracovních návyků
a dovedností.
Součástí položky je i kalendář Slunce
pro rok 2022, který vznikl pod taktovkou operní pěvkyně Lucie Silkenové,
a dvě láhve francouzské vína.

Název / číslo:
Textilní dekorace, kalendář
a dvě láhve vína / 26
Cena: 1 200 Kč
Věnovalo Centrum služeb Slunce všem
28

Medový balíček / 27
Za medovinou George Bee stojí Jiří Bartoš, medovinař a včelař z Ptic. Jeho medovina George Bee navazuje na bohatou
historii medoviny a oživuje její slávu.
V nejprestižnější celosvětové degustační soutěži Mazer Cup International 2018
v americkém Coloradu získala 1. místo
v kategorii komerčních výrobců v sekci
sladkých kořeněných medovin.
Balíček je doplněn o medové výrobky
z chráněné dílny Slunce.

Název / číslo:
Medový balíček / 27
Cena: 1 000 Kč
Věnoval Nadační fond Slunce pro všechny
29

Dárkový balíček
s porcelánem II. / 28
Nádherný vánoční balíček s keramikou a dalšími dekoracemi.

Název / číslo:
Dárkový balíček s porcelánem II. / 28
Cena: 2 500 Kč
Věnovali manželé Milatovi
30

Porcelánové ozdoby / 29
Druhým uměleckým dílem, které
do aukce věnoval přední český keramik Jiří Laštovička, je kolekce nádherných porcelánových ozdob.

Název / číslo:
Porcelánové ozdoby / 29
Autor: Jiří Laštovička
Cena: 2 500 Kč
Věnoval autor
31

Obraz Sára roste / 30
Výtvarnice Galina Miklínová se
zabývá jak filmovou tvorbou,
tak knižními ilustracemi. Stojí
za známou knihou a filmem
Lichožrouti. Za knihu spolu
s autorem získala cenu Kniha
desetiletí pro děti a mládež.
V naší aukci si můžete vydražit
její obraz Sára roste.

Název / číslo:
Obraz Sára roste / 30
Autorka: Galina Miklínová
Cena: 3 000 Kč
Věnovala Eva Papoušková
32

Balíček Ryor II. / 31
Druhý balíček, který
do aukce věnovala česká
kosmetická firma RYOR.
Nechte svou pleť hýčkat kvalitní kosmetikou.
V balíčku najdete jak
kosmetiku pro NI, tak
výrobky pro NĚHO.

Název / číslo:
Balíček Ryor II. / 31
Cena: 2 500 Kč
Věnovala firma Ryor

Dražený balíček bude dárkově zabalen.
Můžete si ho prohlédnout v den aukce
od 17 hodin na galerii kavárny Obecního domu.
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Obraz Filuta / 32
Nabízíme Vám druhý z obrazů
Ladislava Jirotky, který vznikl
fixkovou kresbou.
Velikost 54 x 44 cm.

Název / číslo:
Obraz Filuta / 32
Autor: Ladislav Jirotka
Cena: 2 000 Kč
Věnoval autor
34

Vstupenky na Cimrmana
a kalendář DJC III. / 33
Cimrmanovský kalendář a vstupenky
do aukce věnovalo prostřednictvím Marka Šimona Divadlo Járy Cimrmana, které
s Nadačním fondem Slunce pro všechny
spolupracuje již od dob začátku přátelství fondu s panem Ladislavem Smoljakem. Ten je i čestným předsedou fondu
in memoriam.

Název / číslo:
Vstupenky na Cimrmana
a kalendář DJC III. / 33
Cena: 1 000 Kč
Věnovalo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
35

Pozlacený keramický betlém / 34
Betlém je od keramičky
Inky Urbanové a navodí tu
nejlepší atmosféru Vánoc.

Název / číslo:
Pozlacený keramický betlém / 34
Autor: Inka Urbanová
Cena: 1 500 Kč
Věnoval NF Slunce pro všechny
36

Kniha Sára Kalamita / 35
Kniha autorky Evy Papouškové Sára Kalamita je
další položkou v naší aukci. Eva Papoušková je
známá česká spisovatelka, scénáristka a překladatelka.
Sára rozhodně není obyčejná holčička. Dostala
totiž do vínku neobyčejné dary. A taky neobyčejnou schopnost způsobovat jeden malér za druhým. Neobyčejně strhující příběh plný fantazie
s působivými ilustracemi Galiny Miklínové.

Název / číslo:
Kniha Sára Kalamita / 35
Autorka: Eva Papoušková
Cena: 350 Kč
Věnovala autorka
37

Žába ze Slunce / 36
Zelená krasavice se zrodila v dílně
Slunce. Na jejím ušití se podíleli lidé
s hendikepy, pro které pořádáme
tuto aukci. V našich službách jim
poskytujeme zázemí pro rozvíjení
a zdokonalování jejich sociálních
a pracovních dovedností.
Žába je vysoká cca 60 cm.
K textilní hračce si vydražíte i oba
charitativní kalendáře Slunce pro
rok 2022 - nástěnný a stolní.

Název / číslo:
Žába ze Slunce / 36
Cena: 500 Kč
Věnovalo Centrum služeb Slunce všem
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Kniha Parkour
s Lukášem Kuldou / 37
Kniha Vladislava Kučíka Parkour s Lukášem Kuldou patří k úspěšným projektům současného knižního trhu. Jako vánoční dárek
udělá radost každému z teenagerů - parkour a freerunning patří
dnes k „top“ sportům nejmladší generace! Ovšem s trénováním
je třeba kapku zamakat a tato kniha je pro první kroky ve světě parkouru tou nejlepší! Vedle úžasných fotek, super ilustrací
a dost dobrých vtipů o parkouru je šance naučit se rychle, bezpečně a s minimem námahy pohybovat v jakémkoliv terénu!
Kniha pro naši dražbu je - v této chvíli jako jediná - exkluzivně
podepsána všemi jejími tvůrci.

Název / číslo:
Kniha Parkour s Lukášem Kuldou / 37
Autor: Vladislav Kučík
Cena: 500 Kč
Věnoval autor
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Dřevěný anděl II. / 38
Ochrany není nikdy dost. Máme tu tedy
pro Vás druhého dřevěného anděla, který nad Vámi bude po celý příští rok držet
ochranná křídla.

Název / číslo:
Dřevěný anděl II. / 38
Cena: 1 500 Kč
Věnoval Nadační fond Slunce pro všechny
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Vánoční cukroví a víno / 39
Vyhlášené cukroví, které upekli
v chráněné pekárně Slunce, nabízíme
s francouzským červeným vínem.
Vydražte si půlkilovou krabičku poctivého domácího cukroví.
Na kavárně a pekárně Slunce v Unhošti probíhá sociálně terapeutická dílna
a program zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Přijeďte někdy posedět u kávy a zákusku.

Název / číslo:
Vánoční cukroví a víno / 39
Cena: 600 Kč
Věnoval Nadační fond Slunce pro všechny
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Obraz Slunečnice ve váze / 40
Obraz Slunečnice ve váze od malířky
a výtvarnice Jarmily Králové v krásném
zlatavém rámu.
Autorka se podílela na nespočtu výstav,
setkání umělců, prodává mnoho obrazů
a její díla jsou zastoupena v soukromých
sbírkách v Kanadě, v Polsku, Švýcarsku,
Jihoafrické republice i jinde ve světě.
Velikost obrazu 78 x 47 cm.

Název / číslo:
Obraz Slunečnice ve váze / 40
Autorka: Jarmila Králová
Cena: 7 000 Kč
Věnovala autorka
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Výňatek z aukčního řádu
1. Aukci (dražbu) nabízených předmětů provádí NDP CZ s.r.o.,
140 00 Praha 4, Nuselská 112/19 na žádost vlastníků dražených
předmětů. Průběh aukce se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, zákona o dražbách mimo výkon rozhodnutí a předpisů souvisejících.
2. Termín výstavy dražených předmětů a aukce určí aukční vyhláška, kterou pořadatel vydá nejpozději dva týdny před termínem
aukce.
3. Dražitelem (kupujícím) může být občan České republiky a právnická osoba mající sídlo na území České republiky. Dražitelem nesmí být vlastník věci (prodávající) a osoba konající aukci (aukční
komisař) a nikdo nesmí dražit pro tyto osoby.
4. Pořadatel zajistí při aukci vyvolání předmětu jeho pořadovým
číslem a stručným popisem spolu s vyvolávací cenou předmětu.
5. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím
zálohovaného dražebního čísla. O pořadí příhozů rozhoduje osoba
pověřená konáním aukce (aukční komisař). Nejnižší příhoz činí
10,- Kč. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy.
6. Pokud přes dvojí vyzvání aukčního komisaře není učiněn příhoz
vyšší než poslední nejvyšší podání, oznámí aukční komisař ještě
jednou poslední platné nejvyšší podání, číslo dražitele, který toto
podání podal a předmět v uvedené dosažené ceně přiklepne uvedenému číslu. Přiklepnutím se z dražitele stává vydražitel.
7. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou v dražební místnosti.
8. Pořadatel aukce je oprávněn v průběhu aukce zařazovat přestávky. Vydražitel je povinen uhradit vydražený předmět v nejbližší přestávce hotově. V případě, že již do konce aukce není žádná
přestávka, je vydražitel povinen uhradit vydražený předmět do 20
minut po ukončení aukce (odklepnutí poslední položky aukce).
9. V případě, že vydražitel neuhradí přiklepnutou věc podle bodu

6. a 8., považuje se věc za nevydraženou a pořadatel ji může zařadit do aukce znovu. Nezaplacení vydražené položky je považováno
za hrubé porušení aukčního řádu se všemi důsledky.
10. Vydraženou a zaplacenou věc může vydražitel vyzvednout
ihned po jejím zaplacení nebo ji může deponovat u pořadatele
a vyzvednout do 20 minut po ukončení aukce.
11. Aukce je anonymní a draží se zálohovanými dražebními čísly.
Výše zálohy je 500,- Kč za číslo. Po odevzdání čísla je záloha dražiteli vrácena. V případě, že číslo vydražilo věc a nezaplatilo ji, má
vedoucí aukce právo zjistit totožnost držitele. V tomto případě je
dražitel povinen předložit průkaz totožnosti. Dražitel je povinen
vrátit číslo do 20 minut po skončení aukce.
12. Námitky proti průběhu dražby a případnému přiklepnutí věci
musí dražitel uplatnit přímo v sále po přiklepnutí příslušné položky, proti níž námitky směřují. Na později uplatňované námitky
nebude brán zřetel.
13. Na požádání vydražitele vydá pořadatel vydražiteli osvědčení
o nabytí věci v aukci, které musí obsahovat pořadové číslo položky
dle katalogu, popis věci a dosažnou cenu za položku, datum aukce
a podpis zástupce pořadatele.
14. V průběhu aukce i výstavy dražených předmětů jsou účastníci aukce a výstavy povinni podřídit se opatřením podniknutým
na ochranu dražených předmětů a pořádku.
15. Při hrubém porušení aukčního řádu má vedoucí aukce právo
rozhodnout o propadnutí zálohy na dražební číslo ve prospěch pořadatele aukce.
16. Písemné limity se přijímají na základě individuálně sjednaných
podmínek pouze po osobní prohlídce limitovaných předmětů limitářem a podepsání smlouvy o zastupování v aukci.
17. Reklamace vad vydražených předmětů se řídí reklamačním
řádem NDP CZ s.r.o., Nuselská 19.
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Více se o činnosti zařízení Slunce dozvíte na webu
www.slunce.info
nebo na fb.com/slunceinfo

Nadační fond
Slunce pro všechny
Pražská 118
273 51 Kyšice
Tel.: 603 256 646
E-mail: slunce@slunce.info
Web: www.slunce.info

