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Vážení přátelé,

již po osmé přicházíme v předvánočním čase s dobročinnou aukcí 
unikátních pivních lahví, jejíž celý výtěžek používá Centrum Paraple 
na pomoc lidem s poškozením míchy a jejich blízkým. Udržujeme tak 
více než 170 let starou tradici, kdy Plzeňský Prazdroj pomáhal lidem 
ve svém okolí i celé společnosti.

Letos si připomínáme třicet let svobody a života v demokratické 
společnosti. Rozhodli jsme se, že toto výročí oslavíme společně 
s deseti českými osobnostmi, které se narodily právě v převratném 
roce 1989. Požádali jsme je, aby se s námi podělily o své názory 
na to, co pro ně osobně znamená svoboda a čeho si na ní nejvíce 
cení. Deset aukčních lahví tak reprezentuje postoje první generace 
novodobých českých dějin, která vyrostla do svobodných poměrů.

Budeme rádi, když se zapojíte do dobročinné dražby a připomenete 
si s námi hodnoty svobody a nezávislosti, na kterých stavíme i my 
v Pilsner Urquell. Děkuji Vám za podporu a pomoc.

Grant Liversage
generální ředitel 
Plzeňského Prazdroje



Lahve k 30. výročí 
svobody ztvárnil 
Lukáš Novák
Autorem letošní edice je přední český 
designér a umělecký sklář Lukáš Novák 
původem ze severočeského Nového Boru. 
Ve své tvorbě ztvárňuje nové myšlenky, 
hledá nové cesty, vždy ale s vědomím, že vše 
musí stát na pevných základech – na tradici 
české sklářské dovednosti a osvědčených 
sklářských technikách.

Při tvorbě letošních aukčních lahví se inspiroval 
rokem 1989, který vnímá jako významný zářez 
do dějin naší země. Na lahvi je symbolizován 
výrazným hlubokým brusem oddělujícím minulost a nový začátek ve 
svobodných poměrech. Spodní část i dno lahve zdobí tradiční brusná 
dekorativní technika typická pro české sklářství. Lahev tak stojí na 
křehkých brusech, podobně jako naše svoboda. Horní část je naopak 
bez výrazné dekorace a symbolizuje novou éru – život ve svobodné 
společnosti. Aukční lahve letos vyrobila tradiční česká sklárna Rückl.

Na finální podobě lahví s Lukášem Novákem spolupracovalo deset 
českých osobností narozených právě v roce 1989. Každá z nich obohatila 
jednu z lahví vlastní výpovědí o tom, co si na svobodě nejvíce cení a co 
považuje pro svůj život za důležité. Hodnoty, které na svobodě nejvíce 
oceňují, jsou vypískované přímo na povrchu lahve a symboly s nimi 
spojené ztvárňují i zátky lahví. Vznikl tak soubor unikátních výpovědí 
generace narozené do svobodných poměrů. 





JIŘÍ ČELOUD

„Svobodný se cítím, když nejsem 
na nikom závislý. Svoboda pro mě 
má start a cíl, někde v divočině, 
na silnici nebo doma. Většinou je 
v tom trochu dobrodružství, trochu 
nebezpečí a nejistoty. Je to volnost 
a vítr ve vlasech. Za největší přínos 
života ve svobodné zemi považuji 
především otevřené hranice 
a možnost cestování.“

Instruktor nácviku soběstačnosti 
v Centru Paraple. Již 13 let je na 
vozíku, to ho ale v jeho plánech nijak 
neomezuje. Ve volném čase podniká 
náročné expedice s handbikem – projel 
Island, Maroko, Palestinu, Írán a další 
země. S přednáškami o svých cestách 
navštěvuje školy pro tělesně a mentálně 
handicapované děti.

Aukční lahev č. 1





PATRIK DĚRGEL

„Svoboda znamená zodpovědnost. 
Přirovnávám ji ke vztahu, o který 
také musíme pečovat, aby se mohl 
vyvíjet a posouvat. Potřebuje 
pravidla, protože bez omezení by 
nebyla svobodou, ale anarchií. 
Za větší hodnotu, než je zrušení 
hranic mezi státy, považuji 
zbourání hranic v naší mysli.“

Herec a zpěvák, známý nejen ze scény 
Národního divadla, ale i z řady českých 
seriálů nebo televizních pořadů. 
Vystudoval herectví na pražské DAMU, 
nyní je členem činohry Národního 
divadla. Je držitelem ceny Alfréda Radoka 
v kategorii Talent roku, za ztvárnění 
Hamleta v inscenaci Švandova divadla 
byl nominován na cenu Thálie. Aukční 
lahev není jeho prvním charitativním 
projektem, do kterého se zapojil, již 
delší dobu podporuje spolek Ichtyóza, 
který pomáhá dětem s genetickým 
onemocněním.

Aukční lahev č. 2





LUKÁŠ KLÁNSKÝ

„Svoboda je základní rámec, 
po kterém člověk touží. Je to 
nástroj k rozvíjení příběhů 
a hodnot. Díky svobodě nemáme 
překážky v tvorbě, můžeme si 
vybírat z mnoha různých možností. 
To je důležité nejen v umění, 
ale i v životě.“

Jeden z nejžádanějších klavíristů mladé 
generace. Pochází z rodiny hudebníků, 
jeho otec je pianista vyučující na HAMU 
a matka je kytaristka. Lukáš vystupuje 
s předními českými orchestry, koncertuje 
po celé Evropě a věnuje se také 
dirigování, často rovnou od klavíru. Je 
laureátem mnoha mezinárodních soutěží, 
v roce 2014 získal jako člen Lobkowicz 
Tria první cenu na Mezinárodní soutěži 
Johannese Brahmse v rakouském 
Portschachu.

Aukční lahev č. 3





TOMÁŠ KUNDRÁTEK

„Svoboda mi dala šanci poznat 
svět. Díky ní můžu vycestovat, 
poznávat jiné země, lidi a zvyky. 
Líbí se mi, že dnes máme větší 
svobodu rozhodovat, co se svým 
životem. Díky svobodě si ale 
také lépe uvědomuji hodnotu 
a důležitost domova.“

Hokejista původem z Přerova, kde 
také zahájil svoji hokejovou kariéru. 
Odtud pokračoval do Třince, v roce 
2008 se dostal do USA, kde hrál za 
New York Rangers a za Washington 
Capitals v NHL. V současné době 
hraje opět za Třinec. Se svou 
kanadskou manželkou Alannah mají 
dva syny, Hudsona a Jaggera.

Aukční lahev č. 4





DANIEL MADZIA

„Svoboda nám dala sebevědomí. 
Říkáme otevřeně a rovnocenně 
naše názory a můžeme je stavět 
na zjištěných poznatcích. Dnes 
svobodně cestujeme, studujeme 
a vyměňujeme si zkušenosti 
s vědeckými autoritami z jiných 
zemí. Otevřenost hranic souvisí 
i s větší otevřeností lidí.“

Paleontolog původem z Třince. Od roku 
2012 žije v Polsku, kde nejprve studoval, 
a v současné době zde i pracuje. 
Byl vedoucím výzkumu, jehož výsledkem 
bylo pojmenování prvního českého 
dinosaura, Burianosaurus augustai. 
Dlouhodobě se věnuje popularizaci 
vědy, zejména paleontologie. Pořádá 
konference pro vědce a nadšence 
a provozuje web pravek.info.

Aukční lahev č. 5





ADAM MATUŠKA

„Svoboda mi umožňuje inspirovat 
se u lidí po celém světě a žít ve všech 
směrech. Díky ní můžu vlastnit 
a provozovat pivovar, cestovat, bavit 
se s ostatními sládky i štamgasty. 
Jsem rád, že dnes můžeme dělat věci 
podle sebe, ať už jde o cestování či 
svobodné podnikání. Čím více si 
mohu dělat věci po svém a hledat 
nové cesty, tím větší nadšení a radost 
mi tahle práce přináší.“

Vrchní sládek a spolumajitel pivovaru 
Matuška. Původně se chtěl živit jako 
hráč baseballu, ale nakonec se vydal 
po stopách svého otce, který pracoval 
v pivovarnictví. Společně s celou rodinou 
vybudovali jeden z nejpopulárnějších 
minipivovarů v zemi.

Aukční lahev č. 6





MARKÉTA PFEIFEROVÁ

„Díky svobodě mohu ohleduplně 
projevit svou přirozenost. Jen ve 
svobodném světě mohu žít plný 
život, mám šanci najít vlastní já 
a být opravdu sama sebou. Moje 
generace se narodila do svobodné 
společnosti, která ale jen vytvořila 
ideální podmínky. Je na každém z nás, 
abychom svobodu budovali sami 
v sobě a nezapomínali, že je jednou 
z našich nejvyšších hodnot.“

Praktická lékařka a předsedkyně Mladých 
praktiků. Působí jako odborná asistentka 
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
a manažerka mezinárodního projektu 
pro boj proti chřipkovým onemocněním. 
Praktickou lékařkou se chtěla stát už 
odmala – ráda komunikuje s lidmi 
a praktický lékař je podle ní člověk, 
který naslouchá lidem napříč celým 
společenským spektrem a je jejich 
průvodcem na cestě ke zdraví.

Aukční lahev č. 7





VLADIMÍR POLÍVKA

„Do svobody jsme se narodili, naším 
úkolem je v ní i zemřít. Zároveň 
věřím, že je důležité poslouchat druhé 
a vycházet z dialogu. Místo ohlížení se 
do minulosti se ale spíše zaměřuji na 
současnost a hledím do budoucnosti. 
Lidé by měli být pyšní na to, když se 
jim něco povede, a nebát se neúspěchu 
nebo nepochopení. Za největší změnu 
po revoluci považuji optimismus  
a víru v budoucnost.“

Vystudoval herectví na pražské 
DAMU. Je synem herců Chantal 
Poullain a Bolka Polívky. Zajímala 
ho výtvarná tvorba, studoval 
v Kanadě angličtinu. Hraje ve filmech 
i seriálech, v současné době je členem 
souboru Dejvického divadla, hostuje 
v Národním divadle.

Aukční lahev č. 8





VÍT PŘINDIŠ

„Svoboda je pro mě možnost 
volby. Mohu dělat to, co mě baví. 
Mohu studovat, mohu jet kamkoli 
budu chtít, získávat zkušenosti 
a nadhled. Mohu si vybrat a mohu 
se svobodně rozhodnout a využít 
různé možnosti. To je na svobodě 
to nejcennější.“

Vodní slalomář, který na kajaku získal 
stříbrnou medaili z Mistrovství světa 
2017 a zlata z Mistrovství Evropy 2019. 
V roce 2017 zvítězil jako první český 
kajakář v historii v celkovém hodnocení 
Světového poháru ve své kategorii. 
V současné době se věnuje i kurzům 
vodáctví pro veřejnost.

Aukční lahev č. 9





ANNA STROPNICKÁ

„Svoboda pro mě znamená, že 
mám svůj hlas – můžu křičet, smát 
se, prostě vyjádřit se, jak chci. Se 
svobodou přichází často i nejistota, 
když má být člověk zodpovědný za 
svá rozhodnutí. Potom saháme ne po 
svobodě, ale po jistotách. Je důležité 
zachovat chladnou hlavu a vytvořit 
si vlastní řád a hodnoty, kterými se 
budeme v životě řídit, a nenechat 
se ovlivňovat názory okolí.“

Narodila se v Praze, část dětství prožila 
v Itálii a Portugalsku. Je dcerou herce 
a politika Martina Stropnického. 
Proslavila se především účinkováním 
v televizních seriálech jako Ordinace 
v růžové zahradě nebo Za oponou. Hraje 
také ve filmu, jejím prvním celovečerním 
filmem byla hudební komedie V peřině. 
Nyní působí jako členka souboru 
Švandova divadla v Praze.

Aukční lahev č. 10



Charitativní dražba uměleckých pivních lahví se uskuteční 12. prosince 2019 na serveru iDNES.cz. 
Celou vydraženou částku obdrží Centrum Paraple na pomoc lidem s poškozením míchy.


