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BAJKY STARÉHO ČIPU 
 
 

 

22 Příběh jednosila 
 

Kdo by si ještě dnes dokázal vzpomenout na nevýrazného, slaboučkého jednosila, prostého jakýchkoli 
léčebných účinků. Tento slabounký jedinec však měl v sobě obrovskou vůli. Nebyl ochoten se s takovým 
podřadným postavením smířit ani za nic. Začal cvičit tak usilovně, až se z něj kouřilo, a vytáhl to na trojsila. Ale 
ani to ho neuspokojilo. Hledal, kde má ještě rezervy, a našel je v kouření. Přestal kouřit, a byl z něj téměř rázem 
devětsil (doufám, že jste si povšimli, že devětsil nikdy nekouří). Nato začal navštěvovat celou řadu prestižních 
fakult a získal přízvisko lékařský (Petasites hybridus). Lid si přikládal jeho listy na rány, byl užíván jako lék proti 
moru, epilepsii, kašli, chrapotu, záduše a k léčení močových cest. Zkrátka stal se velkým dobrodincem lidstva. 
V některých oblastech a dobách jím ovšem také krmili prasata. Stal se tak i dobrodincem prasat. 

On sám říká, že to nijak nerozlišoval. 
 

Apel: Zkusme se odlišit. 

 
 
 
 

23 Radar 
 

Netopýr si pořídil nový, velmi citlivý radar. Měl ukazovat veškerý létající hmyz až do vzdálenosti 300 
kilometrů a při zvlášť příznivých podmínkách minimálně na vzdálenost 300 kilometrů. Hned z prvního hmyzu, za 
kterým se netopýr pustil, se však nevyklubalo chutné sousto, nýbrž rychle se přibližující neviditelný bombardér 
B1. Od naprosté katastrofy netopýra zachránili příslušníci hnutí Greenwar, kteří B1 v poslední chvíli sestřelili. 

Nová kalamita nastala, když radar nabídl netopýrovi atomovou ponorku ležící v hloubce tří kilometrů 
pod hladinou. Netopýr sice při té příležitosti překonal netopýří rekord v hloubkovém potápění bez kyslíkového 
přístroje, ale zase se nenažral. 

A co do třetice? Do třetice se netopýr srazil se svým kamarádem, jenž byl vybaven antiradarem, kterým 
chtěl eliminovat hmyzí radary na zjišťování netopýrů. Další příhodu pak už netopýr nikdy neměl. 

 
Naučení: Ani létající savci nejsou ušetřeni pokroku. 

 
 
 
 
 
BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením)  

 
JIŘÍ PEŠKA 
matematik, softwarový expert, humorista  

 
 
 

 
Bajky jsou postupně publikovány v aukčních katalozích od 93. ostravské a 61. brněnské aukce 
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277 Jiří Andrle:Hmat, velký grafický list 1/1 z cyklu Goltzius Pět smyslů z roku 1983, poprvé na aukcích 
Grafické listy Sluch a Zrak z téhož cyklu byly v prodeji v aukční síni Meissner&Neumann v roce 2004 
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OBRAZOVÁ ČÁST pol. 1 - 40 

 
1   Šechtlová Marie Michaela   (1952-) položky 1, 27, 28 

"Strom - jablo ň"  .....................................................................................................................................................................  370 Kč  
barevný lept, signováno, kolem roku 1980, mistrovská práce skvělé autorky, umělecká adjustace, ve výřezu 10,5 x 8 (25,5 x 19,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého 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) 

    
    
    

2   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 

"Lo ďky v Bretani"  .............................................................................................................................................................  1 070 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno, nedatováno, číslováno 77/100, kvalitní adjustace, ve výřezu 18,5 x 12,5 (29,5 x 22,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého 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) 

    
    
    

3   Ralenovský Vlad.   položky 3, 4, 198 
olej na plátně, signováno, nedatováno, vzadu věnování: Váženému a milému profesorovi Radovanu Lukavskému s díky Vlad. 
Ralenovský, 17 x 25 (23 x 31)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

4   Ralenovský Vlad.  položky 3, 4, 198  
"Nad říčkou"  ............................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, 15 x 25 (21,5 x 31)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

5   Truhlářová Věnceslava   (1924-) 
"Okrouhlice"  ............................................................................................................................................................................  400 Kč  
akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, brilantní komorní práce významné malířky, ve výřezu 14,5 x 20 (24,5 x 30,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Truhlá řová Věnceslava  malířka, grafička, kreslířka, keramička, narozena v Opavě, studovala u V. Hrocha na Škole 
umění ve Zlíně, v ateliéru grafiky u profesora K. Svolinského na VŠUP v Praze a v ateliéru malby u profesorů V. Sychry 
a V. Silovského na AVU v Praze, zabývala se grafikou, od roku 1962 výhradně olejomalbou nebo akvarelem 
a příležitostně i malbou na porcelán, zastoupena v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze, řada výstav, velký výčet 
literatury o této umělkyni (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

6   Zemánková D.   položky 6, 32, 33 
"Zimní mrazivá krajina"  ....................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, příjemná komorní práce, 20,5 x 20,5 (28 x 28)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

7   Sýkora Ivan    
"Vrba u potoka"  .....................................................................................................................................................................  600 Kč  
akvarel, signováno, nedatováno, vzadu věnování: Mistru Lukavskému, ve výřezu 47 x 17 (57,5 x 29)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

8   Hlobilová Marie   (1903-1999) 
"Statek mezi stromy"  ...........................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika - pastel, kvaš, signováno, příjemná komorní práce významné malířky, ve výřezu 19,5 x 28 (31 x 40)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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Hlobilová Marie  malířka, narozena v Přerově, studovala na UMPRUM v Praze u profesorů E. Dítěte, V.H. Brunnera 
a Fr. Kysely, členka Kruhu výtvarných umělkyň, tvořila zátiší, kytice, pohledy na zákoutí zahrad, vsí a městeček, 
pravidelně se účastnila svazových, spolkových a ostatních celostátních výstav, účastnila se také výstav v zahraničí, např. 
1938 - Bělehrad, Bukurešť, 1939 - New York, 1967 - Tokio, zastoupena v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall, 
Lexicon of the CVA) 

    
    
    

9   Dvořáková Anna   (1924-)  položky 9, 10   
"U nás v Kameničkách"  ......................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1970, ve výřezu 19 x 25 (33 x 39)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Dvořáková Anna  malířka, grafička, dcera akademického malíře Josefa Dvořáka, narodila se, žije a maluje 
v Kameničkách na Hlinsku, jsou nazývány "Slavíčkovými", studovala na AVU v Praze včetně čestného roku u profesorů 
J. Obrovského, V. Nechleby, K. Mináře a V. Silovského, členka I.střediska Svazu výtvarných umělců v Praze a členkou 
Jednoty výtvarných umělců v Praze od roku 1950, Klubu výtvarných umělců Pardubice od roku 1958, Unie výtvarných 
umělců Pardubice od roku 1990, OOAS - Ochranná organizace autorská, sdružení autorů děl výtvarného umění, 
architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, maluje především figury, krajiny, zátiší a kytice, v Lexiconu jsou 
uvedena vyznamenání Čestné uznání za obraz Malíř na AVU 1948, Čestné uznání za obraz Figurální kompozice 1949, 
Druhá cena za obraz Autoportrét - na AVU 1950, ve výčtu výstav figurují Pardubice, Skuteč, Rychnov nad Kněžnou, 
Jičín, Kameničky, Vysoké Mýto, Hlinsko, v roce 1951 vystavovala na I. Přehlídce československého výtvarného umění 
1949-1951 v Jízdárně Pražského hradu, v Galerii Antonína Slavíčka v Kameničkách byla v srpnu 2009 uspořádána 
výstava děl Anny Dvořákové, o autorce v publikaci U nás v Kameničkách, 2001.  
 
"… Za Slavíčkem do kameniček přijížděli jeho známí. Malíři Bohuslav Dvořák, zvaný Baťka, Otakar Nejedlý, Herbert 
Masaryk, Angelo Zeyer, a jiní - dále rodina profesora Dr. Jaroslava Golla, profesor Emanuel Tilsch s chotí, spisovatelkou 
Annou Marií Tilschovou. Všichni se scházívali v hospůdce zvané V malé chýši s ochotnou hostinskou zvanou 'babička 
Polanských'. Vytvořili tak celou malířskou kolonii v Kameničkách. Později přijížděl i Rudolf Kremlička, Gustav Macoun 
a malíř Hradečný…  
 
… V malířské tradici pokračovali místní rodáci Josef Dvořák - žák Antonína Slavíčka a Jaroslav Sodomka. Dnes 
v kameničkách žije a maluje akademická malířka Anna Dvořáková, dcera Josefa Dvořáka…" 
 
(www.rozhlas.cz - k relaci Kameničky Anny Dvořákové 21.12. 2008, www.kamenicky.com, Lexicon of the CVA, Slovník 
Chagall) 

    
    
    

10   Dvořáková Anna   (1924-)  položky 9, 10   
"Zima v Kameni čkách"  .......................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1970, 18,5 x 31 (26,5 x 39)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

11   Dobiáš Josef   (1932-)  položky 11, 36   
"Boží muka u Trhovic v zimě"  .........................................................................................................................................  700 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2003, vzadu štítek autora, 20 x 30 (28,5 x 38,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Dobiáš Josef  malíř, autodidakt, narodil se v Jimramově 7. října 1932, v mládí byl v kreslení a malování veden učiteli 
Ladislavem Procházkou a Adolfem Tichým a především svým otcem Františkem Dobiášem, který také maloval a kterého 
sám označil za místního písmáka, v místní textilní továrně se vyučil strojním zámečníkem, v letech 1949 - 1953 studoval 
na Vyšší průmyslové škole strojnické v Brně, 1967 -1971 na Univerzitě 17. listopadu Praha. V aktivním věku se profesně 
věnoval strojařině, v posledních cca dvaceti letech se vedle malířství věnuje i dalším koníčkům z mládí - historii či 
mineralogii, je autorem knížky „Jimramov - turistické vycházky po okolí" 
 
V umělecké malířské činnosti přináší Josef Dobiáš zajímavé a pozoruhodné podání námětů z důvěrně známého Jimramova 
a jeho okolí, Žďárských vrchů, zachytává romantická zákoutí starých selských usedlostí, venkovské lidové chalupy 
s rybníčky, horské cesty s ojedinělými stromy. Veřejnosti regionu Vysočina je znám ze samostatných i kolektivních výstav 
 
(dobias.vysocina.sweb.cz/index.htm, autorovy obrazy vystaveny také na http://www.tolk.cz/profile/Josef_Dobias.html, 
Malíř, historik, botanik a mineralog v jedné osobě, http://www.zdarskevrchy.cz/osobnosti/2545 Helena Zelená Křížová, 
14. prosince 2006) 

    
    
    

12   Puchýřová Helena   (1946-)  položky 12, 13 

"Chalupa s kvetoucími stromy"  ......................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský komorní olej na plátně, signováno, kolem roku 1980, umělecká adjustace, ve výřezu 17,5 x 20,5 (32,5 x 35,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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Puchýřová Helena  malířka, působí jako pedagožka na Stavební fakultě VUT v Brně, základy malířské tvorby získala 
u svého otce Bohumila Puchýře, věnuje se převážně krajinomalbě, v letech 1999 - 2001 vystavovala v Itálii, Španělsku, 
USA, Ekvádoru (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

13   Puchýřová Helena   (1946-)  položky 12, 13 
"Jaro na Vysočině"  ...............................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský komorní olej na lepence, signováno, kolem roku 1980, kvalitní adjustace, ve výřezu 20 x 29 (34 x 43)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

14   neurčeno    
"Zima v Telecím"  ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, spolu s rámem kvalitní celek, 25 x 35 (40 x 50)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

15   Černý B.    
"Lyrická krajina se stromy"  ..........................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej a zlacení na plátně, signováno, datováno 2007, kvalitní práce galerijní úrovně, 40 x 40 (42 x 42)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

16   Čihák    
"Kytice ve váze" .....................................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1980, kvalitní profesionální práce, kvalitní umělecká adjustace, ve výřezu 24 x 12 (38 x 23)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

17   Bernard   položky 17, 31, 35 
"Jarní krajina s kvetoucím stromem"  ..........................................................................................................................  700 Kč  
komorní olej na sololitu, signováno, datováno 2003, kvalitní práce, 15 x 20 (26 x 31)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

18   Běhounek Jiří   (1929-2005)  položky 18, 19, 211, 212 

"Hlava císaře"   370 Kč  
suchá jehla, signováno značkou, datováno 1992, autorský tisk, komorní provedení, velmi kvalitní adjustace 
ve výřezu 12 x 8 (25,5 x 19,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého 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" 

    
    
    

19   Běhounek Jiří   (1929-2005)  položky 18, 19, 211, 212 
"Hlava filosofa"  ......................................................................................................................................................................  470 Kč  
suchá jehla, signováno značkou, datováno 1992, komorní provedení, velmi kvalitní adjustace, ve výřezu 10 x 8,5 (25,5 x 19,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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20   nesignováno    
"Krajina v lét ě"  ......................................................................................................................................................................  400 Kč  
olej na dřevě, signum nenalezeno, kolem roku 1935, vzadu věnování z roku 1952, 16 x 18,5 (23,5 x 26,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

21   neurčeno    
"Letní krajina s vesnicí"  ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, kolem roku 1980, 21,5 x 33,5 (36 x 48)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

22   Reynek - připsáno    
"Pasáček vepřů"  .....................................................................................................................................................................  250 Kč  
lept, nesignováno, číslováno 3/8a, adjustováno pod sklem, okraje lepené textilní páskou, autorství nemůžeme zaručit, tomu 
odpovídá i mimořádně nízká cena, ve výřezu 17 x 14 (30 x 21)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

23   Reynek - připsáno    
"Dva topoly v krajin ě"  ........................................................................................................................................................  250 Kč  
lept, nesignováno, číslováno 3/8a, kvalitní práce, adjustováno pod sklem, okraje lepené textilní páskou, autorství nemůžeme 
zaručit, tomu odpovídá i mimořádně nízká cena, ve výřezu 14,5 x 13,5 (30 x 21)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

24   neurčeno    
"Socha sv. Jana Nepomuckého na starém mostě"  ...............................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na hobře, signováno, kolem roku 1935, 32 x 32 (34,5 x 35)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

25   Bérová Julie   (1911-) 
"Světlem oděná III"  ..............................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná monotypie, signováno, datováno 1981, vzadu autorský štítek, volný list v paspartě, nerámováno 
44 x 32,5 (pasparta 46 x 34)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Bérová Julie  malířka, grafička, narozena v Zirci v Maďarsku, studovala tři roky na École de l' Art et Métier v Paříži, 
za okupace žila na Slovensku, po válce působila v Praze, od konce 50. let se stále více věnovala grafice, zejména linorytu, 
zastoupena v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 

    
    
    

26   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Sáně tažené koněm u vesnice" .......................................................................................................................................  200 Kč  
drobná barevná mistrovská litografie, signováno, nedatováno, číslováno 10/100, vzadu věnování: Lukavským 16.8.1976 F. Emler, 
rámováno v plátěné paspartě pod sklem, rám tvoří lepená textilní páska, ve výřezu 10 x 9 (22,5 x 18)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

27   Šechtlová Marie Michaela   (1952-)  položky 1, 27, 28 

"Ko čka"  ......................................................................................................................................................................................  200 Kč  
barevný lept, signováno, kolem roku 1980, autorský tisk, mistrovská práce skvělé autorky, adjustováno v plátěné paspartě 
pod sklem, rám tvoří lepená textilní páska, ve výřezu 11 x 9 (24,5 x 20)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

28   Šechtlová Marie Michaela   (1952-)  položky 1, 27, 28 

"Žena v osvětlené noční ulici"  ..........................................................................................................................................  100 Kč  
barevný lept, signováno, kolem roku 1980, číslováno 22/120, komorní práce skvělé autorky, adjustováno v plátěné paspartě 
pod sklem, rám tvoří lepená textilní páska, ve výřezu 11 x 9 (24,5 x 20)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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29   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Strom s hnízdícími ptáky a milenci"  ...........................................................................................................................  400 Kč  
linoryt, signováno, číslováno 66/100, datováno pf 70, adjustováno v plátěné paspartě pod sklem, rám tvoří lepená textilní páska, 
galerijní komorní práce, ve výřezu 15,5 x 10,5 (31,5 x 25)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

30   Lajsek Oldřich   (1925-) 
"Konec léta 1985" ..................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, bravurní drobná komorní práce, 10 x 16 (24,5 x 30,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Lajsek Oldřich  malíř, grafik, narozen v Křeseticích, studia u profesora C. Boudy, M. Salcmana, K. Lidického a J. Sejpka 
na katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze, od r. 1950 výtvarný pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Praze, věnuje se krajinomalbě, volné a užité grafice, pracím pro architekturu - výtvarně se podílel na aule Vysoké školy 
zemědělské v Praze-Suchdole, kulturním domě v Děčíně, leteckém muzeu v Praze - Kbelích, často pobývá v obci Káraný 
odkud vychází za malířskými náměty z Polabí (Slovník Chagall, SVK v Kladně - Soubory autorit, regionálních osobností, 
památek a místopisu) 

    
    
    

31   Bernard   položky 17, 31, 35 
"P ředhůří Jeseníků - Třemešek u Oslavy" .................................................................................................................  700 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 2000, 20,5 x 20,5 (28 x 28)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

32   Zemánková D.   položky 6, 32, 33   
"Cesta v kvetoucí krajině"  .................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, působivá profesionální komorní práce, 20 x 20 (31 x 31)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

33   Zemánková D.  položky 6, 32, 33    
"U řeky"  .....................................................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, působivá profesionální komorní práce, 20 x 20 (28 x 28)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

34   neurčeno    
"Chalupy u cesty se slepicemi" ........................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, profesionální práce, 18 x 25 (25 x 33)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

35   Bernard   položky 17, 31, 35 
"Z Jeseníků v zimě"  ..............................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2002, líbivá profesionální práce, 20,5 x 20,5 (28 x 28)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

36   Dobiáš Josef   (1932-)  položky 11, 36   
"No ční cesta ke kostelu kolem hřbitova"  ....................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2005, vzadu autorský štítek, 21 x 25 (26,5 x 31,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

37   Hromec Robert   (1970-) 
"Athéna"  ....................................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná grafická technika, signováno, datováno 2002, číslováno 17/30, zajímavá práce autora účastnícího se výstav v USA, 
Německu, Velké Británii atd., ve výřezu 18 x 15 (30,5 x 26)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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Hromec Robert  malíř, grafik, přední slovenský výtvarník, narozen v Žilině, studoval na VŠVU v Bratislavě a Pratt 
Institute, The City College, Hunter Institute, New York, byl odborným asistentem na Hunter College v New Yorku, řada 
výstav v zahraničí, výběr z jeho nové tvorby byl prezentován v Jihočeském muzeu v rámci Dnů slovenské kultury 2009 
v Českých Budějovicích, jeho práce jsou vystaveny v galerii na stránkách http://www.east-europeanart.com/  
(Slovník Chagall, www.c-budejovice.cz) 

    
    
    

38   neurčeno    
"Chalupy u vody v zimě" ....................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, 17 x 21,5 (27 x 32)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

39   Laštovka Karel   (1938-1986) 
"Milenci" ....................................................................................................................................................................................  300 Kč  
černobílá litografie, signováno, datováno P.F. 80, vzadu věnování od slavné herečky Jany Hlaváčové z roku 1989, práce 
významného malíře a grafika, ve výřezu 21 x 13 (34 x 25)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Laštovka Karel  malíř, ilustrátor, narozen v Praze, studium na VŠUP u Strnadela, výstavy doma i v zahraničí, jeho práce 
byly vystaveny v roce 2000 v Galerii Jiřího a Běly Kolářových s.r.o., Praha, ve dnech od 26. února do 4. dubna 2009 
v Galerii letohrádku Portheimka v Praze (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, www.prazskapetka.cz - únorové číslo) 

    
    
    

40   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, 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: 
Cena za nejkrásnější knihu o umění, Sdružení českých grafiků František Kupka, Řád sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad, 
1999, Čestné členství Societas Martinů, 2000, 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 Loisirs jeuenes, Paříž, 1970 
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 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
 
 
 

     
NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 41 - 80 

 
41  Sklenice ................................................................................................................................................................................  350 Kč  
sklo čiré broušené, řezané a ryté rostlinným motivem s nápisem JOSEFINA, vzadu rytý nápis NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA 
v PRAZE 1895, výborný stav, sběratelský kus, výška 10cm, průměr 7,5cm  
 Párová k následující položce č. 42 
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42  Sklenice ................................................................................................................................................................................  350 Kč  
sklo čiré broušené, řezané a ryté rostlinným motivem s nápisem KAROLINA, vzadu rytý nápis NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA 
v PRAZE 1895, výborný stav, sběratelský kus, výška 10 cm, průměr 7,5cm  
 Párová k předcházející položce č. 41 
    
    
    

43  Plastika "Býk"  ..............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
dřevořezba, signum nenalezeno, skvělá ruční práce, kolem roku 1930, výška 20cm, délka 40cm  
    
    
    

44  Nástolec na vysoké noze ...............................................................................................................................................  600 Kč  
kovový niklovaný podstavec, skleněná vložka, první třetina minulého století, vložka pozdější, výška 26cm, horní průměr 24cm  
    
    
    

45  Váza na nízké patce, nahoře rozevřená ................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, ručně malované emaily květinovým dekorem, ARTDEKO, kolem roku 1930, výška 24,5cm, horní průměr 17cm  
    
    
    

46  Nástolec odkládací .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
stříbřený cín, uprostřed secesní postava dívky s hroznem vína v ruce, po obou stranách odkládací misky plasticky zdobené hrozny 
vína, čisté secesní provedení, v dolní části datum 24.12.1908, sběratelský a muzeální kus, výška 25,5cm, šířka 40cm  
    
    
    

47   Váza velká kulovitá .......................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo olovnaté bezbarvé čiré, po obvodu přejímané sklem černým, probrušované, luxusní provedení, kolem roku 1930, velmi kvalitní 
těžké sklo, průměr 22cm  
    
    
    

48   Sada štamprlí - odlivek ................................................................................................................................................  550 Kč  
sklo bezbarvé čiré, přejímané sklem modrým, broušené, šest kusů na kovových nožkách rozšířených do kruhových patek, 
kolem roku 1910, jedna odlivka má několik oklepů, zbývajících pět je v pořádku, výška 9cm  
    
    
    

49  Karafa se zabrušovanou zátkou ...............................................................................................................................  400 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené malbou horizontálních a vertikálních bílých linek tvořících po obvodu, včetně zátky, bílou mřížku 
a několika horizontálními červenými lemovacími proužky, provedení ARTDEKKO, kolem roku 1930, výška 21cm  
    
    
    

50  Nástolec velký - se skleněnou vložkou tvaru loďky ......................................................................................  7 500 Kč  
zabrušované sklo, vlastní nástolec ze stříbřeného cínu, jeho součástí jsou dvě klečící secesní dívky, které po stranách podpírají 
loďku, kolem roku 1890 - 1900, vrcholné secesní provedení, mimořádně reprezentativní, v horním okraji vložky oklepy 
výška 28cm, délka 73cm  
    
    
    

51   Plastika "Sedící batole s králíky" ...........................................................................................................................  600 Kč  
stínovaný měkký porcelán - biskvit, značeno čísly, Německo, kolem roku 1930, výška 12cm, šířka 11cm  
    
    
    

52   Plastika "Tři kuřata" ...................................................................................................................................................  400 Kč  
keramika glazovaná, malovaná, značeno Czechoslovakia, kolem roku 1935, výška 10cm, šířka 12cm  
    
    
    

53   Pohár na nízké patce ....................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo bohatě malované barevnými emaily, druhá polovina 19. století, výška 21cm  
    
    
    

54   Plastika "Plížící se lev" ............................................................................................................................................  1 900 Kč  
keramika glazovaná, malovaná, značeno modrou značkou pod polevou, DUCHCOV, Čechy, kolem roku 1935 
výška 17cm, délka 60cm  
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55   Miska odkládací na mýdlo, kartáčky na zuby apod. .....................................................................................  300 Kč  
barevné malované emaily na silném plechu, kolem roku 1890, oválný tvar, sběratelský a muzeální kus, dobrý stav 
výška 5,5cm, délka 25,5cm  
    
    
    

56   Vázička ...............................................................................................................................................................................  250 Kč  
keramika glazovaná, malovaná, zdobená portrétem secesní dívky, značeno AUSTRIA, secesní provedení, počátek minulého století, 
vzadu dvě vlasové praskliny, výška 15,5cm  
    
    
    

57   Plastika "Lvíče"  .............................................................................................................................................................  200 Kč  
keramika glazovaná, malovaná, značeno čísly, patrně ROYAL DUX, kolem roku 1950, výška 8cm, délka 13,5cm  
    
    
    

58   Plastika "Kuřátko"  .......................................................................................................................................................  150 Kč  
keramika glazovaná, malovaná, neznačeno, Čechy, kolem roku 1935, výška 9,5cm  
    
    
    

59   Vázička - džbánek ..........................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán barevně malovaný, zdobený domalbou dvou papoušků, značeno čísly a písmenem Z, druhá polovina minulého století, 
výška 16cm  
    
    
    

60   Váza - zásobnice s poklopem .................................................................................................................................  2 200 Kč  
porcelán bohatě barevně malovaný výjevy ze života císařského dvora, Čína, 20. století, výška 33cm, průměr 21cm  
    
    
    

61   Dózička s víkem ..............................................................................................................................................................  950 Kč  
porcelán ručně malovaný květinovým dekorem, kulovitá, značeno MÍŠEŇ - modré meče pod polevou, výška 4,5cm, průměr 7cm  
    
    
    

62   Busta "Básník Goethe" ...............................................................................................................................................  500 Kč  
biskvit bílý, značeno vtlačovaným písmenem G, datováno 1895, výška 14,5cm  
    
    
    

63   Šálek s podšálkem ..........................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán v barvě slonové kosti zdobený květinovým dekorem, značeno PIRKENHAMMER, Čechy, kolem roku 1935, na spodní 
straně podšálku nepatrný oklep, výška šálku 4,5cm, průměr 7,5cm, průměr podšálku 12 cm  
    
    
    

64   Miska odkládací .............................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán po obvodu široce prostřihávaný, zlacení okraje částečně setřelé, elipsovitý tvar se dvěma úchyty v podélné ose, ve dně 
veduta DEUTSCH - LIEBAU MARKTPLATZ (Libina v okolí Šumperka), značeno BAVARIA SCHUMANN, Německo, počátek 
minulého století,   
    
    
    

65   Sada dezertních talířků ...............................................................................................................................................  700 Kč  
keramika glazovaná, zdobená motivem růží a prořezávanými okraji, konec 19. století, šest kusů, velmi zachovalé, sběratelská 
i funkční souprava, průměr 15,5cm  
    
    
    

66   Hrníček - kafáček ...........................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán bílý zdobený motivem růží, kolem roku 1890, sbírkový kus, nepatrná vlasová prasklina, výška 9cm, průměr 8,5cm  
    
    
    

67   Hrnek - kafáč ...................................................................................................................................................................  150 Kč  
porcelán zdobený motivem květů, značeno Haas - Čížek, Horní Slavkov, kolem roku 1925, výška 9cm, průměr 9,5cm  
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68   Karafa na nízké patce se zabrušovanou zátkou ...............................................................................................  300 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené plastickým dekorem růží, Čechy, kolem roku 1920, výška 26cm  
    
    
    

69   Karafa ke stolování se zabrušovanou zátkou ....................................................................................................  150 Kč  
sklo čiré zdobené řezáním, motiv stylizovaných květů, Čechy, kolem roku 1930, výška 20cm  
    
    
    

70   Stojánek na párátka .....................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán, tvar vejce, z jedné strany velmi kvalitně provedená růžově pomalovaná reliéfní prasečí hlava, značeno vtlačovanou 
značkou GESCHÜTZT, 19. století, sběratelská i muzeální rarita, vzadu vlasová prasklina, výška 8cm, délka 12 cm  
    
    
    

71   Cukřenka stolní ..............................................................................................................................................................  950 Kč  
cínový secesní podstavec, skleněná vložka, značeno A.K & CIE, kolem roku 1900, výška 7,5cm, průměr 14,5cm  
    
    
    

72   Souprava přátelská ....................................................................................................................................................  1 800 Kč  
porcelán zdobený motivem růží, všechny úchyty a okraje zlaceny, značeno čísly, počátek minulého století, luxusní provedení, 
v sestavě: dva šálky s podšálky, velká konvice na kávu, velká konvice na čaj, mléčenka, cukřenka, celkem osm kusů  
    
    
    

73   Plastika "Baletka" ......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán malovaný, značeno modrou značkou pod polevou, Německo, kolem roku 1930, luxusní provedení, drobná poškození 
na krajkových sukních, jinak velmi dobrý stav, výška 27cm  
    
    
    

74   Sada sklenic ...................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo broušené do dvanácti faset, neznačeno, MOSER, kolem roku 1935, šest kusů, výška 9cm, horní průměr 9cm  
    
    
    

75   Souprava pětiosobní na kávu nebo čaj .............................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán se silnou stříbrnou povrchovou glazurou, značeno THUN BOHEMIA CZECHOSLOVAKIA, Karlovy Vary, luxusní 
provedení ve stylu ARTDEKO, kolem roku 1935, v sestavě: pět šálků s podšálky, velká konvice s víkem, cukřenka s víkem, 
mléčenka  
    
    
    

    
76   Souprava kávová, přátelská ...................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý zdobený květinovým dekorem, značeno Haas a Čížek SLAVKOV, kolem roku 1935, na víčku konvice lepený úchyt, 
v sestavě: dva šálky s podšálky, velká konvice s víkem, cukřenka s víkem  
    
    
    

77   Brychta Jaroslav   (1895-1971)  položky 77, 78 
Plastika "Dva čápi"  ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo umělecké foukané, návrh Jaroslav Brychta, špičková práce dekorativního umění, kolem roku 1935, výška 23cm, šířka 17cm  
  

Brychta Jaroslav  sochař, sklářský výtvarník, studium u Drahoňovského a Kafky, čtyřicet let působil jako profesor 
na sklářské škole v Železném Brodě, za skleněné figurky obdržel již v roce 1925 zlatou medaili a čestný diplom na výstavě 
dekorativního umění v Paříži (Slovník Chagall) 

    
    
    

78   Brychta Jaroslav   (1895-1971)  položky 77, 78 
Dvě plastiky "Pádící koně"  ................................................................................................................................................  950 Kč  
sklo umělecké foukané, návrh Jaroslav Brychta, špičková práce dekorativního umění, kolem roku 1935, u obou koní schází 
podstavec, pro doplnění sbírky Brychtových prací, výška 15cm, 22cm  
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79   Plastika "Žena s draperií" .........................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý, značeno ROSENTHAL, Bavaria, miniaturní sbírková plastika, výška 9cm  
    
    
    

80   Vázička ............................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
sklo rosalinové, zdobené krásnými secesními nálepy ze stříbřeného cínu, mistrovská originální práce, počátek minulého století, 
jednoznačně muzeální kus, schází kousek zakončení kovového nálepu, výška 18cm  
 
 
 
    
    
    

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 81 - 120 

 
81   Neprakta - Winter Jiří   (1924-) 
"Jaro, léto, podzim, zima" ..............................................................................................................................................  4 900 Kč  
unikátní mistrovská originální kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, tato čtyři roční období vynikajícího českého kreslíře byla 
použita pro kalendář na rok 1981, který je přiložen na zadní straně kresby, umělecká adjustace, unikát, ve výřezu 21 x 40 (41 x 58)  
  

Neprakta - Winter Ji ří  vynikající český malíř a kreslíř, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku 
stojí, že u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení 
jsou vždy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinessově knize rekordů 
se svými 35 000 kreslenými vtipy 
V prosinci 2004, v roce dožitých osmdesátin Jiřího Wintera, uspořádala naše společnost prodejní výstavu kreseb dodaných 
přímo autorem. Všechny vystavované exponáty jsou vyobrazeny v katalogu Nepraktových kreseb z prosince 2004 

    
    
    

82   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Krajina se stromy"  ...........................................................................................................................................................  5 800 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno Bojnice 1953, typická práce významného malíře a kreslíře, galerijní zpracování, svou 
velikostí reprezentativní, 47 x 68 (66,5 x 87)  
  

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) 

    
    
    

83   Dobiáš Čeněk   (1919-1980) 
"Podzim"  .................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, kvalitní práce charakterizující období informelu, sběratelská práce 
ve výřezu 37 x 47 (55 x 65)  
  

Dobiáš Čeněk  malíř, grafik, narodil se v Ubušíně na Žďársku, výtvarně se vzdělával soukromě, zabýval se malbou, 
kresbou a grafikou, člen SVU Aleš v Brně, SČSVU, SČVU, skupiny M, působil v Brně, byl nositelem brněnské ceny 
J. Krohy, zastoupen v Horácké galerii, Nové Město na Moravě, v Moravské galerie v Brně, v Muzeu města Brna, 
v Lexiconu uveden výčet výstav, mimo jiné výstava z roku 2008 Robert Hliněnský a jeho přátelé, Galerie Ars, Brno 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

84   neurčeno    
"M ěstečko v zimní krajin ě"  ............................................................................................................................................  2 200 Kč  
kvalitní profesionální olej na plátně lepeném na kartonu, signováno, nepřečteno, datováno, patrně třicátá léta, velmi zajímavá práce, 
která stojí za další určení, 34,5 x 48,5 (48,5 x 62,5)  
    
    
    

85   Balíček Karel   (1904-1985) 
"Z Kameni ček na Vysočině"  ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera, signováno, kolem roku 1940, na našich aukcích jsme již několikrát nabízeli práce tohoto 
znamenitého malíře, všechny byly skvělé krajinářské práce galerijní úrovně, ve výřezu 30 x 43 (51 x 65)  
 Tento málo frekventovaný malíř by si zasloužil monografii 
  

Balíček Karel  malíř, skvělý krajinář, narozen v Chrasti u Chrudimi, na náměstí ve Svratce vlastnil dům čp.23, kde žil 
a měl i ateliér, působil jako odborný učitel, v letech 1947-1961 byl ředitelem základní školy ve Svratce, soukromě studoval 
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u prof. Ferd. Pochobradského, několik let maloval u Gustava Macouna v Kameničkách, patřil do malířské kolonie, která 
malovala Českomoravskou Vysočinu, procestoval Německo, Jugoslávii, Slovensko, Maďarsko, vystavoval od roku 1931, 
v letech 1936-56 se zúčastnil 25 výstav, z toho bylo 6 souborných, zapsán mezi výtvarnými umělci na webových stránkách 
Svratky (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web.svratka.cz) 

    
    
    

86   Klímek Ludvík   (1907-1959)  položky 86, 88 
"Jarní krajina"  ....................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 1943, velmi kvalitní krajinářská práce připomínající práce Rabase, další z málo 
frekventovaných skvělých krajinářů, luxusní pasparta, s rámem tvoří příjemný celek, ve výřezu 38 x 40 (63 x 63)  
  

Klímek Ludvík  malíř, narozen ve Vsetíně, studoval v krajinářské speciálce O. Nejedlého na AVU v Praze, maloval 
převážně valašskou krajinu a objekty lidové architektury, obeslal výstavu SVU Aleš v Brně 1943, odkud je patrně 
i nabízený obraz, vystavoval vícekrát ve Zlíně, zastoupen v řadě galerií včetně Baťovy galerie ve Zlíně  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

87   Houska Otakar   (1874-1926)   položky 87, 92 
"Karlštejn v zim ě"  ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kresba uhlem a pastelem, signováno, datováno špatně čitelně, patrně 1924, vzadu text o malíři 
ve výřezu 32 x 26,5 (57 x 48)  
  

Houska Otakar  malíř v Brně, narozen v Jindřichově Hradci, zemřel v Brně, žák vyšší školy figurálního a ornamentálního 
kreslení na umělecko - průmyslové škole v Praze v letech 1890-1892 

    
    
    

88   Klímek Ludvík   (1907-1959)  položky 86, 88 
"Pasačka krav"  ....................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
olej - tempera, signováno, nedatováno, čtyřicátá léta minulého století, kvalitní práce málo známého malíře 
ve výřezu 20 x 34,5 (41,5 x 56,5)  
    
    
    

89   Pielear    
"Stará cihelna - Tábor" ....................................................................................................................................................  1 800 Kč  
barevná kombinovaná grafická technika, signováno, datováno 1995, číslováno 4/8, zajímavá kvalitní profesionální práce, nejsme si 
jisti, zda jsme správně přečetli podpis, ve výřezu 45 x 27,5 (72,5 x 56,5)  
    
    
    

90   Ehlerová Marie   (1907-1979) 
"D ěvčátko s modrou mašlí" ............................................................................................................................................  2 700 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1940, luxusní rám francouzského typu, působivý celek, 37,5 x 29,5 (51,5 x 45)  
  

Ehlerová Marie  malířka, pedagožka, narozena v Pelhřimově, zemřela v Brně, studia u Jakuba Obrovského na Akademii 
v Praze, členka KVU Aleš, Kruhu výtvarných umělkyň, v letech 1947 - 1963 odborná učitelka figurálního kreslení na ŠUŘ 
v Brně, známá a význačná portrétistka, v Lexiconu výčet výstav, s výstavou Svět hvězd a iluzí - Český filmový plakát 
20. století "obletěla svět" v letech 2002 až 2004, počínaje Moravskou galerií v Brně, dále Praha, Karlovy Vary, Bratislava, 
Drážďany, Londýn, New York, Los Angeles, Hong Kong, Macao - Čína (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

91   Hudeček Otakar   (1924-) 
"Stromy u rybníka v lét ě"  ...............................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, 28,5 x 53,5 (37,5 x 62)  
  

Hudeček Otakar  malíř, grafik, narozen v Olomouci, studoval na Škole umění ve Zlíně, kromě krajinářství se věnoval 
rekonstrukci hradů a zámků (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

92   Houska Otakar   (1874-1926)   položky 87, 92 
"D ům U Turka - Brno"  ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský galerijní kvaš - akvarel, signováno, datováno 1925, práce zajímavá i z dokumentačně historického hlediska 
ve výřezu 23 x 35 (39 x 51)  
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93   Polónyi Karol   (1894-)  položky 93, 95 

"Horská krajina"  ................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, 36 x 50,5 (42,5 x 59)  
 

Polónyi Karol  narozen v Berehove na Podkarpatské Rusi, studoval na Akademii v Budapešti, Vídni a Mnichově, malíř 
Tater a slovenských dědin, jeho práce jsou v Muzeum Bratislava (Toman)  
 

V březnu 2002 byly v bratislavské aukční síni SOGA nabízeny dva obrazy s podobnou tématikou Vysokých Tater, olej 
na  plátně 76 x 100cm za 22 000 Sk a olejová tempera na kartonu 38 x 48cm za 13 000 Sk 
 

    
    

94   Milén Eduard   (1891-1976) 
"Macešky ve váze" .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba uhlem a tužkou, signováno, vzadu razítko umělecké komise s datem 10.6.1958, komorní kresba významného malíře, kreslíře 
a grafika působícího v Brně, stopy po vlhkosti, ve výřezu 29 x 24,5 (54,5 x 46,5)  
  

Milén Eduard  malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně, 
studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského, 
člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích, vynikající umělec 
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

95   Polónyi Karol   (1894-)  položky 93, 95 

"Horská krajina"  ................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, 35,5 x 50,5 (42,5 x 58,5)  
    
    
    

96   Stejskal    
"Zátiší s jablky, hruškami a pohárem"  ........................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1961, číslováno10/50, 30 x 22,5 (60 x 45)  
    
    
    

97   Kunisch Walter    
"Pohled na Petrov" ...............................................................................................................................................................  800 Kč  
černobílá litografie, signováno, kolem roku 1940, vzácně se vyskytující autor, 40 x 48 (43,5 x 51)  
  

Kunisch Walter  grafik v Brně, studoval ve Vídni u profesora Löflera, kreslíř krajin a vedut pro grafické zpracování 
    
    
    

98   Kubíček Jánuš   (1921-1993) 
"Sedící ženský akt" ................................................................................................................................................................  900 Kč  
černobílá mistrovská galerijní litografie, signováno, datováno 1957, číslováno 18/18, skvělá nabídka skvělého autora 
46 x 30 (53,5 x 36,5)  
  

Kubíček Jánuš  malíř a grafik, narozen v Nových Hradech u Vysokého Mýta, studia na škole uměleckých řemesel v Brně, 
dále soukromě u svého otce sochaře Josefa Kubíčka a Jana Trampoty, člen skupin Brno 57, Blok výtvarných umělců země 
Moravskoslezské, dlouhý výčet výstav (Slovník Chagall, Lexicon) 

    
    
    

99   Gajdoš Rudolf   (1908-) 
Portrét ženy a muže" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
dvě mistrovské portrétní kresby uhlem, signováno, datováno 1934, nerámováno, podloženo lepenkou 
rozměr každého 63 x 49,5  
Cena za oba kusy 
  

Gajdoš Rudolf  malíř, narozen v Měříně, okres Velké Meziříčí, studia na Akademii v Praze u profesora Švabinského, žil 
ve Zlíně, kde byl profesorem Školy umění a organizátorem Zlínských salonů, později se usadil v Mikulově, zabýval se 
monumentální malbou (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

100   Havelka Roman   (1877-) 
"Podyjí - Světlo mezi stromy"  ..................................................................................................................................  129 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, velký mimořádně reprezentativní obraz, skvělá práce mařákovy 
školy, ručně řezaný rám francouzského typu, na trhu zcela ojedinělé, 80,5 x 100,5 (102 x 121)  
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Havelka Roman  malíř a grafik, narozen v Jemnici na Moravě, studium UMPRUM v Praze u E. C. Lišky, S. Suchardy, 
F. Jeneweina, dále AVU v Praze v Mařákově krajinářské speciálce, cestoval po Itálii, dva roky žil v Bosně, motivy z cest 
zpracovával v ateliéru v Mnichově, usadil se v Bítově nad Dyjí, kde dle Tomana namaloval 3000 obrazů, významný 
představitel mařákovy školy, bohatě zastoupen v Národní galerii, velmi žádaný malíř v období první republiky, o čemž 
svědčí i počty děl uvedené v Tomanovi (Toman, Slovník Chagall) 
 

Jeho hlavní práce byly zaměřeny na ztvárnění kouzla vod a lesů, hry světel a stínů a zvláště stále se měnící barvy stromů,  
trávy a porostů v poříčí Dyje, právě z tohoto snažení pochází i nabízený obraz 

 
    
    

101   Ženíšek František   (1849-1916) 
"Výuka v informatice"  ..................................................................................................................................................  19 000 Kč  
barevná mistrovská galerijní kresba uhlem a bělobou, signováno, datováno 1900, umělecká adjustace 
ve výřezu 47 x 35 (64,5 x 51)  
  

Ženíšek František  malíř, profesor na akademii umění v Praze, člen výtvarné generace Národního divadla, studia 
na akademiích v Praze a ve Vídni u Trenkwalda a Sweertsee, jeden z jeho prvních učitelů byl Karel Javůrek, pracovní 
pobyty ve Vídni, Paříži, Belgii, Itálii, v roce 1872 sdílel ateliér s Brožíkem a polským autorem Kowalskim, v roce 1877 
s Chittussim, do historie Národního divadla se zapsal velkými nástěnnými dekoracemi komponovanými ve foyeru, 
proslavil se také malbou ženy a portrétní malbou, velké zastoupení v Národní galerii, český elitní malíř 19. století (Toman) 

    
    
    

102   Icart Louis   (1888-1950) 
"Secesní ženy a modří motýli"  ......................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská galerijní akvatinta, signováno, datováno Copyright 1926, slavný autor secesních grafik, zobrazení je v oválu 
ovál 38 x 48, velikost listu 50 x 60 (55,5 x 67)  
    
    
    

103   monogramista    
"Portrét mladé ženy"  ........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
barevná kresba tužkou a bělobou, signováno špatně čitelným monogramem, datováno 1914, elipsa, 25 x 18 (28,5 x 21,5)  
    
    
    

104   neurčeno    
"D ěti v krajin ě s vysokým stromem" ............................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, signováno, nedatováno, kvalitní profesionální práce, 30 x 21,5 (38,5 x 29,5)  
    
    
    

105   Hajsinek Josef    
"R ůže ve váze" ........................................................................................................................................................................  900 Kč  
sytý akvarel, signováno, datováno 1921, 34 x 28 (37 x 31,5)  
    
    
    

106   Sládek - připsáno   (1906-1982) 
"Návrh divadelní scény" ..................................................................................................................................................  2 800 Kč  
tempera - kvaš na lepence, nesignováno, první polovina minulého století, výborná práce patřící mezi skvosty české scénografie, 
poškozeno vodními skvrnami, 59 x 89 (60 x 90)  

Při určování připsání autorství bylo zvažováno mezi Sládkem a Vlastislavem Hofmanem, obě autorství jsou možná, 
další průzkum by byl žádoucí 

    
    
    

107   Zábranský Vlastimil   (1936-) 
"Dív čí poloakt"  ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno, datováno 1986, číslováno 69/200, ve výřezu 39 x 27,5 (57,5 x 44)  
  

Zábranský Vlastimil  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, narodil se 2.9.1936 ve Vráži u Berouna, žije a tvoří 
v Brně, vyučen palířem cementu v Hradci Králové, absolvoval Průmyslovou školu stavebních hmot v Hranicích 
na Moravě, vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, člen Parabola, Sdružení Q Brno, SVUT Brno, 
od šedesátých let se účastnil mnoha výstav doma i v zahraničí - Praha, Brno, Bratislava, Uherské Hradiště, Třinec, 
Prostějov, Zlín, Olomouc, Ostrava, Blansko, Valtice, Saarbrücken, Lucern, Curych, Gorenje, Klagenfurt, Düsseldorf, 
Skopje, obdržel 1.cenu na Haškově Lipnici a Grand Prix - Skopje v roce 1968, Dattero d´oro Bordighera a Dattero d´oro 
Marostica v Itálii 1973, 1.cenu na Festivalu humoru, 1.cenu ex aequo - Atény, 1.cenu Worldcartoonale Knoke-Keist - 
Belgie a Zlaté pero Bělehrad – Jugoslávie, vše v roce 1975 (Lexicon of the CVA) 
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108   Lederer Bedřich   (1878-) 
"Chalupy mezi stromy"  ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
rozmývaná tuš, signováno, kolem roku 1930, ve výřezu 28 x 38,5 (42,5 x 51,5)  
  

Lederer Bedřich  malíř, krajinář a grafik, narozen v Kynšperku v Čechách, žák Akademie ve Výmaru, jako grafik byl 
samouk (Toman) 

    
    
    

109   Svoboda (Swoboda) Karel   (1860-1940) 
"Sedící mladá žena v dlouhých šatech" ....................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská kresba rozmývanými barevnými tušemi, signováno, datováno 1909, skvělá práce srovnatelná s pracemi Marolda, 
ve výřezu 31 x 22,5 (51 x 41)  
  

Svoboda (Swoboda) Karel  významný malíř, narozený v Ohrazenicích na Turnovsku, zemřel v Praze, byl dlouho činný 
v Madridu odkud přivezl skvělou sbírku obrazů, skvělý znalec španělských mistrů (Toman) 

    
    
    

110   Hawranek Bedřich (Fridrich)   (1821-1899) 
"Vesnice u vody" .................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, nedatováno, vzadu text "Z majetku ministra financí a presidenta Anglobanky p. Sontága" 
a upřesněno místo Střelice u Litovle, navíc vzadu ručení pravosti, umělecká adjustace, luxusní rám francouzského typu 
ve výřezu 24 x 34 (47 x 57)  
  

Hawranek Bedřich (Fridrich)  žák pražské akademie u Antonína Mánesa, výstavy po celé Evropě, zastoupen v řadě 
galerií, včetně Národní galerie, v Anenském klášteře v Praze byla otevřena samostatná galerie Bedřicha Hawranka  
(v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    
    
    

111   Šimon Pavel   (1920-1958) 
"Ze starého Brna"  .................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský dřevoryt, signováno, kolem roku 1945, číslováno 26, kvalitní práce významného grafika, syna Tavika Františka 
Šimona, ve výřezu 34 x 23 (51,5 x 39,5)  
  

Šimon Pavel  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesorů V. Pukla, T.F. Šimona a A. Pelce na AVU 
v Praze, zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci 
a volnou i drobnou grafiku, účastnil se soutěží exlibris, člen SČUG Hollar, syn grafika a malíře T.F. Šimona  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

112   nesignováno    
"Chlapec v kroji"  ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel, kvaš, kolem roku 1900, výborná figurální miniatura, pravý ručně řezaný rámeček, 17 x 11 (25,5 x 20,5)  
  

    
    
    

113   Halámek K.D.    
"Podhorská krajina s chalupou"  .................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, kvalitní rám, tzv. holandská lišta, kvalitní profesionální celek, 48 x 70 (60,5 x 82,5)  
    
    
    

114   Trsek Jaromír   (1902-) 
"Česká krajina v začínajícím podzimu"  ...................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno 1942, 55 x 70 (66 x 81)  
  

Trsek Jaromír  malíř, narozen v Holici, dnes část Olomouce, soukromá studia u Karla Truppeho v Brně a Viléma Trska 
v Praze, vystavoval v Brně se skupinou Galerie československých výtvarníků (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

115   Kormaň J.K.    
"Období sklizně sena na Valašsku" ............................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 50 x 70 (64,5 x 84,5)  
  

Kormaň J.K.  malíř beskydské krajiny, zátiší, Valašska 
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116   Lolek Stanislav   (1873-1936) 
"Hodonín - rameno Moravy"  ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel kvaš, signováno, nedatováno, příjemná komorní práce významného představitele mařákovy školy, 25 x 34 (33,5 x 43)  
  

Lolek Stanislav  malíř a grafik v Praze a Uherském Hradišti, významný představitel mařákovy školy, známý malíř lesních 
a mysliveckých námětů, původně vystudovaný lesník, od roku 1895 studia na pražské akademii u Mařáka a Ottenfelda, 
později na mnichovské akademii u profesora Neumana a Heinemana, se Slavíčkem projížděl Francii a maloval krajiny, 
řádný člen ČAVU, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, i v New Yorku, hodně jeho prací s náměty 
z okolí Uherského Hradiště bylo publikováno na pohlednicích (Toman) 

    
    
    

117   Havlata Karel   (1885-) 
"Valašské hory"  ................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní a reprezentativní krajinářská práce, 65 x 90 (84 x 109)  
  

Havlata Karel  malíř, narozen v Mnichově Hradišti, vzdělával se soukromě u malíře V. Kretschmera v Nové Pace, byl 
malířem krajinářem, maloval podhorské krajiny a zátiší (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

118   nesignováno    
"Společnost u jezera" .....................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, patrně kolem roku 1925, výborná reprezentativní práce, 64 x 88 (79 x 103)  
    
    
    

119   Prokofjev    
"Ruská vesnice v zimě"  .................................................................................................................................................  80 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel kvaš, signováno, datováno 1904, luxusní ručně řezaný, profilovaný secesní rám s ruským secesním 
ornamentem, luxusní celek, ve výřezu 32 x 46 (64,5 x 79,5)  
    
    
    

120   Bartek    
"Ulice v Orientu"  ................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1930, komorní práce výborného autora, jehož práce z Orientu 
jsou často na trhu i ve vyšších cenových relacích, o malíři není nic podstatného známé, údajně snad pochází z Nového Jičína 
20,5 x 16,5 (27,5 x 23)  
  

Bartek  regionální akademický malíř proslulý drobnými obrázky z častých cest po Orientu ve třicátých letech 20. století 
    
 
 
 
 
    
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 121 - 160 

    
121   Housle formátu stradivari .................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský nástroj 4/4 značený MATHIAS HEINICKCE GEIGENBAUER WILDSTEIN 6 EGER 1929 BOHEMIE, značka 
vypálena uprostřed, posuzováno jako velmi kvalitní mistrovský nástroj, pouzdro, výborný stav, spodní deska a luby z javoru, 
povrch kaštanový lihově-olejový lak, korpus 359 mm, menzury – 193 mm, 325 mm, celková délka 61cm  
    
    
    

122   Soška "Bódhisattvy Guanyin" ........................................................................................................................  69 000 Kč  
bronzová postava drží v náručí dítě, které lze sundat, Severní Čína, muzeální kus z 18. století, v dobrém stavu, UNIKÁT 
výška sochy 32cm, výška dítěte 10,5cm 
 
 PŘILOŽEN DOKLAD NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU,  

KTERÝ ZÁROVEŇ SLOUŽÍ JAKO POVOLENÍ K PRODEJI A VÝVOZU  
Text dokladu: 
 "Bódhi Sattva Guanin je čínská ženská podoba původně indického bodhisattry soucitu - Avalókitéšvary.  
Jde o dovedně zpracovanou sochu s dítětem na klíně, božstvo, které mělo vyslyšet prosby o narození chlapce 
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123  Šálek s podšálkem a dezertním talířkem .........................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný červeným rostlinným dekorem a zlatem, značeno, MÍŠEŇ - modré meče pod polevou 
kolem roku 1920, výborný stav,   
    
    
    

124   Rosenthal Th.    
Vázička - květináč ...............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán hraněný do šestnácti vertikálních ploch, barevný dekor, vrcholné ARTDEKKO, značeno ROSENTHAL, signováno 
modelérem Th. Rosenthal, luxusní sběratelský i funkční kus, výška 12,5cm, horní průměr 11,5 cm  
    
    
    

125   Nádobka ........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
keramika zdobená ornamentem, moravská, středověká z 9. století, ze sbírek hraběte Potštátského, nejde o archeologický nález, 
muzeální a sbírkový kus, velmi dobrý stav bez prasklin, výška 6,5 cm, průměr 10 cm  
    
    
    

126   Náhrdelník "perlový" t řířadý ...............................................................................................................................  500 Kč  
imitace perel, luxusní bižuterie, kolem roku 1935, výborný uzávěr, výborný stav, délka 105cm  
    
    
    

127   Náramek dámský ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
bronz ornamentálně zdobený, mohutný, Afrika - umění kmene Benin, kolem poloviny minulého století, krásný sběratelský kus, 
šířka 5,5cm, vnější průměr 15cm, vnitřní 6,5cm  
    
    
    

128   Deštník - slunečník ...................................................................................................................................................  3 500 Kč  
dlouhá rukojeť a vrchní ukončení řezané v kosti, kostra z niklovaného kovu, celý korpus velmi zachovalý, potah se nedochoval, 
jeden z prvních typů vyrobených ve skládací podobě, muzeální a sběratelská rarita, celková délka 64,5cm, ve složeném stavu 
40,5cm, délka kostěné rukojeti 20,5cm, kostěné zakončení 5 cm  
    
    
    

129   Brož....................................................................................................................................................................................  300 Kč  
bižuterie imitující brilianty a platinu, kolem poloviny minulého století, průměr 6cm  
    
    
    

130   Křížek ............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
benátská mozaika na kovovém podkladu, v horní části nápis ROMA, kolem roku 1890, luxusní práce, délka 9,5cm, rozpětí 6,5cm  
    
    
    

131   Model motocyklu ......................................................................................................................................................  1 000 Kč  
vyrobený z ložisek, matek apod., zajímavá kutilská práce, kolem poloviny minulého století, výška 11cm, délka 18,5cm  
    
    
    

132   Plastika "Sedící Buddha" .....................................................................................................................................  3 000 Kč  
bronzová soška, první polovina minulého století, výška 9cm, šířka 10cm  
    
    
    

133   Jonasson Matt    
Plastika "Medvěd"  .............................................................................................................................................................  5 900 Kč  
sklo krystalové, broušené a plasticky zpracované, signováno MATS JONASSON, značeno COLLECTINON HAND MADE 
IN SWEDEN LEAD CRYSTAL 28% Pb0, výška 22,5cm, šířka 20cm, tloušťka skla cca 4cm  
    
    
    

134   Náušnice ........................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
zlato zdobené listem vinné révy, značeno rakousko-uherskou puncovní značkou - liška, ryzost zlata 14K, hmotnost 2,03g  
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135   Prsten dámský .........................................................................................................................................................  13 000 Kč  
zlato zdobené pěti brilianty osazené v podélné linii, nový, ryzost zlata 14K, hmotnost 4,00g btto, brilianty celkem cca 0,2ct  
    
    
    

136   Prsten dámský - pánský .........................................................................................................................................  9 000 Kč  
zlato zdobené velkou centrální diamantovou routou a osmi menšími diamantovými routami, značeno platnou puncovní značkou, 
práce z počátku minulého století, ryzost zlata 14K, hmotnost 8,64g btto  
    
    
    

137   Prsten dámský s centrálním briliantem..........................................................................................................  6 500 Kč  
zlato, kolem briliantu tmavý modrý smalt, značeno platnou puncovní značkou, kolem roku 1950, ryzost zlata 14K 
hmotnost 2,29g btto, briliant cca 0,07ct  
    
    
    

138   Prsten dámský se třemi drobnými brilianty a dv ěma rubíny ...............................................................  6 000 Kč  
zlato, kameny osazeny střídavě v podélné linii, značeno platnou puncovní značkou, ryzost zlata 18K, hmotnost 4,19g btto  
    
    
    

139   Prsten dámský ............................................................................................................................................................  8 000 Kč  
bílé zlato zdobené centrálním briliantem a dvěma menšími, značeno platnou puncovní značkou, druhá polovina 20. století, velmi 
elegantní, ryzost zlata 18K, hmotnost 4,12g btto, brilianty 1x 0,12ct, 2x 0,02ct  
    
    
    

140   Brož dámská ............................................................................................................................................................  23 000 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata ve tvaru svazku květin, zdobené třemi brilianty, pěti routami a dvěma velkými akvamaríny, 
značeno novou puncovní značkou, kolem roku 1930, luxusní, vrcholně elegantní provedení, ryzost zlata 14K, hmotnost 10,59g 
btto, brilianty 1x 0,34ct, 1x 18ct, 1x 0,2ct  
    
    
    

141   Plastika "Rodina - muž, žena a dítě"  ..............................................................................................................  1 000 Kč  
bronz, Afrika, kmen Benin, po polovině minulého století, sbírkový předmět, výška 13cm  
    
    
    

142   Plastika "Pes - knírač"  .............................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán barevně glazovaný, neznačeno, kolem roku 1935, výška 16,5cm  
    
    
    

143   Hračka - panenka ........................................................................................................................................................  900 Kč  
malovaný celuloid, otevřená ústa, jeden zoubek, skleněné oči, šaty z bohatě vyšívané krajky, čepec s volánem a háčkovanou 
vložkou s motýlím motivem, počátek 20. století, vzadu proražená hlavička, pěkný sběratelský kus, výška 54cm  
    
    
    

144   Hračka - panenka mrkací ........................................................................................................................................  900 Kč  
malovaná hmota, černé vlasy, šatičky, kolem roku 1950, velmi dobrý stav, výška 56cm  
DÍVČÍ SEN - MRKAČKA 
    
    
    

145   Souprava kávová a čajová ....................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán zdobený modrou a zlatou linkou, značeno H & C CHODAU, vrcholné ARTDEKO, kolem roku 1930, tři šálky na čaj mají 
na horní hraně oklepy, v sestavě: 5 šálků s podšálky na kávu, 5 šálků s podšálky na čaj, velká konvice s víčkem, mléčenka 
celkem 22 kusů  

Cena za celou velkou soupravu 
    
    
    

146   Hodiny stolní - krbové ...............................................................................................................................................  900 Kč  
pérové s kyvadlem, bicí, leštěná dřevěná schránka typ GERSTEL, značené KIENZLE, kolem poloviny minulého století 
výška 23cm, šířka 47cm  
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147   Lustr ...............................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
bronz -mosaz, typ holandský s orlicí v horní části, osm ramen, svíčkové žárovky, první třetina minulého století, lustr lze zkrátit, 
výška 84cm, průměr 74cm  
    
    
    

148   Propagační kniha "American Army of Plzeň - Americká armáda v Plzni ČSR"  ......................  1 500 Kč  
dvojjazyčně vydal Národní výbor v Plzni v květnu 1945, upravil V. Kačín, J. Varmuška, fotografie Křen, Pražský, Coltová, Houda, 
Havlík, hlubotisk Neubert a synové Praha, knihtisk Grafické závody Pour a spol. v Plzni v květnu 1945, 12 stran, SUPER RARITA, 
vázané 15,5 x 21  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

149   "Don Quijote" ...............................................................................................................................................................  300 Kč  
vyraženo v měděném plechu, hedvábná pasparta, 25,5 x 10,5 (31 x 14)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

150   monogramista JK    
Kachel ozdobná, závěsná ....................................................................................................................................................  400 Kč  
keramika bíle glazovaná, zdobená ruční malbou chrámu, signováno JK 96 (1996), vzadu nápis Jaroměřice N/Rok a známka 
Originál hand made, v původní krabici, 23,5 x 19  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

151   Konvička.......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kamenina hnědě glazovaná, značeno vtlačovanou značkou WEDGWOOOD a vtlačovaným číslem 5, kolem poloviny minulého 
století, výška 12cm  
    
    
    

152   Konvice na čaj nebo kávu .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán, cibulový dekor v černém a zeleném provedení, model staré Míšně z 18. století, značeno SELTMANN Bavaria 
FRIEDERIKE West Germany, pravý podglazurní dekor, Německo, kolem roku 1955, luxusní provedení, luxusní dárek 
výška 24 cm  
    
    
    

153   Džbánek na servírování smetany s nálevkou ..................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý, zdobený ruční malbou - horizontální pruhy, značeno EPIAG Czechoslovakia, první polovina minulého století, 
luxusní provedení, výška 14 cm, průměr 15 cm  
    
    
    

154   Miska odkládací ...........................................................................................................................................................  800 Kč  
sklo žluté, zdobené náročným brusem, MOSER, neznačeno, kolem roku 1935, výška 5 cm, průměr 13,5 cm  
    
    
    

155   Sada dezertních talířků ............................................................................................................................................  460 Kč  
sklo křišťálové broušené, stará práce, Čechy, přelom 19. a 20. století, 6 kusů, jako zachovalý komplet z té doby dosti vzácné, 
průměr 15 cm  
    
    
    

156   Krabička na šňupací tabák ..................................................................................................................................  3 800 Kč  
řezba v rohovině, na víku vpředu výborný figurální medailon z řecké mytologie, celá krabička je vyhlazena používáním, lze použít 
i na vizitky, muzeální a sbírková práce, kolem roku 1830, 10,5 x 5,5 x 2 cm  
    
    
    

157   Korbel ............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika glazovaná, plastické zdobení ve stylu pozdní secese, značeno, Německo, kolem roku 1910, sběratelský a muzeální 
katalogový kus, velmi dobrý stav, výška 11cm, obsah 0,5 l  
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158   Sada servírovacích dezertních talířků ............................................................................................................  1 400 Kč  
porcelán v barvě slonové kosti, čtvercový tvar, zdobeno platinovou linkou, značeno, kolem roku 1930, ARTDEKO, reprezentativní, 
velmi dobrý stav, šest kusů, 21 x 21  
 Porcelánka RFH - RICHTER, FERKL&HAHN CHODOV pracovala od založení v roce 1882 do zániku v polovině 20. století 
    
    
    

159   Váza kulovitá ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo silné olovnaté, broušené, světle žlutá barva, ateliérový kus, výška 17 cm, průměr 15 cm  
    
    
    

160   Velká šestiosobní souprava jídelní, čajová a mocca ..............................................................................  15 000 Kč  
porcelán bíle glazovaný s malovaným stylizovaným květinovým dekorem a jasně červenými úchyty, značeno tištěnou značkou 
MEISSEN - další manufaktura ve městě Míšeň, ARTDEKO, třicátá léta minulého století, v sestavě: 
terina, omáčník se lžící, mísa kruhová, oválná a čtvercová, slánka, tác, talíř servírovací, 6x talíře hluboký, mělký a dezertní 
čajová konvice, mléčenka, cukřenka, 6x šálek s podšálkem 
mocca konvice, cukřenka, 6x šálek s podšálkem  

výška teriny 21cm, průměr kruhové mísy 26,5cm, délka oválné mísy 38cm, strana čtvercové mísy 21x21cm, délka tácu 41,5cm, 
průměr servírovacího talíře 32cm 
výška konvice 23cm, mléčenky 14cm, cukřenky 11cm, šálku 7cm v čajové soupravě 
výška konvice 21cm, cukřenky 9,5cm, šálku 5,5cm v mocca soupravě 

    
 
 
    
    

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 161 - 240 

 
161   Bogdanov    
"Rostov - Pravoslavný chrám" .....................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská malba vypalovanými emaily na porcelánu, signováno, nedatováno, azbukou text "Rostov velikij", 15,5 x 15,5 (19 x 19)  
    
    
    

162   neurčeno    
"Samuraj"  ..............................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
miniaturní malba na rýžovém kartonu, signováno znakem, nedatováno, Japonsko, 14,5 x 8 (18 x 11,5)  
    
    
    

163   Seif Utte    
"V ětrný mlýn"  .........................................................................................................................................................................  300 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1941, 24 x 18 (31,5 x 25,5)  
    
    
    

164   Payne A.H - Paolo Cagliari    
"Žena s dítětem"  .....................................................................................................................................................................  500 Kč  
rytina, signováno v desce, 19. století, kvalitní dobový rám, 23 x 19 (29,5 x 25,5)  
    
    
    

165   nesignováno    
"Rasputin"  ................................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský linoryt, nedatováno, umělecká adjustace, ve výřezu 22,5 x 16,5 (43 x 33)  
    
    
    

166   Louis Joseph César Ducornet   (1806-1856) 
"Autoportrét malí ře malujícího nohou" ...................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovská grafika, signováno v desce umělcem C. Ducornet né sans bras i rytcem, datováno 1845, ve výřezu 33 x 23,5 (43,5 x 34)  
  

Louis Joseph César Ducornet  francouzský malíř, narodil se bez rukou, maloval nohou, jeho učiteli byli François Louis 
Joseph Watteau a Guillaume Guillon-Lethière, maloval historické a biblické náměty i portréty, uváděn ve světových 
katalozích, Mužský akt Male Academy, kresba tužkou na papíře 59,3 x 44,9 cm, se nachází ve Fine Arts Museums, San 
Francisco, USA. 
Pocházel z chudé rodiny v Lille. Byl drobné postavy, neměl ruce a na pravé noze měl pouze čtyři prsty, mezi palcem 
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a dalším prstem byla mezera větší, než obvykle bývá. Právě do mezery mezi prsty uchopoval ze země dřevěné uhlíky 
a maloval s nimi po zdech, svými náčrty zaujal. Město Lille jej vyslalo ke studiu do Paříže. Zdokonalil své dovednosti a 
stal se úspěšným francouzským malířem. Významné dílo, zobrazující Maří Magdalenu u nohou Ježíše po Zmrtvýchvstání, 
zakoupila francouzská vláda a věnovala městu Lille (Wikipedia, the free encyclopedia) 
César Ducornet je historickou osobností. V současnosti působí v České republice organizace Nakladatelství UMÚN s.r.o., 
která sdružuje malíře malující ústy nebo nohami, ale i další hendikepované osoby. Je napojena na mezinárodní společnost 
se stejným zaměřením. Více na www.umun.cz 

    
    
    

167   neurčeno    
"Ku řátka a květy"  ..............................................................................................................................................................  2 600 Kč  
barevná grafika na hedvábí, signováno otiskem, nedatováno, Japonsko, práce galerijní úrovně, ve výřezu 28 x 22,5 (42,5 x 36,5)  
    
    
    

168   Klapsiová Renata    
"Ležící dívčí akt" - Pocta Modiglianimu"  ............................................................................................................  29 000 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, zdařilá působivá práce, svým rozměrem reprezentativní, 48 x 121 (60,5 x 134)  
    
    
    

169   Macoun Gustav   (1892-1934) 
"Žn ě"  .....................................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
olej na plátně, signováno, dvacátá léta minulého století, velká reprezentativní práce, výborná nabídka, 89,5 x 130 (109,5 x 147)  
  

Macoun Gustav  malíř, žák Kalvody a Slavíčka, následovník Slavíčka a významný český impresionista, řada výstav 
a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, vynikající český krajinář z první čtvrtiny dvacátého 
století (Toman) 

    
    
    

170   Höger Rudolf Alfred   (1877-1930) 
"Dostavník do Vídně"  ..................................................................................................................................................  135 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, počátek minulého století, vzadu poznámka: profesor Höger a dále 
špatně čitelný text, sbírkový galerijní a vysoce reprezentativní obraz, 76 x 100,5 (92 x 117)  
  

Höger Rudolf Alfred  uváděn ve světových katalozích, jeho obrazy jsou velmi ceněny 
    
    
    

171   nesignováno    
"Sáně tažené koňmi v zimní krajin ě"  ...........................................................................................................................  400 Kč  
umělecká reprodukce, druhá polovina 20. století, adjustace v plátěné paspartě a plátnem potaženém rámku 
ve výřezu 8 x 13 (17,5 x 21,5)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

172   Burgetová Zdeňka   (1934-)  položka 172, 175, 180 

"Dívka kv ět"  .............................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno, číslováno 94/100, kvalitní grafika významné umělkyně zastoupené v řadě galerií po celém světě, 
umělecká adjustace - pasparta, sklo, lemováno textilní páskou, ve výřezu 25 x 18 (37 x 28)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

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

    
    
    

173   Šváb Jaroslav   (1906-1999) 
"Bible"  ........................................................................................................................................................................................  300 Kč  
mistrovská grafika, autorský tisk, signováno, datováno 1968, umělecká adjustace - pasparta, sklo, lemováno textilní páskou 
ve výřezu 17 x 16,5 (32,5 x 30,5)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šváb Jaroslav  grafik, kreslíř, ilustrátor, designér, pedagog, narozen v Hodoníně, žák J. Bendy a F. Kysely, obrovský 
záběr práce, člen SČVG Hollar a jeho častý předseda, SVU Aleš, atd., jen výčet jeho ocenění je rozsáhlý, např. 1. cenu 
získal již v roce 1927, 1937 - Zlatá medaile, Světová výstava v Paříži, 1958 druhá cena na EXPO 58 v Bruselu, 
1964 medaile v Paříži (Toman, ve Slovníku Chagall 4 celostránkové sloupce o tomto umělci) 
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174   Synecký Luboš   (1925-)  položka 174, 223 
"Pierot s růží"  ..........................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno, kolem roku 1980, umělecká adjustace - pasparta, sklo, lemováno textilní páskou 
ve výřezu 16,5 x 10 (31 x 22,5)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Synecký Luboš  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesorů A. Pelce a E. Filly na VŠUP 
v Praze, orientuje se na figurální malbu, knižní ilustraci a tvorbu plakátů, grafiku a realizace v architektuře, v šedesátých 
letech působil v Ostravě (Slovník Chagall) 

    
    
    

175   Burgetová Zdeňka (1934-)  položka 172, 175, 180   
"Kv ěty a motýl"  ......................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1992, umělecká adjustace - pasparta, sklo, lemováno textilní páskou 
ve výřezu 19 x 14 (35 x 28)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

176   monogramista    
"Portrét herce Radovana Lukavského" ......................................................................................................................  900 Kč  
kresba tužkou, signováno monogramem patrně IŠ, kolem roku 1980, umělecká adjustace, ve výřezu 24,5 x 17,5 (42,5 x 33)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

177   Sadovský    
"Potok v zimní krajin ě"  ......................................................................................................................................................  600 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem roku 1980, umělecká adjustace - pasparta, sklo, lemováno textilní páskou 
ve výřezu 14 x 20,5 (28,5 x 33)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

178   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Na Petříně"  .............................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 16/30, umělecká adjustace, ve výřezu 15 x 15,5 (25,5 x 26)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

179   Jansa Vácslav   (1859-1913) 
"Z Karlovy ulice v Praze"  ..................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná reprodukce, signováno, datováno 1897, umělecká adjustace, ve výřezu 36 x 21 (51,5 x 35)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Jansa Vácslav  malíř, žák pražské a vídeňské akademie, původně se věnoval figurální malbě, za kompozici "Mojžíš 
na hoře Sinaji" získal Fügnerovu cenu, jeho vlastenectví ho přivedlo k malbě české krajiny, maloval i obrazy 
ze Středomoří, na jeho obrazech pražských domů a ulic jsou zachyceny partie, které byly zbourány na konci 19. století 
při velké přestavbě Prahy, v roce 1898 spolupracoval s Maroldem na panoramatu bitvy u Lipan, vynikající malíř, bohatě 
zastoupen v Národní galerii (Toman, cs.wikipedia.org) 

    
    
    

180   Burgetová Zdeňka  (1934-)  položka 172, 175, 180    
"Znamení srdce" .....................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tempera, kvaš, signováno, nedatováno, vzadu štítek z Díla, umělecká adjustace - 
pasparta, sklo, lemováno textilní páskou, ve výřezu 20 x 27 (39 x 45)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

181   Reynek Bohuslav   (1892-1971) 
"Pieta"  .........................................................................................................................................................................................  970 Kč  
barevná grafika, signováno, nedatováno, reedice slavné práce Reynka z druhé poloviny 20. století, umělecká adjustace, ve výřezu 
25 x 21 (36,5 x 30)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Reynek Bohuslav  malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával 
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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) 

    
    
    

182   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Klaun harmoniká ř"  ............................................................................................................................................................  800 Kč  
olej - tempera na lepence, signum nenalezeno, kolem roku 1960, výborná sbírková komorní práce, 13 x 8,5 (18,5 x 14)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

183   nesignováno    
"Zlato v síti"  .............................................................................................................................................................................  200 Kč  
kombinovaná technika - barevné nálepy, signum nenalezeno, 18 x 13 (19,5 x 14,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

184   nesignováno    
"Hlava"  .......................................................................................................................................................................................  200 Kč  
barevné pastelky, signováno pouze křestním jménem v dedikaci: S úctou Vladimír (?), 14,5 x 9,5 (21,5 x 16,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

185   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Rudé r ůže ve džbánu" .......................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský olej - tempera, signováno, vzadu věnování: Paní Ludmile F. Emler 1988, drobná galerijní práce, 19 x 11 (21 x 13)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

186   nesignováno    
"Oko"  ..........................................................................................................................................................................................  200 Kč  
malba pod glazurou na oválné keramické, resp. porcelánové destičce, nalepeno na dřevěné prkýnko, příjemná maličkost 
6,5 x 9 (17 x 12)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

187   nesignováno    
"V ětvička"  .................................................................................................................................................................................  200 Kč  
malba pod glazurou na kruhové keramické, resp. porcelánové destičce, nalepeno na dřevěné prkýnko, příjemná umělecká komorní 
práce, průměr 7cm (17 x 12)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

188   nesignováno    
"R ůže" .........................................................................................................................................................................................  200 Kč  
malba pod glazurou na kruhové keramické, resp. porcelánové destičce, nalepeno na dřevěné prkýnko, příjemná umělecká komorní 
práce, průměr 7cm (17 x 12)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

189   Svatoš Ivan   (1953-)  položky 189, 201 
"Praha - Nový svět na Hradčanech" .............................................................................................................................  900 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1991, malá komorní práce známého malíře Staré Prahy a Brna, 12,5 x 9 (20,5 x 17,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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Svatoš Ivan  malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, narozen v Praze, studoval na Výtvarné škole V. Hollara v Praze, studijně 
pobýval v Paříži, zabývá se malbou, volnou a užitou grafikou, v jeho realistické krajinomalbě převládají pohledy na města, 
především Prahu, jak historickou, tak současnou, založil nakladatelství, v němž tiskne poezii a doprovází ji svými 
ilustracemi, společnost Art Periscope připravuje autorskou výstavu ve dnech 14. 11. – 29. 11. 2009 v Jamborově domě 
v Tišnově (Slovník Chagall, www.artperiscope.cz) 

    
    
    

190   Musatova Nora   (1931-) 
"Pohádkové postavy na hradě"  ....................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská podmalba na skle podložena barevnými stanioly, skvělá práce malířky zastoupené v řadě světových galerií, vzadu text 
o malířce, 28 x 18 (30,5 x 20,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Musatova Nora  malířka, grafička, narozena v Praze, studia na DAMU, pak u profesora Salcmanna a J. Nováka 
na pražské UMPRUM a soukromě pod uměleckým vedením profesora K. Součka, v 1974 půlroční studijní pobyt v USA 
a 1997 pracovně pobývala v L´Atelier Franco - Russe v Berre - Les Alpes ve Francii, věnovala se ilustraci, spolupracovala 
s řadou časopisů (Slovník Chagall) 

    
    
    

191   Švengsbír Jiří   (1921-1983)  položky 191 - 195 
"PF 1970 - Lvi a mořská panna" ....................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovská galerijní maloformátová barevná ocelorytina, signováno v desce i tužkou, datováno 1961, umělecká adjustace, luxusně 
provedená práce, ve výřezu 8 x 10 (15,5 x 15,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Švengsbír Jiří  grafik, ilustrátor, malíř, tvůrce poštovních známek a ex libris, narozen v Praze, vyučil se rytcem 
a kresličem map, dále studoval grafickou speciálku u A. Strnadela, ryl a navrhoval řadu poštovních známek, pracoval 
pro film, zobrazoval heraldické a domovní znaky, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Harvard University 
v USA, Staatliche Galerie Moritzburg v Halle atd., řada literatury o tomto významném umělci, rovněž řada cen 
a vyznamenání (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

192   Švengsbír Jiří   (1921-1983)  položky 191 - 195 
"PF 1974 - Draci vydechující ohnivé plameny" .......................................................................................................  200 Kč  
mistrovská galerijní maloformátová barevná ocelorytina, signováno v desce i tužkou, 1973, umělecká adjustace, luxusně provedená 
práce, ve výřezu 8 x 10 (14,5 x 15,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

193   Švengsbír Jiří   (1921-1983)  položky 191 - 195 
"PF 1972 - Dva kohouti v botách" .................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovská galerijní maloformátová barevná ocelorytina, signováno v desce i tužkou, 1971, umělecká adjustace, luxusně provedená 
práce, ve výřezu 8 x 10 (15,5 x 15,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

194   Švengsbír Jiří   (1921-1983)  položky 191 - 195 
"PF 1976 - Stylizovaní kohouti a ryby" .......................................................................................................................  200 Kč  
mistrovská galerijní maloformátová barevná ocelorytina, signováno v desce i tužkou, 1975, umělecká adjustace, luxusně provedená 
práce, ve výřezu 8 x 10 (15,5 x 15,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

195   Švengsbír Jiří   (1921-1983)  položky 191 - 195 
"PF 1980 - SOL. LUCET. OMNIBUS"  .......................................................................................................................  200 Kč  
mistrovská galerijní maloformátová barevná ocelorytina, signováno v desce i tužkou, 1979, umělecká adjustace, luxusně provedená 
práce, ve výřezu 8 x 10 (15,5 x 15)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

196   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Zlatá uli čka"  ..........................................................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovská barevná drobná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 127/200, umělecká adjustace - pasparta, sklo, lemováno 
textilní páskou, ve výřezu 7,5 x 7,5 (14 x 13)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 



KATALOG 66. AUKCE 20. 9. 2009 BRNO 

 
 

 
_ 27 _ 

 

197   monogramista ZK    
"Pohádková myš s praporem" .........................................................................................................................................  400 Kč  
malba na hedvábí, signováno monogramem, datováno 1976, příjemná profesionální práce do dětského pokoje 
ve výřezu 19 x 13,5 (26 x 21)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

198   Ralenovský Vlad. položky 3, 4, 198   
"Z Tišnovska o žních" ..........................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, 12 x 18 (17 x 23)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

199   nesignováno    
"Divadelní scéna" ...................................................................................................................................................................  300 Kč  
paličkovaná krajka, nedatováno, rámováno jako obrázek pod sklem, okraje tvoří textilní páska, 17,5 x 20,5 (20 x 23)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

200   Konůpek Jan   (1883-1950) 
"Osvětlená postava na skále" ........................................................................................................................................  1 900 Kč  
lept, signováno, datováno 1920, velká práce mimořádně významného malíře a grafika, ve výřezu 37 x 29,5 (55 x 46)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Konůpek Jan  významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec, studia na ČVUT v Praze 
u prof. Kouly a Schultze, dále 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) 

    
    
    

201   Svatoš Ivan   (1953-)  položka 189, 201 
"Klaun"  ......................................................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno tužkou, číslováno 4/150, 10,5 x 6,5 (17 x 11,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

202   Tesař Vladimír   (1924-2008)  položky 202, 207, 224 
"Don Quijote"  .......................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1972, 29 x 23,5 (62 x 52)  

Pochází ze sbírky skvělého 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, 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, www.gplc.cz - stránky Galerie Peithner-Lichtenfels & Čubrda) 

    
    
    

203   Jandová Ludmila   (1938-2008)  položky 203, 209, 217, 218, 233, 236 
"Ptáci"  .........................................................................................................................................................................................  700 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno, datováno 1985, 41,5 x 28 (62 x 47,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého 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, Wikipedia, 
tisk.cirkev.cz, www.litomysl.cz, další související odkazy na www) 
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204   neurčeno    
"Chalupy v zimě"  ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
tempera, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, 25 x 36,5 (47 x 58)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

205   Hegr Jindřich   (1933-)  položky 205, 216 
"Most"  .........................................................................................................................................................................................  700 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno tužkou, číslováno 43/200, paspartováno, 44 x 32 (66,5 x 52)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Hegr Jindřich  malíř, ilustrátor, restaurátor, narozen v Svratouchu u Hlinska, žije a pracuje střídavě v Praze a ve svém 
rodišti, studoval na Vyšší uměleckoprůmyslové škole v Praze a na AVU v Praze u profesora Rady, několik let učil 
na Lidové škole umění v Praze, v sedmdesátých a osmdesátých letech vyřezával rozsáhlý betlém z lipového dřeva, 
každoročně vystavovaný doma i v zahraničí a který je považovaný za vůbec nejlepší současný betlém, restauroval fresky 
a sgrafita v Martinicově paláci na Pražském hradě, Ilustroval 12 knížek pro děti, mimo jiné je zastoupen v Národní galerii 
v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Severočeské galerii Litoměřice, Galerii města Heilbronnu, spolková země 
Bádensko-Württembersko, v řadě soukromých sbírek, z míst zahraničních výstav uveďme města Západní Berlín, 
Heilbronn, Budapešť, Sofia, Varšava, Gdaňsk, Štětín, Villennes sur Seine, Paříž, Moskva (Slovník Chagall, Lexicon of the 
CVA, www.svratouch.cz, www.whoiswho-verlag.cz) 

    
    
    

206   Alt Jaroslav ml.   (1950-) 
"Zalévání"  ..............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
suchá jehla, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, autorský tisk, tato práce je publikována ve Slovníku Chagall v díle 
A na straně 35, 48,5 x 63 (67 x 82)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Alt Jaroslav ml.  malíř, grafik, restaurátor, narozen v Kutné Hoře, studoval restaurování na AVU v Praze u profesorů 
B. Slánského a R. Ondráčka, člen Nezávislé památkové unie, jednatel rady Sdružení nezávislých restaurátorů, těžiště jeho 
tvorby je v grafice, zejména v technice suché jehly, pedagogicky působil (působí) na Fakultě humanitních studií UK, 
v Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT, na nestátní vysoké škole Institut restaurování 
a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s., samostatné výstavy proběhly v různých pražských galeriích, v Litomyšli, 
Šumperku, Havlíčkově Brodě, Kutné Hoře, Čáslavi, Moravské Třebové, Brně, Kolíně, Nymburku, Humpolci, Roztokách 
u Prahy, zúčastnil se na řadě výstav doma, ve Švýcarsku, Maďarsku, Rakousku, Itálii, Holandsku, Německu, bývalé 
Jugoslávii, dlouhý výčet uveden v Lexiconu, zastoupen v Národní galerii v Praze, UMPRUM muzeum, Praha, Ministerstvo 
kultury ČR, Galerie K, Praha, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy, National Gallery of Art, Washington D. C., USA, Art 
Space Gallery, Nishinomiya, Japan Muzeum grafiky, Maastricht, Holland, Modern Art Muzeum, Giza, Egypt, obdržel 
Cenu města Kutné Hory pro rok 1999 za záchranu památek (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

207   Tesař Vladimír   (1924-2008)  položky 202, 207, 224 
"Na jevišti"  ................................................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, 25 x 18,5 (38 x 31)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

208   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Zátiší s kyticí slunečnic a talířem třešní" ..................................................................................................................  600 Kč  
tempera, signováno, vzadu dedikace: Milé Kláře k svátku Z. a F. Emlerovi 12.8.1985, 11 x 10 (17,5 x 17)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

209   Jandová Ludmila   (1938-2008)  položky 203, 209, 217, 218, 233, 236 
"Zimní motiv"  ..........................................................................................................................................................................  600 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno tužkou, datováno 1985, paspartováno, 44 x 27 (65 x 46)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

210   Čížek Bohuš   (1913-1989) 
"Vesnice"  ................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika, signováno, kolem poloviny minulého století, paspartováno, 32,5 x 41 (57,5 x 70)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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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) 

    
    
    

211   Běhounek Jiří   (1929-2005)  položky 18, 19, 211, 212 
"Portrét muže s plnovousem" ...........................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno monogramem, datováno 1992, číslováno 17/50, paspartováno, 11,5 x 8,7 (24 x 18)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

212   Běhounek Jiří   (1929-2005)  položky 18, 19, 211, 212 
"Portrét starého muže"  .......................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno monogramem, datováno 1992, číslováno 19/50, paspartováno, 10 x 8 (24 x 18)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

213   Rabas Václav   (1885-1954) 
"PF 1946"  ..................................................................................................................................................................................  500 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1945, paspartováno, 6 x 9,5 (21,5 x 24,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Rabas Václav  význačný český malíř 20. století, pražská akademie u Roubalíka, Bukovace, Schwaigera a Švabinského, 
Národní umělec od roku 1945, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, řada 
domácích i zahraničních výstav, řada monografií (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

214   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Klauni"  ..................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná technika, signováno, kolem poloviny minulého století, paspartováno, 12 x 8,5 (29 x 23,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

215   Vilhelmová Lenka   (1957-) 
"Deset století architektury I"  ........................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinace - suchá jehla, mezzotinta, perforace, signováno tužkou, datováno 1997, číslováno 22/60, 75,5 x 53 (80,5 x 58)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Vilhelmová Lenka  grafička, malířka, narozena v Praze, studovala na SUPŠ v Praze a u S. Ballardiniho, R. Ondráčka 
a L. Čepeláka na AVU tamtéž, orientuje se na volnou a drobnou grafickou tvorbu, členka Most, SČUG Hollar, v roce 2004 
získala Cenu SČUG Hollar, pedagogické zkušenosti získala působením na ČVUT Praha jako odborná asistentka, 
vystavovala v Praze, Brně, Mnichovicích, Liberci, Ostrově nad Ohří, na Novém zlínském saloně, s Galerií Hollar na XII. 
Festivalu komorní grafiky (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

216   Hegr Jindřich   (1933-)  položky 205, 216 
"Ptáci u krmítka v zim ě"  .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
litografie, signováno tužkou i v desce, druhá polovina minulého století, číslováno 87/100, dedikace: Klárce Jindřich Hégr 
46 x 30 (61,5 x 45)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

217   Jandová Ludmila   (1938-2008)  položky 203, 209, 217, 218, 233, 236 
"Zimní strá ň"  ...........................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevný lept, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 5/20, paspartováno, 12,5 x 12,5 (24 x 19)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

218   Jandová Ludmila   (1938-2008)  položky 203, 209, 217, 218, 233, 236 
"Trávy v zim ě"  ........................................................................................................................................................................  570 Kč  
barevný lept, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 5/20, paspartováno, 12,5 x 12,5 (25,5 x 20,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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219   Kutek Petr   (1951-) 
"Plzeňská madona" ...............................................................................................................................................................  300 Kč  
mědirytina, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 101/200, vzadu dedikace: Panu Lukavskému na památku 
na Plzeň Milena a Petr Kutkovi, dále autorovo razítko, paspartováno, 11 x 7,5 (25,5 x 20)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Kutek Petr  rytec, řezbář, narozen v Plzni, studoval na škole uměleckých řemesel v Praze, věnuje se drobné grafice, 
vytvořil přes třicet exlibris (Slovník Chagall) 

    
    
    

220   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Krotitel lv ů"  ...........................................................................................................................................................................  800 Kč  
tempera, nesignováno, kolem poloviny minulého století, 14,5 x 9,5 (19,5 x 15)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

221   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Hlava tmavovlásky"  ...........................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno, číslováno 4/50, datováno 1966, podpis a datace přepsány dedikací: Radovanovi 
10.3.1972 F. Emler, 42 x 29,5 (56,5 x 42,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

222   Tourek Bohumil   (1916-) 
"Štíty domů v údolí"  .............................................................................................................................................................  900 Kč  
tempera, signováno, datováno 1944, 29,5 x 39 (43,5 x 54)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Tourek Bohumil  malíř, narozen ve Vídni, studoval profesuru kreslení na ČVUT v Praze (Toman, Slovník Chagall) 
    
    
    

223   Synecký Luboš   (1925-)  položka 174, 223 
"Jezerní panna a volavky".................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1974, autorský tisk, volný list, 35,5 x 49,5  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  
    
    
    

224   Tesař Vladimír   (1924-2008)  položky 202, 207, 224 
"Ve čer v rybářské vesnici na Kypru" ...........................................................................................................................  800 Kč  
kresba tuší a akvarelem, signováno, datováno KARAVUS 14.V.1969, paspartováno, 15 x 21 (28 x 35,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

225   Bohdanová Blanka   (1930-) 
"Jabloň"  .....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
ofset, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 56/90, volný list, 29,5 x 21  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Bohdanová Blanka  herečka, malířka, je členkou Nového sdružení pražských malířů, zastoupena ve sbírkách v Norsku, 
Parmě, v Itálii a v Bonnu, členka Národního divadla v Praze (Slovník Chagall) 

    
    
    

226   Klecker Jarmil   (1926-1997) 
"Brno"  .........................................................................................................................................................................................  300 Kč  
originální litografie, signováno tužkou, datováno 1975, číslováno 34/130, volný list, 18 x 12  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Klecker Jarmil  grafik, designér, narozen v Zálesné Zhoři u Velké Bíteše, studia na ŠUŘ v Brně u Bruknera, Jera 
a Langera, vytvořil řadu plakátů, podílel se na realizaci expozic - na mezinárodních veletrzích BVV v Brně nebo 
v zahraničí, výtvarná úroveň jeho plakátů byla několikrát odměněna cenami, zastoupen v Muzeu města Brna a v Moravské 
galerii v Brně, posledně jmenovaná získala v roce 2005 darem soubor 103 ks plakátů se sociálně-zdravotní tématikou, 
při příležitosti nedožitých osmdesátin byla od 30.3. do 18.4. 2006 ve foyeru Janáčkova divadla instalována výstava 
z výběru z autorova díla (Slovník Chagall, Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2005, APLAUS - Měsíčník 
Národního divadla v Brně, ročník VII, březen 2006) 
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227   Karoušková L.    
"Kytice ve váze" .....................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevný linoryt, signováno tužkou, datováno 1976, číslováno 122/200, volný list, 38 x 18  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

228   neurčeno    
"Mánes"  .....................................................................................................................................................................................  300 Kč  
lept, signováno, datováno 1974, číslováno 6/100, volný list, 11 x 17,5  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

229   nesignováno    
"Ten punč platím já"  ............................................................................................................................................................  200 Kč  
kresba tuší a kvašem, vzadu: Architekti Tröster a Kouřil se radí o společné výpravě k našim furiantům, dále razítko Divadelních 
novin, druhá polovina minulého století, volný list, 22,5 x 16,5  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

230   neurčeno    
"Krajina v p ředjaří"  .........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
tempera na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, 33,5 x 62,5 (56 x 85)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

231   Hruška Jiří   (1921-) 
"Pohled na zátoku" ............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1978, 39 x 54,5 (60 x 75)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Hruška Jiří  malíř, narozen v Paříži, v letech 1940-1942 studoval na Škole umění ve Zlíně v sochařském oddělení 
Vincence Makovského, po válce studoval na AVU v Praze u Vlastimila Rady, do roku 1955 byl jeho asistentem, zastoupen 
v řadě galerií včetně Národní galerie Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

232   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"Smutný klaun"  ......................................................................................................................................................................  800 Kč  
kombinovaná technika, nesignováno, kolem poloviny minulého století, 13 x 8,5 (18,5 x 14,2)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

233   Jandová Ludmila   (1938-2008)  položky 203, 209, 217, 218, 233, 236 
"Lu ční květy" ...........................................................................................................................................................................  200 Kč  
lept ručně domalovávaný, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, paspartováno, 9,5 x 6,5 (22 x 17)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

234   Švabinský Max   (1873-1962) 
"R ůže" .........................................................................................................................................................................................  600 Kč  
litografie, signováno tužkou, první polovina minulého století, paspartováno, 8 x 6 (23 x 19,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Švabinský Max  skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříže, studia na akademii 
v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 
grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 
of the CVA, Slovník Chagall) 

    
    
    

235   Beneš Karel   (1932-) 
"Ok řídlený kůň - Pegas".....................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1987, číslováno 16/150, paspartováno, 8 x 5 (25 x 20)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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Beneš Karel  malíř a i ilustrátor, narozen ve Vlčnově, studoval na VŠUP u profesora Strnadela, zabývá se volnou i užitou 
grafikou, ilustrací, exlibris, zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí, člen SČUG Hollar  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

236   Jandová Ludmila   (1938-2008)  položky 203, 209, 217, 218, 233, 236 
"Domy pod sněhem"  .............................................................................................................................................................  400 Kč  
barevný lept, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 5/20, paspartováno, 12,4 x 12,4 (24 x 19)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

237   Magniová Růžena   (1929-) 
"Daleká cesta" .........................................................................................................................................................................  300 Kč  
vosková technika na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, 11 x 8 (22 x 16,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Magniová Růžena  malířka, grafička, narozena v Bučovicích u Vyškova, studovala u profesora Langera na Vyšší škole 
uměleckého průmyslu v Brně a výtvarnou specializaci na Pedagogickém institutu v Jihlavě, pracovala jako výtvarnice 
loutkového filmu ve Filmových ateliérech ve Zlíně, kde spolupracovala s Hermínou Týrlovou (Slovník Chagall) 

    
    
    

238   neurčeno    
"Ex libris - Hamlet"  ..............................................................................................................................................................  300 Kč  
litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, kruhová pasparta, průměr 9cm (24,5 x 21,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

239   Emler František   (1912-1992)  položky 2, 26, 29, 178, 182, 185, 196, 208, 214, 220, 221, 232, 239 
"P řístav"  ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, galerijní práce výborného malíře, 17 x 19 (22 x 24)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

240   Odvárka Jan   (1943-) 
"Na návsi v zimě"  ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, osmdesátá léta minulého století, 37 x 50 (56 x 69)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Odvárka Jan  malíř, narozen ve Dvoře Králové nad Labem, studoval SUPŠ, do roku 1978 pracoval ve Žďáru nad Sázavou 
jako výtvarník propagace v Domě kultury, přes práci se železem, mědí, dřevem a hlínou se propracoval k malbě, které se 
věnuje od roku 1977 profesionálně (Slovník Chagall) 

    
 
 
    
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST pol. 241 - 260 

 
241    Lampa stolní "Don Quijote" ...........................................................................................................................  14 900 Kč  
bronzová, barevně patinovaná postava na podstavci z polodrahokamu - zeleného onyxu, vynikající provedení, kolem roku 1925, 
nastavitelná výška, luxusní figurální bronzová lampa, elektrické vedení záměrně přerušeno, nutno udělat novou instalaci 
výška 102cm, lze snížit na 92cm, výška vlastní postavy včetně zdvižených rukou 58cm  
    
    
    

242   Puška lovecká ..........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
dvojhlavňová brokovnice, tzv. LEFOŠ, hlaveň damascénská ocel, bohaté zdobení, značeno A. ISSOLRE, CONTOV ARQ 
19. století, mimořádně luxusní provedení, nádherný sběratelský kus, délka 116cm  
    
    
    

243   monogramista L.B.H    
Miniatura "Rokoková milostná scéna"  ..................................................................................................................  14 500 Kč  
kvaš a olej na slonové kosti, signováno monogramem, datováno špatně čitelně, mistrovská práce, široký mohutný rám ze slonové 
kosti, na rámu obvyklé praskliny, nejde o drážďanskou, ale o skutečně originální miniaturní malbu, 10 x 8 (18,5 x 16,5)  
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244   nesignováno    
Miniatura "Dáma se slunečníkem"  ..........................................................................................................................  14 500 Kč  
tempera a kvaš, signum nenalezeno, konec 19. století, vnitřní ovál, vypouklé sklo, 19. století, rámeček černé dřevo, krásný 
sběratelský kus, podklad lze určit pouze při rozebrání, kvůli původnosti nebylo rozebráno, 9 x 7 (14 x 11)  
    
    
    

245   Cukřenka - solnička .............................................................................................................................................  13 800 Kč  
čistá želvovina bez dalších materiálů, víčko umělecky vyřezávané a prořezávané, luxusní provedení, naprostý unikát z přelomu 
18. a 19. století, může být i starší, není nám známá za posledních deset let nabídka v této kvalitě, výška 12,5cm  
    
    
    

246    Dýmka na omamné směsi..................................................................................................................................  16 800 Kč  
vyřezávaná v přírodní větvi černého kolumbijského korálu, větvení zakončena perletí, přírodní originální černý korál je velmi 
vzácný šperkařský materiál, patrně 20. století, luxusní, funkční i sbírkový unikát, délka 18,5cm  
    
    
    

247   Dámská dýka, nůž .......................................................................................................................................................  900 Kč  
čepel z nerez oceli, značena USA, rukojeť imitace slonové kosti upevněná bronzovými nýty, kožené pouzdro, kolem poloviny 
minulého století, velikost odpovídá tomu, aby mohla být nošena v malé kabelce, délka 11,5cm  
    
    
    

248   Miniatura "Dáma s bohatým náhrdelníkem" .............................................................................................  7 800 Kč  
domalba kvaší a temperou na celuloidu - imitaci slonové kosti, v té době byl celuloid ceněn víc než slonová kost, o tom svědčí 
i zasazení do nádherného rámečku ze želvoviny, 19. století, vnitřní ovál, velmi zajímavá sběratelská umělecká položka 
ovál 7x 6 (12,5 x 11,5)  
    
    
    

249   Alex    
Miniatura "Dáma s čelenkou" ...................................................................................................................................  12 500 Kč  
kvaš na slonové kosti respektive celuloidu, signováno, luxusní rámeček ze želvoviny, 19. století, vnitřní ovál, velmi zajímavá 
umělecká sběratelská položka, ovál 7x 6 (12,5 x 11,5)  
    
    
    

250   monogramista    
Miniatura "Dáma s r ůží ve vlasech" .......................................................................................................................  16 000 Kč  
kvaš na slonové kosti, signováno monogramem, luxusní adjustace v rámečku ze želvoviny, 19. století, ovál, kvalitní sběratelský 
kus, 5,5 x 4,5 (10 x 8,5)  
    
    
    

251   Maska obřadní ...........................................................................................................................................................  9 500 Kč  
řezba ve dřevě barevně malovaná, kmen z Nové Guinei, 20. století, sběratelský i dekorativní kus, výška 83cm, šířka 38cm  
    
    
    

252   Křeslo .............................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
s opěrkami a vysokým čalouněným opěradlem ve stylu pozdního biedermeieru, kolem roku 1890, řezané a profilované dřevo, 
čalouněný sedák a celé zadní opěradlo, vhodné k psacímu stolu, výška 110cm  
 Párové k následující položce č. 253 
    
    
    

253   Křeslo .............................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
s opěrkami a vysokým čalouněným opěradlem ve stylu pozdního biedermeieru, kolem roku 1890, řezané a profilované dřevo, 
čalouněný sedák a celé zadní opěradlo, vhodné k psacímu stolu, výška 110cm  
 Párové k předcházející položce č. 252 
    
    
    

254   Schwaiger Hanuš - Lamač Miroslav    
Monografie "Hanuš Schwaiger" .....................................................................................................................................  750 Kč  
autor Miroslav Lamač, vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1957, 414 stran, základní práce 
o slavném malíři, velmi dobrý stav, v knize: 7 původních iniciál, 10 grafických ozdob, 30 reprodukcí v textu, 8 barevných příloh, 
301celostránkových reprodukcí děl malíře v obrazové části, 113 stran textu, 30 x 22cm  
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Schwaiger Hanuš (1854-1912) 
malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii v Praze, významný 
a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - nejznámější gobelíny 
valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky Oldřich Blažíček, 
Jaroslav Grus, František Hanuš Herink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, Oldřich Lasák, Josef 
Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín Procházka, František 
Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie (v Tomanovi více než čtyři celostránkové 
sloupce) 
 
Lamač Miroslav (1928-1992) 
historik a teoretik umění, kritik, narozen v Praze, studoval dějiny umění na FF UK v Praze a malbu u profesora J. Baucha 
na VŠUP v Praze, odborně publikoval v řadě časopisů, ve sbornících a katalozích, byl kurátorem několika významných 
výstav (Slovník Chagall) 

    
    
    

255   Slavíček Antonín - Tomeš Jan    
Monografie "Antonín Slavíček"  .........................................................................................................................................  95 Kč  
autor Jan Tomeš, vydal Odeon Praha 1973, kniha obsahuje 45 barevných a 3 černobílé reprodukce, 81 stran, stav velmi dobrý, jde 
o jednu z více monografií o tomto slavném malíři, 20,5 x 21  
  

Slavíček Antonín (1870-1910) 
malíř, studium na akademii u Mařáka, člen SVU Mánes, jeho dílem vrcholí český impresionismus, výčet jeho výstav 
a zastoupení je rozsáhlý, patří mezi nejdražší české malíře (Toman, Lexicon of the CVA) 
 
Tomeš Jan Marius (1913-) 
historik umění, pedagog, překladatel, básník, narozen v Olomouci, studoval na MU v Brně a na Ústavu pro dějiny umění 
na FF UK v Praze, pracoval na publikačním odboru Ministerstva informací a v NG Praha, byl pedagogem dějin umění 
na VŠUP, je autorem četných katalogů i monografií o českých malířích 19. a 20. století (Slovník Chagall) 

    
    
    

256   Král Jaroslav - Hlušička Jiří    
Monografie "Jaroslav Král"  .............................................................................................................................................  850 Kč  
autor Jiří Hlušička, 98 barevných celostránkových reprodukcí olejů a temper, dále 35 celostránkových reprodukcí kreseb a osm 
dokumentárních fotografií, vydal Odeon, Praha 1990, celkem 202 stran, základní monografie o díle slavného malíře, 27 x 21  
  

Král Jaroslav (1883-1942) 
studia na UMPRUM v Praze u Preislera, Suchardy a na AVU u Hynaise, skvělý moderní, mimořádně ceněný český malíř 
první poloviny 20. století, jeden z čelních představitelů české kubistické školy, řada monografií, široké zastoupení 
v Národní galerii Praha (Toman, Nová encyklopedie českých výtvarných umělců) 
 
Hlušička Jiří (1929-) 
výtvarný teoretik, narozený v Novém Bydžově, studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně obor propagační 
malby a grafiky a na katedře dějin umění FF univerzity v Brně, víc jak dvacet let stál v čele Moravské galerie v Brně 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

    
257   Kniha "Má vlast - Česká krajina v díle našich malířů"  ............................................................................  650 Kč  
uspořádal Jan Květ, předmluva Josef Hora, 252 stran z toho 227 reprodukcí slavných obrazů našich slavných malířů, reprodukce 
jsou barevné i černobílé, vydal Orbis, 1940, základní kniha pro českou krajinářskou školu, velmi dobrý stav, 27,5 x 23,5  

Zastoupeni namátkou: Julius Mařák, Otakar Nejedlý, Josef Manes, František Kaván, Jan Zrzavý, Vlastimil Rada, Jan Preisler, 
Ferdinand Engelmüller, Antonín Slavíček, Antonín Chittussi, Jindřich Prucha, Adolf Kosárek a desítky dalších malířů 

    
    
    

258   Janeček Ota - Krátký Radovan    
Kniha "Žena"  ...........................................................................................................................................................................  850 Kč  
dílo obsahuje 70 celostránkových reprodukcí skvělých kreseb aktů Oty Janečka, doprovodné texty psal Radovan Krátký, vydal 
Odeon, Praha 1970, velmi dobrý stav, plátěná vazba z poloviny zežloutla slunečním světlem, 23,5 x 27,5  
  

Janeček Ota (1919-1996) 
jeden z nejlepších českých malířů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, 
známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG 
Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupen v galeriích po celém světě, řada monografií o tomto umělci  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
 
Krátký Radovan (1921-1973) 
český satirik, autor knih pro mládež, překladatel z francouzské, italské a latinské literatury (Malá čs. encyklopedie) 
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259   Buchner Alexandr   (1911-) 
Kniha "Vom Glockenspiel zum Pianola" .................................................................................................................  4 800 Kč  
od dr. Alexandra Buchnera, významná kniha v němčině o hudebních hracích automatech, vydala Artia v Praze 1959, 112 stran 
textu s 67 vybarveními přímo v textu a dále 174 celostránkových vyobrazení různých hudebních automatů, celkem 286 stran,  
34 x 25cm 
 Jde o nepostradatelné dílo pro sběratele v tomto oboru, velmi dobrý stav, velký formát 
  

Buchner Alexandr  český hudební vědec, zabýval se historií hudebních nástrojů, uspořádal nástrojové sbírky Národního 
muzea v Praze, autor řady spisů, pořadatel výstav (Malá čs. encyklopedie) 

    
    
    

260   Hrací stolní hudební automat - polyfon (Intona) ....................................................................................  11 000 Kč  
jeden z prvních automatů na plechové desky, rychlost točení klikou ovlivňuje melodii, druhá polovina 19. století, desky značeny 
AMORETTO, funkční stav, hřeben kompletní osmnácti klapkový, větší verze, drobné opravy, sběratelská rarita, průměr desek 
26,5cm, rozměry skříně: výška 22cm, délka 43cm, hloubka 31cm  

Sběratelsky velmi cenné je, že je přiloženo třicet jedna kusů plechových "naprogramovaných" desek v původním přenosném 
kovovém stojanu 

    
    
 
 
 
 
    

OBRAZOVÁ ČÁST pol. 261 - 277 

 
261   neznámý autor    
"Svatý Isidor"  .......................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na dřevě, druhá polovina 20. století, deska, na které je malba, přechází do bohatě ručně řezaného, malovaného a zlaceného 
rámu, jde o práci Indiánů z města Cusco v Peru, nejde o kopii, ale o originální práci zařazovanou do tzv. kuskeňského baroka, 
vlastní obraz 19 x 16, celková velikost (38 x 27)  

Kuskeňské baroko je baroko, které do Peru původně přivezli Španělé a které se vyvinulo ve významné odvětví, jedno 
z nejkrásnějších a nejsvébytnějších, toto umění je dodnes provozováno a sběratelsky ceněno 
    

    
    

262   Imperiale Osvaldo   (1913-1977) 
"Práce v přístavu"  ..............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, obraz galerijní úrovně, 35 x 40 (44 x 49)  
    
    
    

263   Picasso Pablo   (1881-1973) 
"Harlekýn a jeho družka " 
(Dva komedianti) ..............................................................................................................................................................  19 500 Kč  
průmyslová litografie, skvělá reprodukce slavného obrazu slavného umělce z roku 190, jde o reprodukci z první poloviny minulého 
století, která již získala sběratelskou patinu, rámováno na podkladovém rámu, 59 x 46,5  
  

Picasso Pablo  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, sochař, atd. 
    
    
    

264   Carbonel H.    
"Z p řístavu"  ........................................................................................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, mimořádně kvalitní práce z období pozdní 
imprese, 70 x 53,5  
    
    
    

265   neznámý autor    
"Svatý Jiří"  .........................................................................................................................................................................  26 500 Kč  
olej na plátně, nesignováno, druhá polovina minulého století, originální ručně řezaný a zlacený rám, jde o práci Indiánů z města 
Cusco v Peru, nejde o kopii, ale o originální práci zařazovanou do tzv. kuskeňského baroka, 43 x 32 (49 x 38)  

Kuskeňské baroko je baroko, které do Peru původně přivezli Španělé a které se vyvinulo ve významné odvětví, jedno 
z nejkrásnějších a nejsvébytnějších, toto umění je dodnes provozováno a sběratelsky ceněno 

    
    
    



KATALOG 66. AUKCE 20. 9. 2009 BRNO 

 
 

 
_ 36 _ 

 

266   Arady V. Geza (?)    
"Rybá řská vesnice" ............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, zajímavá komorní práce, 29,5 x 39,8  
    
    
    

267   nesignováno    
"Dívka v červeném šátku" ...........................................................................................................................................  16 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signum nenalezeno, kolem roku 1925, mimořádně kvalitní práce, případným určením cena 
obrazu zásadně vzroste, 41,2 x 30,4  
    
    
    

268   Václavík Rudolf   (1898-) 
"Praha - Čertovka"  ............................................................................................................................................................  2 200 Kč  
akvarel, signováno, kolem roku 1930, kvalitní profesionální práce absolventa vídeňské akademie, ve výřezu 46 x 33 (63,5 x 48)  
  

Václavík Rudolf  malíř, narozen v Horním Litvínově u Mostu, studoval na akademii ve Vídni, zabýval se malbou měst, 
především maloval Prahu (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

269   Lhoták Kamil   (1912-1990) 
"Společnost u oranžového balonu" ........................................................................................................................  129 000 Kč  
olej na lepence, signováno KL 38, raná sběratelská práce slavného malíře s žánrovým výjevem z městské periferie, na obraze jsou 
vedle balonu s gondolou vyobrazeny další autorem často používané atributy - ohrada, automobil, tovární budova, bouda 
19,5 x 27,8 
 

K OBRAZU PŘILOŽEN ODBORNÝ POSUDEK ZPRACOVANÝ PHDR. JIŘÍM HLUŠIČKOU 29. ČERVNA 2009  
  

Lhoták Kamil  vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století, autodidakt, člen Skupiny 42, Umělecké 
besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU 
Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, 
Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

    
    
    

270   Král Jaroslav   (1883-1942) 
"Stojící ženský akt s draperií" .................................................................................................................................  570 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole Jar. Král 1936, skvělá práce, zároveň i skvělá investiční nabídka 
78,5 x 61 (86 x 68) 
 
 
 

K OBRAZU PŘILOŽEN ODBORNÝ POSUDEK ZPRACOVANÝ PHDR. JIŘÍM HLUŠIČKOU, největším 
znalcem díla Jaroslava Krále, autorem monografie o tomto umělci. V posudku je jednoznačné potvrzení 
pravosti díla a další konstatování : 

"… tuto olejomalbu lze jednoznačně zařadit k typickým figurálním kompozicím Královy nedlouhé vývojové 
fáze přibližně z let 1935-1937…  
Tento dosud nepublikovaný obraz představuje zajímavý a logický článek malířského vývoje Jaroslava Krále 
a rozšiřuje naši znalost o tvůrčím úsilí tohoto moderního tvůrce…", potud dr. Hlušička 
 

 
Král Jaroslav  studia na UMPRUM v Praze u Preislera, Suchardy a na AVU u Hynaise, skvělý moderní, mimořádně 
ceněný český malíř první poloviny 20. století, jeden z čelních představitelů české kubistické školy, řada monografií, široké 
zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Nová encyklopedie českých výtvarných umělců) 

    
    
    

271   Zapletalová Marie   (1953-)  položky 271 - 273 
"Podzim"  .................................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1995, působivá práce, 68 x 100 (71 x 102)  
  

Zapletalová Marie  studia na Univerzitě Palackého se zaměřením na výtvarnou výchovu, výstavy: 1996 hotel Gemo 
Olomouc, 1997 Armádní dům Olomouc, 2002 Valdštejnský palác Praha 

    
    
    

272   Zapletalová Marie   (1953-)  položky 271 - 273 

"Barevný strom ve slunci"  ..............................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 2008, malba pokračuje i na rámu, 67,5 x 98 (88 x 117)  
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273   Zapletalová Marie   (1953-)  položky 271 - 273 
"Modro r ůžová harmonie" .............................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 2005, malba pokračuje i na rámu, 67,5 x 98  
    
    
    

274   Coubine - Kubín Otakar   (1883-1969) 
"Postava s rohem" ...........................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovská kresba perem, signováno, nedatováno, vzadu věnování: Darováno Osuskému k padesátinám. Osuský byl čsl. 
Velvyslanec v Paříži v období 1. republiky, z tohoto pohledu jde o významnou sběratelskou raritu, navíc práce skvělého malíře 
ve výřezu 30 x 23 (49 x 41)  
  

Coubine - Kubín Otakar  významný český malíř, grafik a kreslíř, studia na akademii v Praze u Thieleho a Antverpách, 
člen OSMY, SVU Mánes, převážnou část života tvořil v Paříži, Francie jej považuje za svého malíře, poprvé vystoupil 
na veřejnost při výstavě Osmy, výstavy po celém světě, v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích, zastoupen ve všech 
významných světových galeriích, od roku 1956 zasloužilý umělec (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    
    
    

275   Justitz Alfred - Olšák Jaroslav    
"Horská krajina"  .............................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, nedatováno, rámováno světově proslulým knihvazačem a rámařem J. Olšákem, který práci 
získal přímo od Justitze, skvělá práce, skvělý celek, 22 x 28,5 (36,5 x 42,5)  
  

Justitz Alfred (1879-1934) 
malíř, narozen v Nové Cerekvi u Pelhřimova, žák profesora Pirnera a Thieleho na pražské akademii, dále studoval 
v Karlsruhe a Berlíně, pobýval v Paříži (Toman) 
 
Olšák Jaroslav (1914-1995) 
malíř, grafik, umělecký knihvazač, narozen ve Vsetíně, malbu studoval soukromě u malíře J. Kobzáně ve Zlíně, od roku 
1936 měl vlastní knihařskou dílnu v Místku (Slovník Chagall) 

    
    
    

276   Janoušek Dušan   (1928-1996) 
"Žena v červeném baretu" ..............................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská tempera, signováno, datováno 1964, velmi působivá práce významného umělce, 42 x 31 (48 x 36)  
  

Janoušek Dušan  malíř, grafik, studia na katedře výtvarné výchovy PF UKo v Bratislavě u profesora E. Nevana, v letech 
1959-1991 působil jako asistent, docent a profesor na katedře výtvarné teorie a výchovy na PF UP v Olomouci, řada 
výstav a zastoupení v galeriích u nás i v cizině, včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

    
    
    

277   Anderle Jiří   (1936-) 
"Hmat"  .................................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
lept kolorovaný, skvělý grafický list z cyklu Goltzius Pět smyslů, varianta s hlavou vpravo dole, signováno, datováno 1983, 
číslováno 1/1, ojedinělý, velmi vzácný list, poprvé na aukcích, list 95 x 63,5, s rámem 114,5 x 82, samotná grafika 66 x 48,5  
 

Z téhož cyklu jsme zaznamenali prodej grafických listů Sluch a Zrak v aukční síni Meissner&Neumann v roce 2004 
  

Anderle Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, studia na AVU v Praze u profesora A. Pelce a V. Silovského, v letech 1969-1973 
pracoval jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, od roku 1966 patří k předním 
reprezentantům české grafiky v zahraničí, zastoupen v Národní galerii Praha, Centre Georges Pompidou Paříž, 
Metropolitan Museum of Modern Art New York, Galerie Uffizi Florencie, Stedelijk Museum Amsterodam aj., řada 
samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí, řada cen, spolu s Kulhánkem náš nejvýraznější kreslíř a grafik 
současnosti, u příležitosti státního svátku obdržel 28. října 2006 od prezidenta republiky medaili za zásluhy  
(Slovník Chagall, Lexicon of the SCA, Deník 30.10.2006) 
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