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BAJKY STARÉHO ČIPU 
 
 

 

20 Bajka o životě na kouli 
 

Dvě vodní hladiny se přely, která z nich je vodorovnější. 
 „Jsem vodorovnější, protože jsem větší,“ tvrdila tichá hladina.  
 „Cha! Jsi tak velká, že vodorovnost jednoho tvého konce je víc než kolmá k vodorovnosti druhého 

konce,“ řekla ta atlantická poněkud šroubovaně. 
 „Vůbec nevíš, co je být vodorovná. Jak chceš být vodorovná, když na tobě jsou vlny jak baráky, kdežto 

já jsem klidná, prostě tichá.“ 
 „To mě podržte! Ty a tichá! Kolik lidí jsi už utopila?“ 
 „To sem nepatří. Ať jich bylo, kolik bylo, všichni si libovali, jak jsem krásně vodorovná.“ 
 „Lhářko! Jsi křivá!“ 
 „Ty jsi křivá lhářka! Sejdeme se zítra za úsvitu u Hornova mysu!“ 
Rozdávají si to tam dodnes.   
 

Naučení: Na kouli je těžké mít něco na rovinu. 
 
 
 

21 Hyper 3 
 

Příběh začíná v opravdu dusné atmosféře. Hyperman 3 je však založen na zcela nové generaci softwaru, 
mnohem přítulnějšího k lidem. Vezme si za úkol ochránit lidstvo před softwarem přivandrovalým z budoucnosti. 
Přivandrovalec je vlastně virus, který je schopen zahubit cokoli, co má aspoň jednu nohu, a mimo to také vše 
živé. Hyperman se nechá polovinu příběhu divoce honit dokolečka, až se z toho víru viru zamotá hlava. Pak mu 
lstivě podstrčí dědečka ve formě dítěte. Protože je dědeček živý, virus ho zahubí. Protože to byl dědeček autora 
viru, autor viru se tím pádem nemůže narodit, a tudíž nemůže ani vytvořit virus, který mu dědečka zahubil. Dál 
už o tom raději nepřemýšlejte. Prostě to vezměte jako fakt a promyslete si raději následující. 

Jestliže má každý člověk čtyři prarodiče, osm praprarodičů, šestnáct prapraprarodičů, potom musel mít 
na počátku našeho letopočtu daleko víc předků, než bylo tou dobou lidí na zeměkouli, a kdyby jeden z nich 
skonal dřív, než by zplodil dalšího vašeho předka ... 

 
Naučení: Chraňte minulost, jinak byste se jednou nemuseli narodit. 

 
 

 
 
 
BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením)  

 
JIŘÍ PEŠKA (13.6.1942 - 18.1.2009) 
matematik, softwarový expert, humorista  

 
 
 

 
Bajky jsou publikovány v katalozích od 93. ostravské a 61. brněnské aukce 
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OBRAZOVÁ ČÁST pol. 1 - 80 

 
1   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Ohradník u vysoké trávy"  ...............................................................................................................................................  500 Kč  
barevná suchá jehla, signováno tužkou, datováno 1984, abstrahující pojetí, volný list, 34,5 x 24  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Jandová Ludmila  malířka, kreslířka, grafička, ilustrátorka, narodila se v Osiku u Litomyšle, zemřela 20.10.2008, 
studovala na Odborné škole sklářské v Železném Brodě, v grafické přípravce na AVU v Praze u profesora ak. Müllera 
a na AVU u profesora V. Silovského a V. Tittelbacha, v letech 1966-1969 absolvovala aspiranturu na AVU v Praze, 
ve svém díle prezentovala křesťanská témata, vytvořila logo pro Diecézní eucharistický kongres konaný v Hradci Králové 
v roce 2002, v Římě v roce 2001 obdržela vyznamenání Jana Pavla II. za celoživotní dílo a přínos pro církev, v roce 2004 
obdržela Zvláštní cenu za přínos městu Litomyšl, zastoupena v Národní galerii, v galeriích v Brně, Hradci Králové, 
Pardubicích, ve sbírkách Státního zámku Klenová, v českých i zahraničních soukromých sbírkách, v National Gallery 
of Art, Washington D.C. USA, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Wikipedie, 
tisk.cirkev.cz, www.litomysl.cz, další související odkazy na www) 

    
    
    

2   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Hnízdo spletené z větviček"  ............................................................................................................................................  400 Kč  
barevná suchá jehla, signováno tužkou, datováno 1982, abstrahující pojetí, volný list, 22,5 x 17,2  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

3   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Abstraktní motiv s modrou a bílou plochou"  .........................................................................................................  400 Kč  
barevná suchá jehla, signováno tužkou, datováno 1984, volný list, 28,2 x 24  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

4   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Út ěk do Egypta"  ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná suchá jehla, signováno tužkou, datováno 1984, biblický motiv - malé postavy v obrovské abstrahující krajině,  
volný list, 36 x 23,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

5   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Golgota"  ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná suchá jehla, signováno tužkou, datováno 1984, biblický motiv se třemi kříži v abstrahovaném prostředí, volný list, 38 x 26  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

6   Nesvadba Miloš   (1925-) 
"Gratuluji a d ěkuji"  ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
perokresba, dedikace: Radovanovi Miloš Nesvadba 99, usměvavý Radovan Lukavský před budovou Národního divadla přijímá 
symbolicky gratulaci, shora přihlíží koňské trojspřeží, volný list, 45 x 13,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Nesvadba Miloš  herec, kreslíř, scénograf, karikaturista, studia na Reálném gymnáziu v Praze na Smetance, kde byl jeho 
profesorem kreslení F.V. Mokrý, vedle herectví se zabýval scénografií pro Národní divadlo, navrhoval se svou manželkou 
scénu a kostýmy pro několik her, spolupracoval i s dalšími pražskými divadly, navrhoval také loutky, kreslil do mnoha 
novin a časopisů, byl jedním ze zakladatelů Dikobrazu a několika dětských časopisů (Slovník Chagall) 

    
    
    

7   Bérová - Šimíková Julie   (1911-) 
"Světlem oděná II"  ................................................................................................................................................................  500 Kč  
monotyp, signováno tužkou, datováno 1981, cyklus "Světlem oděná" je zmiňován ve Slovníku Chagall, paspartováno, nerámováno, 
29,5 x 20  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Bérová - Šimíková Julie  malířka, grafička, narozena v Zirci v Maďarsku, studovala tři roky na Ecole de l' Art et Métier 
v Paříži, v letech 1936-1939 na soukromé škole Ivanky Bukovacové, členka ČFVU, na začátku své tvorby se věnovala 
olejomalbě, postupně přešla ke grafickým technikám (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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8   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Želva"  ........................................................................................................................................................................................  200 Kč  
mědirytina, signováno monogramem BJ a slepotiskem, datováno 1993, číslováno 11/50, volný list, 11,4 x 10  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Běhounek Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, typograf, tvůrce animovaného filmu, studoval na Státní grafické škole a na VŠUP 
u profesora F. Muziky, 1953-1960 působil jako asistent na VŠUP v Praze, člen ČFVU (Slovník Chagall) 
 
Převzato z www.radio.cz ze dne 14.7.2005: 
"Ve věku nedožitých 76 let zemřel akademický malíř, grafik a ilustrátor Jiří Běhounek. Umělec zemřel v úterý po těžké 
nemoci, oznámil v neděli ČTK synovec malíře Pavel Černý. Běhounek se věnoval především knižní ilustraci. Jeho 
ilustrace znají především děti a mládež z desítek knih, například Čaroděj ze země Oz, Ivanhoe, souborů národních pohádek 
od vietnamských (Čarovný pták) přes kavkazské (Oslí vejce) až po židovské. Běhounek však svými kresbami opatřil také 
naučné publikace o lékařství, životě v přírodě a vesmíru.  
 
Za své dílo také získal mnoho zahraničních a českých ocenění. V roce 1957 dostal stříbrnou číši a zlatý podnos na římské 
Mezinárodní výstavě poštovních známek se sportovní tematikou. V roce 1982 jej ocenili v Lipsku stříbrnou medailí 
za ilustraci k bibliofilii Heinrich Heine a za ilustraci Knihy o Faustovi.  
 
V Česku posbíral Běhounek nejvíce cen v 90. letech. Například v roce 1995 mu byly uděleny dvě Zlaté stuhy za ilustrace 
ke knize Čaroděj ze země Oz, o rok později rovněž Zlatá stuha za nejkrásnější ilustrace ke knihám Petr Pan a v roce 1997 
za knížky Rabín a čarodějnice a Nejkrásnější pohádky o strašidlech" 

    
    
    

9   Král Oldřich   (1930-) 
"Radost"  .....................................................................................................................................................................................  300 Kč  
kresba tuší, signováno tužkou, datováno 1989, dedikace: Mistru Radovanu Lukavskému, nerámováno, 27,3 x 24,2  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Král Old řich  český sinolog, překladatel a teoretik překladu, zabývá se především starou čínskou literaturou, filosofií 
a uměním, po roce 1969 pracoval několik let v dělnických profesích, byl přijat do Orientální sbírky Národní galerie, kde 
působil až do roku 1989, vrátil se na FF UK, vedl katedru, později ústav Dálného východu, založil Centrum komparastiky, 
které též několik let vedl, v roce 1993 byl jmenován profesorem sinologie a srovnávací literatury Karlovy university, 
po roce 1990 působil také na řadě zahraničních univerzit, v posledních letech žije v Lásenici za Jindřichovým Hradcem, 
překládá a dále spolupracuje s FF UK (Wikipedie) 

    
    
    

10   Liesler Josef   (1912-2005) 
"Žena z pěny zrozená" ......................................................................................................................................................  2 800 Kč  
litografie, signováno tužkou, datováno 1981, číslováno 90/130, volný list, 28,7 x 21,7  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Liesler Josef  ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studoval na ČVUT Praha 
u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu, SVU Mánes, SČUG Hollar, tvůrčí skupiny 58, skupiny Radar, Čestný 
akademik florentské Akademie, člen Královské belgické akademie, zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně 
Národní galerie Praha, řada výstav - v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, 
Vídni (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

11   Souček Karel   (1915-1982) 
"Práce v lomu"  .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kvaš, signováno, datováno 1952, postavy ve světlých oděvech napovídají koloniální prostředí, paspartováno 
18,3 x 28,2 (39,5 x 46)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Souček Karel  výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 
Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii 
v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. 
v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen 
v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

12   Emler František   (1912-1992) 
"Náb řeží" ................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 19 x 36 (24,3 x 41,5)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 
dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 
LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 
 
 
  

13   Emler František   (1912-1992) 
"Náměstí s kostely" ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika na kartonu, signováno, čtyřicátá léta minulého století, vzadu autorovou rukou dedikace: Lukavskému 
6.5.1983 F. Emler, 17,4 x 40 (21,5 x 44,3)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

14   Kolařík Vojt ěch   (1938-) 
"K & J Čapko Lásky hra osudná" .................................................................................................................................  600 Kč  
kombinovaná technika na sololitu, signováno, datováno 2001, vzadu dedikace: Panu profesoru srdečně Vojtěch Kolařík XII. 2001, 
22 x 26 (30 x 34)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Kolařík Vojt ěch  malíř, grafik, ilustrátor, kostýmní výtvarník, narodil se ve Hvozdné u Zlína, studoval u profesora 
Tröstera a docenta O. Smutného na AVU v Praze, člen Sdružení pražských malířů, po skončení vojenské presenční služby 
pracoval v letech 1963-1992 jako výtvarník v ČS Televizi Praha, uspořádal mnoho výstav doma i v zahraničí, v Lexiconu 
výčet výstav, v roce 1957 vystavoval mj. na EXPO´57 a v Montrealu, zastoupen ve sbírkách v ČR, USA, Velké Británii, 
NSR, Rakousku, Francii, Belgii a Norsku, ve sbírce Ministerstva kultury ČR, v Galerii O. Cedrino v Mnichově (Slovník 
Chagall, Lexicon of the CVA, www.operabalet.cz) 

    
    
    

15   Souček Karel   (1915-1982) 
"V pasáži" ............................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1951, vzadu na plátně evidenční číslo 2178, 51 x 66,5 (63,5 x 79)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Souček Karel  výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 
Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii 
v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. 
v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen 
v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

16   Topinka Lumír   (1927-2002) 
"Ticho"  ....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1976, vzadu autorský štítek s razítkem FVU Dílo, dále uvedeno: Pro pana Lukavského 
45 x 75 (56,5 x 86)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Topinka Lumír  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, studoval malbu a kresbu soukromě u malířů Kolihy, Hložka, Krátkého 
a J. Weniga v Plzni a v rámci stipendia u profesora B.A. Boase Ruhemana a Werhartha na Royal Academy of Art 
v Londýně, působil jako výtvarný pedagog, od roku 1962 spolupracoval s plzeňským folklórním souborem JISKRA, kromě 
návrhů kostýmů obstarával i scénickou výpravu, člen Kontakt, UVU plzeňské oblasti, výběr výstav uveden ve Slovníku, 
zastoupen v Národní galerii, v galeriích v Karlových Varech, Plzni, Klatovech, Ostrově nad Ohří, Čenstochové v Polsku, 
ve Winnipegu v Kanadě, publikace Drahomíra Weissová: "Lumír Topinka : Z mezinár. plenérů", Karlovy Vary 1987 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, související odkazy na www) 

    
    
    

17   Šerých Jaroslav   (1928-) 
"Postava"  ................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1979, paspartováno, 56 x 43,5 (74 x 59,5)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šerých Jaroslav  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Havlíčkově Brodě, studoval u profesorů V. Vorlíčka a J. Kirchnera 
na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou a na Střední výtvarné škole v Turnově, malbu u profesora 
V. Rady na AVU v Praze a ve speciální grafické škole u profesora V. Pukla, aspirantura u profesora V. Silovského tamtéž  
 
ZASTOUPENÍ V GALERIÍCH: 
National Gallery of Art, Washington D. C., Smart Museum of Art, Chicago, Public Library New York, USA 
Národní galerie v Praze, Ministerstvo kultury ČSFR, Památník národního písemnictví, Praha 
České muzeum výtvarných umění, Praha, Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou 
Moravská galerie v Brně, Východočeská galerie v Pardubicích 
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Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, v Hradci Králové 
Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Chebu, Havlíčkově Brodě, Hodoníně 
Oblastní galerie Liberec, Zlín, Olomouc, Náchod, Vysočiny v Jihlavě, Galerie F. Studeného Nitra 
Oblastné galérie Banská Bystrice, Trenčín, Školská galéria Púchov, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, BRD 
Sbírka moderního umění, Vatikán, 
 
OCENĚNÍ: 
Čestné členství Societas Martinů, 2000, Cena za nejkrásnější knihu o umění, Sdružení českých grafiků František Kupka, 
Řád sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad, 1999, Čestné občanství, Tuscon, USA, 1993, Čestné uznání, Nejkrásnější Kniha 
roku, PNP Praha, 1992, Čestné uznání nakladatelství ODEON, Praha, 1989 
Cena Lidového nakladatelství, Praha, Hlavní cena MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP, Praha1988 
Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha. 1984 Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 1984 
Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha, 1979, Cena Premio grafico, Bologna 19771977,  
Čestné uznání MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP Praha, 1976 
Cena Nakladatelství Slovenského Fondu výtvarných umění, Bienále užité grafiky Brno, 1972 
Hlavní cena MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP Praha, 1971 
Cena v soutěži Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha, Cena Loisirs jeuenes, Paříž, 1970 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

18   Šerých Jaroslav   (1928-) 
"Postava v hnědém"  ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno tužkou, datováno 1964, číslováno 18/20, paspartováno, 48 x 32 (75 x 56)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

19   Kotas Jaroslav   (1909-1981) 
"Z Marseille"  ........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, sedmdesátá léta minulého století, vzadu autorský štítek, 41 x 51 (54,5 x 64,5)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Kotas Jaroslav  malíř, kreslíř, grafik, studoval u profesora Z. Kratochvíla a F. Kysely na UMPRUM v Praze a výtvarnou 
výchovu u profesora C. Boudy a K. Lidického na PedF UK v Praze, byl převážně malířem krajinářem  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

20   Jíra Josef   (1929-2005) 
"Na Golgotě"  ......................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1966, dedikace: paní a panu Lukavským, volný list, 54,5 x 47  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Jíra Josef  malíř, grafik, ilustrátor, kreslíř, tvůrce plastik, scénograf, studium na Odborné šperkařské škole v Trutnově a na 
pražské akademii u Holého, Nejedlého a Rady, člen reprezentačního družstva lyžařů, člen M 57, SČUG Hollar, zastoupen 
ve sbírkách všech našich galerií, rozsáhlý výčet výstav v Lexiconu i ve Slovníku (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

21   Sklenář Zdeněk   (1910-1986) 
"PF 68 Galerie Platýz" .....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1967, číslováno 80/80, volný list, 32 x 45  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Sklenář Zdeněk  významný český moderní malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, narozen v Leštině u Zábřehu na Moravě, 
studium na UMPRUM v Praze u Hofbauera, Kratochvíla, Bendy, člen SVU Mánes, od roku 1973 Zasloužilý umělec, 
zastoupen v řadě světových galerií včetně Národní galerie Praha, v Lexiconu obšírný výčet výstav, ocenění, literatury 
o tomto umělci (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

22   Mácha Jan   (1926-1984) 
"Pohled na Hradčany se střechy Národního divadla" .......................................................................................  1 800 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1958, číslováno 80/80, dedikace: Milému Radovanovi, proto-že nám se líbí žít, 
ať se to druhým třebas nelíbí, volný list, 63,5 x 54  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Mácha Jan  malíř, grafik, studia u profesora F. Nachtigala na Státní grafické škole v Praze a na grafické speciálce 
u profesora V. Silovského na AVU v Praze, výstavy doma i v zahraničí (Slovník Chagall) 
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23   Kováčová Lucie    
"Severská pohádka" .............................................................................................................................................................  500 Kč  
autorská litografie na ručním papíře, signováno, značeno slepotiskem Fabriano, datováno 2000, číslováno 11/12 
volný list, 27,5 x 32,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

24   Komárek Vladimír   (1928-2002) 
"Milenci" .................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, paspartováno, 17 x 25,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 
v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, sáhodlouhý výčet výstav v Lexiconu, řada 
publikací o tomto umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, 
Německu, Dánsku, vynikající český umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

25   Kampf Arthur   (1864-1950) 
Konvolut šestnácti leptů ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
na motivy Shakespearových her z roku 1920, signovány v desce, šestnáct volných listů, 22,5 x 14  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Kampf Arthur  německý malíř historických námětů, narodil se 26. 9. 1864 v Aachen, zemřel 8. 2. 1950 v Castrop-
Rauxel), studoval na Düsseldorfské umělecké akademii v letech 1879-1891 u Petera Janssena staršího, po ukončení školy 
se zde stal asistentem, později profesorem, v roce 1889 odešel do Berlína (Wikipedie), v ARTNET Price Database je 114 
záznamů o prodeji na minulých aukcích, v této databázi je uveden rok1865 jako rok narození 

    
    
    

26   Nesvadba Miloš   (1925-) 
"To národní kadeti jsou a Michal Dočekal - jejich kapitán - Zlom vaz"  ..................................................  1 500 Kč  
litografie, signováno, datováno 31.10.2002, volný list, 29,7 x 21  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Nesvadba Miloš  herec, kreslíř, scénograf, karikaturista, studia na Reálném gymnáziu v Praze na Smetance, kde byl jeho 
profesorem kreslení F.V. Mokrý, vedle herectví se zabýval scénografií pro Národní divadlo, navrhoval se svou manželkou 
scénu a kostýmy pro několik her, spolupracoval i s dalšími pražskými divadly, navrhoval také loutky, kreslil do mnoha 
novin a časopisů, byl jedním ze zakladatelů Dikobrazu a několika dětských časopisů (Slovník Chagall) 

    
    
    

27   Bouda Cyril   (1901-1984) 
"Sv. Václav a olomoucký Dóm" ...................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno v desce monogramem CB a tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 169/200 
volný list, 31 x 21  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Bouda Cyril  vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, žák Kysely a Švabinského, během tvůrčího života působil rovněž 
pedagogicky, v letech 1929-1935 jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl 
asistentem světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více než 
1000 grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným 
umělcům, člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 
poštovních známek. V Lexiconu je uveden dlouhý výčet výstav individuelních a kolektivních a dlouhý výčet ocenění. Jen 
pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěži na cizinecké upomínky z roku 
1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdržel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za knižní 
ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena 
nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978 (Toman, Slovník Chagall,Lexicon of the CVA) 

    
    
    

28   Svatoš Ivan   (1953-) 
"Velkop řevorský mlýn na Čertovce" .........................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1994, vzadu autorský štítek, 50,5 x 70,5 (61 x 81)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Svatoš Ivan  malíř, grafik,ilustrátor, pedagog, narozen v Praze, studoval na Výtvarné škole u Hollara v Praze, studijně 
pobýval v Paříži, zabývá se malbou, volnou a užitou grafikou, založil nakladatelství, v němž tiskne poezii a doprovází ji 
svými ilustracemi (Slovník Chagall) 
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29   Kulveit B.    
"Bou ře nad močálem Weitfällerským"  .....................................................................................................................  2 500 Kč  
pastel, signováno, datováno 1938, vzadu autorský štítek a další štítky s informacemi o obraze, paspartováno 
32,5 x 53,5 (59,5 x 79,5)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

30   Synecký Luboš   (1925-) 
"Ostrov milenců"  ................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu autorský štítek, tento obraz je publikován ve Slovníku Chagall, 
díl XII, strana 313, 50,5 x 70,5 (64,5 x 84,5)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Synecký Luboš  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesora A. Pelce a E. Filly na VŠUP v Praze 
a na Vysoké škole technické se zaměřením na uměleckou výchovu v Lipsku, pracoval jako filmový animátor ve studiu 
Bratři v triku v Praze, v šedesátých letech působil v Ostravě (Slovník Chagall) 

    
    
    

31   neurčeno    
"Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza ve smutné krajin ě"  ................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1966, dedikace: Milému příteli R. Lukavskému, 58 x 89 (61 x 92)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

32   Haise Václav   (1903-1990) 
"Uli čka"  ...................................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu štítek Díla, 53,5 x 78,5 (61 x 85,5)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Haise Václav  malíř, studia na AVU v Praze ve speciálce Švabinského, dva roky pomáhal A. Wenigovi při malbě dekorací 
ve Vinohradském divadle, většinu svých výstav prezentoval ve Špálově galerii, řada prací tohoto malíře byla 
reprodukována na pohlednicích, v malbě květinových zátiší patřil mezi nejlepší vůbec, hlavním námětem jeho prací byla 
Šumava a Jižní Čechy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

33   Vojířová Ludmila   (1919-) 
"Žasnu, čemu všemu se dá smát…" ...............................................................................................................................  500 Kč  
kresba tuší glosovaná v každém rohu autorkou, vpravo nahoře zmínka o smrti Jiřího Grossmanna, signováno, datováno 1971, 
paspartováno, 28,5 x 26,5 (45,5 x 42)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Vojířová Ludmila  sochařka a řezbářka, narozena v Saratově v Rusku, studovala ve Škole bytového průmyslu na Žižkově, 
dále na pražské UMPRUM u profesora Horejce, poté u profesora Laudy, zastoupena i v Národní galerii Praha  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

34   Synecký Luboš   (1925-) 
"Zahrada lásky"  .....................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 35/50, paspartováno, 22 x 31 (39,5 x 48)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Synecký Luboš  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesora A. Pelce a E. Filly na VŠUP v Praze 
a na Vysoké škole technické se zaměřením na uměleckou výchovu v Lipsku, pracoval jako filmový animátor ve studiu 
Bratři v triku v Praze, v šedesátých letech působil v Ostravě (Slovník Chagall) 

    
    
    

35   Holan Karel   (1893-1953) 
"Zima na Letné"  ...............................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1950, výborná práce výborného autora, 30,5 x 41 (40 x 50,5)  
  

Holan Karel  malíř, grafik, studium na pražské akademii u Bukovace a Pirnera, člen Umělecké besedy, skupiny  
HO-HO-KO-KO, SVU Mánes, široké spektrum výstav, zastoupen v Národní galerii Praha a v galeriích regionálních  
(Toman, Slovník Chagall) 
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36   Biligda Ivana    
"Zadumaná"  ..........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno, datováno Kiev 1998, číslováno 6/30, 24,5 x 19 (49,3 x 35,3)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

37   neurčeno    
"T ři ženy" ...............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1978, dedikace: Lukavskému s úctou, 57 x 38,5 (70 x 50,2)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

38   Emler František   (1912-1992) 
"Smutný Pierot"  ..................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, vzadu dedikace: Lukavskému 27.IV.82 F. Emler, 35 x 16 (40 x 21)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 
dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 
LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    
    
    

39   Němec Jan   (1951-) 
"Rekonstrukce Národního divadla"  ...........................................................................................................................  1 600 Kč  
kresba pastelkami a akvarelem, signováno, datováno vzadu 1990, vzadu dedikace: Váženému příteli Rad. Lukavskému J. Němec, 
38 x 31 (43 x 36)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Němec Jan  architekt, narozen v Českých Budějovicích, studoval u profesora Šnajdra na a ČVUT v Praze, 1977-1983 
samostatný projektant SURPMO, 1983-1991 vedoucí projektant ateliéru 3 Projektového ústavu Výstavby hlavního města 
Prahy (Slovník Chagall) 

    
    
    

40   Fiala Zdeněk   (1917-) 
"Na Březinách u Poličky"  ...............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu autorský štítek, námětem zvlněná krajina 
s kvetoucím polem a postavou v červených šatech, 26 x 35 (36,5 x 46)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Fiala Zdeněk  malíř, narozen v Praze, syn malíře Josefa Fialy, studoval na pražské AVU, malíř, krajinář, svou pozornost 
věnoval především Vysočině (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

41   Urban Bohumil Stanislav   (1903-1997) 
"Studie ke kompozici"  ......................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1950, vzadu štítek Díla, 24,5 x 28 (35,5 x 39,2)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Urban Bohumil Stanislav  malíř, grafik, spisovatel a pedagog, studia na pražské akademii u profesorů Obrovského, 
Krattnera a Thieleho, obdržel stipendium v Paříži, absolvoval studijní cesty po Německu, Itálii, Francii, Belgii, Jugoslávii, 
člen Sdružení výtvarníků, člen poroty umělecké výstavy při olympijských hrách v Amsterodamu v roce 1928, výborný 
malíř první poloviny dvacátého století, obdržel řadu státních cen, byl vyznamenán velkou římskou cenou a Hlávkovou 
italskou cenou, měl výstavy v Paříži, v roce 2002 zastoupen na výstavě Obrazy českých umělců konce 19. a první poloviny 
20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, Orlické muzeum, Kolowratský zámek, Rychnov nad Kněžnou 
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

42   Matějka Jaroslav    
"Z p ůlnoční"  ..........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně fixovaném na sololitu, signováno, datováno 2004, vzadu autorský štítek, 25 x 25 (40 x 40)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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43   Zoubek Olbram   (1926-) 
"Žena"  .........................................................................................................................................................................................  400 Kč  
reliéfní tisk, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 16/100, paspartováno, 18,5 x 14 (28 x 22,5)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Zoubek Olbram  významný sochař, grafik, restaurátor, rodák z Prahy, studium na VŠUP Praha u prof. Wagnera, člen 
SČVU, Trasa, Nová skupina, Umělecká beseda, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, z cen: 1999 Medaile Vysoké 
školy báňské v Ostravě, 1998 Stříbrná medaile Hlavního města Prahy, 1997 Cena města Litomyšle, 1996 Státní cena - 
medaile za zásluhy, Medaile Masarykovy univerzity v Brně, 1990 Národní cena České republiky, řada výstav 
individuelních i kolektivních, velmi známý a renomovaný sochař, po dobu dvanácti let byl hlavním hradním sochařem 
na Hradčanech, jeho práce z bronzu jsou zcela ojedinělé a byly dělány ve velmi malých sériích (Lexicon of the CVA) 

    
    
    

44   Emler František   (1912-1992) 
"V kavárn ě na terase" .........................................................................................................................................................  400 Kč  
kresba tuší a akvarelem, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, 10 x 20 (24 x 31,7)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 
dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 
LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    
    
    

45   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Člověk beran"  .......................................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno monogramem JB, datováno 93, číslováno 13/50, paspartováno, 10 x 12,5 (30 x 21,2)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Běhounek Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, typograf, studoval na Státní grafické škole a na VŠUP u profesora F. Muziky, 
1953-1960 působil jako asistent na VŠUP v Praze, člen ČFVU (Slovník Chagall) 
 
Převzato z www.radio.cz ze dne 14.7.2005: 
"Ve věku nedožitých 76 let zemřel akademický malíř, grafik a ilustrátor Jiří Běhounek. Umělec zemřel v úterý po těžké 
nemoci, oznámil v neděli ČTK synovec malíře Pavel Černý. Běhounek se věnoval především knižní ilustraci. Jeho 
ilustrace znají především děti a mládež z desítek knih, například Čaroděj ze země Oz, Ivanhoe, souborů národních pohádek 
od vietnamských (Čarovný pták) přes kavkazské (Oslí vejce) až po židovské. Běhounek však svými kresbami opatřil také 
naučné publikace o lékařství, životě v přírodě a vesmíru.  
 
Za své dílo také získal mnoho zahraničních a českých ocenění. V roce 1957 dostal stříbrnou číši a zlatý podnos na římské 
Mezinárodní výstavě poštovních známek se sportovní tematikou. V roce 1982 jej ocenili v Lipsku stříbrnou medailí 
za ilustraci k bibliofilii Heinrich Heine a za ilustraci Knihy o Faustovi.  
 
V Česku posbíral Běhounek nejvíce cen v 90. letech. Například v roce 1995 mu byly uděleny dvě Zlaté stuhy za ilustrace 
ke knize Čaroděj ze země Oz, o rok později rovněž Zlatá stuha za nejkrásnější ilustrace ke knihám Petr Pan a v roce 1997 
za knížky Rabín a čarodějnice a Nejkrásnější pohádky o strašidlech" 

    
    
    

46   Vydrnák Jozef   (1961-) 
"Kalendá ř pro rok 2000 - Nevěsta a ženich letící nad městem" .......................................................................  200 Kč  
barevná grafika, tužkou signatura, datování 1999, číslování 22/100 a text "…letová hladina", opatřeno slepotiskovou značkou 
30 x 14,6 (49,5 x 24,5)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Vydrnák Jozef  narozen v Trenčíně, studia na Slovenské vysoké škole technické a na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě, věnuje se malbě, kresbě, volné grafice, ilustraci a designu, zabývá se především kresleným humorem  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

47   Reynek Bohuslav   (1892-1971) 
"Odpo činek při útěku do Egypta"  .................................................................................................................................  900 Kč  
tisk leptu, signováno, konec čtyřicátých let minulého století, volný list, vydáno u příležitosti benefičního adventního koncertu 
pro město Bílovec dne 14.12.1997, vydala městská část Praha 7 v počtu 400 výtisků, 11,5 x 14,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Reynek Bohuslav  malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával 
soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem 
J. Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde 
každoročně vystavoval, v roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil 
a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí, od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově 
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u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl u Floriánovy rodiny ve Staré 
Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější 
část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky, v šedesátých letech byl jeho 
dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla 
zhudebněna (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Wikipedie, www.zslipa.hbnet.cz - stránky Reynkovy základní školy, 
www.velikani.cz, další související odkazy na www) 

    
    
    

48   Storchová Hana   (1936-) 
"Dv ě lahve" ...............................................................................................................................................................................  300 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno, druhá polovina minulého století, číslováno 16/110, volný list, 16,8 x 13,3  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Storchová Hana  grafička, ilustrátorka, malířka, narozena v Praze, studovala soukromě u L. Jiřincové a u profesora 
M. Holého a V. Silovského na AVU v Praze, věnuje se grafice, ex libris, plakátové a známkové tvorbě, dětským 
animovaným filmům, ale především vědeckým ilustracím (Slovník Chagall) 

    
    
    

49   Šechtlová Marie Michaela   (1952-) 
"Schody v hlavě"  ....................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 41/55, volný list, 33,5 x 18,7  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šechtlová Marie Michaela  ilustrátorka, grafička, malířka, narozena v Praze, studovala u L. Jirky a V. Kytky na Střední 
odborné škole výtvarné v Praze a v ateliéru grafiky a ilustrace u profesora Z. Sklenáře, J. Anderleho a J. Mikuly na VŠUP 
v Praze, zaměřuje se na volnou grafiku, exlibris, kresbu, knižní ilustraci, malbu a počítačovou grafiku (Slovník Chagall) 

    
    
    

50   Šechtlová Marie Michaela   (1952-) 
"Park v hlav ě"  .........................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 36/45, volný list, 33 x 19  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

51   Cinybulk Vojtěch   (1915-1994) 
"Volavka a slunce" ................................................................................................................................................................  100 Kč  
dřevoryt, signováno v desce i tužkou, druhá polovina minulého století, dedikace: Radovanu Lukavskému s blahopřáním a s díkem, 
volný list, 19,3 x 11  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Cinybulk Vojt ěch  kreslíř, grafik, loutkářský scénograf, narozen v Praze, studoval na Officina Pragensis u profesora 
J. Švába a na UK v Praze u profesora Salcmana, byl spolupracovníkem loutkářské katedry divadelní fakulty AMU v Praze, 
kde pedagogicky působil v prvých letech vedle Josefa Skupy, v roce 1938 získal ve Francii 1.cenu za dřevoryt, je 
zastoupen v National Gallery ve Washingtonu v USA (Slovník Chagall) 

    
    
    

52   Žižka Jan Vratislav    
"Kámen mudrc ů - Ondřejův kříž"  ................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1984, autorský tisk, volný list, 26,5 x 19  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

53   Žižka Jan Vratislav    
"Sisyfos"  .....................................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1984, autorský tisk, volný list, 26,5 x 19  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

54   Žižka Jan Vratislav    
"Základní kámen - Věčná Eva" .......................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1984, autorský tisk, volný list, 26,5 x 19  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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55   Žižka Jan Vratislav    
"Pomník Donu Quijotovi"  .................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1984, autorský tisk, volný list, 26 x 19  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

56   Bohdanová Blanka   (1930-) 
"Malý princ"  ............................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 6/20, volný list, 20,5 x 15,4  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Bohdanová Blanka  herečka, malířka, studovala JAMU v Brně, po roce 1969 citelný útlum herecké činnosti, je členkou 
Nového sdružení pražských malířů, zastoupena ve sbírkách v Norsku, Parmě, Itálii a v Bonnu (Slovník Chagall) 

    
    
    

57   Králová J.    
"Krajina zapadajícího slunce" .........................................................................................................................................  200 Kč  
barevná kombinovaná grafická technika, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, číslováno 28/50 
volný list, 29,3 x 23,7  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

58   Tláskalová Jitka   (1952-) 
"Fontána"  ..................................................................................................................................................................................  300 Kč  
linoryt, signováno, datováno 1975, číslováno 134/200, volný list, 33 x 18,4  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Tláskalová Jitka  textilní výtvarnice, grafička, narozena v Olomouci, studovala u profesorky Kotasové na SUPŠ 
v Uherském Hradišti (Slovník Chagall) 

    
    
    

59   neurčeno    
"Pařížské nábřeží" ................................................................................................................................................................  300 Kč  
akvatinta, signováno tužkou, přelom 19. a 20. století, číslováno 45/250, volný list, 18 x 21, s paspartou 31 x 40  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

60   Havlíček    
"Světlo a stín"  ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná grafická technika, tužkou signatura a název, datováno 1973, volný list, 24,5 x 26  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

61   Jan    
"Vyšehradský faun I"  ..........................................................................................................................................................  500 Kč  
litografie, tužkou signatura, název a datace 1976, zkušební tisk, volný list, 32 x 30  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

62   Hložník Vincent   (1919-1997) 
"Nesení kříže" .......................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
barevný dřevoryt, signováno tužkou, datováno 1972, číslováno 25/50, dedikace: Pánovi Radovanovi Lukavskému v úcte jún 1976, 
volný list, 42 x 60,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Hložník Vincent  malíř, grafik, studoval na UMPRUM v Praze, i když se uvádí, že studoval v oddělení monumentální 
malby u profesora F. Kysely a J. Nováka, v autorově monografii je zdůrazněno, že Hložník studoval kresbu a malbu 
u F. Kysely a po jeho smrti u J. Nováka, jako pedagog působil na VŠVU v Bratislavě, kde vedl oddělení volné grafiky 
a ilustrace, široký výčet výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, Slovenské národní galerii v Bratislavě a v řadě dalších 
(Toman, Slovník Chagall) 
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63   Čížek Bohuš   (1913-1989) 
"Na kraji vesnice"  ...............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika na papíře, signováno, datováno 1963, paspartováno, nerámováno, 30 x 38  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Čížek Bohuš  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, studia na ČVUT v Praze u prof. Blažíčka, Boudy a Pokorného, člen ČFVU, 
poprvé vystavoval s Nesdruženými v roce 1936 v Mánesu, vystavoval i ve sdružení Aleš, velkou část jeho tvorby tvoří 
grafické listy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

64   Adamcová Jiřina   (1927-) 
"List plný obli čejů"  ...............................................................................................................................................................  800 Kč  
linoryt, signováno tužkou, šedesátá léta minulého století, číslováno 6/15, volný list, 62,5 x 62,2  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Adamcová Jiřina  grafička, malířka, kreslířka, ilustrátorka, narozena v Rudlicích, okr. Znojmo, studovala na AVU 
u profesora V. Pukla, v letech 1950-1952 výtvarná redaktorka časopisu Květy, významná autorka, zastoupena i v Národní 
galerii Praha (Slovník Chagall) 

    
    
    

65   Mařánová Jarmila   (1922-) 
"Abstrakce"  ...........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, sedmdesátá léta minulého století, číslováno 4/20, paspartováno, nerámováno, 67 x 50  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Mařánová Jarmila  grafička, studovala u profesora Kysely a J. Holečka na UMPRUM v Praze, od roku 1945 působila 
jako propagační a textilní grafička, od roku 1961 se věnuje volné grafice, je autorkou četných grafických cyklů  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

66   Šváb Jaroslav   (1906-1999) 
"Černá a fialová" ...................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná serigrafie, tužkou signatura, název, datace 1971, číslováno 4/35, volný list, 33,4 x 29,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šváb Jaroslav  grafik, kreslíř, ilustrátor, designér, pedagog, žák Kysely a Bendy na UMPRUM v Praze, v letech 1939-
1948 vedl v Praze soukromou výtvarnou školu Officina Pragensis, množství výstav, zastoupen ve sbírkách Národní galerie 
v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

67   Šváb Jaroslav   (1906-1999) 
"Oltá ř"  .....................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
serigrafie, signováno tužkou, datováno 1971, číslováno 24/30, volný list, 64,4 x 48,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

68   Nesvadba Miloš   (1925-) 
"Radovan Lukavský táhne na káře Národní divadlo" ......................................................................................  2 500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno tužkou, datováno 1997, dedikace: Radovanovi, volný list, 34,6 x 44  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Nesvadba Miloš  herec, kreslíř, scénograf, karikaturista, studia na Reálném gymnáziu v Praze na Smetance, kde byl jeho 
profesorem kreslení F.V. Mokrý, vedle herectví se zabýval scénografií pro Národní divadlo, navrhoval se svou manželkou 
scénu a kostýmy pro několik her, spolupracoval i s dalšími pražskými divadly, navrhoval také loutky, kreslil do mnoha 
novin a časopisů, byl jedním ze zakladatelů Dikobrazu a několika dětských časopisů (Slovník Chagall) 

    
    
    

69   Tesař Vladimír   (1924-) 
"Postavy na jevišti"  ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, signováno, datováno IX. 1981, dedikace: Radovanovi Lukavskému ve velké úctě k jeho krásnému umění a s přáním 
dalších výjimečností na tom vysokém laně Vaší magie, paspartováno, 40,5 x 31,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Tesař Vladimír  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, návrhář divadelních a filmových plakátů, 
studoval na SGŠ v Praze u prof. Balaše, na AVU u prof. Pukla a scénografii na AMU u prof Tröstera, několik let působil 
jako asistent grafické speciálky na AVU, v Lexiconu dlouhý výčet výstav a ocenění, ocenění zejména z knižních soutěží, 
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zastoupen v Národní galerii Praha, Galerii Lidice, OGV Jihlava a v dalších institucích, od roku 1984 Zasloužilý umělec 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

70   Muzika František   (1900-1974) 
"Abstrakce"  ...........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
litografie na ručním papíře, signováno tužkou, datováno 1970, číslováno 14/70, volný list, 61 x 44,2  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Muzika František  malíř, ilustrátor, knižní grafik, scénograf, studia na akademii v Praze u Loukoty, Nechleby, 
Obrovského, Štursy a Krattnera, dále studia a práce v Paříži, výstavy po celém světě, jeden z mála českých moderních 
malířů 20. století, jehož význam přerostl naše hranice, mimořádný zjev našeho malířství, široké zastoupení v řadě galerií 
po světě (Slovník Chagall) 

    
    
    

71   Mareš Jiří   (1932-1984) 
"Na pódiu"  ................................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1977, autorský tisk, číslováno 14/150, dedikace: Manželům Lukavským, volný list, 54 x 43  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

72   Sklenář Zdeněk   (1910-1986) 
"Abstrakce"  ...........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
barevná litografie na ručním papíře, signováno, datováno 1976, číslováno 9/100, dedikace: Panu Radovanu Lukavskému, volný 
list, 25,5 x 39,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Sklenář Zdeněk  významný český moderní malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, narozen v Leštině u Zábřehu na Moravě, 
studium na UMPRUM v Praze u Hofbauera, Kratochvíla, Bendy, člen SVU Mánes, od roku 1973 Zasloužilý umělec, 
zastoupen v řadě světových galerií včetně Národní galerie Praha, v Lexiconu obšírný výčet výstav, ocenění, literatury 
o tomto umělci (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

73   Synecký Luboš    
"Pierot a Kolombína"  ..........................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1974, autorský tisk, volný list, 32 x 47,5  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Synecký Luboš  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesora A. Pelce a E. Filly na VŠUP v Praze 
a na Vysoké škole technické se zaměřením na uměleckou výchovu v Lipsku, pracoval jako filmový animátor ve studiu 
Bratři v triku v Praze, v šedesátých letech působil v Ostravě (Slovník Chagall) 

    
    
    

74   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Spící kameny"  .......................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 11/40, volný list, 40,5 x 32,2  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Burgetová Zdeňka  malířka, grafička, studovala PF UK u Cyrila Boudy, K. Lidického a K. Endryse, věnuje se volné 
grafice a kresbě, dává přednost litografii (Slovník Chagall) 

    
    
    

75   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Dív čí hlava s květy a slunce" .......................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 2002, číslováno 47/80, volný list, 43 x 32  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

76   Diblík F.X.   (1887-1955) 
"D ěti na louce" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1940, oválný rám, 40 x 50 (50 x 59)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Diblík F.X.  malíř, studoval na pražské AVU u H. Schwaigera, legionář z 1. světové války, navrhoval plukovní prapory, 
byl portrétistou, 1925-1943 vystavovals Jednotou umělců výtvarných v Praze (Toman, Slovník Chagall) 
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77   Pergler Vladimír - Bape   (1933-2001) 
"Ale mist ře pozor! Pouze tenhle makaron je pravý" .............................................................................................  900 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno 1986, dedikace: Panu Radovanovi Lukavskému srdečně BAPE 86, paspartováno 
26,2 x 32 (38,5 x 43)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Pergler Vladimír - Bape  kreslíř, karikaturista, narozen v Praze, věnoval se kreslenému humoru, více než 40 let 
publikoval ve spolupráci s humoristou Jiřím Bartošem pod značkou BAPE, mnoho let publikoval v časopise Dikobraz, 
vytvořil stovky kreslených vtipů, desítky knižních ilustrací, scénografických návrhů a plakátů (Slovník Chagall) 

    
    
    

78   Reynek Bohuslav   (1892-1971) 
"Na Golgotě"  ............................................................................................................................................................................  900 Kč  
lept, nesignováno, první polovina minulého století, paspartováno, 20 x 17,5 (35 x 30,7)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Reynek Bohuslav  malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával 
soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem 
J. Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde 
každoročně vystavoval, v roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil 
a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí, od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově 
u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl v Floriánovy rodiny ve Staré 
Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější 
část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky, v šedesátých letech byl jeho 
dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla 
zhudebněna (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Wikipedie, www.zslipa.hbnet.cz - stránky Reynkovy základní školy, 
www.velikani.cz, další související odkazy na www) 

    
    
    

79   Komárek Vladimír   (1928-2002) 
"Za dveřmi"  ..............................................................................................................................................................................  900 Kč  
lept, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, vzadu dedikace: Příteli Radovanu Lukavskému k jeho 65. narozeninám 
1. listopadu 1984 Josef z Nerudovky, paspartováno, 14,5 x 11,2 (30,2 x 25,6)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 
v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, sáhodlouhý výčet výstav v Lexiconu, řada 
publikací o tomto umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, 
Německu, Dánsku, vynikající český umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

80   Tesař Vladimír   (1924-) 
"Abstraktní motivy"  ..........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1966, autorský tisk, číslováno 11/180, paspartováno, 53,5 x 39,5 (70 x 54,5)  
Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Tesař Vladimír  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, návrhář divadelních a filmových plakátů, 
studoval na SGŠ v Praze u prof. Balaše, na AVU u prof. Pukla a scénografii na AMU u prof Tröstera, několik let působil 
jako asistent grafické speciálky na AVU, v Lexiconu dlouhý výčet výstav a ocenění, ocenění zejména z knižních soutěží, 
zastoupen v Národní galerii Praha, Galerii Lidice, OGV Jihlava a v dalších institucích, od roku 1984 Zasloužilý umělec 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
 
 
    
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 81 - 99 

 

81  Jídelní souprava ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený po obvodu plastickým reliéfním motivem rokají a modrým tištěným dekorem květů, značeno 
tištěnou značkou BŘEZOVÁ a čísly 3153, kolem poloviny minulého století, v sestavě: terina - výška 29cm,  
3 ks salátových mís,  
2 ks mělkých servírovacích mís,  
6 ks hlubokých talířů průměr - 24cm,  
6 ks mělkých talířů - průměr 24,5cm,  
6 ks dezertních talířů  - průměr 21cm  
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82  Miska s uchem ..................................................................................................................................................................  500 Kč  
obecný kov, skleněná vložka, čtyřicátá léta minulého století, drobný oklep na skleněné hraně, výška 14,5cm, průměr 15cm  
    
    
    

83  Žardiniéra na nízké nožce ...........................................................................................................................................  600 Kč  
obecný kov, bohatě zdobený plastickým motivem květů a rokají, okraje mísy i nožky tvarované podle rokají, konec 19. století, 
výška 14,5cm, délka 28,5cm  
    
    
    

84  Šálek s podšálkem ...........................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený kobaltově modrým pásem a zlatými linkami, značeno tištěnou značkou KYSIBL, kolem poloviny 
minulého století, výška šálku 5,5cm, průměr podšálku 11,5cm  
    
    
    

85  Šálek s podšálkem ...........................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle a modře glazovaný, zdobený zlatými linkami, značeno speciální značkou pro prvotřídní jakost CORNELIA LOUČKY 
CARLSBAD Czechoslovakia a číslem 21, kolem poloviny minulého století, výška šálku 4,5cm, průměr podšálku 12cm  
    
    
    

86  Šálek s podšálkem ...........................................................................................................................................................  300 Kč  
tenkostěnný porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným tiskem květin, značeno tištěnou značkou KLÁŠTEREC nad Ohří, čtyřicátá 
léta minulého století, 2 kusy, výška šálků 4cm, průměr podšálků 11cm  
    
    
    

87  Mistička ...............................................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, na dně zdobený tištěnou rybkou a zlatou linkou, značeno tištěnou značkou CHODOVIA Czechoslovakia, 
oválný tvar, kolem poloviny minulého století, výška 2,5cm, délka 15cm, šířka 7cm  
    
    
    

88  Váza .......................................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo irisované, hnědozeleně melírované, Rakousko, konec 19. století, výška 14,5cm  
    
    
    

89  Vázička.................................................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo irisované, okraj hrdla zvlněný, Rakousko, konec 19. století, výška 12cm  
    
    
    

90   Váza .....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
hlína pálená, glazovaná zeleně a hnědočerným melírem, značeno vtlačovanou značkou LIEZEN Austria XII 
kolem poloviny minulého století, výška 19,5cm  
    
    
    

91   Hochmann Bohumil   (1909-1950) 
Nástěnný reliéf "Hlava chlapce"  ..................................................................................................................................  1 800 Kč  
bronz, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 17,6 x 14  
  

Hochmann Bohumil  sochař, narozen v Praze, studoval na Masarykově univerzitě v Brně filozofii a práva 
byl výtvarníkem samoukem (Slovník Chagall) 

    
    
    

92   Dóza na odlivky - sedící buldok ............................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo barevně malované, víko uchycené v montáži z obecného kovu, značeno made in Czechoslovakia, první polovina minulého 
století, výška 26cm  
    
    
    

93   Žardiniérka se skleněnou vložkou .......................................................................................................................  1 200 Kč  
alpaková oválná miska na čtyřech relativně vysokých nohách tvaru psích tlapek, okraj pravidelně prořezaný, vložka sklo čiré lité, 
značeno J.B.&CO Ro No 274993, Anglie, přelom 19. a 20. století, výška 9,5cm  
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94   Ježek Jaroslav   (1923-) 
Plastika "Sova"  ....................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
bronz, nesignováno, šedesátá léta minulého století, výška 8cm  
  

Ježek Jaroslav  narozen v Podlesí u Příbrami, studoval na PedF. UK v Praze u M. Salcmana, C. Boudy a K. Lidického, 
jeho práce získaly řadu ocenění, mimo jiné i velkou cenu a zlatou medaili na Expo 58 v Bruselu (Slovník Chagall) 

    
    
    

95  Plastika "Lev"  ...............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán barevně glazovaný, značeno značkou černého lva, cena pro legionáře československého odboje 1939-1945, výška 21cm, 
délka 33cm  
    
    
    

96  Dóza na kulovitých nožkách ...................................................................................................................................  2 200 Kč  
mosaz, na víku vytlačený letopočet 1862, 11,5 x 19 x 13  
    
    
    

97  Hračka "Lyža ř"  ..............................................................................................................................................................  800 Kč  
dřevo, třicátá léta minulého století, tělo otočné v ramenou, výška 15cm  
    
    
    

98   Nástěnné lampičky .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kryt elektroinstalace bakelitový, válcovitá stínidla z mléčného skla, třicátá léta minulého století, dva kusy, délka 17cm  
    
    
    

99   Souprava popelníků v dóze pro hráče karet......................................................................................................  500 Kč  
bakelit, na víčku motiv karet, na dně značeno UNCER Czechoslovakia, třicátá léta minulého století, čtyři kusy, průměr 9cm  
    
 
 
    
    

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 100 - 120 

 

100   Kosler Franz Xaver   (1864-1905) 
"Orientální kráska - princezna"  .............................................................................................................................  245 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, neuvěřitelně kvalitní malířská práce, kolem roku 1900, luxusní, ozdobný široký 
zlacený rám, skvělý celek, mimořádná nabídka, 60 x 40 (94 x 74)  
Po roce 2000 ceny jeho obrazů extrémně vzrostly. V roce 2003 byl prodán olej "Z Káhiry" 91 x 131 za 117 000 eur, v roce 2006 olej 
"Portrét mladé Egypťanky" 60 x 43 za 65 000 dolarů, v roce 2007 olej "Orientální kráska" 58 x 45 za 19 000 dolarů a v roce 2008 olej 
"Tržiště" 62 x 100 za 180 000 dolarů 
  

Kosler Franz Xaver  malíř, narozen ve Vídni, byl žákem skvělého malíře orientálních námětů Leopolda Karl Müllera, 
studijní cesty po Dalmácii, Albánii, portrétoval prakticky zásadně jen vyšší šlechtu, od roku 1892 maloval scény 
z egyptských tržišť a portrétoval v Káhiře egyptské princezny (www.artnet.com, související odkazy na www) 

    
    
    

101   Matal Bohumír   (1922-1988) 
"Ptáci"  ...................................................................................................................................................................................  22 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, datováno1980, 35 x 25 (47,5 x 37,5)  
  

Matal Bohumír  významný brněnský malíř, studium na ŠUŘ Brno, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, SVU Aleš v Brně, 
Bloku umělců země Moravskoslezské, tvůrčí skupiny Brno 57, vynikající malíř 20. století, kolem 70 výstav po celém 
světě, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, významně zastoupen ve Státní galerii ve Zlíně  
(Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

102   Bochořáková - Dittrichová Helena   (1894-1980) 
"Pohled na přehradu z Panské hůrky"  .....................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, vzadu razítko ČFVU, polovina minulého století, kvalitní rám francouzského typu 
 53,5 x 76,5 (65 x 85)  
  

Bochořáková - Dittrichová Helena  malířka, grafička, studovala na AVU v Praze v grafické speciálce A. Brömse a jako 
stipendistka francouzskou grafiku v Paříži, byla členkou KVU Aleš v Brně, Kruhu výtvarných umělkyň, Nezávislých 
umělců v Paříži, od roku 1924 vystavovala každoročně v salonu Nezávislých (Toman, Slovník Chagall) 
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103   Konečný    
"Na Valašsku"  ......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 26,5 x 37 (36,5 x 46,5)  
    
    
    

104   Augusta Karel   (1883-1974) 
"Milenci" .................................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
kvaš, signováno tužkou, počátek minulého století, 37,5 x 25,5 (46 x 32)  
  

Augusta Karel  malíř, narozen v Humpolci, studoval na AVU u profesora H. Schwaigera, zúčastnil se výstav Skupiny 
slovenských maliarov (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

105   Koubek Karel   1896-1940) 
"Pohled na Petrov" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kresba tužkou, signováno, datováno 1936, 30,5 x 22,5 (56,5 x 42)  
  

Koubek Karel  malíř a grafik, narozen v Třebíči, povoláním fotograf, malířství se učil u Františka Soukupa ve Dvoře 
Králové nad Labem a u profesora K. Keményiho v Plzni, upozornil na sebe jako zručný kreslíř kresbami tužkou (Toman) 

    
    
    

106   Pištělka Petr   (1887-1963) 
"Vladivostok"  .......................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
akvarel, signováno, datováno Vladivostok 7/8 1920, paspartováno, 23,6 x 32,5 (40 x 50)  
  

Pištělka Petr  malíř, grafik, narozen ve Švábenicích na Hané, studoval u profesorů Schwaigera a M. Pirnera na AVU 
v Praze, v roce 1914 získal Hlávkovo cestovní stipendium, které mu umožnilo podniknout cestu do Itálie, v 1. světové 
válce byl legionářem (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

107   Lanczi J.    
"Slepice s kohoutem na mlatě"  .....................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno, přelom 19. a 20. století, 26,5 x 32 (42 x 48,4)  
    
    
    

108   neurčeno    
"P řístav - Istanbul"  ............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, počátek minulého století, paspartováno, 40 x 57,5 (59,5 x 76)  
    
    
    

109   Koubek Karel   (1896-1940) 
"Kostel sv. Tomáše v Brně"  ..............................................................................................................................................  800 Kč  
originální barevný dřevoryt, signováno monogramem KK v desce a tužkou, první polovina minulého století, 24,5 x 18,5 (37,5 x 27)  
  

Koubek Karel  malíř a grafik, narozen v Třebíči, povoláním fotograf, malířství se učil u Františka Soukupa ve Dvoře 
Králové nad Labem a u profesora K. Keményiho v Plzni, upozornil na sebe jako zručný kreslíř kresbami tužkou (Toman) 

    
    
    

110   Schneiderka Ludvík   (1903-1980) 
"Portrét mladého muže"  ...............................................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 67 x 57 (85 x 75)  
  

Schneiderka Ludvík  malíř figuralista ze slavné malířské rodiny, bratr Aloise a Josefa, žák polského malíře Alexandra 
Sochaczevského, dále studium na akademii ve Vídni, po návratu v Praze u Hynaise, Obrovského a Švabinského, studijní 
cesty po Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Španělsku a Jugoslávii, řada výstav, zastoupen v Národní galerii, žádaný 
moravský malíř (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

111   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 
"Kon ě na poli"  ...................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1952, paspartováno, 28 x 41 (41 x 57)  
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Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, působil jako 
středoškolský profesor, od roku 1926 se věnoval výhradně malířské tvorbě, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, výstavy 
po celé Evropě, od roku 1959 Národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto 
významném malíři, slavný malíř polních prací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

112   Holý Miloslav   (1897-1974) 
"Mezi stodolami"  .............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1966, vzadu autorský štítek, paspartováno, 22 x 30 (40 x 48)  
  

Holý Miloslav  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u J. Preislera, po návratu z 1. světové války u V. Bukovace, 
J. Obrovského a ve speciální grafické škole M. Švabinského, spolu s Holanem, Kotíkem a Kotrbou vytvořil skupinu HO-
HO-KO-KO, byl členem Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar, v letech 1947-1958 profesor na AVU v Praze, 
1950-1954 rektor, 1954-1957 prorektor, výstavy v Mánesu, Myslbeku, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříži, USA, 
zastoupen v řadě galerií, široké zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

113   Světlík Eduard   (1903-1970) 
"Zima na horách"  ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel, signováno, první polovina minulého století, paspartováno, 30 x 44 (53 x 66)  
  

Světlík Eduard  malíř, sochař, odborný učitel v Kroměříži, narozen v Přerově, studia na pražské AVU u prof. Nejedlého, 
řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, kolekce jeho obrazů byla ve Spořitelně města Kroměříž  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

114   nesignováno    
"Dv ě ženy" .............................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
kvaš - akvarel, druhá polovina minulého století, 47 x 32 (53 x 38)  
    
    
    

115   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Letní krajina" ..................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
pastel, signováno, druhá polovina minulého století, 42 x 63 (56 x 77)  
  

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 
u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 
Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 
výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 
Moskva atd., Zasloužilý umělec, Národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

    
    
    

116   Konůpek Jan   (1883-1950) 
"Klavírista"  ...........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
lept, signováno tužkou a v desce, číslováno 42, 33 x 24 (55 x 39)  
  

Konůpek Jan  významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec, studia na ČVUT v Praze 
u prof. Kouly a Schultze, na pražské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika De Piana, jeden z nejvýznamnějších 
českých malířů počátku století, vystavoval prakticky na všech výstavách spolku Mánes i spolku Hollar, člen SURSUM 
a ARTĚLU, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, zastoupen v galeriích po celém světě, řada ocenění, jeden 
z nejvýznamnějších českých malířů počátku století (dva celostránkové sloupce v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    
    
    

117   Škarohlíd Jaroslav   (1925-) 
"Žena a svíce" .......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1988, 31,5 x 32 (55 x 53,5)  
  

Škarohlíd Jaroslav  malíř, grafik, pedagog, narozen v Brně, studia ve speciálce profesora E. Hrba a F. Süssera na ŠUŘ 
v Brně, na VŠUP v Praze a výtvarnou výchovu u profesora E. Miléna, B.S. Urbana a V. Makovského na PedF MU v Brně 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

118   Koleček Franta    
"Fotbalové družstvo kavárny Savoy" ........................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika - koláž, signováno, datováno 1935, poškozeno, 50 x 69,5 (52 x 73)  
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119   Buřival Augustin   (1889-) 
"Kachny u vody"  .................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 36 x 48 (50 x 61)  
  

Buřival Augustin  malíř, narozen v Brně Husovicích, studoval v grafické učebně a pokusném ústavu ve Vídni, dále 
na ŠUŘ v Brně (Toman) 

    
    
    

120   Mathauser Josef   (1846-1917) 
"Klidný spánek"  ...............................................................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1912, široký lehce profilovaný černý rám, 15 x 20 (29 x 34)  
  

Mathauser Josef  narozen ve Staňkově, zemřel v Praze, malíř historických a žánrových maleb i oltářních obrazů v Praze, 
žák pražské akademie za ředitele Krist. Rubena (Toman) 

    
    
 
 
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 121 – 140, z toho dagerotypie 121 -127 

 

121   neurčeno    
"Portrét sedící ženy" .........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kolorovaná dagerotypie, kolem roku 1860, v původním pouzdře, 8 x 7  
    
    

122   neurčeno    
"Portrét ženy s bílým límečkem"  .................................................................................................................................  5 000 Kč  
dagerotypie, kolem roku 1860, v původním pouzdře, 8 x 7  
    
    

123   neurčeno    
"Portrét sedící ženy s knihami" ....................................................................................................................................  5 000 Kč  
dagerotypie, kolem roku 1860, v původním pouzdře, 8 x 7  
    
    

124   neurčeno    
"Portrét ženy s broží"  .......................................................................................................................................................  5 000 Kč  
lehce kolorovaná dagerotypie, kolem roku 1860, v původním pouzdře, 8 x 7  
  

    
    

125   neurčeno    
"Portrét ženy s dítětem"  ..................................................................................................................................................  5 000 Kč  
lehce kolorovaná dagerotypie, kolem roku 1860, v původním pouzdře, 8 x 7  
    
    

126   neurčeno    
"Portrét mladého muže"  ..................................................................................................................................................  3 000 Kč  
lehce kolorovaná dagerotypie, kolem roku 1860, v původním pouzdře, poškozeno, 8 x 7  
    
    

127   neurčeno    
"Portrét muže s licousy" ..................................................................................................................................................  3 000 Kč  
dagerotypie, kolem roku 1860, v původním pouzdře, pouzdro rozlepené, 8 x 7  
    
    
    

128   Hričák Jan   (1941-) 
Plastika "Žena s dítětem v náručí"  .............................................................................................................................  2 500 Kč  
hlína pálená, hnědá patina, signováno, druhá polovina minulého století, výška 26,5cm  
  

Hri čák Jan  keramik, narozen v Onokovcích na Ukrajině, studoval na SPŠ keramické v Karlových Varech a na VŠUP 
v Praze u profesora Eckerta, v roce 1974 získal zlatou medaili v Qualdo Tadino, 1975 diplom v Gdaňsku, 1976 ve Faenze 
(Slovník Chagall) 
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129   Zahradnická ruční pumpa na postřik  ................................................................................................................  800 Kč  
mosaz, dřevěná rukojeť, vyměnitelné nástavce, 19. století, délka 66cm  
    
    

130  Tři nástěnné panenky .................................................................................................................................................  900 Kč  
dřevo, ručně barevně malované, kolem poloviny minulého století, vzadu papírový štítek SALVO - made in USSR, výška 25cm, 
24cm, 23,2cm  
   
    

131  Souprava servírovací ...............................................................................................................................................  2 800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený rostlinným geometrickým motivem a stříbrnou linkou, značeno tištěnou značkou VICTORIA 
Czechoslovakia, čtyřicátá léta minulého století, u cukřenky lepený úchyt na víčku, v sestavě: konvice, mléčenka a cukřenka 
výška konvice 22cm, mléčenky 15cm, cukřenky 11,5cm  
    
    

132  Podložka pod žehličku ................................................................................................................................................  800 Kč  
kov zdobený prořezáváním do tvaru monogramu a data 24.12.1902, dřevěná rukojeť, pravděpodobně svatební dar s datem sňatku, 
délka 38cm  
    
    

133   Dóza s víčkem a podtáckem ....................................................................................................................................  800 Kč  
sklo ručně malované a řezané, podtácek, víčko a montáž na skleněném okraji pro uložení víčka kovové, počátek minulého století, 
výška dózičky 6,5cm, průměr podtácku 14cm  
    
    

134  Plastika "Hlava Buddhy" ......................................................................................................................................  7 500 Kč  
bronz patinovaný, Asie, kolem poloviny minulého století, výška 18cm  
    
    

135  Manikúra v původní etuji se zrcátkem ............................................................................................................  1 200 Kč  
kovové části jednotlivých nástrojů mají násadky z litého bezbarvého čirého skla, skleněné jsou dvě odkládací misky, první polovina 
minulého století, kompletní, perfektní stav, etue 4 x 19 x 27,5  
    
    

136  Dóza na tabák ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
siderolit barevně glazovaný, počátek minulého století, výška 10cm  
    
    

137  Reklamní stojánek na tužky s kalendářem ....................................................................................................  1 200 Kč  
kombinace kovu a dřeva, tvar kupecké váhy, Československá zbrojovka akc. Společnost v Brně, výška 13,5cm  
    
    

138  Souprava psací v etuji ................................................................................................................................................  600 Kč  
mosaz, násadky z bakelitu zdobeného pestrobarevným pruhem, na pouzdře papírový štítek: Karol Moučka knihkupectvo, 
papiernictvo, kniharstvo Spišská Nová Ves, první polovina minulého století, etue 3 x 22 x 7,5  
    
    

139   Sklenička dvoustěnná .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo čiré fasetované, ve dně zlatá fólie se zeleným čtyřlístkem, po obvodu zlatý nápis "Andenken an Brünn",  
kolem poloviny 19. století, výška 7,5cm  
    
    

140   Bílek František   (1872-1941) 
Plastika "Mládí"  ...............................................................................................................................................................  24 000 Kč  
mistrovský galerijní bronz slavného umělce, signováno, výška 34 cm  
  

Bílek František  představitel epochy symbolismu a secese, sochař, řezbář a keramik, grafik, kreslíř, ilustrátor, autor 
návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění, také dobrý architekt., studoval na AVU Praha u prof. M. Pirnera, 
v letech 1891 - 1892 získal soukromé stipendium na Akademii Colarossi v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, 
v Lexiconu dlouhý výčet výstav, zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, v Národní galerii v Praze, 
Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerii hlavního města Prahy. Narodil se a v mládí žil v Chýnově, po roce 1902 se 
s manželkou přestěhoval do Prahy, kde žil až do okupace v roce 1939, potom se vrátil do Chýnova. V roce 1911 si nechal 
podle svého návrhu postavit vilu nedaleko Hradčan, do ní umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou 
Bílkovi (Lexicon of the CVA, Toman, www.villabilekcentre.cz) 
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OBRAZOVÁ ČÁST pol. 141 - 160 

 
141   Babraj Alexandr   (1948-) 
"Donna Elvíra"  ....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, vzadu štítek Díla, osmdesátá léta minulého století, návrh kostýmu pro operu "Don Giovanni", 
paspartováno, 35 x 18 (57 x 41)  
  

Babraj Alexandr  jevištní a kostýmní výtvarník, narozený v Opavě, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, působil jako 
jevištní výtvarník Těšínského divadla a Státního divadla v Ostravě, hodně spolupracoval s Čs. televizí a filmovým studiem 
Zlín (Slovník Chagall) 

    
    
    

142   Babraj Alexandr   (1948-) 
"Donn Giovanni"  ................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, vzadu štítek Díla, osmdesátá léta minulého století, návrh kostýmu pro operu "Don Giovanni", 
paspartováno, 34 x 17,5 (57 x 40,5)  
    
    
    

143   Sychra Vladimír   (1903-1963) 
"Nahá žena oblékající si červenou punčochu"  ......................................................................................................  2 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1961, číslováno 56/200, paspartováno, 45 x 52 (66 x 76)  
  

Sychra Vladimír  malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium v Praze na UPŠ u Dítěte a na AVU u Švabinského, od roku 
1947 profesorem na AVU Praha, člen SVU Mánes, výstavy v Mánesu, Topičově saloně a další, zastoupen v Národní 
galerii Praha, v roce 1963 Zasloužilý umělec in memoriam (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

144   Mareš Josef   (1888-1938) 
"Procházka v prosvíceném sadě"  ................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, kvalitní impresionistická práce galerijní úrovně, 55 x 74,5 (65,5 x 86)  
  

Mareš Josef  malíř krajinář, narozen v Seči u Chrudimi, studoval v Mnichově spolu se svým přítelem Jindřichem Průchou 
(Toman) 

    
    
    

145   Janeček Jaroslav   (1898-) 
"R ůže v zelené váze".......................................................................................................................................................  10 000 Kč  
velký reprezentativní olej na sololitu, signováno, datováno 1960, luxusní zlacený rám, reprezentativní celek, 85,5 x 66 (108,5 x 90)  
  

Janeček Jaroslav  malíř, grafik, narozen v Brně, žák T.F. Šimona a Pukla, člen SVU Purkyně, účastnil se soutěže 
o výzdobu malého foyeru Národního divadla (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

146   Šafář Karel   (1912-1998) 
"Na figurách"  .......................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika na kartonu, signováno, datováno 1941, paspartováno, 15,2 x 23,5 (30 x 37,5)  
  

Šafář Karel  malíř a grafik, narozen v Náchodě, studoval soukromě u K. Bednáře, působil v Náchodě, zabýval se 
grafikou, zejména tvorbou exlibris (Slovník Chagall) 

    
    
    

147   Vaic Aleša   (1920-) 
"Ležící srna s koloušky" .....................................................................................................................................................  600 Kč  
lept, signováno tužkou, číslováno 37/75, kolem poloviny minulého století, 23 x 28,5 (37 x 44,7)  
  

Vaic Aleša  malíř a grafik v Praze, studia u svého otce Josefa Vaice, významného grafika a malíře, grafické umění otce 
i syna Vaicových bylo pověstné po celé Evropě (Toman) 

    
    
    

148   Kočí Josef   (1880-1961) 
"Ráno na vsi"  ........................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1949, galerijní práce žáka Ženíška, 66 x 84 (75,5 x 93,5)  
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Kočí Josef  malíř, grafik, ilustrátor, studia na pražské akademii u profesora Ženíška, studijní cesty po Itálii, působil 
v USA, významný malíř zastoupený v řadě galerií včetně Národní Galerie v Praze (Slovník Chagall, Toman) 

    
    
    

149   Jaroš Petr   (1859-1929) 
"Chalupa v Peklovsi u Jičína"  ......................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, zajímavá kvalitní práce, 35,5 x 50,5 (51,5 x 66,5)  
  

Jaroš Petr  významný malíř, malíř krajin, žák H. Ullika v Praze a J. Kautského ve Vídni, další studia v Mnichově 
a Drážďanech (Toman, THIEME BECKER) 

    
    
    

150   Utagawa Sadahide   (1807-1873) 
"Dva samurajové nesoucí strom" .............................................................................................................................  19 000 Kč  
barevný dřevořez na papíře, značeno, nedatováno, pod sklem, 41 x 29 (38 x 25,5)  
    
    
    

151   Kadula Josef   (1920-1985) 
"Periferie s továrnou"  .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
tempera - kvaš na kartonu, signováno, datováno 1956, dále dedikace: Janě, Jarovi Pařízkovým Josef K. 1957, paspartováno 
29 x 42 (50,5 x 64)  
  

Kadula Josef  malíř, grafik, hudebník, narozen v Ostravě, studoval na SUPŠ v Brně u profesora E. Hrbka, F. Süssera 
a souběžně na FF UJEP u A. Kutala a V. Richtera dějiny umění, věnoval se užité grafice a malbě (Slovník Chagall) 

    
    
    

152   nesignováno    
"Cestou od zříceniny"  .......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, konec 19. století, 31,5 x 22,5 (41 x 32)  
    
    
    

153   neurčeno    
"Z Paříže" ............................................................................................................................................................................  11 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, v signatuře místo Paris, kolem roku 1955-1965, 55 x 46 (73 x 62)  
    
    
    

154   Popelka Vojtěch Hynek   (1888-1961) 
"Kachny na vodě" ............................................................................................................................................................  10 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1933, velká reprezentativní práce našeho specialisty na malbu zvířat 
69 x 105,5 (85 x 121,5)  
  

Popelka Vojtěch Hynek  malíř, narozen v Praze, studia na UMPRUM u prof. Dítěte a Jakesche, na AVU u prof. 
Schwaigera, věnoval se krajinomalbě, specializoval se na malbu zvířat, tvořil dlouho v Paříži, ilustroval Brehmův Život 
zvířat, výstavy v Topičově saloně, v Rubešově galerii a další, zastoupen ve sbírkách Městského muzea v Jindřichově 
Hradci, v Galerii v Plzni, v Městském muzeu v Náchodě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

155   Bílek Alois   (1887-1961) 
"Česání prvních jablek" ...............................................................................................................................................  27 500 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, vzadu nápisy a štítky, údajně v roce 1920 vystaveno v Galerii la Boëtie v Paříži 
55 x 65 (69,5 x 80)  
  

Bílek Alois  malíř a grafik, studoval architekturu na pražské technice, přestoupil na akademii, kde studoval u prof. Pirnera, 
poté žil a tvořil s Kupkou ve Francii, kde měl každý rok výstavy, zastoupen ve francouzských galeriích, v roce 1999 
proběhla rozsáhlá výstava jeho prací v Praze, z jeho díla se zachovalo málo prací (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

156   Vraný L.    
"B říza uprostřed rozkvetlé louky" ..............................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, počátek 20. století, 32 x 34 (35 x 37)  
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157   Foltýn František   (1891-1976) 
"Bohunice"  ..........................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu, datováno 1954, práce světově proslulého českého moderního malíře, 23,5 x 24,5 (37,5 x 39)  
  

Foltýn František  malíř, kreslíř, studium na UPŠ v Praze u Dítěte a Hofbauera, absolvent pražské akademie, Académie 
Julien a Académie Grande - Chaumiére v Paříži, po první světové válce se věnoval krajinomalbě na Východním Slovensku 
a Podkarpatské Rusi, od roku 1924 tvořil převážně v Paříži, kde měl v roce 1930 soubornou výstavu a byl zakladatelem 
modernistické skupiny "Abstraction - Création", po válce žil v Brně, jeho abstraktní kompozice jsou proslulé po celé 
Evropě, špičkový český malíř - modernista (Slovník Chagall, Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

158   Miljan Niko (též Milijan Nika)   (1897-1962) 
"Krajina s lesem a rybníkem"  .......................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, první polovina 20. století, vzadu štítek s informacemi o autorovi, zajímavá práce chorvatského 
malíře, 27 x 34,5 (39,5 x 47)  
  

Miljan Niko (též Milijan Nika)  žák Bukovace a Preislera, uváděn ve světových katalozích 
    
    
    

159   Coufal Ondřej   (1979-) 
"Čtenářka" ..........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2009, 61 x 63,5 (75,5 x 78,5)  
  

Coufal Ondřej  mimořádný malířský zjev, zabývá se figurální malbou a kresbou, přes své mládí je již zastoupen v Galery 
Anya Tish Houston a v řadě soukromých sbírek po celém světě, vystavuje od roku 1989, výstavy : 1991 Praha, 1991 
Kroměříž, 1992 Pelhřimov, 1992 Budimír, 1993, 1995, 1997 Vltavín Praha, 1996 Olomouc, 1997 Houston v USA atd. 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

160   Coufal Ondřej   (1979-) 
"Sestry"  ................................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2009, 61 x 64 (75,5 x 78,5)  
    
    
 
 
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 161 -1 80 

 

161   Váza s poklopem .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, malovaný stříbrem, motiv větviček s listím, značeno, Čechy, první polovina minulého století, kvalitní a vysoce 
dekorativní, výška 31cm  
    
    

162   Plastika velká "Dívka u kašny" .........................................................................................................................  4 000 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, signováno modelérem F. Otto, mimořádně velká reprezentativní luxusní plastika, 
výška 59 cm  
Pochází z velké sbírky sošek ROYAL DUX z druhé poloviny minulého století 
Párová k následující položce č. 163 
    
    

163    Plastika velká "Jinoch u kašny" ......................................................................................................................  4 000 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, signováno modelérem F. Otto, mimořádně velká reprezentativní luxusní plastika, 
na podstavci vlasová prasklina, výška 59 cm  
Pochází z velké sbírky sošek ROYAL DUX z druhé poloviny minulého století 
Párová k předcházející položce č. 162 
    
    

164   Šperkovnice - kazeta ..................................................................................................................................................  900 Kč  
vykládané leštěné dřevo, uvnitř vyložené sametem, zámek s klíčkem, kolem roku 1935, pěkný vzhled, výška 9cm, šířka 30,5cm, 
hloubka 28cm  
    
    

165   Plastika "Schoulený dívčí akt"  .............................................................................................................................  750 Kč  
keramika černě glazovaná, signum nenalezeno, pod vlivem EXPO 58, kvalitní moderní design, výška 22cm, šířka 26cm  
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166   Pelikán Julius   (1887-1969) 
Plastika "Ležící dívčí akt" ..................................................................................................................................................  500 Kč  
pálená sochařská hmota, signováno tužkou, kvalitní rozmnoženina práce slavného olomouckého sochaře, žáka Myslbeka, krásná 
bílá plastika, výška 20cm, délka 37cm  
  

Pelikán Julius  sochař, medailér, restaurátor, zpracovával kámen a bronz, studium na Sochařsko-kamenické škole 
v Hořicích a na pražské akademii u Myslbeka, studijní pobyty v Paříži a Itálii, člen SVUM Hodonín, zastoupen v řadě 
galerií (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

167   Zarážky na knihy "Pejsci s červenými jazyky"  .............................................................................................  600 Kč  
řezba ve dřevě, čisté ARTDEKO provedení, kolem roku 1930, kvalitní sběratelská i funkční položka, dva kusy, u jednoho pejska 
lepené ucho, výška 15cm, šířka každé 10cm  
    
    

168  Plastika "Sova" - noční lampička .........................................................................................................................  900 Kč  
porcelán, v horní části otvor na vonný olej, který se teplem vypařuje, kolem poloviny minulého století, vhodné i do dětského 
pokoje, výška 19cm  
    
    

169  Plastika "Sedící dívčí akt"  .....................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý, značeno ROYAL DUX, původní stará značka, kolem roku 1960, získalo ocenění na EXPO 58, výška 15cm  
    
    

170   Strážní hodiny ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
dva kusy v kožených pouzdrech, jeden korpus hodin mosazný, druhý cínový, kolem roku 1930, do hodin se zaznamenával 
na různých stanovištích čas kontroly bez možného zásahu hlídače, průměr hodin v pouzdře 12,5cm  
cena za oba kusy 
    
    

171   Soška "Dívka v tanečních"  .....................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 25 cm  
Pochází z velké sbírky sošek ROYAL DUX z druhé poloviny minulého století 
    
    

172   Soška "Dívka s kabelkou" .......................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, Čechy, druhá polovina minulého století, špička malíčku poškozena, výška 31 cm  
Pochází z velké sbírky sošek ROYAL DUX z druhé poloviny minulého století 
    
    

173   Soška "Blondýnka v peleríně - Podzim" .......................................................................................................  1 100 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 31,5 cm  
Pochází z velké sbírky sošek ROYAL DUX z druhé poloviny minulého století 
    
    

174   Plastika velká "Slon se zvednutým chobotem"...........................................................................................  1 000 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, jeden kel je lepený, výška 33,5 cm, délka 50 cm  
Pochází z velké sbírky sošek ROYAL DUX z druhé poloviny minulého století 
    
    

175   Hrací polštářek "Sladké spaní" ............................................................................................................................  900 Kč  
zdobený mytologickou scénou, je do něj vložený hrací strojek, který hraje ke spánku, 20. století, 26 x 39  
    
    

176   Anbrugi A.    
Plastika "Venuše s andílkem v mušli" ..........................................................................................................................  500 Kč  
tvrzená sochařská hmota, signováno, nedatováno, komorní práce, výška 10cm, délka 15cm  
    
 
    

177   Bizard S.    
Plastika "Co mají v hlavách ženy" ..............................................................................................................................  9 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, leptané a broušené, náročný broušený kvádrovitý podstavec, signováno, mistrovská plastika hlavy ženy 
s mužskou hlavou uvnitř, výška 26cm, šířka 20cm, hloubka 11cm  
    
    

178    Plastika "Rybáři se sítí" .........................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán - biskvit, značeno ROYAL DUX, druhá polovina minulého století, sběratelsky zajímavá, málo vídaná práce, výška 26,5cm  
Pochází z velké sbírky sošek ROYAL DUX 
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179  Sklenice - grogovka na nízké stopce .....................................................................................................................  250 Kč  
sklo ručně malované emailem a zlatem, secesní dekor, Čechy, kolem roku 1910, krásný sběratelský kus, výška 13,5cm  
Párová k následující položce č. 180 
    
    

180   Sklenice - grogovka na nízké stopce ....................................................................................................................  250 Kč  
sklo ručně malované emailem a zlatem, secesní dekor, Čechy, kolem roku 1910, krásný sběratelský kus, výška 13,5cm  
Párová k předcházející položce č. 179 
    
    
    
 
 

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 181 - 220 

 

181   Toman Karel   (1931-2000) 
"Rande na břehu Vltavy"  ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba uhlem, signováno, datováno 1949, vzhledem ke stáří autora v době datace, jde o velmi vyzrálý projev 
ve výřezu 47 x 64 (65 x 80,5)  
  

Toman Karel  grafik, ilustrátor, narozen ve Studené u Telče, studoval na AVU v Praze u profesorů V. Sychry a V. Pukla, 
věnoval se známkové tvorbě, exlibris, časopisecké i knižní ilustraci, spolupracoval s řadou časopisů (Slovník Chagall) 

    
    
    

182   nesignováno    
"Chlapci pouští lodičky na mořském pobřeží" ...................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1920, velmi působivá reprezentativní práce 
70,5 x 108,5 (77 x 116,5)  
    
    
    

183   Jílek Jan   (1905-1982) 
"Kvetoucí sad"  .....................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1943, vzadu štítek, luxusní široký rám francouzského typu, vysoce 
reprezentativní, 76 x 94,5 (104 x 122)  
Párová k následující položce č. 184 
  

Jílek Jan  malíř, pedagog, studia na ČVUT u Blažíčka a na akademii ve speciálce u Nowaka, člen Spolku východočeských 
výtvarných umělců v Pardubicích, vystavoval s SVU Mánes, na Východočeských salonech a na Zlínském salonu (Slovník 
Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

184   Jílek Jan   (1905-1982) 
"Krajina s rybníkem a racky"  ......................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1945, luxusní široký rám francouzského typu, vysoce reprezentativní 
76 x 96 (104 x 122)  
Párová k předcházející položce č. 183 
    
    
    

185   Baran Otakar   (1905-1986) 
"Javorový vrch - Pobeskydí" ............................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, signováno, kolem roku 1960, vzadu štítek Díla, příjemná krajinářská práce absolventa Akademie v Krakově 
ve výřezu 24 x 71 (40 x 87)  
  

Baran Otakar  malíř, absolvent Akademie krásných umění v Krakově, věnoval se akvarelu a kvaš akvarelu, náměty čerpal 
v Karviné a okolí, z Beskyd a Podbeskydí, maloval také v Polsku, Bulharsku, Rakousku (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

186   Králík Jaroslav   (1924-1999) 
"Sedící stará žena" .............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1995, skvělá práce výborného autora, žáka Emila Filly 
70 x 49 (80 x 60)  
  

Králík Jaroslav  malíř, grafik, narozen v Rokytnici u Vsetína, zemřel v Praze, studoval na Akademii v Praze, potom 
v ateliéru profesora Emila Filly, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Museum von der Heydt Wupertal, 
Museum Folkwang Essen, Baukunst v Kolíně nad Rýnem atd., výstavy po celé Evropě i v USA (Slovník Chagall) 
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187   Salichová Helena   (1895-1975) 
"Kytice tulipán ů ve džbáně"  ..........................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, datováno 1945, vzadu autorský štítek, kvalitní práce vynikající moravské malířky, 
skvělá nabídka, 65 x 50 (74 x 58)  
  

Salichová Helena  moravská malířka, grafička, ilustrátorka, spisovatelka, narozena v Kyjovicích, studia na akademii 
v Praze u Hynaise, Bukovace, Nechleby, Krattnera, žila v Polance nad Odrou, řada výstav, zastoupena v galeriích, včetně 
Národní galerie, jedna z našich nejlepších malířek 20. století (Slovník Chagall, Toman) 

    
    
    

188   Salichová Helena   (1895-1975) 
"Pasačka krav"  .......................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský linoryt, signováno, kolem roku 1935, výborná práce vynikající moravské malířky, rámováno, zaskleno 
ve výřezu 31,5 x 37,5 (40,5 x 46,5)  
    
    
    

189   Salichová Helena   (1895-1975) 
"Sáňkování na valašské návsi" ........................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský linoryt, signováno, datováno 1963, výborná práce vynikající moravské malířky, rámováno, zaskleno 
49 x 37,5 (53,5 x 42,5)  
    
    
    

190   Terzio Francesco   (1523-1591) 
"Biblická scéna I."  ..............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
stará mědirytina, signováno, patrně 16. století, současná adjustace, sbírkový kus, ve výřezu 12 x 17 (23 x 26,5)  
Párová k následující položce č. 191 
  

Terzio Francesco  italský pozdně renesanční malíř a mědirytec, dvorní malíř arciknížete Ferdinanda v Praze v letech 
1551-1564, náležel do školy benátské, asi 1559 vznikl jeho návrh malířské výzdoby varhanové skříně pro svatovítský 
chrám v Praze (Malá československá encyklopedie, Thieme - Becker, Toman) 

    
    
    

191   Terzio Francesco   (1523-1591) 
"Biblická scéna II."  ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
stará mědirytina, signováno, patrně 16. století, současná adjustace, sbírkový kus, ve výřezu 12 x 17 (23 x 26,5)  
Párová k předcházející položce č. 190 
    
    
    

192   Kučera Alois   (1905-1962) 
"Kubistické podzimní zátiší"  ......................................................................................................................................  49 000 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno 1959, výborná kubistická práce významného olomouckého malíře, výborný 
umělecký rám i celek, 32 x 72 (42 x 82,5)  
  

Kučera Alois  český malíř, narodil se v Litovli, žil a tvořil v Olomouci, studium na UPŠ Praha u prof. V. H. Brunnera, 
v letech 1947 - 1962 docentem na katedře výtvarné výchovy, byl členem Sdružení moravskoslezských výtvarníků, Skupiny 
olomouckých výtvarníků, Bloku moravských umělců v Brně, řada výstav, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální 
umění ve sbírkách GVUO v Ostravě, vyšel z impresionismu, reprezentoval kvalitní české krajinářské školy  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

193   Hejna Václav   (1914-1985) 
"Vltava u Bráníka"  .........................................................................................................................................................  69 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, značeno vzadu na autorském štítku, nedatováno, mimořádně velká, hodnotná, reprezentativní 
práce, jedna z nejlepších prací malíře na našem trhu, 85 x 120 (99 x 134,5)  
  

Hejna Václav  malíř, kreslíř, grafik, tvůrce asambláže, studia na Vysoké škole architektury u prof. Blažíčka a v Paříži 
na École des Beaux Arts, v Paříži dlouhá léta i působil, byl členem SVU Mánes, SČUG Hollar, Surindépendants Paříž, 
především však skupiny Sedm v říjnu, vystavoval v Mánesu, Topičově Salonu, Melantrichu, pravidelně v Paříži a v dalších 
světových městech, dle publikovaného výčtu vystavoval v 50-tých až 80-tých letech ojediněle, několik výstav bylo 
uspořádáno až po jeho smrti v devadesátých letech, uvedena je poslední souborná výstava v roce 1997 v Galerii Longa, 
zastoupen ve sbírkách po celé Evropě, včetně Národní galerie Praha, významný malíř 20. století  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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194   Radimský Václav   (1867-1946) 
"Krajina s řekou"  ...............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevná litografie, signováno v desce i tužkou, nedatováno, velký grafický list významného a ceněného malíře, volný list, 
nerámováno, 33,5 x 55  
  

Radimský Václav  významný malíř impresionista, studia na pražské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho žil 
a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřežní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takže 
zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, již od roku 
1892 vystavoval v Pařížském saloně, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdržel zlatou medaili, zlatou 
rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském 
saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden 
z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes 
jeden milion Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    
    
    

195   Zeyer Angelo Jan   (1878-1945) 
"Sedící mladá žena" ........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, výborná práce, kolem roku 1910, 52 x 67 (63 x 77,5)  
  

Zeyer Angelo Jan  pražská akademie u Brožíka, pracoval a vystavoval po celé Evropě, široké zastoupení v NG Praha, 
v Tomanovi dva celostránkové sloupce, svými současníky byl považován za nejlepšího českého akvarelistu vůbec 

    
    
    

196   Ronek Jaroslav   (1892-) 
"Parní lokomotiva"  ............................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na specielní malířské lepence se strukturou plátna, signováno, kolem roku 1935, mistrovská komorní práce známého malíře 
lokomotiv, luxusní, ručně řezaný rám francouzského typu, 25 x 33,5 (35,5 x 43,5)  
  

Ronek Jaroslav  malíř, studoval soukromě u profesorů Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraží 
a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

197   Boettinger Hugo   (1880-1934) 
"T ři dívčí akty"  ....................................................................................................................................................................  2 600 Kč  
mistrovská kresba tuší, signováno, kolem roku 1920, sbírková práce významného malíře a kreslíře, o němž jsou v Tomanovi tři 
celostránkové sloupce, kvalitní adjustace, ve výřezu 18,5 x 13 (44,5 x 32,5)  
  

Boettinger Hugo  malíř, grafik a kreslíř karikaturista, studia na pražské akademii u profesora Pirnera, byl řádným členem 
České akademie věd a umění, řada výstav doma i po celé Evropě (široký text v Tomanovi) 

    
    
    

198   Novák Vladimír   (1947-) 
"Figura v prostoru"  ........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 10.října 1976, práce skvělého českého moderního malíře 
s výstavami realizovanými doslova po celém světě, 25 x 34 (27,5 x 36,5)  
  

Novák Vladimír  malíř, grafik ilustrátor, narozen v Lounech, Akademie v Praze u Paderlíka, člen SVU Mánes a dalších, 
zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha, uznávaný skvělý moderní malíř, velké množství výstav, jen výčet 
literatury o tomto umělci zabírá půl strany ve Slovníku Chagall 

    
    
    

199   Novák Vladimír   (1947-) 
"Cestou k pólu"  ....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika, kvaš, tempera, akvarel, signováno v dedikaci: Bohoušovi Vladimír, práce výborného moderního 
malíře, který skvěle ovládl i ilustraci, pro sběratele známá práce, 32,5 x 24,5 (36 x 28,5)  
    
    
    

200   Špillar Karel   (1871-1939) 
"Symbolika úrody - personifikace podzimu" ....................................................................................................  350 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, v Tomanovi uvedeno pod názvem Česání ovoce, mimořádná práce vysoké 
galerijní hodnoty, spolu s rámem nádherný reprezentativní celek, 66 x 140 (95,5 x 166,5)  
  

Špillar Karel  významný český malíř, žák Františka Ženíška, sám byl pak profesorem, výstavy v Mánesu, práce a výstavy 
v Paříži, účast na světové výstavě v Paříži, zastoupen v Národní galerii a v dalších evropských galeriích, podílel se mj. 
na výzdobě Obecního domu v Praze, výrazná postava českého malířství, významný malíř z přelomu století, v Tomanovi 
dva celostránkové sloupce o tomto malíři 
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201   Hladík Jan   (1927-) 
"Kubistická sedící postava" ...........................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský lept, signováno, datováno 1946, číslováno 8/10, krásná komorní práce významného grafika, kvalitní umělecká 
adjustace, ve výřezu 22 x 19,5 (48 x 38)  
  

Hladík Jan  skvělý grafik a textilní výtvarník, narozen v Praze, studoval na Státní grafické škole v Praze a na VŠUP 
u profesora A. Fišárka, od 1967 člen SČVG Hollar, 1979 je zakládajícím členem Assotiation Pierre Pauli v Lausanne, je 
zastoupen v majetku UPM v Praze, Moravské galerie v Brně, Asociace P. Pauli Lausanne, Vatikánského muzea v Římě, 
Severočeského muzea v Liberci atd., řady výstav u nás i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    
    
    

202   neurčeno    
"Ženy s dětmi před venkovským stavením" ............................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, kolem roku 1930, v pozadí silueta hradu Trosky, 28 x 34 (31,5 x 37,5)  
    
    
    

203   Chadima E.    
"Vesnice v horách" ................................................................................................................................................................  300 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, 28 x 39 (29,5 x 41)  
    
    
    

204   Štěpánek Vladimír   (1906-) 
"T ři dívky v kroji"  ..........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, kvalitní folklórní práce žáka Frolky, výborný široký zlacený rám z doby, svou velikostí 
reprezentativní celek, 97 x 71 (117 x 90,5)  
  

Štěpánek Vladimír  narozen v Holáskách u Brna, studia na UMPRUM v Brně, soukromě u Antoše Frolky, jeden z našich 
nejlepších malířů folklorních námětů (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

205   neurčeno    
"Muž s plnovousem"..........................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nepřečteno, kolem roku 1925-1930, velmi kvalitní a zajímavá portrétní práce 
36 x 30 (49,5 x 44)  
    
    
    

206   Langer F.J.    
"Lázn ě Teplice nad Bečvou - Hotel Klíč"  ................................................................................................................  1 800 Kč  
kresba uhlem a bílou pastelkou, signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, plátěná pasparta, rámováno pod sklem, 
ve výřezu 43 x 57 (70 x 83,5)  
    
    
    

207   neurčeno    
"Staroměstské náměstí v zimě" .....................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně, kolem roku 1930, velká reprezentativní práce, dobový rám 
 67 x 96,5 (82 x 112)  
    
    
    

208   Koudelka Josef   (1877-1960) 
"Hlava krojované dívky"  ................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1925, příjemná práce známého folklórního malíře, žáka Pirnera, Brožíka 
a Schwaigra, 32 x 24 (58 x 47)  
  

Koudelka Josef  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka a Schwaigera, 
studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převážně na Horňácku spolu s Františkem Uprkou, člen SVU 
Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní, patřil vedle Úprky a Frolky k předním folklórním 
malířům, byl rovněž jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka již za svého života (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

209   Müller František   (1833-1917) 
"Kv ětinové zátiší" ............................................................................................................................................................  25 000 Kč  
olej na plátně, signováno Müller München, obraz byl zakoupen v galerii Longa v Praze v roce 1996 a je k němu připojen popis 
z této galerie, 51 x 39,5 (69 x 56)  
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Müller František  malíř a kreslíř, narozen v Maršově u Police nad Metují, žák Ign. Russa, malíře v Trutnově, v roce 1853 
a 1858 navštěvoval mnichovskou akademii, obor historická malba (Toman) 

    
    
    

210   Frolka Antoš   (1877-1935) 
"Krojovaný starý muž v kožichu" ............................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, datováno 1909, sběratelsky jde o velmi kvalitní období malíře, pasparta a původní dobový 
rám, 54 x 34 (82 x 61)  
Párová k následující položce č. 211 
  

Frolka Antoš  známý malíř folklórních témat, žák profesora Seitze na mnichovské akademii, dále studia ve Vídni 
u profesora Pochwalského, ve Francii, šest roků u Joži Uprky, výstavy po celé Evropě, široké zastoupení v Národní galerii, 
spolu s Uprkou nejlepší český malíř života na Slovácku, jeden z velmi drahých malířů 1. republiky (Toman, Toman-
dodatky 57, Vollmer 2/169, Thieme-Becker 12/518, Benezit 4/540, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

    
    
    

211   Frolka Antoš   (1877-1935) 
"Babi čka s vnučkou v kroji"  .......................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, datováno 1912, sběratelsky jde opět o velmi kvalitní období malíře, pasparta a původní 
dobový rám, 54 x 34 (82 x 61)  
Párová k předcházející položce č. 210 
    
    
    

212   Veris Jaroslav   (1900-1983) 
"Krásná dívka s korálovou náušnicí" .....................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, datováno PARIS 1941, unikátní ručně řezaný rám, mimořádná práce, 
mimořádný celek, cenu samostatného rámu odhadujeme na 25 000 Kč, 52 x 41 (73 x 63)  
  

Veris Jaroslav  malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, narozen ve Vsetíně, žák pražské akademie u Preislera, 
Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, patřil mezi nejlepší evropské 
malíře období ARTDEKA, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích (mimořádně dlouhý výčet 
jeho prací a výstav v Tomanovi, slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

213   Ullmann Josef   (1870-1922) 
"Jarní tání"  .........................................................................................................................................................................  46 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, práce předního představitele mařákovy školy, původní dobový rám 
52 x 70,5 (66 x 84) 
K obrazu je zpracován odborný posudek s odhadní cenou 75 000 Kč od PhDr. Petra Pavliňáka  
V posudku se konstatuje: "…Jedná se o mistrovský záznam krajiny, tak jak autor tvořil ve svém vrcholném období let 1915-1920…" 
  

Ullmann Josef  vynikající malíř, studia v Mnichově, pražská akademie u Julia Mařáka, spolu s Kalvodou a Kavánem 
jeden z hlavních představitelů mařákovy krajinářské školy, člen SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii, několik 
monografií o tomto malíři (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

214   nesignováno    
"Proslun ěný les" ...............................................................................................................................................................  23 500 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický pastel, kolem roku 1930, původní dobový rám, velmi kvalitní, 66 x 100 (73 x 107)  
    
    
    

215   Brun R.    
"Brno z pohledu od řeky"  ............................................................................................................................................  25 000 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, mimořádně luxusní rám francouzského typu, kvalitní, reprezentativní celek 
64 x 83 (77 x 96)  
    
    
    

216   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Postavy v prosluněném interiéru"  .........................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, publikováno v monografii o Dvorském, velký reprezentativní obraz 
nesporné galerijní hodnoty, 73 x 100 (85 x 114)  
  

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 
u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 
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Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 
výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 
Moskva atd., Zasloužilý umělec, Národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

    
    
    

217   Fousek Jaroslav   (1885-) 
"Dív čí akt s tulipány"  .....................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1931, svou velikostí reprezentativní, autor je jeden z vyhraněných impresionistů mezi malíři 
první třetiny minulého století, 96 x 100 (110 x 113)  
  

Fousek Jaroslav  malíř, narozen v Kutné Hoře, studoval na uměl. prům. škole v Praze, vystavoval na členských výstavách 
SVU Aleš, maloval krajiny, zátiší i figurální kompozice (Toman, slovník Chagall) 

    
    
    

218   Hofman Wlastimil   (1881-) 
"Dva chlapci s hřibem"  .................................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, nedatováno, skvělá práce významného polského malíře, luxusní, široký 
zlacený rám francouzského typu, mimořádná nabídka prestižní aukce, umělecký i investiční potenciál, 35,5 x 50 (52 x68)  
  

Hofman Wlastimil  narozen v Karlíně, matka byla Polka, studoval v Krakově u slavného Jacka Malczewského, dále studia 
u Leona Gérôma v Paříži, patří mezi vynikající polské malíře 

    
    
    

219   Preisler Jan   (1872-1918) 
"Mladá žena s kytarou"  ..............................................................................................................................................  240 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem JP, nedatováno, majitel konzultoval pravost s profesorem dr. Srpem, 
Preislerův olej je na trhu velká vzácnost, široký zlacený rám, v obraze jsou drobné retuše, 59,5 x 45,5 (80 x 67)  
Vyvolávací cena je vyloženě dárková 
  

Preisler Jan  malíř, grafik, studia na umělecko průmyslové škole v Praze u Ženíška, studijní cesty po Belgii a Holandsku, 
navštívil i Paříž, profesor na akademii v Praze, člen SVU Mánes, České akademie, Hagenbundu ve Vídni, již v roce 1898 
se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Mánes ve Vídni 
a Berlíně, bohatě zastoupen ve sbírkách NG Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie umění v Karlových 
Varech, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Moravské galerie v Brně, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie 
moderního umění v Roudnici nad Labem, špičkový český malíř z přelomu 19. a 20. století, v projevu přešel k symbolismu, 
v různých variantách zpracoval oblíbené náměty Černé jezero, Jezdci, Jaro, Koupání, Milenci, Pokušení  
(Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

220   Kars Georges (Jiří)   (1880-1945) 
"Sedící ženský akt" ........................................................................................................................................................  235 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno vlevo nahoře, datováno 1929, vzadu posudek pravosti Prof. PhDr. Jiřího 
Síblíka, autora monografie o Karsovi, skvělá nabídka práce mimořádně významného autora, kvalitní zlacený umělecký rám 
59 x 49 (73,5 x 62,5)  
  

Kars Georges (Jiří)  žák Knirra a F. von Stucka v Mnichově, tvořil převážně v Paříži a Španělsku, významný český malíř 
evropské úrovně, řada monografii (široký text v Tomanovi) 

    
    
 
 
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 221 - 240 

 

221   Přívěsek - mince ve zlatém rámečku ................................................................................................................  6 900 Kč  
zlatý čtyřdukát FJI. Rakousko-Uhersko, ročník 1915, výborný stav, ryzost zlata mince 986, hmotnost 13,96g, ryzost zlata rámečku 
14K, hmotnost 1,72g, celková hmotnost 15,68g, průměr 4cm  
    
    

222  Přívěsek - porcelánový medailon ve stříbrném rámečku ........................................................................  2 000 Kč  
kruhový tvar, porcelán ručně malovaný, motiv dva exotičtí ptáci, značeno modrými meči pod polevou, MÍŠEŇ, výborný stav, 
ryzost stříbra 900, hmotnost 22,78g btto, průměr 5,5cm  
    
    

223   Přívěsek - otevírací medailon ..............................................................................................................................  1 900 Kč  
stříbro zlacené, přední strana zdobená luxusním emailem, motiv bílá holubice, motýl a růže, velmi dobrý stav 
ryzost stříbra 800, hmotnost 7,48g btto, výška 4cm, šířka 2,5cm  
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224   Náramek dámský článkový  9 500 Kč  
zlato, články úzké páskové, po obou stranách zapínání uchyceny pojistky, celkem dvě, konce náramku spojeny pojistným řetízkem, 
dobrý stav, dobrá zlatnická práce, ryzost zlata 585, hmotnost 31,92g, délka cca 19,3cm, šířka 1cm  
    
    

225   Náramek článkový - náramkové dámské hodinky .................................................................................  11 000 Kč  
zlato bílé, články zdobené rytím, ciferník krytý víčkem na pantech, takže celkový vzhled je vzhled náramku, ne hodinek, 
na ciferníku značeno GENEVA, rafinované zapínaní opatřeno pojistným řetízkem, velmi dobrý stav, hodinky jsou funkční 
ryzost zlata 585, hmotnost 25,85g btto, ATEST NA ZLATO PŘILOŽEN  
    
    

226   Přívěsek "Korán"  .......................................................................................................................................................  300 Kč  
miniaturní knižní vydání jako přívěsek na krk s lupou, ozdobná vazba, vyrobeno patrně v ČSR kolem poloviny minulého století, 
dobrý stav, původní papírová krabička poškozená, výška 3,8cm, šířka 2,8cm, tloušťka 1,4cm  
    
    

227   Šálek s podšálkem a lžičkou ....................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bohatě zdobený figurálním dekorem a zlacením, značeno QUEEN ISABELL, limitovaná série, druhá polovina minulého 
století, luxusní dárkové provedení, původní balení, výška 8cm  
    
    

228   Náramek článkový ...................................................................................................................................................  6 000 Kč  
zlato, první polovina minulého století, 6 masivních gravírovaných článků, jeden z nich je rozpůlený a se zapínáním, 6 masivních 
spojovacích oček, pojistka, ryzost zlata 14K, hmotnost 18,50g, délka 19cm  
    
    

229   Hodinky náramkové - dámské ............................................................................................................................  6 000 Kč  
zlato, značeno BULOVA, stroj Quartz, kolem roku 2000, bílý ciferník s datumovkou, pásek z krokodýlí kůže, Made in France, 
velmi dobrý stav, ryzost zlata 750, hmotnost 13,95g btto, průměr 2,2cm  
    
    

230   Hodinky kapesní - špindlovky v želvovinovém pouzdře .........................................................................  9 500 Kč  
obecný kov, stroj zdoben šesti červenými kameny, ciferník malovaný, poškozený, bohatě zdobený, ústředním motivem je Kristus 
na kříži s Maří Magdalenou a Pannou Marií, první polovina 18. století, připojen ozdobný řetěz s přívěskem a klíčem, řetěz - stříbro 
900/19,86 btto, průměr hodinek 5,5cm. Hodinky jsou postupně uloženy ve dvou pouzdrech, celková hmotnost 137,10g btto  
    
    

231   Těžítko ..............................................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo s modrým květem, kulovitý tvar, Čechy, první polovina 20. století, průměr 7,5 cm  
    
    

232   Těžítko broušené do ploch .......................................................................................................................................  400 Kč  
sklo s květy, Čechy, první třetina minulého století, několik nepatrných oklepů, výška 9 cm  
    
    

233   Mísa mělká ..................................................................................................................................................................  5 600 Kč  
sklo bezbarvé čiré, po obvodu bohatě zdobené širokým pruhem se zlatým motivem vinných hroznů a pohárů na víno, mimo pruh je 
drobný pískovaný dekor, Čechy, první polovina minulého století, průměr 35,5cm  
    
    

234    Karafa se zátkou ......................................................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené bohatým jemným květinovým brusem, řezáním a zlacením, konec 19. století, výška 22cm  
    
    

235   Souprava misek .........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
sklo řezané a broušené, mimořádně bohatě zlacené, první třetina minulého století, luxusní provedení, velmi dobrý stav, 7 kusů 
v sestavě: servírovací mísa o průměru 21 cm a šest předkládacích misek o průměru 7,5 cm  
    
    

236  Mísa na nízké noze ....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán zdobený motivem růží na červeném podkladě a zlacenými okraji, značeno ROSENTHAL, typ POMPADOUR, mistrovský 
kus moderního designu první poloviny minulého století, kruhový tvar, průměr 29 cm  
    
    

237   Karafa se zátkou .......................................................................................................................................................  6 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré a červené, zdobené ruční malbou květin a zlacením, kolem poloviny 19. století, na dně číslo 33, výška 29cm  
    
    

238   Karafa se zátkou .......................................................................................................................................................  5 800 Kč  
sklo čiré, zdobené svisle zlacením a červenými pásy, kolem poloviny 19. století, na dně číslo 35, výška 30cm  
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239   nesignováno    
Plastika "Ležící ženské torzo" .......................................................................................................................................  1 700 Kč  
dřevo, šedesátá léta 20. století, výška 19cm  
    
    

240   Hračka "Ko čka se žlutým míčem"  ...................................................................................................................  1 800 Kč  
plech barevný, značeno made in U.S. - Zone Germany, první polovina minulého století, výška 4,5cm, délka 11,5cm  
    
    
    
 

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 241 - 260 

 

241   Černovická Luisa   (1903-) 
"Srdce z pouti"  .....................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 65 x 75,5 (80,5 x 90)  
  

Černovická Luisa  malířka, narozena v Rožnově, studia na Škole uměleckých řemesel v Brně v malířské speciálce 
u Süssera, v sochařské speciálce u Lichtága, potom u R. Vejrycha a na Ukrajinské akademii v Praze, známá a uznávaná 
malířka květinových zátiší, její pověst sahá i daleko za naše hranice (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

242   Holeček Stanislav   (1900-1976) 
"Zátiší s lahví a jablky"  ....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1942, 44,5 x 60 (60 x 77)  
  

Holeček Stanislav  malíř, grafik, pedagog, studoval na UMPRUM v Praze u profesora Maška a Schussera, byl 
středoškolským profesorem v Liptovském Mikuláši a ve Slaném, řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

243   neurčeno    
"Pivoňky ve váze" ...............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 50,5 x 65,5 (65,5 x 79,5)  
    
    
    

244   Myer Karel   (1897-1971) 
"Zátiší s bochníkem chleba, džbánem, jablky a růžovou kytičkou ve váze" ...........................................  3 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu na blind rámu autorovo razítko 
51 x 65,5 (69 x 83)  
    
    
    

245   Bílek    
"Krajina s potokem"  .........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1932, 47 x 63 (62 x 74)  
    
    
    

246   monogramista F.Š    
"Stromo řadí na podzim" .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem, čtyřicátá léta minulého století, 49 x 65 (70 x 83)  
    
    
    

247   Kadeřábek Josef   (1915-) 
"Krajina s vodou" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 31 x 47 (42 x 60)  
  

Kadeřábek Josef  malíř, narozen v Lahovicích, studoval na AVU v Praze u profesora Obrovského, věnoval se kresbě 
a malbě, zabýval se portrétem, figurální malbou zátiší i krajinomalbou, byl členem Jednoty umělců výtvarných, s nimiž 
vystavoval (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

248   Vondrouš Jan C. (Charles)   (1884-1970) 
"Stavba mostu"  ....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
lept, signováno v desce i tužkou, datováno 1954, volný list v paspartě, nerámováno, 28 x 42  
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Vondrouš Jan C. (Charles)  malíř, grafik, narozen v Chotusicích u Čáslavi, od roku 1893 žil v Americe, kde studoval 
na Akademii umění v New Yorku u profesorů F. Jonese, Edgara M. Warda, Geo W. Maynarda a absolvoval leptařskou 
školu pod vedením profesora Jamesa D. Smillie, pracoval pro redakci New York Herald, pro nedělní přílohu New York 
Times dělal obálky, ilustrace a reklamní kresby, v roce 1910 navštívil Prahu, kam se v roce 1920 trvale vrátil, zastoupen 
ve sbírkách Fine Arts Museums of San Francisco, v Lexikonu dlouhý výčet výstav z let 1911 - 1983  
(Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

249   Stretti Viktor   (1878-1957) 
"Stavba Švermova mostu" ..............................................................................................................................................  2 500 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce i tužkou, datováno 1951, tužkou poznámka: autorský tisk z ručního lisu a název díla 
pod paspartou, nerámováno, 31,5 x 38,5  
  

Stretti Viktor  jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu století, žák Ženíška, dále mnichovská 
akademie u prof. C. Marra, člen SVU Mánes, množství výstav a zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie, portrétoval 
Jana Kubelíka, A. Rodina, prezidenta Masaryka, Rašína, A. Sedláčkovou, Thuna, Lobkovicovou a další, jeho oleje jsou 
na trhu mimořádně vzácné, vynikající malíř a grafik ze slavné rodiny (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto 
mimořádném umělci, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

250   Vrbová - Štefková Miroslava   (1909-) 
"Sedící dívka v bílé toaletě"  ........................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1947, poškozeno, MONUMENTÁLNÍ, JEDINEČNÁ nabídka, vzhledem k velikosti velmi 
nízká cena, 177 x 127 (200 x 150)  
  

Vrbová - Štefková Miroslava  malířka, narozena v Žinkovech u Nepomuku, studovala u profesora Kulce na Ukrajinské 
akademii v Praze, u M. Švabinského na pražské akademii a dále v Paříži, byla členkou SVU Aleš Praha (Toman, Slovník 
Chagall) 

    
    
    

251   monogramista MA    
"Černoška s nádobou na hlavě"  ...................................................................................................................................  2 900 Kč  
tempera na kartonu, signováno monogramem, datováno 1963, 75 x 30  
    
    
    

252   Slavíček Jan   (1900-1970) 
"Praha" ....................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno v desce i tužkou, číslováno 82/500, druhá polovina minulého století, paspartováno 
30,5 x 46 (48 x 59)  
  

Slavíček Jan  malíř krajin a zátiší, významný český malíř, narozen v Praze, syn Antonína Slavíčka, studia na pražské 
akademii u Preislera, Nechleby, Švabinského, Nejedlého, člen spolků Umělecká beseda, SVU Mánes, Svaz čs. výtvarných 
umělců, Říjen, řada výstav domácích i zahraničních, bohaté zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie  
(Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

253   Zamazal Josef   (1899-1971) 
"Kytice gladiol"  ...................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1954, velká reprezentativní práce ve velkém uměleckém vysoce působivém rámu, v levém 
spodním rohu drobné poškození rámu, 64 x 78 (88 x 100)  
  

Zamazal Josef  malíř, kreslíř, spisovatel, působil v Brně, studia na Pražské akademii u Preislera, Nechleby, Štursy, dále 
studia v Drážďanech, Berlíně a další studijní pobyty, člen KVU Aleš (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

254   neurčeno    
"Ruská zima"  ...........................................................................................................................................................................  800 Kč  
pastel, signováno, první polovina minulého století, paspartováno, 32 x 45 (52 x 65)  
    
    
    

255   neurčeno    
"Zima"  ........................................................................................................................................................................................  800 Kč  
akvarel, signováno, kolem poloviny minulého století, paspartováno, 34,5 x 63,5 (58,2 x 89,5)  
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256   Hála Antonín   (1895-1993 ?) 
"Na pastvě"  ............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, v popředí dívka s kozami, v pozadí silueta města, signováno, první polovina minulého století, vzadu připevněn 
znalecký posudek od soudního znalce O. Audy z Moravské Ostravy, 50 x 65 (60 x 75,5)  
  

Hála Antonín  malíř, grafik v Polance ve Slezsku, poté v Brně Žabovřeskách, studia na pražské akademii u Švabinského, 
věnoval se především užité grafice, ex libris, plakátům, ilustroval knihy a kreslil pro noviny (Toman, Slovník Chagall, 
Lexicon of the CVA) 

    
    
    

257   Emler František   (1912-1992) 
"Zátiší s rybami, dýmkou a citronem"  ......................................................................................................................  7 000 Kč  
kombinovaná technika na sololitu, signováno, druhá polovina 20. století, 46 x 68 (72 x 52)  
  

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studium na pražské akademii u Nejedlého, po válce u Pukla, 
dále studia u profesora Carla Silveriho na Academia di belle arti v Římě, 1947-1949 studia u slavného malíře ANDRÉ 
LHÔTY v Paříži, řada výstav, mj. v Římě, zastoupen v NG Praha a dalších (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    
    
    

258   Soběský Leopold (Leoš)   (1904-) 
"Praha - Hrad čany a Malá Strana" ........................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1925, velká reprezentativní práce malíře a operního pěvce, dobový zlacený rám, 65,5 x 100,5 
(80 x 115)  
  

Soběský Leopold (Leoš)  narozen v České Olešné, působil jako malíř krajinář a operní pěvec v Roudnici nad Labem, 
od roku 1933 žil v Polsku (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

259   Svoboda    
"Hrad na kopci"  .....................................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 35 x 50 (44,5 x 59)  
    
    
    

260   Považan Július   (1926-) 
"Čtyři koně ve dvoře"  ....................................................................................................................................................  49 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1982, práce světově proslulého slovenského malíře, OJEDINĚLÁ NABÍDKA 
75 x 90 (87 x 101,5)  
  

Považan Július  insitní malíř, narozen v Žiaru nad Hronom, uváděn ve světových katalozích, působil jako dětský lékař, 
malbě se věnuje od roku 1953 (Slovník Chagall) 

    
    
 
 
 
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 261 - 280 

    
261   Váza ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
hlína pálená, zdobená hnědo šedou glazurou a tmavohnědými a okrovými obdélníky, druhá polovina minulého století 
výška 22,5 cm  
    
    

262  Meč ozdobný - zednářský s pochvou .............................................................................................................  15 000 Kč  
čepel značená, signovaná a zdobená ornamentem a písmeny, pochva zlacenou mosazí, dalšími nápisy a znaky, monogram PM, 
rukojeťdřevěná zdobená zlacenou 6-ticípou hvězdou a písmeny AOUW, zakončená zlacenou orlicí sedící na rytířské přilbě 
s hledím, 19. stol., délka čepele 71 cm, pochvy 73,5 cm, celková délka 90 cm  
Pochva žádá vyčištění, zlacení na rukojeti částečně setřeno 
Podle majitele pochází ze sbírky zednářských předmětů 
    
    

263   Meč ozdobný - zednářský s pochvou ............................................................................................................  15 000 Kč  
čepel bohatě zdobená, zašlá, pochva zdobená mosaznými znaky a písmeny KOFC, zašlá, rukojeť dřevěná, zakončená mosaznou 
hlavou jinocha, na kříži znak zeměkoule, 19. století, čepel i pochva vyžadují vyčištění, délka čepele 70,5 cm, pochvy 77 cm, 
celková délka 93 cm  
Podle majitele pochází ze sbírky zednářských předmětů 
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264  Meč ozdobný - zednářský s pochvou  15 000 Kč  
čepel bohatě zdobená, popsaná nápisy, pochva bohatě zdobená zlacenou mosazí, dalšími nápisy a znaky, monogram PM, rukojeť 
rovněž bohatě zdobená, zakončená symbolem zeměkoule, 19. století, dobrý stav, délka čepele 71 cm, pochvy 77,5 cm, celková 
délka 94 cm  
Podle majitele pochází ze sbírky zednářských předmětů 
    
    

265  Meč ozdobný - zednářský s pochvou .............................................................................................................  15 000 Kč  
čepel bohatě zdobená včetně nápisů, zašlá, značená W. GLAUBERG SOLINGEN, pochva zašlá zdobená nahoře postavou rytíře, 
uprostřed monogramem a nápisy, zakončení je zdobené emblémem zeměkoule, rukojeť dřevěná, obtočená kůží, zakončená 
rytířskou helmicí,, na níž sedí orlice, na bohatě zdobeném kříži je orlice, která nese v drápech medailon s rytířem na koni, 
19. století 
délka čepele 70,5 cm, pochvy 74,5 cm, celková délka 93 cm  
Původně velmi luxusní provedení, nutno čistit 
Podle majitele pochází ze sbírky zednářských předmětů 
    
    

266   Meč ozdobný - zednářský s pochvou ............................................................................................................  15 000 Kč  
čepel hladká, pochva zdobená nahoře zlaceným mosazným závěsníkem a zlaceným ukončením, jeho špička je odlomena, rukojeť je 
z řezané kosti, zakončená bronzovou hlavou rytíře v přilbici s chocholem, na kříži je letící orlice s helvetským křížem, 19. století, 
délka čepele 71 cm, pochvy 71 cm, celková délka 88 cm  
Podle majitele pochází ze sbírky zednářských předmětů 
    
    

267   Meč ozdobný - zednářský s pochvou ............................................................................................................  15 000 Kč  
čepel bohatě ornamentálně a figurálně zdobená, popsaná nápisy, značená W. GLAUBERG SOLINGEN, pochva zdobená nahoře 
postavou rytíře, uprostřed monogramem a nápisy, rukojeť dřevěná, obtočená kůží, zakončená stříbrnou přilbicí se sedící orlicí, 
na bohatě zdobeném kříži drží orlice v drápech štít s nápisy a rytířem na koni, 19. století 
délka čepele 70 cm, pochvy 72 cm, celková délka 90,5 cm  
Čepel i pochva částečně zašlá, nutno čistit, schází ozdobné ukončení pochvy 
Podle majitele pochází ze sbírky zednářských předmětů 
    
    

268  Hračka panenka ............................................................................................................................................................  500 Kč  
hlavička celuloidová, tělo látkové, kolem poloviny minulého století, výška 40cm  
    
    

269  Maska .................................................................................................................................................................................  500 Kč  
řezba ve dřevě, Afrika, blíže neurčeno, 20. století, výška 27,5cm  
    
    

270  Souprava čajová šestiosobní .................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným tiskem růžiček a zlacením, značeno tištěnou značkou LOUČKY, kolem poloviny 
minulého století, v sestavě: konvice, mléčenka, cukřenka, šest šálků s podšálky 
výška konvice 26,5cm, mléčenky 10cm, cukřenky 11cm, šálku 5cm, průměr podšálku 15cm  
    
    

271  Váza ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
hlína pálená, zdobená rytými motivy bájných zvířat a barevně malovaná, datováno 1959, na dně značeno monogramem K.CH., 
patrně Irák, výška 24,5cm  
    
    

272    Váza ..................................................................................................................................................................................  400 Kč  
hlína pálená, bíle glazovaná, zdobená barevným folklórním rostlinným motivem, značeno rytou značkou, první polovina minulého 
století, výška 15,5cm  
    
    

273   Böcklin Arnold   (1827-1901) 
Kniha  .........................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
čtyřicet heliogravur děl známého švýcarského malíře, kreslíře, grafika a sochaře, vydala Fotografická unie v Mnichově, počátek 
minulého století, 50,5 x 38,5  
    
    

274   Brož se spoustou ověsků propojených řetízkovými očky .......................................................................  3 900 Kč  
obecný kov, modrý a bílý email, secesní provedení, velmi blízké pracím BAUHAUSU, počátek 20. století, na horním okraji 
přichyceno očko - brož může být i jako závěs, délka 12cm  
    
    

275  Prsten dámský s modrými safíry a dvěma diamantovými routami ....................................................  6 000 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, kamínky osazeny po obvodu v úzké dlouhé hlavě, ARTDEKO, velikost 52, ryzost zlata 14K, 
hmotnost 1,99g btto  
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276   Prsten dámský  6 000 Kč  
kombinace zlata a stříbra, vyvýšená hlava osazená modrým centrálním safírem a jedenácti diamantovými routami, ARTDEKO, 
velikost 60, ryzost zlata 14K, stříbra 835, hmotnost 2,82g btto  
    
    

277   Prsten dámský s perlou a dvanácti diamanty ...........................................................................................  10 000 Kč  
ozdobně zkroucené konce zlatého pásku spolu se spojkou tvoří širokou hlavu osazenou perlou a kamínky, krásné secesní provedení, 
velikost 56, ryzost zlata 14K, hmotnost 4,73g btto  
    
    

278  Prsten dámský s vysokou hlavou ........................................................................................................................  7 000 Kč  
zlato bílé, hlava osazená otáčející se perlou nasazenou na osičce a dvěma diamantovými routami, velikost 52, ryzost zlata 14K, 
hmotnost 3,26g btto  
    
    
    

279   Manes Josef - Mádl Karel B    
Velká reprezentativní monografie "Josef Mánes - jeho život a dílo" .........................................................  4 500 Kč  
od Karla B. Mádla, monografii tvoří 30 sešitů v obálce s mánesovským motivem v originálních deskách s textem a reprodukcemi 
Mánesových děl, vydalo nakladatelství F. Topič Praha v letech 1901-1905, vytiskla Česká grafická unie v Praze, sešity 45 x 35, 
tloušťka monografie 10cm, hmotnost přes 10kg  
Reprodukce jsou provedeny barevnou fototypií (v mědi), fotogravurou a světlotiskem, jsou přesně podle originálů, celkem 309 kusů 
známých i neznámých prací včetně náčrtů a skic, jde o monumentální monografii Mánesova díla v českých poměrech 18. a 19. století, 
významu publikace odpovídá i úprava, sešity i obálky jsou ve velmi dobrém stavu, obalové desky jeví známky opotřebení, kompletně 
zachovalý celek je vzácný 
  

Manes Josef (1820-1871) 
slavný český malíř devatenáctého století, v Tomanovi 10 stran o tomto skvělém malíři 
 
Mádl Karel B (1859-1932) 
český historik a kritik umění, profesor na UPŠ v Praze, v teoretické a historické práci oceňoval zejména generaci 
Národního divadla (Malá čs. Encyklopedie) 

    
    
    

280   Hodiny závěsné bicí s vřetenovým krokem - SPIENDELGANG, jednou ručičkou,  
hodinovou a pětiminutovou stupnicí ........................................................................................................................  49 000 Kč  
stroj upevněn mezi mosaznými deskami, uložen v mosazné skříňce, součástí stroje pérovník, horní deska železná, měděný ciferník, 
kyvadélko se závažím před přední deskou hodin, bití v celou hodinu, zdobeno mosaznou prolamovanou mřížkou s rokajovým 
motivem,, přední deska čtvercová s obloukovým rozšířením nahoře, rozměr 17,5 x 12,5cm, původní výrobek neznámého 
hodinářského mistra první polovina 17. století, mřížka pravděpodobně z poloviny 18. století 
Dodán posudek z Vlastivědného muzea v Olomouci  
    
    
    
 
 
 

 
 

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 281 - 320 

   

281   neurčeno    
"Ve vesnici"  ...........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, třicátá léta minulého století, 32 x 39 (46 x 51,5)  
    
    
    

282   neurčeno    
"T ři krojované dívky v kvetoucí krajině"  ...............................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, třicátá léta minulého století, 33 x 38,5 (46,5 x 52)  
Párová k následující položce č. 283 
    
    
    

283   neurčeno    
"Na návsi"  ..............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, třicátá léta minulého století, 32 x 38 (46 x 51,5)  
Párová k předcházející položce č. 282 
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284   neurčeno    
"Krajina na podzim"  .........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1969, 25 x 62,5 (37 x 73,5)  
    
    
    

285   Uherek Richard   (1900-1974) 
"Ždiar" .....................................................................................................................................................................................  5 800 Kč  
olej na plátně, signováno, uveden název místa a datace 1933, mistrovský obraz z Belanských Tater, 58 x 75 (73 x 90)  
  

Uherek Richard  malíř v Přerově, narozen v Holešově, studia na Pražské akademii u profesora Nejedlého, maloval krajiny 
a motivy z navštívených zemí, hlavně pobřeží Jadranu a historická centra měst, z domácího prostředí si oblíbil rodný kraj, 
příležitostně maloval také portréty a květinová zátiší (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

286   Černý Bedřich   (1889-) 
"Interiér sv. Víta - Kaple sv. Zikmunda"  .................................................................................................................  7 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, uveden název místa, datováno 1934, 70 x 49,5 (85 x 65,5)  
  

Černý Bedřich  narozen ve Vídni, pražská akademie u Pirnera, věnoval se zobrazování vnitřků chrámů, k miléniovým 
oslavám v roce 1929 oficiálně maloval interiéry chrámu sv. Víta, významný malíř akvarelů ze staré Prahy (Toman) 

    
    
    

287   Kovařík Slavoj   (1923-) 
"Abstraktní objekty"  ......................................................................................................................................................  14 500 Kč  
olej a kombinovaná technika, signováno, datováno 1988, bezesporná galerijní hodnota, 56 x 72 (69 x 85)  
  

Kovařík Slavoj  malíř, grafik, scénograf, pedagog, narozen v Olomouci, studoval u profesora Hrocha na Škole umění 
ve Zlíně a Emila Filly na VŠUP v Praze, člen Skupiny olomouckých výtvarníků, člen SČVU, externí pedagog Katedry 
výtvarné výchovy FF UP v Olomouci, výstavy prakticky po celé Evropě (Slovník Chagall) 

    
    
    

288   neurčeno    
"Muž s plnovousem a beranicí" ................................................................................................................................  14 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nepřečteno, datováno 1947, mimořádně kvalitní práce, patrně ruský autor, 69 x 52 (83 x 66)  
    
    
    

289   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Krajina u Lubojatek"  ..................................................................................................................................................  17 900 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1932, vzadu věnování panu Jos. Martínkovi ze dne 19. července 1933, 
vzácná komorní práce významného malíře, 24 x 40,5 (35 x 52)  
  

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 
u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 
Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 
výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 
Moskva atd., Zasloužilý umělec, Národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

    
    
    

290   Finley D.    
"Robin Hood - Vilém Tell (?)"  ...................................................................................................................................  18 500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, luxusní široký ozdobný rám, výborný reprezentativní celek, 36 x 28 (54 x 46)  
    
    
    

291   Procházka Antonín   (1882-1945) 
"Dívka s perlovým náhrdelníkem"  ..........................................................................................................................  11 000 Kč  
lavírovaná štětcová kresba tuší, signováno monogramem AP, nedatováno, výborná komorní kresba jednoho z naších nejlepších 
malířů 20. století, kvalitní umělecká adjustace, 23 x 18 (38 x 30,5)  
  

Procházka Antonín  studia na UPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení 
v Národní galerii Praha, řada monografií, Národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav 
českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob 
uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný (Toman) 
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292   nesignováno    
"Figurální scéna u hradu a horského jezera" .....................................................................................................  26 000 Kč  
olej na dřevěné desce, zajímavá práce z období biedermeieru, první polovina 19. století - cca 1830, široký zlacený rám rovněž 
z období biedermeieru, kvalitní sběratelský kus, 18 x 25 (30 x 37)  
    
    
    

293   monogramista J.V.    
"Žena Motýl"  .....................................................................................................................................................................  21 500 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1928, velká reprezentativní práce ve stylu pozdního secesního symbolismu 
100 x 70 (118 x 88)  
    
    
    

294   Rykr Zdeněk   (1900-1940) 
"Krajina se vsí"  ................................................................................................................................................................  29 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo nahoře, nedatováno, kolem roku 1920, k obrazu je posudek o technice malby od Mojmíra 
Hamsíka a posudek pravosti od PhDr. Jiřího Hlušičky, 44,5 x 61 (54 x 70)  
  

Rykr Zdeněk  malíř, studoval na FF UK dějiny umění a klasickou archeologii, autodidakt, vystavoval s Tvrdošíjnými, 
Topičově saloně, Rubešově galerii, Krasoumné jednotě atd., byl zastoupen na řadě výstav zejména v šedesátých 
a devadesátých letech, v letech 1938 a 1960 měl výstavy v Paříži, v roce 1993 ve Valencii (Lexicon CVA) 

    
    
    

295   Coufal Ondřej   (1979-) 
"Mord v maštali"  .............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2008, 62 x 64,5 (77 x 80,5)  
  

Coufal Ondřej  mimořádný malířský zjev, zabývá se figurální malbou a kresbou, přes své mládí je již zastoupen v Galery 
Anya Tish Houston a v řadě soukromých sbírek po celém světě, vystavuje od roku 1989, výstavy : 1991 Praha, 1991 
Kroměříž, 1992 Pelhřimov, 1992 Budimír, 1993, 1995, 1997 Vltavín Praha, 1996 Olomouc, 1997 Houston v USA atd. 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

296   Coufal Ondřej   (1979-) 
"Ženy"  ...................................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2009, 61 x 64 (75,5 x 78,5)  
    
    
    

297   Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 
"Pozdně kubistická žena".............................................................................................................................................  38 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1964, výborná práce žákyně Tittelbacha a Lieslera, 85 x 54 (89,5 x 59)  
  

Hýžová Jaroslava  malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii u Sychry, Tittelbacha 
a Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá 
a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě, na trhu se objevuje ojediněle (Toman, Lexicon of 
the CVA, Slovník Chagall) 

    
    
    

298   Mališ Adolf    
"Za lepší život - Dobrá u F.M."  .................................................................................................................................  14 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1956, typická práce s průmyslovým námětem, 61 x 83 (75 x 96)  
    
    
    

299   Lepík Karel   (1940-) 
"Ženský akt"  ......................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce, 75 x 90 (89 x 105)  
  

Lepík Karel  malíř, grafik, žák Součka na Akademii v Praze, docent Katedry výtvarné výchovy PF Ostravské univerzity, 
řady výstav (Slovník Chagall) 

    
    
    

300   nesignováno    
Venkovní plastika "Smutek"  ......................................................................................................................................  65 000 Kč  
luxusní bronzová secesně pojatá figura mladé dívky, patrně zahradní nebo funerální, mimořádně kvalitní velká práce z první třetiny 
minulého století, výška cca 140cm  
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301   Buchtík Vladimír    
"Byst řina I"  ........................................................................................................................................................................  17 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno špatně čitelně, vzadu štítek Díla, velká, moderní práce, 100 x 80 (105 x 84,5)  
    
    
    

302   neurčeno    
"Jung Frau - Vrchol v Alpách"  .................................................................................................................................  24 000 Kč  
mistrovský olej - špachtle na plátně, signováno, nepřečteno, ozdobný stříbřený rám, 60 x 80 (85 x 95)  
    
    
    

303   Kaván František   (1866-1941) 
"Zimní nálada nad Vitanovem"  ................................................................................................................................  32 000 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, práce jednoho z hlavních představitelů mařákovy školy, 36 x 45 (48 x 57)  
  

Kaván František  studia na pražské akademii u Julia Mařáka, jeden z nejvýznamnějších představitelů mařákovy školy, 
člen České akademie věd a umění, vysoký počet výstav, zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    
    
    

304   Věšín Jaroslav   (1859-1915) 
"Krajina s lesem v pozadí" ..........................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, nedatováno, vzadu potvrzení pravosti patrně od profesora Václava Černého, komorní sběratelský olej 
výborného a slavného malíře, ve výřezu 13 x 19 (31,5 x 37,5)  
  

Věšín Jaroslav  malíř, narozen ve Vraném u Slaného, žák pražské akademie, další studia v Mnichově u profesora Pilotyho 
a Józefa Brandta, jeho krajinky byly často reprodukovány ve Zlaté Praze a mnichovské Galerie moderner Meister, později 
odešel do Bulharska, kde se stal v roce 1897 profesorem na malířské škole v Sofii, byl dvorním malířem knížete 
Ferdinanda I., obesílal výstavy v Praze, Mnichově, St. Louis, Lutychu aj., byl často vyznamenáván diplomy, medailemi 
a řády (Toman) 

    
    
    

305   Koudelka Franta   (1896-1976) 
"Letní krajina p řed bouří"  .............................................................................................................................................  9 600 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1930, moderně pojatá krajinářská práce absolventa Akademie ve Vídni i v Praze, kvalitní 
zlacený rám z doby, 25 x 39 (32 x 45)  
  

Koudelka Franta  sochař, malíř, studia na Akademii ve Vídni u Müllnera a Edmunda von Helmera, dále v Praze na 
Akademii u Štursy, delší dobu tvořil v Paříži, podnikl studijní cestu do Londýna (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

306   Svolinský Karel   (1896-1986) 
"Pta čí svatba" ....................................................................................................................................................................  11 000 Kč  
kresba tuší a akvarelem, signováno, čtyřicátá léta minulého století, atraktivní námět, atraktivní zpracování, výborná umělecká 
adjustace, ve výřezu 21 x 14 (35,5 x 27,5)  
  

Svolinský Karel  skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem 
u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix 
v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, 
Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po 
celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 

    
    
    

307   Jančálek Cyril   (1891-) 
"Orání párem koní"  ...........................................................................................................................................................  9 600 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1947, výborná komorní práce žáka Uprky a Pirnera, vzadu poznámka 
autorovou rukou "studie k oráči", široký rám francouzského typu, na několika místech se drobně odlupuje, 19,5 x 26,5 (35 x 41)  
  

Jančálek Cyril  malíř, narozen v Týnci u Hodonína, žák Uprky a později Pirnera na akademii v Praze, byl středoškolským 
profesorem na Slovensku (Slovník Chagall) 

    
    
    

308   Bílek František   (1872-1941) 
"Život lásky je t ůň slz" .....................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno, období secesního symbolismu, kolem roku 1910, skvělá práce významného umělce, 
sbírkový i muzeální velký grafický list, ve výřezu 31 x 26,5 (68,5 x 51,5)  
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Bílek František  vynikající český malíř, grafik, řezbář atd., zastoupen v Národní galerii a v řadě světových galerií, v Praze 
má samostatné muzeum a galerii - Bílkova vila, vynikající český malíř a sochař v období secesního symbolismu (Toman) 

    
    
    

309   Rada Vlastimil   (1895-1962) 
"Krajina u mo ře"  .............................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní kvaš a tempera, signováno, nedatováno, krásná komorní práce významného umělce 
ve výřezu 30 x 43 (56,5 x 66,5)  
  

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 
ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, Národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 
v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 
dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

310   Rapin Jan   (1956-) 
"Hrá či karet"  .....................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2004, velký reprezentativní obraz, 70 x 80,5 (85,5 x 95,5)  
  

Rapin Jan  malíř a sklářský výtvarník, narozen v Praze, studia na Akademickém gymnáziu v Praze u profesora Kepky, 
pak anatomii na střední zdravotnické škole rovněž v Praze a soukromě malbu u P. Hany, přes osmdesát samostatných 
výstav, z toho více jak dvacet v zahraničí (Slovník Chagall) 

    
    
    

311   neurčeno    
"Zátiší s obilným lánem"  ....................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 19 x 25 (30 x 35)  
    
    
    

312   neurčeno    
"Chalupa v letní krajin ě"  ...................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 18 x 26,5 (28 x 37)  
    
    
    

313   neurčeno    
"Letní krajina" ........................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 21 x 27,5 (32 x 38)  
    
    
    

314   Táborský F.    
"Chalupa v zimě"  ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 31 x 35 (37,5 x 40,5)  
    
    
    

315   Šindlerová Milada   (1875-1941) 
"Z Jugoslávie I"  ...................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, práce významné malířky, která se věnovala motivům ze Španělska, Jugoslávie apod. 
21 x 26,5 (28,5 x 34)  
Pochází ze sbírky paní Ludmily Seidlové 
  

Šindlerová Milada  malířka a grafička v Praze, studovala v Praze u Jansy, Kalvody a V. Strettiho, v Paříži u Charlese 
Guérina (Toman) 

    
    
    

316   Šindlerová Milada   (1875-1941) 
"Z Jugoslávie II"  .................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, práce významné malířky, která se věnovala motivům ze Španělska, Jugoslávie apod. 
 29 x 34 (32 x 37,5)  
Pochází ze sbírky paní Ludmily Seidlové 
    
    
    

317   neurčeno    
"Zátiší s jablky"  ......................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 19 x 24,5 (27,5 x 33,5)  
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318   Drtikol František   (1883-1961) 
"Kopcovitá krajina se stromy"  ..................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1946 (?), typická malířská práce významného umělce světově proslulého skvělými 
fotografiemi, vedle mystických figurálních maleb patří právě jeho krajiny mezi sběratelsky žádané práce, výborná nabídka 
24 x 35,5 (32,5 x 44)  
Drtikolova malířská díla se objevují již velmi vzácně 
  

Drtikol František  světově proslulý český fotograf první poloviny 20. století, znám je i jako malíř, v roce 1935 prodal svůj 
fotoateliér a začal se plně věnovat malování, v poslední době stále roste poptávka po jeho obrazech a razantně rostou 
i jejich ceny (Slovník Chagall) 

    
    
    

319   Javůrek Karel   (1815-1909) 
"Jan Amos Komenský" .................................................................................................................................................  29 000 Kč  
galerijní olej na plátně, signováno značkou - javorovým listem, práce skvělého malíře, vyskytuje se velmi vzácně, ručně řezaný rám 
florentinského typu, 61 x 47 (80,5 x 65,5)  
  

Javůrek Karel  malíř historických témat v Praze, později odešel do Vídně, kde se jej ujal Danhauser, studoval na pražské 
akademii u Tkadlíka, široké zastoupení v Národní galerii (Toman) 

    
    
    

320   Mengs Anton Rafael   (1728-1779) 
"Autoportrét"  ..................................................................................................................................................................  185 000 Kč  
galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, mimořádná a zcela ojedinělá nabídka, 63 x 48,5 (70 x 57)  
Pochází ze sbírky paní Ludmily Seidlové 
  

Mengs Anton Rafael  významný barokní malíř evropské třídy, narozen v Ústí nad Labem, zemřel v Římě, jeho otec malíř 
byl z Kodaně, matka byla Lužičanka, Mengs se stal dvorním malířem Augusta III., uváděn ve světových katalozích 

    
    
    
 
 
 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 321 - 340 

     
321  Revolver LEFAUCHEUX (Lefoš) ...................................................................................................................  14 500 Kč  
armádní typ, patrně důstojník, zdobený rytím, drážkovaná hlaveň ráže 11 mm, vyrobeno před rokem 1890, plně funkční, v pěkném 
původním stavu, není nutný zbrojní průkaz, celková délka 28cm  
    
    

322   Salonní terčovnice s perkusním zámkem ....................................................................................................  29 500 Kč  
hlaveň osmihranná kulová, ráže 10 mm, spoušť s napínáčkem, na hlavni vtepaným stříbrným písmem signatura: H. Kneipp in 
Wiesbaden - puškař, kolem roku 1860, krásný, plně funkční stav, délka 129cm  
    
    

323  Pečetítko ............................................................................................................................................................................  500 Kč  
bronz s dvouhlavou orlicí, 19. století, výška 5cm, průměr cca 2,6cm  
  

    
    

324   Pero plnicí s bílou hvězdou - MONT BLANC  .............................................................................................  2 500 Kč  
černá pryskyřice a zlato, bílou hvězdou značeno na násadce i vršku, ve zlatém proužku na vršku je vyryt název MONT BLANCK 
a číslo 221, zlatá špička zakončena iridiovou kuličkou, první polovina minulého století, vysoce luxusní a reprezentativní, ryzost 
zlata 14K, délka 13,5cm  
    
    

325   Luxusní plnicí pero s bílou hvězdou - MONT BLANC  ...........................................................................  2 500 Kč  
černá pryskyřice, zlato, na vršku značeno bílou hvězdou s vyrytým nápisem MONT BLANC a  siluetou hory uprostřed textu, 
na protější straně SIEMENS, zlatá špička značená SPHINX a ikonou sfingy zakončena iridiovou kuličkou, první polovina 
minulého století, na konci násadky vyryto číslo série 261, na špičce UNZ 14K - 585, délka 13cm  
    

 
326   Slánka  700 Kč  
kombinace stříbra a čirého skla, stříbro prořezávané a zdobené rytým motivem ptačích per, první polovina minulého století, 
přiložen atest na stříbro, ryzost stříbra 925, hmotnost 34,70g btto, výška 5,5cm  
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327   Gramofon s mosaznou troubou  15 000 Kč  
značený LEOPHON, švýcarský mechanismus, pero vydrží přehrát celou desku, původní z počátku minulého století, pěkný, plně 
funkční stav, dnes na trhu mimořádně vzácné, výška 72cm, šířka 50cm  
    
    

328    Plastika "Ležící daněk" .....................................................................................................................................  16 800 Kč  
keramika glazovaná, malovaná, značeno GOLDSCHEIDER WIEN - MADE IN AUSTRIA - HAND DECORATED, nálepka 
prodejce SALZBURG - RASPER&SÖHNE - WIEN, jedna z největších plastik firmy GOLDSCHEIDER, UNIKÁT, výška 33cm, 
délka 43cm, šířka 30cm  
    
    

329  Soška "Dáma v rokokových šatech" ....................................................................................................................  800 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 19,5cm  
Pochází z velké sbírky sošek ROYAL DUX z druhé poloviny minulého století 
    
    

330  Soška "Pán s doutníkem" .........................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 25,5cm  
Pochází z velké sbírky sošek ROYAL DUX z druhé poloviny minulého století 
    
    

331   neurčeno    
Plaketa legionářská "Svobodě na stráž" ..................................................................................................................  1 500 Kč  
obecný kov, signováno, datováno 1914, výška 19cm  
    
    

332   Plastika "Sedící Buddha" .....................................................................................................................................  7 500 Kč  
bronz dutý, plášť zdoben barevnou ruční malbou, Asie, druhá polovina minulého století, výška 42cm  
    
    

333  Vykuřovadlo s víkem na vysokých nožkách ...............................................................................................  55 000 Kč  
bronz zdobený cloisonné, Asie, druhá polovina minulého století, výška 40cm  
    
    

334  Plastiky párové "Draci" ......................................................................................................................................  29 000 Kč  
bronz, Asie, druhá polovina minulého století, výška 42cm, délka 48cm  
Cena za oba kusy 
    
    

335   Váza velká na nožce s patkou .............................................................................................................................  3 500 Kč  
sklo černé, zlacené a bohatě ručně malované emailem, hrdlo zaškrcené, na okraji vystříhané hroty, kolem roku 1850, luxusní 
provedení, reprezentativní, výška 41 cm  
Párová k následující položce č. 336 
    
    

336    Váza velká na nožce s patkou ............................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo černé, zlacené a bohatě ručně malované emailem, hrdlo zaškrcené, na okraji vystříhané hroty, kolem roku 1850, luxusní 
provedení, reprezentativní, jeden hrot lepený, výška 41 cm  
Párová k předcházející položce č. 335 
    
    

337  Talíř "Denkmal der Schlacht bei St. Jacob"....................................................................................................  500 Kč  
keramika žlutě glazovaná, stříbřený prořezávaný okraj, uprostřed měditisk veduty, značeno vtlačovanou značkou VB, 19. století, 
velmi dobrý stav, průměr 18 cm  
    
    

338    Talíř "Kloster Reichenau"  ....................................................................................................................................  500 Kč  
keramika žlutě glazovaná, stříbřený prořezávaný okraj, uprostřed měditisk veduty, značeno vtlačovanou značkou VB, 19. století, 
velmi dobrý stav, průměr 18 cm  
    
    

339   Talíř "Appenzell" ........................................................................................................................................................  500 Kč  
keramika žlutě glazovaná, stříbřený prořezávaný okraj, uprostřed měditisk veduty, značeno vtlačovanou značkou VB, 19. století, 
velmi dobrý stav, průměr 18 cm  
    
    

340   Talíř "St. Jacob bei Basel" .....................................................................................................................................  500 Kč  
keramika žlutě glazovaná, stříbřený prořezávaný okraj, uprostřed měditisk veduty, značeno vtlačovanou značkou VB, 19. století, 
velmi dobrý stav, průměr 18 cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST pol. 341 - 360 

 

341   Antoš Václav   (1878-1938) 
"Motiv ze zimního Východního Slovenska".........................................................................................................  49 000 Kč  
olej na plátně, signováno, počátek minulého století, vysoce kvalitní práce, 106 x 126 (112 x 132)  
  

Antoš Václav  sochař a malíř v Praze, řada významných realizací, zúčastnil se významné výstavy v Mánesu 1923 – 
v katalogu jmenované výstavy jsou uváděni vedle Václava Antoše umělci Vincenc Beneš, Emil Filla, Vlastislav Hofman, 
Oldřich Koníček, Rudolf Kremlička, Otokar Nejedlý, Jan Slavíček, Viktor Stretti, Václav Špála, Sláva Tondrová-Zátková, 
Jan Trampota (Toman, katalog výstavy) 

    
    
    

342   Hovadík Jaroslav   (1935-) 
"Ruce a krajky"  ...................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1970, číslováno 2/25, 70,5 x 42 (86 x 55,5)  
  

Hovadík Jaroslav  malíř, grafik, sochař, narozen ve Zlíně, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, dále pražská akademie 
u Sychry, 1968 emigroval a tvořil v Rakousku, Torontu, Francii a Německu, řady ocenění, výstavy po celém světě  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

343   Zuckerberg S.M.    
"Rybá řský dům s loďkou"  ..............................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu informace o obraze, na rámu razítko Galerie 1667 v Halifaxu, 
30,5 x 22,5 (46 x 38,4)  
    
    
    

344   Steven Arthur    
"Dv ě v modrých útesech" ................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu informace o obraze, 28 x 43 (43,5 x 58,7)  
    
    
    

345   Komárek Vladimír   (1928-2002) 
"T ři poháry"  ............................................................................................................................................................................  300 Kč  
přílohová grafika, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, tato grafika je součástí autorova tištěného životopisu 
 volný list, 14,6 x 16,5  
  

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 
v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, sáhodlouhý výčet výstav v Lexiconu, řada 
publikací o tomto umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, 
Německu, Dánsku, vynikající český umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

346   neurčeno    
"Milenci" .................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
barevný pastel, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu uvedeny azbukou informace o obraze 
volný list, 33,5 x 24 (62,5 x 44)  
    
    
    

347   Audrey Freedman    
"Žena v červeném klobouku s kyticí červených růží"  ........................................................................................  4 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno tužkou, datováno 1979, číslováno1/25, volný list, 60 x 44,5  
Autorka se v současné době dle jejího sdělení věnuje olejomalbě, nabízená práce patří k jejím ranějším dílům a hodnotí ji částkou 800 
dolarů 
  

Audrey Freedman  členka kanadské asociace výtvarných  umělců 
    
    
    

348   Beran Aljo   (1907-) 
"Va ření trnek - povidel" ...............................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na dřevěné překližce, signováno, datováno 1947, spolu s rámem monumentální reprezentativní práce, 50 x 120 (71 x 141)  
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Beran Aljo  malíř, grafik, narozen v Krakově v Polsku, studoval na VUT v Brně obor architektura, poté na UPŠ v Praze 
u profesora Bendy a Štecha, svými grafikami vyzdobil četné bibliofilie, během dlouhých let se účastnil většiny 
kolektivních výstav a výstavních akcí v Olomouci a Ostravě (Slovník Chagall) 

    
    
    

349   Řehořek František   (1890-1982) 
"Krojované posezení žen" ............................................................................................................................................  69 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, reprezentativní práce významného malíře figuralisty z Boskovic, žáka Hanuše 
Schwaigera, luxusní umělecký rám, 66 x 76 (85 x 95)  
  

Řehořek František  malíř, rodák z Boskovic, studoval v malířské speciálce profesora H. Schwaigera, zaměřoval se 
na figurální malbu (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

350   Lindner H.    
"Dv ě dívky a škraboška" ..............................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, dle majitele se jedná o Hermínu Lindnerovou, nedatováno, první třetina minulého století, 
sbírkový reprezentativní obraz, 87,5 x 71,5 (112,5 x 97,5)  
    
    
    

351   neurčeno    
Střelecký terč "Střelec rozkročený nad Kroměříží"  ........................................................................................  29 000 Kč  
olej - tempera na dřevě, datováno červen - červenec 1913, velmi kvalitní malířská práce, navíc jde o sběratelsky cenný artefakt, 
po stranách je uvedená první desítka střelců z měsíčního závodu v roce 1913, muzeální a sběratelská rarita, drobné retuše, 90 x 65  
Vzadu text o historii střeleckého stavu v Kroměříži 
    
    
    

352   Stritzko Otto   (1908-1986) 
"Stodola u vody"  .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 1/150, druhá polovina minulého století, volný list v paspartě, 32 x 52  
  

Stritzko Otto  malíř, grafik, ilustrátor, studoval u profesorů J. Bendy a A. Hofbauera na UMPRUM v Praze, jeden 
z představitelů české moderny v meziválečném období 20. století, patřil k okruhu Florianova vydavatelství Dobré dílo 
ve Staré Říší, řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

353   Neumann Antonín (?)    
"Portrét ženy v zeleném kloboučku" ..........................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, v desce monogramem, číslováno 177/200, opatřeno slepotiskem, 33 x 23 (40 x 30)  
    
    
    

354   Piekar Pavel   (1960-) 
"Strom a oblaka"  ...................................................................................................................................................................  800 Kč  
barevný dřevoryt, signováno tužkou, datováno 1995, číslováno 4/8, paspartováno, 9,5 x 20,5 (37 x 48)  
  

Piekar Pavel  grafik, narozen v Ostravě, studoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze, umění studoval soukromě u B. 
Kutila a manželů Hladíkových, pracuje v Národní galerii jako správce Šternberského paláce a vede sbírky starého umění 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

355   Krasický Marcel   (1898-1968) 
"Zimní krajina"  ...................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 24 x 26 (32,5 x 34,5)  
  

Krasický Marcel  malíř, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, 
rovněž v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení 
umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

356   Chabera Alois   (1908-) 
"Na kraji lesa"  ......................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1936, paspartováno, 43 x 28 (63 x 49)  
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Chabera Alois  malíř krajin, figuralista a grafik, narozen v Praze, žák profesora Schulze a Terše, člen skupiny Marold 
v Praze (Toman) 

    
    
    

357   Dvořák    
"V lese"  ....................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 53 x 38 (65 x 51)  
    
    
    

358   neurčeno    
"Lebka v motoristické čapce a brýlích s bankovkami" ..................................................................................  15 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno stylizovaným monogramem, první polovina minulého století, 41 x 25 (56,5 x 38,5)  
    
    
    

359   Jančálek Cyril   (1891-) 
"Orba"  .....................................................................................................................................................................................  6 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 45 x 56 (60 x 69)  
  

Jančálek Cyril  malíř, žák Uprky a později Pirnera na akademii v Praze, byl středoškolským profesorem na Slovensku 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

360   Radionov N.    
"V ruské zimě"  ................................................................................................................................................................  175 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1940, skvělá práce výborného autora, 65 x 88 (78 x 101)  
    
    
 
 
 
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 361 - 366 

 
361  Mísa - tác .......................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo s rubínovou lazurou, zdobené zlatou linkou, krásný sbírkový a muzeální artefakt z období biedermeieru, průměr 22 cm  
    
    

362    Karafa se zabrušovanou zátkou ..........................................................................................................................  500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, řezané a broušené, Čechy, 19. století, výška 28 cm  
    
    

363   Vázička s vysokým rozevírajícím se hrdlem a na nízké patce.................................................................  500 Kč  
sklo mléčné bleděmodré, vertikálně žebrované, Čechy, první polovina minulého století, výška 11,5 cm  
    
    

364    Sklenice s květinovými medailony ......................................................................................................................  900 Kč  
sklo přejímané rubínové a mléčné, broušené, zlacené, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 12 cm  
    
    

365   Marek Jiří   (1914-1993) 
Velká venkovní socha "Sonáta" - pololežící dívčí postava s houslemi v klíně ....................................  150 000 Kč  
mistrovská práce z vápence z roku 1987, signováno, úspěšná sochařská realizace předního sochaře J. Marka s účastí architekta Zd. 
Langa a spolurealizátora kamenosochaře K. Hromádky, původně určeno pro zámek v Hradci nad Moravicí, reprezentativní 
výška 205cm, délka 225cm, šířka 95cm 
K dílu je posudek PhDr. Viléma Jůzy z 29.9.1997. Odhadní cenu stanovil na spodní hranici možného rozpětí na 300 000 Kč  
Vzhledem k velikosti nebude socha vystavována. Do prodeje ji majitel nabízí za vynikající cenu 
  

Marek Ji ří  sochař, grafik, narozen ve Velkém Meziříčí, studoval na Státní průmyslové škole sochařsko-kamenické 
v Hořicích a v ateliéru profesora B. Kafky na AVU v Praze, studijně pobýval v Paříži a Mnichově, člen SVU Aleš, pro jeho 
dílo jsou charakteristické muzikální a poetické paralely, vytvořil řadu sochařských realizací a to jak sakrálního tak 
světského charakteru, zejména v Brně a na jižní Moravě (Toman, Slovník Chagall) 

    
    

366   Vysoké vázy párové ............................................................................................................................................  130 000 Kč  
bronz zdobený cloisonné, přihrádkový email, Asie, počátek minulého století, starší mistrovská a sběratelská práce, MIMOŘÁDNĚ 
REPREZENTATIVNÍ, CENA ZA OBA KUSY, výška 90cm  
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