
Charitativní aukce na veletrhu starožitností Antique podpoří péči o 

duševně nemocné 

Praha, 11. 11. 2019; U příležitosti veletrhu starožitností Antique proběhne ve čtvrtek 14. 

listopadu v 19 hodin v Obřadní síni pražské Novoměstské radnice charitativní aukce, jejíž 

výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu AROK. Ten se věnuje podpoře duševně 

nemocných pacientů a jejich rodin.   

Nadační fond AROK  sdružuje přátele a příbuzné duševně nemocných, kteří se snaží zlepšit 

životní situaci a kvalitu života svých blízkých. „Naším cílem je také snížit nesmírnou zátěž 

těch, kteří pečují o své duševně nemocné blízké. Zajišťujeme proto program a aktivity pro 

duševně nemocné, které jim pomáhají dostat se ze sociální izolace, vytváříme podporované 

pracovní aktivity a pomáháme duševně nemocným klientům s udržením bydlení a zajištěním 

podpory, aby mohli navzdory své nemoci žít samostatně,“ vysvětluje Ladislava Rotšeidlová, 

zakladatelka nadačního fondu. 

Režisérka Helena Třeštíková, která Nadační fond AROK osobně podporuje, dodává: „Při práci na svých 

filmech se setkávám s konkrétními příběhy lidí, kteří se potýkají s psychickými problémy. O to více si 

uvědomuji, jak nutně potřebují empatii a pomoc druhých a jak významně to může změnit jejich osudy 

k lepšímu.“  

„Podzimní veletrh Antique má již tradičně i charitativní náplň, letos jsme se rozhodli podpořit 

aktivity Nadačního fondu AROK nejen tradiční veřejnou sbírkou mezi vystavovateli a 

návštěvníky veletrhu, ale také dobročinnou aukcí. Já jsem se s radostí ujal funkce licitátora a 

věřím, že výnos aukce bude tak vysoký, aby významným způsobem podpořil snažení lidí 

z AROKU,“ říká prezident Asociace starožitníků Jan Neumann.  

Předměty do aukce darovali jak starožitníci – vystavovatelé veletrhu ANTIQUE – tak i 

renomovaní současní umělci. V aukci budou dražena díla těchto umělců: Erika Bornová, 

Tomáš Císařovský, Petr Nikl, Čestmír Suška, Jaroslav Róna, Jakub Nepraš, Jiří Andrle, Daniel 

Pešta, Anna Neborová, Kristýna Šormová, Kateřina Štenclová, Richard Kočí, Ira Svobodová, 

Tomáš Němec, Martin Salajka, Jana Vojnárová, Petr Gruber, Maya Štechová, Jiří Bouma, 

Tomáš Tichý, Igor Korpaczewski, Igor Hlavinka, Richard Kočí, Otto Placht, Mirek Kaufman, 

Barbora Křivská, Jonáš Czesaný, Matěj Lipavský, Pavel Šmíd, Pavla Kroupová, Adolf Zika) a 

studenti AVU (Julie Kopová, Barbora Šemberová, Adam Rada, Michal Rejzek).  

Program dobročinné aukce 14. 11. 2019, 19:00 
17:00 - 19:00 registrace na aukci (možnost prohlídky veletrhu ANTIQUE) 
19:00 welcome drink 
19:15 koncert + úvodní slovo 
19:30 aukce 

 

Nadační fond AROK je sdružením blízkých duševně nemocných, kteří chtějí zlepšit životní situaci a 

kvalitu života svých nemocných příbuzných. Jeho dlouhodobým cílem je vybudování a provozování 

chráněného bytového komplexu se zajištěním určitého rozsahu služeb tak, aby duševně nemocní 



měli zajištěnou podporu i do budoucna v době, kdy o ně rodiče nebudou moci pečovat. 

www.nadacnifondarok.cz.  

Veletrh Antique je největší českou prodejní přehlídkou starožitností, kterou pořádá dvakrát ročně 
Asociace starožitníků. Veletrh představuje na jednom místě více než šest desítek starožitnictví, čímž 
pomáhá veřejnosti zorientovat se v nabídce a v cenách starožitností. Součástí veletrhu je pravidelně 
také odborný doprovodný program a bezplatné poradenství.  
 
Asociace starožitníků, z. s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi, jejími členy se mohou stát také 
majitelé soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. 
Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a 
profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje Rudolfinskou akademii, 
dvouletý rekvalifikační kurz, který poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dějin umění a užitého 
umění. Asociace je členem Mezinárodní konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A. Více 
informací na www.asociace.com.  
 
Kontakt pro další informace: Lukáš Novák, pr@asociace.com, lukas.novak@litigocommunications.cz, 
tel. 724 255 725 
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