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Zlatá kaňka a Malujeme pro lepší
svět
Přidal Redakce DÁMA

Kateřina Brožová: Záměrem projektu je vytvořit zábavně-charitativní mezinárodní
projekt se zapojením osobností z řad umělců, sportovců i politiků a podnikatelů, čímž
se rovněž přihlásit k zodpovědnosti a činnosti cílů Agendy 2030
Legendární Stará Zbrojnice populárního pražského hotelu Kampa vzala v
závěru letošního října pod svá křídla obdivuhodnou akci. Za účasti řady
zahraničních hostů z diplomatického prostředí i uměleckého světa, zde
byl při kulturně-společenském večeru zahájen mezinárodní charitativní
projekt GOLDEN BLOT – MALUJEME PRO LEPŠÍ SVĚT.
Ve své podstatě se jedná o cestu Evropou se srdcem na dlani, mající za úkol udělat
prostřednictvím malování obrazů V.I.P osobností kus práce pro udržitelnost
bezpečného a tvůrčího života na světě, v rámci podpory OSN programu AGENDA
2030, jehož součástí je program UNESCO, WHO a United Nations Global Compact.

V principu jde o to, že prakticky každá významná osoba doma i v zahraničí má vlastní
neziskovou společnost či nadaci, nebo některou ve své zemi podporuje. Jde o to v
tomto směru spojit síly, a prostřednictvím Golden Blot získat prostředky pro další
charitativní činnost, jako je kupříkladu podpora evropských kulturních a tvůrčích
odvětví, mj. usnadnění sociálně slabým seniorům cestu ke kvalitnímu stáří či
konkrétně v ČR umožnění tvůrčí malby nevidomým osobám unikátní metodou Dino
Čeča, která umožňuje nevidomým lidem z celého světa realizaci v dalším
hodnotnějším životě a k rozvoji jejich uměleckých aktivit.

Ku prospěchu potřebných
Projekt Malujeme pro lepší svět je hravá, a jak již potvrdila první akce v Praze,
společensky lákavá forma, kdy během krátké chvíle namalují V.I.P osobnosti obraz,
ať již klasickou formou, nebo shora jmenovanou Čečovou metodou, která spočívá ve
speciálně upraveném plátnu, kde zjednodušeně pod plátno je nanesená speciální
barva, která po doteku jehlicí prosakuje na plátno a tahy se jakoby samy tvoří obrazy.
Obraz pak lze ještě speciální technikou nechat vystoupit na povrch a nevidomí si pak
mohou obraz po vytvrdnutí barvy prohlédnout hmatem citlivými bříšky prstů.
Dílo je pak signováno a posléze pro charitativní účely neziskového projektu
vydraženo. Výhodou celého nápadu je skutečnost, že práce na obrazu netrvá dlouho a
tento typ malování se dá zařadit k nejrůznějším kulturním, společenským i politickým
a sportovním akcím, například v rámci mezinárodních filmových festivalů, hudebních
vystoupení či zahraničních návštěvách. Ve své podstatě se tedy jedná o originální
projekt, který umožní našim i světovým osobnostem namalovat díky unikátní
technické metodě obrazy, které jako „nemalíři “ by nikdy takto nenamalovali. Tím v
jejich podání vzniknou originální díla, která signací podpisů budou vzácnou
sběratelskou příležitostí.

Jiří Oplt: Je to jedna z cest, jak vyburcovat svědomí a snahu pomoci všech, kteří tak
mohou učinit, či je dokonce toto jejich aktivní náplní ať už pracovní či politickou
Zlatá kaňka
Během slavnostního večera, který moderovala patronka projektu herečka Kateřina
Brožová, byl i vznik kvarteta malířských „kaněk“ z rukou nejpovolanějších. Jednalo se
o vytvoření výtvarného návrhu ceny GOLDEN BLOT. Štětcem se tak oháněl
kupříkladu velvyslanec Bulharské republiky, zástupci Azarbejdžánského i
Chorvatského velvyslanectví či majitel Swise Petroleum a další významní hosté z řad
neziskových organizací, jako je kupříkladu Nadace ČeZ apod.
Jak nám závěrem řekl předseda spol. Golden Blot a spoluzakladatel projektu Mgr. Jiří
Oplt, kaňky, jako umělecký artefakt, spatří světlo světa ve firmě Swarovski a budou
znamenat ocenění děl, osob i organizací, zapojených do projektu v jednotlivých
zemích. Udíleny budou v kategoriích Národní, Evropská, Zlatá a Diamantová cena.
Více na: https://goldenblot.sk

Mimar Bach, velký podporovatel UNESCO a majitel Swiss African Petroleum

Velvyslanec Azerbajdžánu Fahri Kamiri

Zlatá kaňka a Malujeme pro
lepší svět

Legendární Stará Zbrojnice populárního pražského hotelu Kampa, vzala v
závěru letošního října pod svá křídla obdivuhodnou akci. Za účasti mnoha
zahraničních hostů z diplomatického prostředí i uměleckého světa, zde byl při
kulturně-společenském večeru zahájen mezinárodní charitativní projekt
Golden Blot - Malujeme pro lepší svět.
Ve své podstatě se jedná o cestu Evropou se srdcem na dlani, mající za úkol udělat prostřednictvím
malování obrazů VIP osobností kus práce pro udržitelnost bezpečného a tvůrčího života na světě. A to v
rámci podpory OSN programu AGENDA 2030, jehož součástí je program UNESCO, WHO a United
Nations Global Compact.

V principu jde o to, že prakticky každá významná
osoba doma i v zahraničí má vlastní neziskovou společnost či nadaci, nebo některou ve své zemi
podporuje. Jde o to v tomto směru spojit síly a prostřednictvím Golden Blot získat prostředky pro další
charitativní činnost, jako je kupříkladu podpora evropských kulturních a tvůrčích odvětví, kromě jiného
usnadnění sociálně slabým seniorům cestu ke kvalitnímu stáří či konkrétně v České republice umožnění
tvůrčí malby nevidomým osobám unikátní metodou Dino Čeča, která umožňuje slepým lidem z celého
světa realizaci v dalším hodnotnějším životě a k rozvoji jejich uměleckých aktivit.
Ku prospěchu potřebných
Projekt Malujeme pro lepší svět je hravá a jak již potvrdila první akce v Praze, společensky lákavá forma,
kdy během krátké chvíle namalují VIP osobnosti obraz, ať již klasickou formou nebo shora jmenovanou
Čečovou metodou, která spočívá ve speciálně upraveném plátnu. Zjednodušeně řečeno, pod plátno je
nanesená speciální barva, která po doteku jehlicí prosakuje na plátno a tahy se jakoby samy tvoří obrazy.

Obraz pak lze ještě speciální technikou nechat vystoupit na povrch a nevidomí si pak mohou obraz po
vytvrdnutí barvy prohlédnout hmatem citlivými bříšky prstů.

Dílo je pak signováno a posléze pro charitativní
účely neziskového projektu vydraženo. Výhodou celého nápadu je skutečnost, že práce na obrazu netrvá
dlouho a tento typ malování se dá zařadit k nejrůznějším kulturním, společenským i politickým a
sportovním akcím, například v rámci mezinárodních filmových festivalů, hudebních vystoupení či
zahraničních návštěvách. Ve své podstatě se tedy jedná o originální projekt, který umožní našim i světovým
osobnostem namalovat díky unikátní technické metodě obrazy, které by jako „nemalíři“ nikdy takto
nenamalovali. Tím v jejich podání vzniknou originální díla, která signací podpisů budou vzácnou
sběratelskou příležitostí.
Zlatá kaňka

Během slavnostního večera, který moderovala
patronka projektu herečka Kateřina Brožová, byl i vznik kvarteta malířských „kaněk“ z rukou
nejpovolanějších. Jednalo se o vytvoření výtvarného návrhu ceny Golden Blot. Štětcem se tak oháněl
kupříkladu velvyslanec Bulharské republiky, zástupci azerbajdžánského i chorvatského velvyslanectví či
majitel Swisse Petroleum a další významní hosté z neziskových organizací, jako je kupříkladu Nadace
ČEZ.
Jak nám závěrem řekl předseda Golden Blot a spoluzakladatel projektu Jiří Oplt, kaňky jako umělecký
artefakt spatří světlo světa ve firmě Swarovski a budou znamenat ocenění děl, osob i organizací,
zapojených do projektu v jednotlivých zemích. Udíleny budou v kategoriích Národní, Evropská, Zlatá a
Diamantová cena.
Připravil: Ivan Černý
Snímky Jana Parkmana
Další reportáže o výtvarném umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde
nebo na facebooku ArcusGallery

Zahájení projektu GOLDEN BLOT aneb Malujeme pro
lepší život
•

24.10.2017 Lubomír Sklenár výkonný ředitel projektu

Mezinárodní projekt malování světových V.I.P. osobností, které neví, že malovat umí. V
exkluzivních prostorách Hotelu Kampa - stará zbrojnice - v Praze, byl odstartován
mezinárodní charitativní projekt Golden Blot - Malujeme pro lepší svět.

Jedná se o originální projekt, který umožní V.I.P našim i světovým osobnostem, namalovat
unikátní technikou-metodou-obrazy, které jako ,,nemalíři,, by nikdy takto nenamalovali.
Jejich vlastní tvorbou vzniknou originální díla, která signací podpisů, budou vzácnou
sběratelskou příležitostí. Zároveň tím tak zanechají vedle své klasické umělecké tvorby další
odkaz své výjimečnosti.
Jak podotkla patronka projektu Kateřina Brožová, hlásí se tak tyto VIP osobnosti nejen
ke své lidské odpovědnosti, ale i celospolečenskou odpovědností se připojují k rozhodování o
tom, jak bude dál vypadat život na naší krásné planetě, což dokazují svou podporou Nadacím
a projektům po celém světě.
Součástí slavnostního zahájení se tak stalo VYTVOŘENÍ VÝTVARNÉHO NÁVRHU
CENY GOLDEN BLOT.
Významní hosté vytvořili ,,kaňky,, - jako základ návrhu pro výrobu ceny, která má čtyři
základní kategorie a to NÁRODNÍ CENA – je určená pro ocenění děl a osob--organizací
v jednotlivých zemích zapojených do projektu.
EVROSPKÁ CENA – určena pro ocenění v rámci zemí EU.
ZLATÁ CENA – udělována pro světové osobnosti a společnosti
DIAMANTOVÁ CENA – cena udělovaná zakladateli projektu.
Za přítomnosti předsedy spol. Golden blot a spoluzakladatele projektu -pana, Jiřího Oplta,
první slavnostní ,,kaňky,, vytvořili významní hosté,
např. jeho exelence pan. Velvyslanec Bulharského velvyslanectví p. Lačezarev Petkov,
zástupce chorvatského velvyslanectví paní Stjepanka Nnenadič, pan Fahri Karimi zástupce
Azerbaijan velvyslanectví, zástupce rady vlády pro Agendu 2030 v ČR, pan Zdeněk Pernes
za podporovatele Unesco p.Mimar Bach majitel Swise Petroleum a.g, za neziskové
společnosti paní Jelínková z Nadace ČEZ a další významní hosté.
Zakladatelé projektu, tak realizací projektu chtějí přispět ke světovým aktivitám, které
podporují udržitelnost a rozvoj života ve světě, deklarované především OSN, prostřednictvím
AGENDY 2030, a to přímou finanční podporou organizacím UNESCO, WHO a rozvoji
občanských aktivit jednotlivých zemí.
Důležitou činností projektu je také umožnit malovat osobám nevidomým a to českou unikátní
a světovou metodou pana Dino Čeča. Jedná se o naprosto unikátní techniku, která umožní
nevidomím občanům celého světa, realizovat se v dalším hodnotnějším životě a k rozvoji
uměleckých aktivit.
Tisková zprava :
KONTAKT – bližší informace:
PROJEKT GOLDEN BLOT :
Lubomír Sklenár
výkonný ředitel projektu
email: lsklenar.goldenblot@email.cz

Kateřina Brožová a Dino Čečo

Golden Blot - Malujeme pro lepší svět
Namalovat obrázek. Pro mnohé zcela běžná činnost, pro některé záludný úkol. A pro někoho
něco nepředstavitelného… A není to o tom, zda to »umí«, nebo »neumí«. Co když k tomu
chybí něco tak základního, jako zrak? A přece i tak to jde!
Před několika dny jsem měl možnost zúčastnit se velmi zajímavé akce v krásných prostorách
legendární Staré zbrojnice populárního pražského hotelu Kampa. Za účasti mnoha
zahraničních hostů z diplomatického prostředí i uměleckého světa, zde byl při kulturněspolečenském večeru zahájen mezinárodní charitativní projekt Golden Blot - Malujeme pro
lepší svět.
Ve své podstatě se jedná o cestu Evropou se srdcem na dlani, mající za úkol udělat
prostřednictvím malování obrazů VIP osobností kus práce pro udržitelnost bezpečného a
tvůrčího života na světě. A to v rámci podpory OSN programu AGENDA 2030, jehož
součástí je program UNESCO, WHO a United Nations Global Compact.

Obrazy vytvořené Čečovou metodou – vpravo dílo Kateřiny Brožové, malované se zavřenýma očima.

V principu jde o to, že prakticky každá významná osoba doma i v zahraničí má vlastní
neziskovou společnost či nadaci, nebo některou ve své zemi podporuje. Jde o to v tomto
směru spojit síly a prostřednictvím Golden Blot získat prostředky pro další charitativní
činnost, jako je kupříkladu podpora evropských kulturních a tvůrčích odvětví, kromě jiného
usnadnit sociálně slabým seniorům cestu ke kvalitnímu stáří či konkrétně v České republice
umožnění tvůrčí malby nevidomým osobám unikátní metodou Dino Čeča, která umožňuje
nevidomým lidem z celého světa realizaci v dalším hodnotnějším životě a pomáhá k rozvoji
jejich uměleckých aktivit.
Ku prospěchu potřebných
Projekt Malujeme pro lepší svět je hravá, a jak již potvrdila první akce v Praze, společensky
lákavá forma, kdy během krátké chvíle namalují VIP osobnosti obraz, ať již klasickou formou
nebo jmenovanou Čečovou metodou.
Dílo je pak signováno a posléze pro charitativní účely neziskového projektu vydraženo.
Výhodou celého nápadu je skutečnost, že práce na obrazu netrvá dlouho a tento typ malování
se dá zařadit k nejrůznějším kulturním, společenským i politickým a sportovním akcím,
například v rámci mezinárodních filmových festivalů, hudebních vystoupení či zahraničních
návštěv. Ve své podstatě se tedy jedná o originální projekt, který umožní našim i světovým
osobnostem namalovat díky unikátní technické metodě obrazy, které by jako »nemalíři«
nikdy takto nenamalovaly. Tím v jejich podání vzniknou originální díla, která signací podpisů
budou vzácnou sběratelskou příležitostí.
Zlatá kaňka
Součástí slavnostního večera, který moderovala patronka projektu herečka Kateřina Brožová,
byl i vznik kvarteta malířských »kaněk« z rukou nejpovolanějších. Jednalo se o vytvoření
výtvarného návrhu ceny Golden Blot. Štětcem se tak oháněl kupříkladu velvyslanec
Bulharské republiky Lačezarev Petkov, zástupce chorvatského velvyslanectví Stjepanka
Nnenadič, zástupce ázerbajdžánského velvyslanectví Fahri Karimi, zástupce rady vlády pro
Agendu 2030 v ČR Zdeněk Pernes, za podporovatele UNESCO Mimar Bach, majitel Swise
Petroleum, a. g., za neziskové společnosti Marie Jelínková z Nadace ČEZ a další významní
hosté.
Jak nám závěrem řekl předseda Golden Blot a spoluzakladatel projektu Jiří Oplt, kaňky jako
umělecký artefakt spatří světlo světa ve firmě Swarovski a budou znamenat ocenění děl, osob
i organizací, zapojených do projektu v jednotlivých zemích. Udíleny budou v kategoriích
Národní, Evropská, Zlatá a Diamantová cena.
Čečova metoda
Před několika lety stál malíř Dino Čečo před zázrakem objevu své vlastní metody. Vznikla ve
snaze otevřít svět umění těm, kteří mají tvůrčí talent a chtějí ho rozvíjet. Se zatajeným dechem
hledíme na zázrak, kdy nevidomý člověk může namalovat obraz. Zdánlivě mu v tom brání
částečná nebo úplná ztráta zraku.
Čečova originální metoda využívá haptického působení na čisté bílé plátno, pod nímž se
nachází vrstva černé magmatické barvy, která se objeví až v okamžiku doteku. Zjednodušeně
řečeno: pod plátno je nanesena speciální barva, která po doteku jehlicí prosakuje na plátno a
tahy se jakoby samy tvoří obrazy. Právě tento moment je tím vznešeným a krásným uměním.

Obraz pak lze ještě speciální technikou nechat vystoupit na povrch a nevidomí si pak mohou
obraz po vytvrdnutí barvy prohlédnout citlivými bříšky prstů.
Metoda nemá ve světě obdoby a zatím ani pokračovatele. Jedná se o metodu patentovanou,
unikátní a jedinečnou. Umělec zároveň tuto protlačovací metodu obohatil o reliéf, díky
kterému mohou nevidomí svá díla spatřit hapticky – tedy způsobem, který je jim hluboce
vlastní. Díky Čečově protlačovací metodě, která je ojedinělá nejen u nás, ale i ve světě, nám
nevidomí mohou otevřít svůj skrytý svět plný emocí, přání a fantazie.
Velký přínos této metody spočívá v tom, že nevidomým lidem umožňuje haptický pohled na
umělecká díla jiných nevidomých. Cílem je také objevit talentované nevidomé děti a tento
talent v nich nadále rozvíjet. Z nevidomých dětí se pak bez ohledu na jejich handicap mohou
stát uznávaní umělci. I v tom je Čečova metoda zcela unikátní.
Při nečekaném, ale logickém zrodu své haptické malby stvořil také velké duchovní poselství:
na abstraktním díle totiž v této podobě nelze nic změnit. Nelze se vrátit, něco zaretušovat,
něco přemalovat. Vše na bílém plátně zůstane. Jako otisk myšlenky, emoce, vyřčeného slova.
To, co jsme jednou řekli, nemůžeme vzít zpět. V tomto morálním poselství a nastaveném
zrcadle se může objevit nahá pravda.
Zbyšek KUPSKÝ
FOTO – Roman BLAŠKO ml.

Charitativní projekt Golden Blot nabírá na
obrátkách

Letošního 20. února se konal v pražském hotelu Kampa již druhý slavnostní podvečer
jedinečného mezinárodního charitativního projektu "Malujeme pro lepší život - malují
VIP tváře nadací". Za účasti domácích i zahraničních hostů, ministerských pracovníků
a osob z diplomatického prostředí i uměleckého světa, byla tato špičková kulturněspolečenská akce korunována předáním řady nominačních cen v rámci projektu Zlatá
kaňka.
Ve své podstatě se jedná o cestu Evropou se srdcem na dlani, mající za úkol udělat
prostřednictvím malování obrazů V.I.P osobností kus práce pro udržitelnost bezpečného a
tvůrčího života na světě a to v rámci podpory OSN programu AGENDA 2030, jehož součástí
je program UNESCO - AGENDA 2030 - globálního vzdělávaní.

V principu jde o to, že prakticky každá významná
osoba doma i v zahraničí má vlastní neziskovou společnost či nadaci, nebo některou ve své
zemi podporuje. Jde o to v tomto směru spojit síly, a prostřednictvím Golden Blot získat
prostředky pro další charitativní činnost, jako je kupříkladu podpora evropských kulturních a

tvůrčích odvětví, mimo jiné i usnadnění sociálně slabým seniorům cestu ke kvalitnímu stáří či
konkrétně v České republice umožnění tvůrčí malby nevidomým osobám unikátní
patentovanou metodou akademického malíře Dino Čeča, která umožňuje slepým lidem z
celého světa realizaci v dalším hodnotnějším životě a k rozvoji jejich volnočasových a
uměleckých aktivit.
Co bychom měli vědět
Projekt "Malujeme pro lepší svět" je hravá, společensky lákavá forma, kdy během krátké
chvíle namalují V.I.P osobnosti obraz, ať již klasickou formou, nebo shora jmenovanou
Čečovou metodou, která spočívá ve speciálně upraveném plátnu,pod nímž je na druhém
plátně stejného formátu nanesena speciální barva. Ta po doteku či tazích jehlice vedené rukou
nevidomého na horním plátně vzlíná či prosakuje nahoru, na čisté plátno a tahy jakoby samy
tvoří obrazy. Po vytvrdnutí barvy si pak mohou nevidomí své dílo prohlédnout hmatem
citlivých bříšek prstů.
Jejich práce je pak signována a posléze pro charitativní účely jmenovaného neziskového
projektu vydražena ku prospěchu potřebným. Výhodou celého nápadu je i skutečnost, že
práce na obrazu netrvá dlouho.
První ceny Zlatá kaňka
Během slavnostního podvečera, který již tradičně moderovala patronka projektu herečka
Kateřina Brožová, dostali hosté možnost si onu unikátní malířskou metodu též vyzkoušet.
Zlatým hřebem této jedinečné akce však bylo předávání cen nominovaným.
Jako první byla jmenována Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Cenu převzal její
ředitel Vangelis Zingopis, a to z rukou kulturního atašé francouzského velvyslanectví v Praze
Alexandra Pajona. Tato nominační cena byla udělena za podporu a šíření dobrého jména ČR v
zahraničí a rekonstrukci historických památek v Praze.

Nominační cena za pomoc těžce nemocným dětem
v České republice patřila o.p.s Život dětem. Její ředitelka Marie Křepelková ji převzala od
náměstka Ministerstva životného prostředí ČR Ing. Vladimíra Mana.
Další obecně prospěšná společnost Tyfloservis obdržela ocenění za činnost pro zrakově
postižené občany ČR. Cenu předal paní Jitce Fajmonové z vedení o.p.s Radek Jurnečka,
arciděkan Liberecké diecéze.
Mezi dalšími oceněnými byl Nadační fond Petra Koukala "STK pro chlapy", za podporu
udržitelnosti zdraví mužské populace v ČR. Cenu převzala ředitelka nadačního fondu Kamila

Lukášková. Cenu získala i TV PRIMA za pořad DIVOŠKY, TV Barrandov za pořad
,,SOUDKYNĚ BARBARA".
V neposlední řadě je nutno vzpomenout nominační cenu za přínos důstojného života seniorů v
ČR, kterou z rukou Ing. Marie Bílkové, náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
převzal Zdeněk Pernes, předseda rady Seniorů České republiky
Všem jmenovaným i dalším oceněným od srdce poblahopřál mj. i předseda spol. Golden Blot.
A spoluzakladatel projektu Mgr. Jiří Oplt. Báječnou atmosféru celého podvečera podpořil i
svým zlatem v hrdle operní pěvec tenor Jakub Pustina zpěvák Zbyněk Drda.

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ PRO ČASOPISY
MOJE ŠŤASTNÁ HVĚZDA A MŮJ ČAS
NA KAFÍČKO
Marketing / Novinky / Pro média

V pražském hotelu Kampa Stará zbrojnice proběhlo 20. 2. 2018 předání cen
„Andělská kaňka barvy duhy“ společně s charitativní aukcí děl známých
osobností.
Tuto prestižní cenu obdržely také týdeníky MOJE ŠŤASTNÁ HVĚZDA a MŮJ ČAS
NA KAFÍČKO z vydavatelství RF Hobby. Ocenění získaly na základě ankety, kterou
realizovala nezisková organizace Golden Blot, a to v souvislosti s volnočasovými
aktivitami seniorů. MOJE ŠŤASTNÁ HVĚZDA a MŮJ ČAS NA KAFÍČKO získaly
nejvíce hlasů mezi čtenáři ve věkové kategorii 55+. Pro oceněné časopisy to
znamená, že jsou nominovány na hlavní cenu Golden blot – „Zlatá kaňka 2018, která
bude vyhlášena v závěru letošního roku.
Mezinárodní charitativní projekt Golden Blot – Malujeme pro lepší svět umožňuje
českým i světovým V.I.P osobnostem namalovat obrazy unikátní technikou pro
nevidomé. Dílo je pak signováno a posléze pro charitativní účely neziskového
projektu vydraženo. Výtěžek aukcí je určen především znevýhodněným rodinám a
seniorům.
Projekt, jehož patronkou je Kateřina Brožová, probíhá pod záštitou Ministerstva
zahraničních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Nominační cena GOLDEN BLOT 2018

Příjemné setkání s kolegou JUDr. Jiřím Vodou na charitatvním večírku v rámci projektu
GOLDEN BLOT Pleasant seeing our colleague, JUDr. Jiří Voda at the GOLDEN BLOT project
charity party. #aksudolska #advokati #pravo #law #lawfirm #attorney #charity #zakon
#advokatnikancelar #charitativniakce #goldenblot

GOLDEN BLOT - charitativní projekt, jehož patronkou se stala Kateřina Brožová. Jedná se o
jedinečný umělecký projekt světového propojení VIP osobností, kteří namalují speciální
metodou obraz a následně na základě jeho dražby jsou získávány finanční prostředky na
podporu nevidomých umělců a všech potřebných. Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská
se stal jedním z hlavních partnerů tohoto projektu. GOLDEN BLOT is a charity project with
patron, Kateřina Brožová. Golden Blot is a unique artistic project, where VIP people from all
over the world paint a picture using a special method. These images are sold in an auction and
the proceeds are used to support blind artists. AK Sudolska is one of the main sponsors.
#aksudolska #advokatnikancelar #advokati #pravnik #pravo #law #lawfirm #charity
#goldenblot #attorney

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská se stala partnerem, který přispívá k rozvoji
charitativního projektu GOLDEN BLOT. JUDr. Denisa Sudoská’s attorney office became a
partner to develop the GOLDEN BLOT charity project. #charity #charityevent #charityproject
#drawing #draw #lawfirm #partner #law #aksudolska #advokatnikancelar #pravo #lawyer
#attorney #prague #czechrepublic

MIKULÁŠSKÁ BENEFIČNÍ AKCE | VSTUPNÉ ZDARMA
Srdečně vás zveme na MIKULÁŠSKOU BENEFIČNÍ AKCI GOLDEN BLOT s
patronkou KATEŘINOU BROŽOVOU dne 5.12.2017 od 16. hod do Obchodního
centra Liberec (dříve Delta, nyní Bláha ve Fügnerově ulici) v 1. patře. Těšit se
můžete na bohatý program a možná přijde i MIKULÁŠ s mikulášskou nadílkou.
Vstupné zdarma!

GOLDEN BLOT

Vedení GOLDEN BLOT Alice Freyová a Mgr.Jiří Oplt, Lenka Rajská - majitelka ateliéru

Ba-Ka-May a patronka projektu Kateřina Brožová

