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Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty 
 

 
 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 
 
 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 67. aukci v Brně 
 

29. listopadu 2009 od 11 hodin 
 
 

Místo konání 

VÝSTAVNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI 
AAA s.r.o. Jílová 2, Brno 

 
 
 

Předaukční prohlídka v místě konání aukce 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  10 - 17  hod. 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 
 
 

Kontakt 

Jílová 2, 639 00 BBRRNNOO, tel. 543 213 482, fax 543 330 362 e-mail info@aukcnidum.cz 

Českobratrská 19, 702 00 OOSSTTRRAAVVAA, tel. 596 127 199 

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418 
fax 224 325 307, e-mail galerie.aukce@seznam.cz 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 
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MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

V PRODEJNÁCH MŮŽETE OBRAZY, ŠPERKY, PORCELÁN, SKLO atd. PŘÍMO ZAKOUPIT  

či ZADAT DRAŽENÍ NA NAŠICH AUKCÍCH I BEZ VAŠÍ PŘÍMÉ ÚČASTI NA AUKCI FORMOU ZADÁNÍ LIMIT Ů  

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

TELEFONICKÉ SPOJENÍ BEREME U POLOŽEK S VYVOLÁVACÍ CENOU NAD 5 000 KČ, LIMITY BEZ OMEZENÍ 

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

UDĚLEJTE SI RADOST NÁKUPEM NA NAŠICH AUKCÍCH NEBO NAOPAK NABÍDN ĚTE DO NAŠICH AUKCÍ 

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 
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BAJKY STARÉHO ČIPU 
 
 
 
 

26 Něco z kvantové fyziky  
 

Obřího žraloka lidožravého velice zajímalo dění na plážích. Chtěl je řádně prostudovat; vlastně to měla 
být jakási špionáž, hodlal si totiž pár pláží pronajmout a začít v tomto oboru podnikat. Říkal si, že povalování lidí 
u vody má budoucnost a když se to vezme za správný konec, mohl by se tím výborně uživit. 

Potíž byla v tom, že nemohl ten správný konec najít. Jeho sledování zcela vybouchlo. Kde pozoroval 
byť jen chviličku, tam všichni jako by se z pláže vypařili a pak už nebylo co pozorovat. Dlouho tomu nemohl 
přijít na kloub. Potom mu to náhle zapálilo a ten princip pochopil. 

 
Naučení: Pozorovatel ovlivňuje pozorovaný jev. 
 
 
 
 
 
 

27 Viditelnost paralel 
 

Tvůrce počítačových virů napadl virus chřipky. Kdo koho? Kdo je podmět a kdo předmět?  

Vyjádřeme to jinak - pomocí trpného rodu. Tvůrce počítačových virů byl napaden virem lidským. 

Ano! To je ono! 

Trpný rod je zde zcela na místě, protože tvůrce počítačových virů opravdu trpěl a to hodně. Myslíte-li si 
ale, že viděl nějakou paralelu mezi svým utrpením a utrpením těch, které postihly jeho viry, hluboce se mýlíte. 

 
Naučení: Nepříjemné paralely jsou neviditelné. 

 
 

 
 
 
 
 
BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením)  

 
JIŘÍ PEŠKA (13. 6. 1942 - 18. 1. 2009) 
matematik, softwarový expert, humorista  

 
 
 
 

Bajky postupně publikujeme v aukčních katalozích od 93. ostravské a 61. brněnské aukce 
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na žádost vlastníků dražených 
předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, 
která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna 
provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Dražebník vydražuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení 
identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-
stitucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 
členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-
lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření 
dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost 
dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčují-
cího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dra-
žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

3.  Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. 
Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-
žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

4.  Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou dražební vyhláš-
kou, ve které dražebník uvede, kdy a za jakých podmínek si může veřejnost věci pro aukci určené prohléd-
nout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vy-
dá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci 
určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze 
v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či 
jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíž. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna prohlídka věcí do aukce zařa-
zených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jaké-
koliv věci mezi návštěvníky. Po tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-
niknutým na ochranu vystavených či dražených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově 
zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její 
číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána 
poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

2.  Po vyvolání předmětu dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li 
dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů 
má zvednuto svá dražební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu 
z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 200,- Kč a méně než 1000,-Kč 

100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 
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500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč 

Přesáhne-li okamžitá dražební cena více než 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva dražitelé, volí licitátor 
hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamžité dražební ceny. Rovněž pokud je větší počet dražitelů, může 
licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu 
narůstání příhozu vyvolávána. 

3.  Pokud není přes dvojí vyzvání učiněno podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a pak přiklepne 
věc dražiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 
s oznámením dražebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povin-
nost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele. 

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

1. Vydražitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, 
jinak ztrácí nárok na vrácení složené dražební jistoty a rovněž mu může být dražebníkem odmítnuto vydání dra-
žebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části dražební ceny v hotovosti, prokáže-
li vydražitel svou totožnost a uzná nedoplatek dražební ceny, jako svůj dluh vůči dražebníkovi se splatností do 10 
kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, že zbytek bude uhrazen v hotovosti v pokladně provozovny AAA, 
s.r.o., Jílová 2, Brno 639 00 v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet 
v bance. Nezaplacení celkové dražební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, že složená záloha propadá 
dražebníkovi a takto vydražené věci se považují za nevydražené. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zapla-
cení vydražené ceny po vydražiteli. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 
a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 15% této ceny jako aukč-
ní provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. Při platbě kreditními kartami se 
připočítávají dodatečná 3 %. 

3.  Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro 
účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, 
že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 
od zaplacení 2% dražební ceny věci za každý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného dražební cenu, 
propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází 
z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost 
za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

4.  Námitky proti přiklepnutí musí dražitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. 
K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je 
konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

1.  Dražené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný po-
pis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před draž-
bou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popi-
su. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměst-
nanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaných věcí a neposkytují 
žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpoklá-
dané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autor-
ství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejnižší vyvolávací ceny či od-
hadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o.. 

2.  Dražitel souhlasí účastí ve dražbě s tímto řádem včetně smluvních pokut.  

 
V Brně dne 18.6. 2002 
Ing. Petra Youngová 
jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHU AUKCE 

• Pokračujeme v nabídce dalších, dosud nenabízených obrazů různých technik ze sbírky slavného českého herce Radovana Lukavské-
ho. Doposud se rozprodej této sbírky setkával s mimořádným zájmem vzhledem k umělecké hodnotě na straně jedné a velmi nízkým 
cenám na straně druhé. Z této kolekce bylo již prodáno více než 150 obrazů či obrázků. Řada lidí si tak pořídila v přijatelné ceně kon-
krétní památku na oblíbeného herce Radovana Lukavského.  V této aukci nabízíme dalších 40 obrázků v cenách 50 – 3 500 Kč, 
tedy v cenách dostupných komukoliv. Tak například akvarel Heleny Slavíkové je nabízen za 400 Kč, v běžných galeriích se nabízí 
v cenách okolo 6 000 Kč, olejomalba 48 x 68 cm od Otakara Štembery je za pouhých 1 200 Kč, přičemž prodeje olejomaleb tohoto 
autora se pohybují v rozmezí 8 000 – 18 000 Kč. Velká příležitost pro dárky. 

• Nejdražší položkou aukce je mimořádný olej na dřevěné desce „T ěžká jarní nálada – Déšť nad Jeníkovem“ od Antonína Slavíčka 
z let 1903 – 1905. Toto výjimečné dílo 41,5 x 53cm (s rámem 57 x 68,5) má vyvolávací cenu 790 000 Kč. Obraz byl před aukcí vysta-
ven ve dnech 11. – 15. listopadu v MÁNESU v Praze.  

• Shodou okolností přišel do aukce z jiného zdroje další obraz Antonína Slavíčka „T ůň v lese“, olej na lepence 41 x 32 cm, 
se znaleckým posudkem a rozborem barev od pí Pechové, vyvolávací cena 450 000 Kč.  

• Galerijní olej na kartonu 70 x 99 cm „Na koupališti“ od Bohumíra Dvorského má vyvolávací cenu 45 000 Kč. 

• Mistrovská kombinace tuš-akvarel-kvaš 24 x 48 cm „Z Paříže“, má vyvolávací cenu 39 000 Kč. 

• Olej na kartonu 44 x 58 cm „Z Benátek“ Antonína Hudečka je v nabídce s vyvolávací cenou 18 500 Kč. 

• RARITOU je malba barvou z kůry amazonských stromů „Bohyně zatmění“ 200 x 180 cm. Autorem je Čech Otto Placht žijící v Peru 
v oblasti Horní Amazonie, zde byl obraz také získán, v aukci vyvolávací cena 35 000 Kč.  

• Z 19. století je olej na plátně 34 x 27 cm „Dáma se šperky“ polského malíře L. Majeranowského, vyvolávací cena 39 000 Kč. 

• Významný světový malíř David Bates svým olejem na plátně 13,5 x 25 cm "Odpočinek velbloudí karavany na poušti" patří rovněž 
do 19. století, vyvolávací cena 35 000 Kč. 

• Nádherný olej ve francouzském rámu „Za chlebem“ 60 x 50 cm od Františka Podešvy má vyvolávací cenu 18 000 Kč.  

• Objekt - kombinovaná technika "Studna ve věži - Střepy snů" 25,5 x 10,5 cm od TOYEN má vyvolávací cenu 16 000 Kč. „Oko“, lept 
od téže malířky, má vyvolávací cenu 8 000 Kč. 

• Komorní olej na plátně 25 x 30 cm „Zátiší s ovocem“ Vincence Beneše má vyvolávací cenu 25 000 Kč. 

• Galerijní tempera „Alegorie léta“ 28 x 32 cm Williho Nowaka  je v aukci s vyvolávací cenou 25 000 Kč. 

• Dvě litografie z cyklu „Schliemannovy vykopávky v Hisarliku“ od Albína Brunovského budou obě vyvolávány za 24 000 Kč. 

• Serigrafie „Pocta Baudelairovi“, 45 x 33 cm Jiřího Koláře je v aukci dvakrát, každá má vyvolávací cenu 5 900 Kč, jeho další litogra-
fie 37 x 56 cm "Caroline de Riviera" je vyvoláván od 10 000 Kč. 

• Olej na plátně 51 x 71 cm „Zátiší s býčí hlavou a lilií“ Oscara Domingueze z roku 1947 je do aukce zařazen s vyvolávací cenou 
390 000 Kč. Obraz byl před aukcí vystaven ve dnech 11. – 15. listopadu v MÁNESU v Praze. 

• Další skvělí malíři dokreslují nabídku obrazové části: Ludmila Jandová, Helena Puchýřová, František Emler, Ivan Sýkora, Dagmar 
Zemánková, Vladimír Doležal, Miroslav Holý, Jan Kojan, Jaroslav Malínský, Eduard Světlík, Jaroslav Herbst, Cyril Bouda, František J. 
Kraus, Karel Teissig, Lubomír Schneider, Jan Švankmajer, Lajos von Ebneth, Jiří Georg Dokoupil, Viktor Vasarely, František Volf, 
Vladislav Vaculka, Karel Souček, Josef Liesler, Vlastimil Rada, Terry Haas, Otto Herbert Hajek, Jan Angelo Zeyer, František Ondrúšek, 
Jaroslav Veris, Antonín Procházka a řada jiných. 

• Ve vyvolávacích cenách 3 900 Kč, 19 000 Kč a 39 000 Kč jsou dvě bronzové plastiky a obřadní maska, vše umění AFRIKY, 
kmen BENIN . 

• Plastika z pálené hlíny "Muž nesoucí nádobu na vodu" je prací peruánských Indiánů, vyvolávací cena 4 000 Kč. 

• Wolf z Jeseníku se proslavil svými obrazy s POLOVYCPÁVKAMI. Jeho „Koroptev v jesenické krajině“ 42 x 32cm je určena 
do mysliveckých interiérů, vyvolávací cena 2 500 Kč. 

• V nabídce jsou také bibliofilie a knihy o umění ze sbírky pana Pavla Parmy, některé z nich jsou signovány Jaroslavem Seifertem, 
Otou Janečkem, Petrem Bezručem. 

 
Těšíme se na Vaši přímou nebo zprostředkovanou účast na aukci.  
 

 
Ing. Petra Young v.r. 
jednatelka společnosti AAA s.r.o. 
Jílová 2, 639 00 Brno 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 40 

 

1   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Ptá ček na větvičce jeřabiny"  ..........................................................................................................................................  570 Kč  
lept ručně barevně kolorovaný, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 11 x 10,5 (29,5 x 27)  
 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, 
na AVU u profesora V. Silovského a V. Tittelbacha, v letech 1966-1969 absolvovala aspiranturu na AVU v Praze, ve svém 
díle prezentovala křesťanská témata, vytvořila logo pro Diecézní eucharistický kongres konaný v Hradci Králové v roce 
2002, v Římě v roce 2001 obdržela vyznamenání Jana Pavla II. za celoživotní dílo a přínos pro církev, v roce 2004 
obdržela Zvláštní cenu za přínos městu Litomyšl, zastoupena v Národní galerii, v galeriích v Brně, Hradci Králové, 
Pardubicích, ve sbírkách Státního zámku Klenová, v českých i zahraničních soukromých sbírkách, v National Gallery of 
Art, Washington D.C. USA, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Wikipedie, 
tisk.cirkev.cz, www.litomysl.cz, další související odkazy na www) 

    
    
    

2   neurčeno - malíř Vysočiny    
"Rychtá řky"  .............................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno vpředu i vzadu, vzadu dále určení místa a vročení 1997, 17,5 x 21 (34 x 37)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Malíř Vysočiny  Přírodní rezervace Rychtářky, nedaleko Milov, v blízkosti meandrů řeky Svratky, je častým námětem 
malířů malujících na Vysočině. Mezi autory, jejichž díla s pasážemi z Rychtářek jsou v současnosti prezentována 
na internetu, patří Jan Čihák, Josef Dobiáš, Josef Dobrovolný, Pavel Chmelík, Zdeněk Kopecký, Miroslav Lebeda, Miloš 
Novotný, Jan Odvárka, David Rambousek, většinou se zaměřili na partie s vodou 

    
    
    

3   Vinklát Oldřich    
"Les se probouzí" ...................................................................................................................................................................  700 Kč  
akvarel z cyklu Studie les, signováno, datováno 1997, vzadu autorský štítek a věnování: Máme Vás rádi a to nejen za dnešek, máme 
Vás rádi za Pupa atd. s obdivem (z výstavy Chrudimského) O. Vinklát, 29,5 x 21,5 (44,5 x 35,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

4   Slavíková Helena   (1924-) 
"Donna Anna"  .........................................................................................................................................................................  400 Kč  
akvarel, signováno monogramem HS, vzadu podpis Helena Slavíková, název obrázku a věnování s datací 7.1.1993: Díky za krásné 
představení v Kolowratském paláci, podepsáni Helena Slavíková, Libuše Šmídová, Vojta Šmíd, Simona Šmídová 
16 x 10,5 (39 x 27,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Slavíková Helena  malířka, grafička, pedagožka, narozena v Praze, studovala v Praze u O. Balaše na Státní grafické škole 
a u profesorů J. Želibského, V. Pukla a K. Mináře na AVU, členka Svazu výtvarných umělců, Výtvarného spolku Jendota 
umělců výtvarných, Výtvarné skupiny Femina, Výtvarného spolku Hruška, zabývá se malbou, grafikou a art protisy, jádro 
její tvorby tvoří akvarely, náměty čerpá v Praze a Orlických horách, zastoupena ve Východočeské galerii v Pardubicích, 
držitelka několika cen, umělecké tvorbě se věnoval i manžel, akademický sochař Miloš Hruška (1924-1997), umělecké 
vlohy zdědila i dcera, akademická malířka Helena Hrušková-Štefková (narozena 1955)  
(Slovník Chagall, http://www.galerie-podebrady.cz/) 

    
    
    

5   Koláčný - Mach Václav   (1953-) 
"Dvoutisící prvá ikona"  ......................................................................................................................................................  100 Kč  
reprodukce obrazu, vzadu popis autora, datováno 7/03, 23 x 17 (37,5 x 30)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Koláčný - Mach Václav  malíř, grafik, fotograf, výtvarník žijící ve Žďáru nad Sázavou, narozen v Brně, v letech 1970-87 
absolvoval soukromé studium kresby a malby, výtvarné fotografie a dějin umění, v letech1991-1993 studium počítačové 
grafiky, člen Svazu českých fotografů (1980-85), výtvarné skupiny AKVA (1988-93), Klubu nezávislých umělců města 
Žďáru nad Sázavou (2001), samostatně vystavuje od roku 1990, výstavy: Boskovice, Brno, Břeclav, Bystřice 
nad Pernštejnem, Čáslav, Čejkovice, České Budějovice, Český Těšín, Hlinsko, Hradec Králové, Hustopeče, Chotěboř, 
Jevíčko, Jihlava, Karlov, Kopřivnice, Kyjov, Letovice, Lomnice u Tišova, Mikulov, Olomouc, Ostrava, Pelhřimov, Praha, 
Prostějov, Rájec nad Svitavou, Sněžné, Svitavy, Tišnov, Třebíč, Třemošnice, Uherské Hradiště, Velké Meziříčí, Vysoké 
Mýto, Žarošice, Žďár nad Sázavou, Žirovnice, samostatná výstava v Kameničkách v roce 2003, ke stěžejním dílům autora 
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patří cyklus olejomaleb a digi-grafických listů "O SLUNOVRATU" na motivy veršů Jana Skácela, zhudebněných Jiřím 
Pavlicou s Hradišťanem a dva soubory obrazových křížových cest „VIA CRUCIS“-jeden byl namalován pro kapli 
Nanebevzetí P. Marie v Ostravě-Výškovicích, grafická verze druhého z nich byla použita pro vizuální doplnění rozsáhlého 
hudebního projektu nazvaného „Synkretismus“ v koncertním provedení jihoafrického dirigenta Rudolfa de Beer 
na pašijová témata F. Liszta a J. S. Bacha (koncertní síň Endler Hall, Stellenbosch, JAR, 2007), obraz „Dědictví žďárského 
baroka“ zdobí od roku 2003 radnici v Cairanne v jihofrancouzské Provenci - partnerském městě Žďáru nad Sázavou, 
inspiraci pro svoji tvorbu nachází Václav Mach - Koláčný v krajině Vysočiny a jižní Moravy, v posledních letech se 
inspiračním zdrojem námětů pro obrazy stává také období starověku a náboženské motivy (Lexicon of the CVA, 
samostatné stránky www.mach-kolacny.cz, uváděn mezi osobnostmi na www.zdarskevrchy.cz, www.v-atelier.cz) 

    
    
    

6   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Abstraktní motiv"  ...............................................................................................................................................................  800 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno tužkou, datováno 1992, číslováno 7/4, 24,5 x 19,5 (39,5 x 32)  
 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, 
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) 

    
    
    

7   Štolfa Miroslav   (1930-) 
"Kapoty"  .................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
akryl na plátně, signováno, datováno 1979, vzadu štítek Díla s informacemi o obraze, 25 x 25 (39 x 39)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Štolfa Miroslav  malíř, pedagog, narozen v Brně, studoval výtvarnou výchovu u profesorů E. Miléna, B.S. Urbana, 
V. Makovského na PedF a FF MU v Brně, pedagog na katedře výtvarné teorie a výchovy FF UP v Olomouci, docent 
kresby a malby na katedře estetické výchovy PedF v Brně, 1992-1993 spoluzaložil a vedl malířský ateliér na FaVU VUT 
v Brně, věnoval se klasické malbě a kresbě inspirované technikou a civilizací, členství: Parabola, Svaz československých 
výtvarných umělců, Svaz českých výtvarných umělců, Unie výtvarných umělců, TT KLUB Brno, Společnost pro současné 
umění - SCA - Society for Contemporary Arts, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, v Lexiconu je 
vyjmenována účast na cca 50 individuálních a 110 kolektivních výstavách, místa individuálních výstav: Blansko, 
Boskovice, Bratislava, Brno, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hranice, Cheb, Jihlava, Kroměříž, Kutná Hora, 
Křížovice, Nové Město na Moravě, Olomouc, Praha, Sovinec, Třebíč, Cuxhaven, SRN, Poznaň, Poland, některá další 
místa kolektivních výstav: Bruntál, Havířov, Hluboká nad Vltavou, Karlovy Vary, Polička, Plzeň, Zlín, Znojmo, Žilina, 
Altenburg, Bochum, Bonn, Budapest, Columbia, Graz, Grieskirchen, Havana, Holywood, Chicago, Indianopilis, Maribor, 
Mons, New York, Rennes, St. Galen, Štětín, Utrecht, Varšava, Wroclaw, Zagreb, Spojené arabské Emiráty, neuvěřitelně 
dlouhý je v Lexiconu seznam cca 140 knižních, časopiseckých a novinových publikací o autorovi, v roce 1998 obdržel 
Hlavní cenu na Středoevropském bienále kresby v Plzni, v roce 1999 Cenu města Brna za celoživotní malířskou tvorbu 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

8   Puchýřová Helena   (1946-) 
"Rozkvetlé divizny"  ..............................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, adjustováno v plátěné paspartě, 16,5 x 19,5 (32,3 x 35,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Puchýřová Helena  malířka, narodila se v Novém Městě na Moravě, studovala přírodní vědy na PF UJEP v Brně, 
doktorka přírodních věd, působí jako pedagožka na Stavební fakultě VUT v Brně, základy realistické malby získala 
u svého otce Bohumila Puchýře, převážně se věnuje krajinomalbě, v letech 1999 - 2001 vystavovala v Itálii, Španělsku, 
USA, Ekvádoru, opakovaně vystavovala v Křižanově, v letních měsících tradičně vystavuje ve Fryšavě - letos se výstava 
konala ve dnech 19-30. července, absolvovala více než 100 výstav, vede rodinný ateliér PUCHÝŘ, v roce 2005 uspořádala 
v Brně - Řečkovicích výstavu k nedožitým 85. narozeninám svého otce akad. malíře a pedagoga Bohumila Puchýře (1914-
1985) (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://frysava.e-vysocina.cz/) 
 
V knize „Kraj věčných návratů“ nabízí Věra Rudolfová neformální setkání s osobnostmi kulturního života Vysočiny, které 
jako novinářka mohla poznat. Mezi nimi je i Helena Puchýřová, dále pak Anna Dvořáková, František Emler, Zdeněk Fiala, 
Věra Frömlová, Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, Pavel 
Kopáček, Arnošt Košík, Anna Křičková, Růžena Magniová, Vincenc Makovský, Miroslav Matoušek, František Mička, 
Bohuslav Pleva, Bohumil Puchýř, Ladislav Simajchl, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Jiří Šebek, Josef Špaček, Jan Štursa, 
Jiří Šťourač, Josef Vykutil, Jindřich Zezula, s některými z jmenovaných, ale i s dalšími malíři Vysočiny se setkáváme 
u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 
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9   Puchýřová Helena   (1946-) 
"Pohled do rozkvetlého údolí" .........................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 16,5 x 19 (32,5 x 35,2)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

10   Adamcová Jiřina   (1927-) 
"Hlava z profilu s r ůží"  .......................................................................................................................................................  400 Kč  
linoryt, signováno, druhá polovina minulého století, 24,5 x 17 (41 x 31,6)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Adamcová Jiřina  grafička, malířka, kreslířka, ilustrátorka, navrhuje rozsáhlé vitráže, mozaiky a intarzie pro architekturu, 
narozena v Rudlicích u Znojma, studovala na AVU u profesora V. Pukla, v letech 1950-1952 výtvarná redaktorka časopisu 
Květy, ilustrovala učebnice pro základní školy, beletrii pro děti, poezii, knihy, od osmdesátých let se zdrojem námětů její 
tvorby stala bible, od roku 1961 uspořádala více než 20 samostatných výstav, některé výstavy dvou posledních desetiletí: 
Klub novinářů - Praha1992, Malá pevnost - Terezín 1995, Galerie Křížovníků - Praha 1996, Galerie města Blanska - 
Blansko 1997, Znojmo 2007, kolektivní výstavy: Bienále grafiky-Lublaň 1993, Trienále Winterthur 1991, Inter-contact-
Graphic - Praha 1993, v září až prosinci 2005 se uskutečnila výstava jejích prací ve výstavní síni Malé pevnosti 
v Terezíně, tematická výstava Legendy o sv. Františkovi a Pocta katedrálám byla uspořádána ve dnech 10.4. - 30.6. 2005 
na ochozech kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, opakovaně vystavovala v Kyjově – autorčin otec zde působil jako 
ředitel chlapecké školy a paní Jiřina navštěvovala místní gymnázium, v Kyjově byla také uspořádána výstava k jubilejním 
80-tinám v roce 2007, v březnu – dubnu 2009 se konala výstava v Dobříši, v Praze ve stanici metra Želivského je 
realizována mozaika JAN ŽELIVSKÝ A JEHO DOBA, zastoupena v NG Praha, v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě 
a dalších, významná autorka (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, www.dobrissko.eu, www.salvator.farnost.cz) 

    
    
    

11   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Dív čí profil s květy a motýlem"  .....................................................................................................................................  600 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1990, číslováno 45/120, volný list, 42 x 30,5  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Burgetová Zdeňka  malířka, grafička, narodila se v Rájci - Jestřábí, žije v Praze, studovala PF UK u Cyrila Boudy, 
K. Lidického a K. Endrýse, věnuje se volné grafice a kresbě, dává přednost litografii, vystavovala v Boskovicích, Brně, 
Břeclavi, Lednici, Mariánských Lázních, Mělníku, Olomouci, Plzni, Poděbradech, Praze, Prostějově, Příbrami, Slavkově, 
Třinci, Zlíně, místa výstav v zahraničí: Budapešť, Dietzenbach, Kostnice, Mnichov, Pittsburgh, Ried, Sofia, Tokio,  
Steinbach (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

12   Emler František   (1912-1992) 
"P ředjaří na horách s postavami a kohoutem" ...........................................................................................................  50 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 3/100, věnování: Lukavským 26.8.83, volný list, 15 x 10,5  
 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, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 
Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 
grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský (Toman, 
Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

13   Emler František   (1912-1992) 
"Sušení sena na horách s postavami a psem" ...............................................................................................................  50 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 26.8.1983, číslováno 86/100, volný list, 15 x 10,5  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

14   Sýkora Ivan   (1948-) 
"Pohled do údolí"  ................................................................................................................................................................  1 135 Kč  
akvarel, signováno, konec minulého století, vzadu věnování: 5.11.2002 Mistru Lukavskému věnuje Sýkora Ivan, 28 x 40 (41 x 53)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Sýkora Ivan  malíř, narozen v Třebíči, již od dětství ho vedl k malování jeho kmotr třebíčský akademik Josef Bahner, 
od roku 1956 soukromá studia u akademika Hanycha, po návratu z vojenské služby studoval u Čechoameričana 
Olšanského, maluje krajiny, zátiší, figury, městské motivy z Poličky, Prahy, po dobu vojenské služby maloval Kutnou 
Horu a okolí (http://ivan-sykora.webnode.cz, http://www.galerie-vysocina.com, Lexicon of the CVA) 
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15   Zeman Václav   (1934-) 
"Tvá ř dívky s květy"  ............................................................................................................................................................  900 Kč  
kresba tužkou a pastelem, signováno, věnování: Radovanu Lukavskému srdečně věnuje V. Zeman 10.4.1987 
27,5 x 26,5 (44,5 x 42)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Zeman Václav  malíř a grafik, narozen v Hlinsku, studia na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze a na vysoké škole 
Uměleckoprůmyslové v Praze, specielní ateliér profesora K. Svolinského, místa výstav: Praha, Brno, Hradec Králové, 
Pardubice, Litomyšl, Rychnov nad Kněžnou, Hlinsko v Čechách, Havlíčkův Brod, Jičín…, 1993 Paris, 1978 Listowel 
(Irsko)- Mezinárodní výstava plakátu, 1997 Brno - Český plakát 60. let, 1999 Pfullingen - Zeitgenössiche kunst 
aus Tschechien, v roce 2006 Chrudim, Galerie Art - Světlana a Luboš Jelínkovi, zastoupen ve Východočeské galerii 
v Pardubicích a dalších veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí, ilustroval i dětské knížky, nejznámější jsou 
ilustrace ke knize Jana Vladislava „Pohádky ze země draka“ (Lexicon of the CVA, vlastní stránky 
http://www.vaclavzeman.cz, http://www.krouna.cz) 

    
    
    

16   Kostohryzová M. (Kostohryzová Marie?)    
"Abstraktní motiv"  ...............................................................................................................................................................  800 Kč  
akvarel, signováno, druhá polovina minulého století, 28 x 22,7 (47 x 39)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Kostohryzová M. (Kostohryzová Marie?)  Marie Kostohryzová, autorka vzpomínkové knihy zachycující život a dílo 
dr. Josefa Kostohryze, manžela a významného představitele české kultury, básníka, překladatele a esejisty, autora 
memoranda českých spisovatelů o stavu české kultury po únoru 1948, odeslaného papeži Piu XII, Churchillovi, Trumanovi 
a De Gasperimu. Josef Kostohryz byl v roce 1951 zatčen, odsouzen na doživotí, propuštěn v roce 1963, rehabilitace v roce 
1989 se nedožil 

    
    
    

17   Fiala Zdeněk   (1917-2004) 
"Jarní krajina"  .......................................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, 19,5 x 39,5 (32 x 52)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Fiala Zdeněk  malíř, krajinář a portrétista, narozen v Praze, na konci života žil ve Sněžném, syn malíře Josefa Fialy, 
studoval na pražské AVU, žák Nechleby a Loukoty, tvůrčí pozornost věnoval především Vysočině, souborné výstavy 
v Poličce, Hlinsku, Pardubicích a Zlíně, zastoupen v galerii Městského muzea Svratka (Toman, Slovník Chagall, 
http://www.galerie-vysocina.com, Umělci Svratecka - http://web.svratka.cz) 
 
V knize „Kraj věčných návratů“ nabízí Věra Rudolfová neformální setkání s osobnostmi kulturního života Vysočiny, které 
jako novinářka mohla poznat. Mezi nimi je i Zdeněk Fiala, dále pak Anna Dvořáková, František Emler, Věra Frömlová, 
Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, Pavel Kopáček, Arnošt 
Košík, Anna Křičková, Růžena Magniová, Vincenc Makovský, Miroslav Matoušek, František Mička, Bohuslav Pleva, 
Bohumil Puchýř, Helena Puchýřová, Ladislav Simajchl, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Jiří Šebek, Josef Špaček, Jan 
Štursa, Jiří Šťourač, Josef Vykutil, Jindřich Zezula, s některými z jmenovaných, ale i s dalšími malíři Vysočiny se 
setkáváme u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 

    
    
    

18   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Dív čí tvář s květy ocúnu"  .................................................................................................................................................  800 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1989, číslováno 97/120, 29 x 23,5 (48,5 x 40,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Burgetová Zdeňka  malířka, grafička, narodila se v Rájci-Jestřábí, žije v Praze, studovala PF UK u Cyrila Boudy, K. 
Lidického a K. Endrýse, věnuje se volné grafice a kresbě, dává přednost litografii, vystavovala v Boskovicích, Brně, 
Břeclavi, Lednici, Mariánských Lázních, Mělníku, Olomouci, Plzni, Poděbradech, Praze, Prostějově, Příbrami, Slavkově, 
Třinci, Zlíně, místa výstav v zahraničí: Budapešť, Dietzenbach, Kostnice, Mnichov, Pittsburgh, Ried, Sofia, 
Steinbach,Tokio (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

19   Puchýřová Helena   (1946-) 
"Podzimní krajina"  ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, plátěná pasparta, 20 x 29,5 (37 x 47)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Puchýřová Helena  malířka, narodila se v Novém Městě na Moravě, studovala přírodní vědy na PF UJEP v Brně, 
doktorka přírodních věd, působí jako pedagožka na Stavební fakultě VUT v Brně, základy realistické malby získala 
u svého otce Bohumila Puchýře, převážně se věnuje krajinomalbě, v letech 1999 - 2001 vystavovala v Itálii, Španělsku, 
USA, Ekvádoru, opakovaně vystavovala v Křižanově, v letních měsících tradičně vystavuje ve Fryšavě - letos se výstava 
konala ve dnech 19-30. července, absolvovala více než 100 výstav, vede rodinný ateliér PUCHÝŘ, v roce 2005 uspořádala 
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v Brně - Řečkovicích výstavu k nedožitým 85. narozeninám svého otce akad. malíře a pedagoga Bohumila Puchýře (1914-
1985) (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://frysava.e-vysocina.cz/) 
 
V knize „Kraj věčných návratů“ nabízí Věra Rudolfová neformální setkání s osobnostmi kulturního života Vysočiny, které 
jako novinářka mohla poznat. Mezi nimi je i Helena Puchýřová, dále pak Anna Dvořáková, František Emler, Zdeněk Fiala, 
Věra Frömlová, Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, Pavel 
Kopáček, Arnošt Košík, Anna Křičková, Růžena Magniová, Vincenc Makovský, Miroslav Matoušek, František Mička, 
Bohuslav Pleva, Bohumil Puchýř, Ladislav Simajchl, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Jiří Šebek, Josef Špaček, Jan Štursa, 
Jiří Šťourač, Josef Vykutil, Jindřich Zezula, s některými z jmenovaných, ale i s dalšími malíři Vysočiny se setkáváme 
u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 

    
    
    

20   Emler František   (1912-1992) 
"Zimní radovánky"  ...............................................................................................................................................................  100 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 26.8.1983, číslováno 32/100, volný list, 17,5 x 14,2  
 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, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 
Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 
grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský (Toman, 
Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

21   Emler František   (1912-1992) 
"Ko ňské sáně"  .........................................................................................................................................................................  100 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 2.8.1977, číslováno 46/50, věnování: Malé Klárce, volný list, 17 x 21  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

22   Ralenovský Vladimír   (1920-2005) 
"Milovské strán ě"  ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu autorský štítek a věnování: Váženému prof. Radovanu 
Lukavskému s díky Vl. Ralenovský, 30 x 30 (39,5 x 39,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Ralenovský Vladimír  malíř, grafik, narodil se v Měníně u Brna, zemřel v Brně, ve třicátých letech studoval na Škole 
uměleckých řemesel v Brně, malíř Vysočiny (http://www.galerie-vysocina.com) 

    
    
    

23   Kopáček Pavel   (1923-1996) 
"Řeřichy"  ...................................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej - tempera na plátně, signováno, datováno 1982, vzadu autorský štítek, 25 x 20 (40,5 x 34,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Kopáček Pavel  malíř, krajinář, narodil se a žil v Novém Městě na Moravě, studoval u K. Hofmana a V. Makovského 
na Škole umění ve Zlíně a v krajinářské speciálce profesora Nejedlého na AVU v Praze, vedle rozměrných krajinářských 
olejů se věnoval svěžím květinovým akvarelům a temperám, člen SČVU Jihlava, Klub výtvarných umělců Horácka, 
zasloužilý umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
 
V knize „Kraj věčných návratů“ nabízí Věra Rudolfová neformální setkání s osobnostmi kulturního života Vysočiny, které 
jako novinářka mohla poznat. Mezi nimi je i Pavel Kopáček, dále pak Anna Dvořáková, František Emler, Zdeněk Fiala, 
Věra Frömlová, Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, Arnošt 
Košík, Anna Křičková, Růžena Magniová, Vincenc Makovský, Miroslav Matoušek, František Mička, Bohuslav Pleva, 
Bohumil Puchýř, Helena Puchýřová, Ladislav Simajchl, Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Jiří Šebek, Josef Špaček, Jan 
Štursa, Jiří Šťourač, Josef Vykutil, Jindřich Zezula, s některými z jmenovaných, ale i s dalšími malíři Vysočiny se 
setkáváme u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 

    
    
    

24   Sadovský František (?)    
"Pohled do zimního údolí" .................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 27,5 x 40,5 (39,5 x 53,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Sadovský František (?)  malíř Vysočiny 
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25   Hapal    
"Chalupa v zimě"  ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1982, 50,5 x 70,5 (61,5 x 81,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

26   Zemánková Dagmar   (1967-) 
"Podzim u řeky"  ..................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, 32 x 32 (40 x 40)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Zemánková Dagmar  malířka žijící v Šumperku, zaměřuje se především na motivy českých scenérií a zátiší, inspiraci 
čerpá převážně v krajině Vysočiny a Jeseníků ve všech ročních obdobích i v různé denní době, díky samostatným 
a souborným výstavám jsou dnes její obrazy zastoupeny v soukromých sbírkách nejen u nás, ale i v mnoha zemích světa, 
výčet výstav jen uveden na autorčiných webových stránkách, vernisáže výstavy konané ve dnech 15.7. - 29. 7. 2007 
v kulturním domě v Krásném na Vysočině se zúčastnil také Radovan Lukavský (http://www.obrazy-galerie.eu/, 
http://www.v-atelier.cz/) 

    
    
    

27   monogramista NŠ    
"Rujana"  ....................................................................................................................................................................................  400 Kč  
kresba barevnými propiskami, signováno monogramem, datováno 6.7.1967, 19 x 26  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

28   Zemánková Dagmar   (1967-) 
"Slunečnice a vlčí máky v krajin ě"  .............................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, 32,5 x 32,5 (42 x 42)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Zemánková Dagmar  malířka žijící v Šumperku, zaměřuje se především na motivy českých scenérií a zátiší, inspiraci 
čerpá převážně v krajině Vysočiny a Jeseníků ve všech ročních obdobích i denní době, díky samostatným a souborným 
výstavám jsou dnes její obrazy zastoupeny v soukromých sbírkách nejen u nás doma, ale i v mnoha zemích světa, výčet 
výstav jen uveden na autorčiných webových stránkách, vernisáže výstavy konané ve dnech 15.7. - 29. 7. 2007 v kulturním 
domě v Krásném na Vysočině se zúčastnil také Radovan Lukavský (http://www.obrazy-galerie.eu/, http://www.v-
atelier.cz/) 

    
    
    

29   Dřízhal Milan    
"Stromy u potoka"  ................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1992, 66 x 38,4 (77,5 x 50)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

30   Tesař Vladimír   (1924-2008) 
"VII"  .........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1979, 62,5 x 45,5 (97,8 x 76,2)  
 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) 

    
    
    

31   Emler František   (1912-1992) 
"U chalupy na podzim"  .......................................................................................................................................................  200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 2.8.1977, autorský tisk, slunce sice ještě hřeje, postava sedí za stolem u chalupy, ale 
hejno velkých hus znamená, že rok spěje ke svému završení, věnování: Přátelům Lukavským, volný list, 20,2 x 21,2  
 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, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 
Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 
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grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský (Toman, 
Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

32   Emler František   (1912-1992) 
"Zimní radovánky s atributy venkova - sáně s koňským spřežením" ............................................................  200 Kč  
bruslení na rybníce, sáňkování, lyžování, stavění sněhuláka, autor nezapomněl postavit k plotu plkající babky, barevná litografie, 
signováno tužkou, číslováno 75/100, volný list 29 x 21,2  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 

 
Na přední straně rukou psaný text:  
 

V zemích, kde je celý rok dusné vedro,  
jsem si znovu uvědomil, oč je náš život  
bohatší - každý rok se můžeme těšit  
na svěží jaro, na léto, na vážný podzim  
i na zimní radovánky… 
 F. Emler 

  
    
    
    

33   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Dívka z profilu a kopretiny" ........................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou a opatřeno slepotiskem monogramu autorky, datováno 1984, číslováno 96/100 
41 x 31 (70 x 57)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Burgetová Zdeňka  malířka, grafička, narodila se v Rájci-Jestřábí, žije v Praze, studovala PF UK u Cyrila Boudy, 
K. Lidického a K. Endrýse, věnuje se volné grafice a kresbě, dává přednost litografii, vystavovala v Boskovicích, Brně, 
Břeclavi, Lednici, Mariánských Lázních, Mělníku, Olomouci, Plzni, Poděbradech, Praze, Prostějově, Příbrami, Slavkově, 
Třinci, Zlíně, místa výstav v zahraničí: Budapešť, Dietzenbach, Kostnice, Mnichov, Pittsburgh, Ried, Sofia,Tokio, 
Steinbach (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

34   Albrecht Jiří   (1948-) 
"Velká Lhota"  .........................................................................................................................................................................  800 Kč  
lavírovaná kresba rudkou, signováno, datováno 2005, vzadu autorovo razítko, 30 x 49 (45,5 x 64)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Albrecht Ji ří  kreslíř, malíř, grafik, učitel výtvarné výchovy na Gymnáziu v Dačicích, autor knihy Kreslířovy tipy 
na výlety, vydané v roce 2004, v roce 2007 byla vydaná kniha Obrázky z jihozápadní Moravy, podtitul Kreslířovy tipy 
na výlety 2, v níž se s využitím vyprávění pamětníků, vlastních vzpomínek, zápisů z obecních kronik a se 109 kresbami 
a 4 kreslenými mapami věnuje rodným Dačicím, Telčsku, Třešťsku, Želetavě a okolí, Staré Říši a Nové Říši, Slavonicku, 
Brnu, Náměšti nad Oslavou, Třebíči, městysi Luka nad Jihlavou, hradu Rokštejn, Jihlavě a dalším místům  
(http://obrazky-moravy.unas.cz/) 

    
    
    

35   Šauer Ladislav    
"Slunce v lese" ......................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 44 x 34 (57 x 47)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šauer Ladislav  inženýr, malíř Vysočiny a zátiší (Galerie Sněžné a knihařství Bukáčková - http://www.kniharina.cz/) 
    
    
    

36   Štembera Otakar   (1914-1999) 
"Podzim na Vysočině"  ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1997, vzadu autorský štítek, 48 x 68 (53,6 x 73,2)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Štembera Otakar  malíř, ilustrátor, karikaturista, narozen v Praze, studoval profesuru kreslení u Oldřicha Blažíčka, 
působil jako filmový a divadelní výtvarník, knižní grafik, malíř krajin, portrétů a zátiší, ilustroval přes sedmdesát knih, 
spoluzakladatel humoristického časopisu Dikobraz, řada výstav, ocenění a vyznamenání, zasloužilý umělec, velkou část 
svého života spojil s Vysočinou a Svitavami, ve Svitavách zahajoval výstavu svých prací těsně před smrtí v roce 1999, 
u příležitosti nedožitých devadesátých narozenin se konala rovněž ve Svitavách výstava jeho obrazů, zachycujících Svitavy 
a Vysočinu, v letech 2007 – 2008 proběhly výstavy v Kameničkách, Sněžném a Velké Bíteši, 15. 11. 2009 skončila 
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výstava malířů Vysočiny každoročně pořádaná v Kameničkách. Vystavovány byly i práce Otakara Štembery 
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.muzeum.svitavy.cz/) 

    
    
    

37   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Zátiší s růžemi ve váze" .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou a opatřeno slepotiskem monogramu autorky, datováno 1983, číslováno 1/80 
29,5 x 24 (57 x 49).  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
 

Burgetová Zdeňka  malířka, grafička, narodila se v Rájci-Jestřábí, žije v Praze, studovala PF UK u Cyrila Boudy, 
K. Lidického a K. Endrýse, věnuje se volné grafice a kresbě, dává přednost litografii, vystavovala v Boskovicích, Brně, 
Břeclavi, Lednici, Mariánských Lázních, Mělníku, Olomouci, Plzni, Poděbradech, Praze, Prostějově, Příbrami, Slavkově, 
Třinci, Zlíně, místa výstav v zahraničí: Budapešť, Dietzenbach, Kostnice, Mnichov, Pittsburgh, Ried, Sofia, 
Steinbach,Tokio (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

38   Zimmermann Milan   (1934-2009) 
"V lese na podzim" .............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, 40 x 50 (54 x 63,7)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
     
    
    

39   Zimmermann Milan   (1934-2009) 
"Volák ův kopec" (?) ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, 30 x 40 (40,5 x 50,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Zimmermann Milan  malíř, hudebník, matematik, narodil se v Brně, zemřel v Německu, studoval na MU v Brně, 
na brněnské JAMU a na AVU v Praze, byl malířem Vysočiny, jako jeden z mála maloval pouze v plenéru, za každého 
počasí a v každou roční dobu. 15. 11. 2009 skončila výstava malířů Vysočiny každoročně pořádaná v Kameničkách, 
vystavovány byly i práce Milana Zimmermanna (http://www.galerie-vysocina.com) 
 
Volákův kopec patří k častým námětům malířské tvorby. V minulosti jej zachytil olejomalbou např. Gustav Macoun, 
Volákův kopec z roku 1931 je v konvolutu akvarelů od malíře Václava Jiřího Černého (1884 - 1970) ve Východočeské 
galerii v Pardubicích, v prodeji na internetových stránkách těchto dnů byl Volákův kopec v pojetí vysočinského malíře 
Davida Rambouska 

    
    
    

40   nesignováno    
"Chrám Panny Marie p řed Týnem v Praze" .........................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, přelom 19. a 20. století - autor zachytil na obraze stav před rokem 1918, 37 x 23,5 (48 x 36,7)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
 
 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

   

41  Plastika "Hráč na trubku"  .........................................................................................................................................  100 Kč  
keramika ručně barevně malovaná, značeno tištěnou značkou made in Czechoslovakia hand 9 PAINTED, čtyřicátá léta minulého 
století, na podstavci drobný oklep, výška 13,5cm  
    
    
    

42  Plastika "Hráč na harmoniku"  ................................................................................................................................  100 Kč  
keramika ručně barevně malovaná, značeno tištěnou značkou made in Czechoslovakia hand - PAINTED XI, čtyřicátá léta minulého 
století, výška 14cm  
    
    
    

43   Plastika "Tančící pár"  .................................................................................................................................................  100 Kč  
keramika ručně barevně malovaná, značeno tištěnou značkou made in Czechoslovakia hand 9 PAINTED, dále vtlačovanými čísly 
2308, čtyřicátá léta minulého století, výška 15cm  
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44  Plastika "Tančící krojovaný pár"  ...........................................................................................................................  100 Kč  
keramika ručně barevně malovaná, značeno tištěnou značkou made in Czechoslovakia hand PAINTED, čtyřicátá léta minulého 
století, výška 17cm  
    
    
    

45  Plastika "Pasáček hus s foukací harmonikou" ..................................................................................................  100 Kč  
keramika barevně malovaná, značeno tištěnou značkou made in Czechoslovakia, čtyřicátá léta minulého století, výška 14cm  
 
 
 

46   Souprava jídelní šestiosobní ...................................................................................................................................  4 000 Kč  
kamenina bíle glazovaná, zdobená po obvodu šedomodrým měditiskem, květinový dekor, značeno tištěnou značkou FURNIVALS 
Ltd. CLUNY ENGLAND, RoNo 314109, dále vtlačenou značkou FURNIVALS Rd. 211942, první polovina minulého století 

v sestavě:  
6 hlubokých talířů, průměr 24,2cm 
6 plytkých, průměr 24,2cm  
6 dezertních, průměr 20,5cm 
1 mísa, výška 10cm, průměr 24cm  
1 mísa na patce, výška 8cm, průměr 25cm  

    
    
    

47  Váza ....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
hlína pálená, bíle glazovaná, zdobená ruční barevnou malbou, folklorní květinový dekor, značeno vtlačovanou značkou 
made in Tchecoslovaquie, první polovina minulého století, na jedné straně výrobní vada na glazuře, výška 37cm  
    
    
    

48  Nádoba se dvěma úchopy a poklopem ................................................................................................................  3 500 Kč  
hlína pálená, bíle glazovaná, zdobená ruční barevnou folklorní malbou motivem květin, stromů, ptáků a srnek, malba uspořádaná 
v soustředných pruzích po obvodu shora dolů, neznačeno, první polovina minulého století, lepené víko a oklep ve spodní části, 
výška 41cm  
    
    
    

49  Plastika "Kočka"  ............................................................................................................................................................  700 Kč  
hlína pálená, hnědě glazovaná, tělo stylizované do kruhových a obloukových prvků, značeno vtlačovanou značkou HS, sedmdesátá 
léta minulého století, výška 21,5cm, délka 23cm  
    
    
    

50  Model sedací soupravy (Halabala) ..........................................................................................................................  100 Kč  
kombinace ohýbaného kovu a červené koženky, čtyřicátá léta minulého století, model sestává z pohovky a dvou křesel 
 pohovka: výška 10,5cm, šířka 25cm 
 křesla: výška 8cm, šířka 8,5cm  
    
    
    

51   Svícen jednoplamenný ..............................................................................................................................................  2 500 Kč  
bronz ve tvaru vztyčeného hada, kolem roku 1920, velmi kvalitní masivní provedení, výška 20cm  
    
    
    

52  Džbán .................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika lidová, zdobená malbou stylizovaných ornamentů a centrálním motivem ptáka nad vinohradem, datováno 1944 
značeno TUPESY, krásný sběratelský i funkční kus, výška 30cm, průměr 21cm  
    
    
    

53  Plastika "Motýl"  .............................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ENS VOLKSTEDT, kolem poloviny minulého století, výška 4cm, délka 7cm  
    
    
    

54  Miniaturní plastika "Voják - and ěl"  ..................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno SLAVKOV, kolem roku 1850, výška 5,5cm  
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55  Váza ....................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
sklo černé, bohatě malované barevnými emaily a zlatem, květinový dekor, kolem roku 1850, krásný sběratelský 
muzeální i funkční kus, výška 30,5cm, průměr 18cm  
    
    
    

56   Matušková Iva    
Váza na nízké patce ............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
sklo malované moderními symboly, tělo tvarované do čtyřbokého jehlanu postaveného na vrchol, signováno, datováno 2002 
krásný sběratelský kus, výška 34cm  
 
 
 

57   Kropenka nástěnná velká ........................................................................................................................................  2 900 Kč  
keramika lidová, zdobená reliéfem stojící panny Marie s Ježíškem, TUPESY OUŘEDNÍČEK, po roce 1955, honosná práce 
lidového umění, výška 36cm, šířka 26cm  
    
    
    

58   Kropenka nástěnná ....................................................................................................................................................  1 600 Kč  
keramika lidová, zdobená malbou Cyrila a Metoděje, po roce 1955, výška 27cm, šířka 16cm  
    
    
    

59   Talíř kruhový předkládací velký .........................................................................................................................  1 800 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný květinovým dekorem, značeno vtlačovanými zkříženými modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, 
kolem roku 1930, průměr 31cm  
 Párová k následující položce č. 60 
    
    
    

60   Talíř kruhový předkládací velký .........................................................................................................................  1 800 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný květinovým dekorem, značeno vtlačovanými zkříženými modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, 
kolem roku 1930, nepatrný oklep, průměr 31cm  
 Párová k předcházející položce č. 59 
    
    
 
 
 

 OBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 100 

   

61   Doležel Vladimír   (1932-) 
"Slunko v síti"  ..........................................................................................................................................................................  300 Kč  
černobílý linoryt, signováno, datováno 1972, pod sklem, rám tvoří textilní páska, 19,5 x 18 (21 x 19,5)  
  

Doležel Vladimír  malíř, grafik, průmyslový výtvarník, narozen v Míškovicích, okres Kroměříž, žije v Otrokovicích, 
studia na FF PU v Olomouci u A. Berana, V. Navrátila, V. Zykmunda, člen ČFVU, SVUT jihovýchodní Moravy, OOAS, 
výstavy v doma i v zahraničí, jmenujme některé: Světová výstava Expo, Sapporo, Japonsko 1992, Leuven Ceuterick, 
Belgie 1968, výstavy exlibris v letech 1983-1984: Rawicz, Polsko, Kronach, SRN, St. Niklaas, Belgie, Epinal, Francie, IV. 
trienále čs. Exlibris v Chrudimi, zastoupen ve sbírkách MG Brno, Ministerstva školství v Praze, Gutenbergmusseum 
Mainz, Commune di Senigalia v Itálii, ve své tvorbě usiluje o grafické zobrazení města  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

62   Doležel Vladimír   (1932-) 
"Slunko ve městě"  ..................................................................................................................................................................  300 Kč  
černobílý linoryt, signováno, datováno 1972, pod sklem, rám tvoří textilní páska, 19,5 x 18 (21 x 19,5)  
    
    
    

63   Doležel Vladimír   (1932-) 
"M ěsto"  ......................................................................................................................................................................................  300 Kč  
černobílý linoryt, signováno, autorský tisk, datováno 1972, pod sklem, rám tvoří textilní páska, 19,5 x 18 (21 x 19,5)  
 
 
   

64   Vaughan Keith   (1912-1977) 
"Spirit of Keddington"  .....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na řídkém plátně lepeném na tvrzené lepence, vzadu značeno štítkem a datováno 1959, dále vzadu tužkou podpis autora 
i datace, zajímavá práce v surrealistickém duchu, 20 x 14,5 (22 x 16,5)  
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Vaughan Keith  malíř z Anglie, dosahuje vysokých cen 
    
    
    

65   Musil O (?)    
"Dívka v pekle"  ....................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, zajímavá figurální práce, kolem roku 1900, kvalitní černý rám holandského typu, 
sběratelsky velmi zajímavé, 50 x 40 (61 x 50,5)  
    
    
    

66   neurčeno    
"Cesta mezi stromy" ..........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej - špachtle na sololitu, signováno, nepřečteno, nedatováno, vzadu štítek, který patrně nesouvisí s obrazem, jde o velmi kvalitní 
krajinářskou práci, první polovina minulého století, 54,5 x 100 (67,5 x 112,5)  
    
    
    

67   Strnadel Antonín   (1910-1975) 
"Život na salaši"  .....................................................................................................................................................................  700 Kč  
barevná litografie, signováno, kolem poloviny minulého století, velký list významného grafika a malíře ztvárňujícího zejména život 
na Valašsku, ve výřezu 34,5 x 45 (54,5 x 63,5)  
  

Strnadel Antonín  malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, narodil se v Trojanovicích pod Radhoštěm, 
studoval na UMPRUM v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. Švabinského, věnoval se rovněž typografii, 
animovanému filmu, návrhu poštovních známek, absolvoval výstavy doma i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské 
salony, již v roce 1937 obdržel Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

68   Mikolovský S.    
"Husopaska v krajin ě s vodou" ....................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno 1954, příjemný obraz z venkovského života, 39 x 48 (47,5 x 56,5)  
    
    
    

69   Slavíček    
"Chalupy mezi stromy"  ....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1909, jde o špatnou dataci, obraz vznikl později. Přesto, že jde o kvalitní práci a navzdory 
štítku vzadu, nejde o práci slavného A. Slavíčka, této skutečnosti odpovídá i cena, 42 x 60,5 (48,5 x 66,5)  
    
    
    

70   neurčeno    
"Z Paříže" ............................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1932, výjimečná práce vysoké galerijní 
hodnoty, zvládnutá figurální scéna na skvěle zachycené dlažbě je mimořádná, nádherná sběratelská, muzeální i dokumentační 
práce, 24 x 48 (44 x 67). Obraz jsme nechali odborně přerámovat, garantujeme dobovou původnost práce 
    
    
    

71   Komárek Vladimír   (1928-2002) 
"Opona a vázy" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský grafický list, signováno, kolem roku 1995, kvalitní adjustace, větší, velmi kvalitní grafika 
ve výřezu 18,5 x 30 (34,5 x 44,5)  
  

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

    
    
    

72   monogramista RV (RVF ?)    
"Stromy"  .................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kombinovaná technika, signováno monogramem, nedatováno, moderní kvalitní adjustace 
ve výřezu 35 x 34,5 (41,5 x 41)  
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73   Slavíček A.    
"Senovážné náměstí"  .........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na sololitu, děláno podle Slavíčka, nejde o originální práci slavného malíře, velmi kvalitní práce, 32,5 x 48 (38,5 x 54,5)  
    
    
    

74   Tomic Milica    
"T ři plachetnice" .................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina 20. století, 48 x 67 (67 x 87)  
  

Tomic Milica  současná chorvatská malířka 
    
    
    

75   Přikryl Emil   (1912-2001) 
"Rybník u Jistebníku nad Odrou na jaře"  ..............................................................................................................  1 600 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1960, výborná krajinářská práce absolventa Akademie v Praze, 34,5 x 80 (49 x 94)  
  

Přikryl Emil  malíř, spisovatel, pedagog, narozen ve Vyklekách u Přerova, studia na Učitelském ústavu v Olomouci, 
základy krajinomalby a figurální malby získal u malíře R. Neugebauera a Prinkeho, později se zdokonalil v odborných 
kurzech na AVU v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

76   Přikryl Emil   (1912-2001) 
"Zátiší s hrní čkem, pomerančem a jablky"  .............................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, kolem roku 1970, kvalitní profesionální zátiší, 29,5 x 59,5 (42,5 x 72,5)  
  

Přikryl Emil  malíř, spisovatel, pedagog, narozen ve Vyklekách u Přerova, studia na Učitelském ústavu v Olomouci, 
základy krajinomalby a figurální malby získal u malíře R. Neugebauera a Prinkeho, později se zdokonalil v odborných 
kurzech na AVU v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

77   neurčeno    
"Kvetoucí pole máků"  ..........................................................................................................................................................  500 Kč  
olej - tempera na malířském kartonu, signováno, nepřečteno, datováno 1960, příjemná impresionisticky laděná práce, nerámováno, 
29,5 x 44,5  
    
    
    

78   Schebesta E.    
"Zátiší s dózou a kyticí rudých máků ve váze" .....................................................................................................  1 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, datováno 1945, práce malíře údajně ze Sudet, kvalitní profesionální práce, 27 x 19 (37 x 27)  
    
    
    

79   Kus Ad.    
"Valašská vesnice" .............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně podloženém sololitem, signováno, datováno 1967, profesionální působivá práce, 26 x 80 (42 x 98,5)  
    
    
    

80   Volf František   (1897-1983) 
"Kytice ve džbáně"  .............................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu autorský štítek, 75 x 46 (84 x 55)  
  

Volf František  malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, narozen v Třeboni, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil 
jako pedagog, od roku 1942 se věnoval malířské tvorbě, zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu 
s K. Plickou a K. Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku (Slovník Chagall) 

    
    
    

81   Bílkovský František   (1909-1998) 
"Ko čka"  ...................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 17,5 x 13 (34,5 x 29,5)  
  

Bílkovský František  malíř, grafik, narozen v Mrákotíně, soukromá studia a A.V. Slavíčka v Telči, od třicátých let  
20. století žil v Brně, člen spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku a Spolku sběratelů a přátel ex libris (Slovník Chagall) 
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82   Bílkovský František   (1909-1998) 
"Ptá čci" ....................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 13 x 20 (29 x 35,3)  
    
    
    

83   Krátký Bohumil   (1913-2005) 
"Léto pod Javořicí" ...............................................................................................................................................................  150 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1977, číslováno 61/100, vzadu autorský štítek a razítko Československého fondu 
výtvarných umělců v Jihlavě, 19,5 x 42,5 (40,5 x 62)  
  

Krátký Bohumil  grafik, malíř, narozen v Praze, studia u profesorů J. Konůpka, J. Solara a J. Sejpka na Státní grafické 
škole v Praze, ve večerních kurzech na UMPRUM v Praze a v grafické speciálce u profesora V. Pukla na AVU v Praze, 
získal stipendium na E'cole Nationale Supérieury des Beaux - Arts v Paříži, pracoval jako výtvarník v tiskárně Melantrich 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

84   Kupec P.    
"Jedovnický rybník"  ............................................................................................................................................................  150 Kč  
originální barevný linoryt, signováno, datováno 1979, číslováno 22/200, 20 x 35,5 (32 x 46)  
    
    
    

85   Srp František   (1895-1943) 
"Česání jablek" ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
lept, signováno tužkou celým jménem, datováno 1923, v desce signatura monogramem F.S. 1922, 19,5 x 26 (37,5 x 43,5)  
  

Srp František  malíř a grafik, krajinář, figuralista, portrétista, studia v Praze na akademii u Pirnera a na umělecko 
průmyslové škole u Dítěte a Kysely, výstavy v Brně (Toman) 

    
    
    

86   Emler František   (1912-1992) 
"Zima na vesnici"  ...................................................................................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, číslováno 26/100, 12 x 35 (35 x 57)  
  

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, na popud Františka Emlera vznikla Galerie 
Zemědělského družstva Sněžné, otevřena byla 9.5.1985, v samostatné síni Františka Emlera je umístěno 17 obrazů a 78 
grafických listů získaných darem autora, stálým hostem, který vystupoval při vernisážích, byl Radovan Lukavský (Toman, 
Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

87   Škodů František    
"Pampeliška"  ...........................................................................................................................................................................  250 Kč  
ručně kolorovaný grafický list, signováno tužkou, datováno 1955, 12 x 35 (35 x 57)  
    
    
    

88   Kraus František J.   (1904-1976) 
"Plavení koní"  ......................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, první polovina minulého století, 29,5 x 42,5 (47,5 x 59,5)  
  

Kraus František J.  malíř, grafik, pedagog, rodák z Olomouce, studium na ČVUT v Praze u Blažíčka, na pražské 
akademii u F.T. Šimona, soukromě v Paříži, Bruselu a Mnichově, souborná výstava v Topičově saloně  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

89   Slatina J.H. 
"Rajhradská alej"  ...............................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1954, 72 x 98 (99,5 x 125,5)  
    
    
    

90   Vasarely Victor   (1908-1997) 
"Geometrická kompozice" ...........................................................................................................................................  12 000 Kč  
sítotisk, signováno tužkou, číslováno 92/250, klubová edice Kestner Gesellschaft, vyšlo v Hannoveru v Německu v roce 1958 
43,5 x 35,5 (66,7 x 49,5)  
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 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Vasarely Victor  malíř a grafik, průkopník kinetismu a op artu, ovlivnil dekorativní umění, reklamní a propagační tvorbu, 
Maďar tvořící ve Francii, vlastním jménem Gyozo Vásárhelyi, narozen v Pešti (Pécs - páté největší město v Maďarsku, 
nachází se poblíž hranic s Chorvatskem), dětství strávil na Slovensku, v roce 1918 se rodiče přestěhovali do Maďarska, 
studia zahájil na lékařské fakultě, po dvou letech přestoupil na studium malířství a moderního umění na soukromé škole 
Podolini-Volkmann Academy, potom žák László Moholy-Nagy na Bauhausu, po roce 1930 se přestěhoval do Paříže, 
v roce 1938 namaloval svůj první op artový obraz Zebra, v roce 1942 si založil vlastní ateliér v Saint-Céré, v roce 1945 si 
otevřel nový v Arcueil na předměstí Paříže, jeho poslední ateliér byl na Annet-sur-Marne, zemřel v Paříži  
(Malá československá encyklopedie, http://en.wikipedia.org, http://www.artmuseum.cz) 

    
    
    

91   Brunovský Albín   (1935-1997) 
Z cyklu "Schliemannovy vykopávky v Hisarliku I a II "  ................................................................................  24 000 Kč  
dvě litografie, signovány tužkou, datovány 1966, číslováno 49/100 a 100/36, obě značeny slepotiskovým razítkem Graphikkreis der 
Neuen Münchner Galerie Dr. Hiepe & Co G.M.B.H., 24,5 x 30,5 (73 x 58,5) 24,5 x 28,5 (73,5 x 58,5)  
Cena za oba kusy 
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
 

Brunovský Albín  malíř, grafik, ilustrátor, studia na střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě a na vysoké škole 
výtvarného umění u prof. Hložníka, ilustroval více než 100 knih, navrhoval bankovky, maloval rozměrná plátna, řada 
výstav doma i v zahraničí, zastoupen mimo jiné v Národní Galerii Praha, Art Institut of Chicago, Albertinum Vídeň, 
laureát grafických bienále v Brně, Banské Bystrici, Malborku, Krakově, Lipsku, Varně a dalších místech, významný 
slovenský malíř a grafik (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
 
Henri Schliemann - úspěšný muž 19. století - hledal podle Homérova eposu Íliada bájnou Tróju. Objevil ji pod nánosy 
v patnáct metrů vysokém pahorku Hisarlik v Anatolii v Turecku. Splnil si tak svůj dětský sen. Předtím však prožil život 
plný dobrodružství, usilovné práce a studia, ovládal mnoho jazyků slovem i písmem. Nashromáždil bohatství, díky němuž 
mohl archeologické průzkumy financovat z vlastních zdrojů 

     
    
    

92   Dokoupil Jiří Georg   (1954-) 
"Modrý akt"  .......................................................................................................................................................................  11 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1998, číslováno 40/100, 37 x 26 (51 x 40,5)  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Dokoupil Jiří Georg  malíř, grafik, sochař, narozen v Krnově, v roce 1969 rodina emigrovala do SRN, studoval malbu 
na Akademii výtvarných umění v Kolíně nad Rýnem a ve Frankfurtu nad Mohanem, svá studia ukončil na Cooper Union 
v New Yorku (Ateliér Hanse Haacka), pedagogicky působil na akademiích v Düsseldorfu a Madridu, v roce 1980 
spoluzaložil skupinu Mühlheimer Freiheit, s níž začal vystavovat, jeho díla se objevovala na mnoha výstavách 
postmoderního umění v galeriích celého světa (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

93   Dokoupil Jiří Georg   (1954-) 
"Erotický motiv"  ..............................................................................................................................................................  11 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1998, číslováno 40/100, 33,5 x 24,5 (47,5 x 39)  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
     
    
    

94   Nešleha Pavel   (1937-) 
"Židle IX"  ............................................................................................................................................................................  22 000 Kč  
grafit (tuha) na kartonu, signováno monogramem PN, datováno 1972, z cyklu "Židle", volný list, 111 x 78  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Nešleha Pavel  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval u Z. Baláše a K. Tondla na Vyšší výtvarné škole v Praze a užitou 
malbu se speciálním zaměřením na textilní umění u profesora A. Fišárka na VŠUP v Praze, od roku 1990 docent a vedoucí 
ateliéru malby, 1991 jmenován vysokoškolským profesorem, člen skupiny Zaostalí, zastoupen v NG Praha a v řadě dalších 
galerií doma i v zahraničí, množství výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    
    
    

95   Knap Jan   (1949-) 
"Sklizeň"  .................................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
akvatinta na ručním papíře, signováno tužkou, devadesátá léta minulého století, volný list, 40 x 49,5  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Knap Jan  malíř, narozen v Chrudimi, studia na Fakultě architektury v Praze a u profesora Gerharda Richtera na AVU 
v Düsseldorfu, v letech 1972-1982 žil a pracoval v New Yorku, studoval teologii v Římě, od roku 1992 žije a pracuje 
na Moravě, zaměřuje se na figurální tvorbu (Slovník Chagall) 
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96   Knap Jan   (1949-) 
"Malý houslista"  ..................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
barevná akvatinta, signováno tužkou, datováno 90, volný list, 42 x 53,5  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    
    
    

97   Anderle Jiří   (1936-) 
"Love Game in the Car Jiřímu Suchému 1974" ................................................................................................  14 000 Kč  
barevný lept, signováno tužkou, číslováno 64/70, volný list, 76 x 63,5  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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) 

    
    
    

98   Švankmajer Jan   (1934-) 
"Historia Natura Tab. 7 fig 1"  ...................................................................................................................................  15 000 Kč  
barevná rytina, signováno tužkou, datováno 1973, číslováno 20/65, volný list, 90 x 63  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Švankmajer Jan  malíř, grafik, keramik, filmový výtvarník, scénograf, animátor, autor objektů, režisér, studia na Vyšší 
škole uměleckého průmyslu v Praze a scénografii a loutkovou režii u profesora R. Landera na loutkářské katedře DAMU 
tamtéž, člen Máj, SVUM, patří k předním představitelům českého surrealismu, zastoupen ve sbírkách TATE Modern & 
National Galery v Londýně, National Gallery of Art ve Washington D.C., USA, NG Praha, MU v Olomouci, MG v Brně 
a jinde, řada výstav, široký výčet literatury o umělci (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

99   Lajos von Ebneth (Lajos D' Ebneth)   (1902-1982) 
"Konstruktivistická kompozice"  ...............................................................................................................................  12 000 Kč  
sítotisk, signováno tužkou, číslováno 60/100, volný list, 49 x 35  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Lajos von Ebneth (Lajos D' Ebneth)  malíř, sochař, v roce 1920 se jako chemický inženýr zapsal na budapešťskou 
Akademii výtvarných umění, dále pokračoval ve studiu malby a sochařství na mnichovské akademii u symbolisty Franze 
von Stucka v jeho Meisterklasse 

    
    
    

100   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Na koupališti" ..................................................................................................................................................................  45 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, padesátá léta minulého století, výborná práce galerijní hodnoty, 70 x 99 (88 x 116)  
  

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) 

    
    
 
 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 101 - 120 

   

101  Tác odkládací s dívkou, dítětem, květy a rybami ........................................................................................  2 500 Kč  
barvený figurální secesní cín, kolem roku 1905, celý tác představuje rybník, na jehož břehu sedí figury, bohaté, mimořádně luxusní 
původní provedení, jedna nožka ze spodní strany letovaná, výška 16cm, délka 35cm, hloubka 26cm  
Sběratelský i muzeální kus 
    
    
    

102  Nádoba............................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
sklo se třemi úchyty a šesti nálepy, povrch secesní iris, Čechy, první polovina minulého století, luxusní funkční i sběratelský kus, 
výška 11cm, průměr 13,5cm  
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103  Sklenice - pohárek na vysoké stopce ....................................................................................................................  450 Kč  
sklo ručně malované zlatem a emaily, Čechy, kolem roku 1910, luxusní secesní provedení, dobrý stav, výška 17,5cm  
 Párová k následujícím položkám 104 a 105. Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

104   Sklenice - pohárek na vysoké stopce ...................................................................................................................  450 Kč  
sklo ručně malované zlatem a emaily, Čechy, kolem roku 1910, luxusní secesní provedení, dobrý stav, výška 17,5cm  
 Párová k předcházející položce 103 a následující 104. Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

105   Sklenice - pohárek na vysoké stopce ...................................................................................................................  450 Kč  
sklo ručně malované zlatem a emaily, Čechy, kolem roku 1910, luxusní secesní provedení, dobrý stav, výška 17,5cm  
 Párová k předcházejícím položkám 103 a 104. Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

106   Sklenice na sekt na vysoké stopce ........................................................................................................................  200 Kč  
sklo čiré a fialové, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 16cm  
    
    
    

107  Cukřenka na krátké nožce ....................................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo čiré, broušené, podstavec ve stříbrné montáži, po roce 1950, výborný stav 

ryzost stříbra 835, hmotnost 440g btto, k dispozici atest Puncovního úřadu na stříbro 
výška 10cm, průměr 13,5cm  

  
    
    
    

108   Mísa na nízké nožce .................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré broušené, horní okraj ve stříbrné montáži s nápisem "BAYERISCHER JUGEND PREIS MÜNCHNER TRABRENN-
UND ZUCHTVEREIN E.V. 2.X.1968", luxusní provedení, cena chovatelského spolku z klusáckých dostihů 
výška 12,5cm, průměr 18cm  
    
    
    

109   Sítko na čaj s podstavcem ........................................................................................................................................  250 Kč  
kov silně stříbřený, značeno QIST, minulé století, zachovalé, výška 4,5cm  
    
    
    

110   Lenhart Karel   (1904-1978) 
Plastika "Rusalka"  .............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
pálená hlína na dřevěném podstavci, signováno, datováno 1944, výška 34cm  
  

Lenhart Karel  sochař, narozen v Olomouci, studoval u profesora Mařatky na UMPRUM v Praze a u B. Kafky na pražské 
AVU, pracoval v dílně sochaře Pelikána v Olomouci, krátce působil na katedře výtvarné výchovy FF UP v Olomouci, byl 
členem Skupiny olomouckých výtvarníků (Slovník Chagall) 

    
    
    

111  Sklenice na nízké patce s nápisem GRÄFENBERG ...................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré fasetované, pískovaný a řezaný myslivecký motiv jelena, konec 19. století, výška 20cm  
     
    
    

112  Plastika "Kohout"  ........................................................................................................................................................  750 Kč  
porcelán, červenobílé provedení, neurčeno, kolem roku 1935, skvělý design, výška 15 cm, šířka 12 cm  
    
    
    

113  Váza .................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
sklo čiré, bohatě zdobené ruční malbou stylizovaných květů a listů, první polovina minulého století, výška 20cm  
    
    
    

114   Fedoskin (?)    
Dóza ...........................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
dřevo lakované, víčko zdobené portrétem děvčátka s červenou stuhou ve vlasech, signováno, dle majitele se jedná o jméno 
Fedoskin, první polovina minulého století, 13 x 8,7 x 4,3  



KATALOG 67. AUKCE 29. 11. 2009 BRNO 

 
 

 
_ 29 _ 

 

115  Plastika "Muž nesoucí nádobu na vodu" .......................................................................................................  4 000 Kč  
hlína pálená, ručně malovaná, jedná se o práci peruánských Indiánů z horské oblasti Huancayo, netradiční pojetí, zajímavé 
zpracování, výška 50cm  

 
Huancayo je hlavním městem regionu Junín v Peru a obchodním a kulturním centrem peruánských And.  
Město leží ve výšce 3271 metrů nad mořem. V dávné historii patřila oblast do Říše Inků 

    
    
    

116  Šachový stolek s figurkami a hracím strojkem ...............................................................................................  600 Kč  
dřevo lakované, zdobené imitací intarzie, šachovnice je "intarzována" na sklápěcí desce stolu, pod deskou se nachází schránka 
na figurky a hrací strojek, Itálie, kolem poloviny minulého století 
výška 42cm, nejvyšší figurka 7 cm, hrací plocha 27,2 x 37  
    
    
    

117  Destička - těžítko ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré řezané - imitace knihy, zdobené v ústředním medailonu postavou sv. Štěpána, kolem jednoduchým geometrickým 
ornamentem, Čechy, drobné oklepy, 10,5 x 7,7 x 0,4 cm  
    
    
    

118  Plastika "Bojovník"  .................................................................................................................................................  3 900 Kč  
bronz, AFRIKA - BENIN, první polovina minulého století, výška 21cm  
    
    
    

119   Plastika "Bojovník na koni" ............................................................................................................................  19 000 Kč  
bronz, AFRIKA - BENIN, první polovina minulého století, výška 33,5cm, délka 14cm  
    
    
    

120  Maska s broukem na vrcholu ............................................................................................................................  39 000 Kč  
kombinace bronzu, travin a mušlí, AFRIKA - BENIN, počátek minulého století, výška 42cm  
    
 
 
    
 

 OBRAZOVÁ ČÁST položky 121 - 220 

   

121   Václavík Rudolf   (1898-) 
"Z Prahy"  ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský sytý akvarel, signováno, kolem poloviny minulého století, 60 x 45 (72,5 x 57,5)  
  

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

    
    
    

122   Condoy (?)    
"Hlava dívky"  ....................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovská galerijní malba a kresba tuší, nesignováno, kolem poloviny minulého století, část kresby byla zničená a byla odborně 
restaurovaná, ve výřezu 57 x 48 (83 x 70,5)  
 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy, který jej získal z majetku malíře Václava Hejny 
    
    
    

123   Teissig Karel   (1925-2000) 
"Dív čí akt s mašlí" ..............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno, datováno 1972, luxusní umělecká adjustace 
ve výřezu 38 x 25,5 (62 x 45,5)  
 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

Teissig Karel  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století, 
studoval na soukromé malířské Sychrově škole, na AVU v Praze u profesora Nechleby a na Académie Royale des Beaux-
Arts v Bruselu, řada výstav a ocenění, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní Galerie v Praze, 1961 obdržel Cenu 
Toulouse-Lautreca, Paříž (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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124   Schneider Lubomír   (1928-) 
"Kleopatra - Hlava pro Jana Zrzavého"  ..............................................................................................................  10 000 Kč  
mistrovská galerijní koláž, signováno vzadu, na přiložené pohlednici vydané Unií výtvarných umělců Olomouc uvedena datace 
1989, 27 x 21 (64 x 53,5)  
 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

Schneider Lubomír  malíř, grafik, narozen v Olomouci, studoval u Jana Zrzavého, A. Berana, A. Kučery na PedF UP 
Olomouc, věnuje se i volné a užité grafice a realizacím pro architekturu, výstavy, realizace a literatura (Slovník Chagall) 

    
    
    

125   Oberthor Karel   (1921-1996) 
"Zátiší s mísou a hruškami" ..............................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1955, kvalitní práce výborného grafika a malíře, kvalitní adjustace 
ve výřezu 30 x 42,5 (50 x 57,5)  
  

Oberthor Karel  malíř a grafik, studia na pražské akademii u Pukla a Silovského, více než 50 výstav, japonští podnikatelé 
mu uspořádali putovní výstavu v Japonsku, 2. cena v Paříži, Zlatá medaile v Brně, zastoupen v Národní galerii Praha 
a dalších galeriích (Slovník Chagall) 

    
    
    

126   Hinčica Jan   (1905-1982) 
"Píseň"  .....................................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
originální barevná grafika, signováno, datováno 1976, číslováno 22/50, mistrovská kubizující práce žáka Kysely 
ve výřezu 40 x 48 (57 x 66,5)  
  

Hinčica Jan  malíř a grafik, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Kysely na UMPRUM v Praze,  
často vystavoval v Ostravě a ve Zlíně (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

127   Hartinger Ilja   (1935-) 
"Valašská krajina I"  ..........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský kvaš - akvarel, signováno, datováno 1988, vzadu štítek ČFVU, práce významného malíře, 36 x 50 (49 x 63)  
  

Hartinger Ilja  malíř, grafik, narozen v Novém Hrozenkově, studoval na ŠUŘ v Brně, dále na VŠUP v Praze u profesora 
A. Strnadela a J. Baucha, po studiích se vrátil do Karolínky, kde trvale žije a pracuje, dlouhou dobu byla středem jeho 
zájmu valašská krajina, v poslední době přibývají figurální motivy, vytvořil řadu mozaik a skleněných vitráží, řada 
samostatných i kolektivních výstav (Slovník Chagall) 

    
    
    

128   Hartinger Ilja   (1935-) 
"Na pasekách" ......................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, signováno, datováno 1994, vzadu štítek autora, 34 x 50 (47,5 x 64)  
    
    
    

129   Hartinger Ilja   (1935-) 
"Zima u Velkých Karlovic"  ............................................................................................................................................  2 200 Kč  
mistrovský kvaš - akvarel, signováno, datováno 1984, vzadu štítek ČFVU, 36 x 48,5 (49,5 x 62)  
    
    
    

130   Hudeček Antonín   (1872-1941) 
"Z Benátek"  ........................................................................................................................................................................  18 500 Kč  
mistrovský řídký olej na kartonu, signováno, nedatováno, jde skutečně o práci skvělého a mimořádně významného malíře, podpis, 
jak bylo malířovým zvykem je tužkou, 44 x 58 (55 x 68,5)  
  

Hudeček Antonín  studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, 
krajinářství studoval u Ant. Slavíčka, původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila 
spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké 
zastoupení v Národní galerii Praha atd. (široký text v Tomanovi) 

    
    
    

131   Wolf H.    
"Koroptev v jesenické krajin ě"  ....................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej - tempera na tvrzené lepence a polovycpávka koroptve, signováno, datováno 1925, místo určení Freiwaldau (Jeseník), tyto 
polovycpávky Wolfa z Jeseníku si získaly evropskou pověst a byly velmi žádány do mysliveckých interiérů, 42 x 32 (56,5 x 46,5)  
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132   Bouda Cyril   (1901-1984) 
"Na barikád ě v Praze" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská galerijní dvoubarevná litografie, signováno, datováno 1945, málo známý, velký grafický list významného umělce, 
luxusní umělecká adjustace, ve výřezu 43,5 x 30 (68,5 x 53)  
  

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

    
    
    

133   neznámý autor    
"Svatba - Historická scéna" ..............................................................................................................................................  900 Kč  
dvoubarevná litografie, signum nenalezeno, 19. století, kvalitní historický rám, 39 x 54 (42 x 57)  
 Párová k následujícím položkám č. 134 a 135 
    
    
    

134   neznámý autor    
"Rozhodnutí - Historická scéna" ....................................................................................................................................  900 Kč  
dvoubarevná litografie, signum nenalezeno, 19. století, kvalitní historický rám, 39 x 54 (42 x 57)  
 Párová k předcházející položce č. 133 a následující položce č. 135 
    
    
    

135   neznámý autor    
"Zat čení šlechtice - Historická scéna" ..........................................................................................................................  900 Kč  
dvoubarevná litografie, signum nenalezeno, 19. století, kvalitní historický rám, 39 x 54 (42 x 57)  
 Párová k předcházejícím položkám č. 133 a 134 
    
    
    

136   Herbst Jaroslav   (1887-1971) 
"Kytice mák ů v malovaném džbáně"  ............................................................................................................................  600 Kč  
kvaš, signováno, datováno srpen 1941, 50 x 42 (56,5 x 46)  
  

Herbst Jaroslav  malíř, sochař, řezbář, strojní inženýr, samouk, ve Francii se seznámil s postimpresionisty, kteří ovlivnili 
jeho tvorbu, narodil se v Dušníkách nad Vltavou, studoval na vysokém učení technickém v Praze strojní a později stavební 
inženýrství, po první světové válce se trvale usadil na rodném statku, v roce 1934 vystavoval v galerii Dr. Feigla, 1937 
v Krasoumné jednotě, obě výstavy v Praze, v roce 1995 uspořádala Herbstovu výstavu Galerie Ztichlá klika 
(http://www.ztichlaklika.cz) ve spolupráci s Galerií Litera (http://www.literanavratil.cz), Revolver Revue č. 30/1995 
otiskla v rámci bloku Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst reprodukce osmnácti obrazů z let 1916–1938 (Toman, 
Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.revolverrevue.cz) 
 
"Krasoumná jednota byla založena na principu akciové společnosti pro podporu umění i umělců samotných. Každý člen, 
vlastně akcionář byl povinen zakoupit ročně minimálně jednu akcii za pět zlatých. To ho opravňovalo k účasti ve slosování 
obrazů vystavených na jarních výstavách Krasoumné jednoty (zahajovaných každoročně o velikonočním pondělí) 
a k odebrání prémie vydávané každoročně v podobě mědirytiny, litografie, drobné plastiky…  
...Po instalaci nového jednatele Krasoumné jednoty hraběte Františka Thun-Hohensteina v roce 1839 zaznamenala 
Krasoumná jednota teprve změny, díky kterým se stala na zbytek století nejdůležitějším spolkem činným v našich 
zemích…"  
(http://gfj.kh.cz) 

    
    
    

137   Kraus František J.   (1904-1976) 
"Lom"  .......................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - kvaš, tuš, barevné inkousty atd., signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu autorský 
štítek, výborná práce galerijní úrovně, která bezesporu patří do sbírky moderního umění, 39 x 28 (58 x 46)  
  

Kraus František J.  malíř, grafik, pedagog, rodák z Olomouce, studium na ČVUT v Praze u Blažíčka, na pražské 
akademii u F.T. Šimona, soukromě v Paříži, Bruselu a Mnichově, souborná výstava v Topičově saloně  
(Toman, Slovník Chagall) 
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138   Herbst Jaroslav   (1887-1971) 
"P říprava na hon" ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský kvaš - pastel, signováno, kolem roku 1920, vzadu povídání o autorovi, 34 x 41,5 (44 x 51)  
  

Herbst Jaroslav  malíř, sochař, řezbář, strojní inženýr, samouk, ve Francii se seznámil s postimpresionisty, kteří ovlivnili 
jeho tvorbu, narodil se v Dušníkách nad Vltavou, studoval na Vysokém učení technickém v Praze strojní a později 
stavební inženýrství, po první světové válce se trvale usadil na rodném statku, v roce 1934 vystavoval v galerii Dr. Feigla, 
1937 v Krasoumné jednotě, obě výstavy v Praze, v roce 1995 uspořádala Herbstovu výstavu Galerie Ztichlá klika 
(http://www.ztichlaklika.cz) ve spolupráci s Galerií Litera (http://www.literanavratil.cz), Revolver Revue č. 30/1995 
otiskla v rámci bloku Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst reprodukce osmnácti obrazů z let 1916–1938  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.revolverrevue.cz) 
    

    
    

139   Grein (?)    
"Abstrakce"  ...........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská kresba tužkou, signováno, nedatováno, výborná práce moderního malíře a kreslíře, velmi kvalitní umělecká adjustace, 
ve výřezu 28,5 x 33 (53 x 56)  
 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
    
    
    

140   Tichý František   (1896-1961) 
"Leda a labuť"  ..................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní suchá jehla, signováno, datováno 1947, luxusní umělecká adjustace, uprostřed Tichým podepsáno jako solitér, 
ve výřezu 31 x 32,5 (54,5 x 54)  
 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

Tichý František  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 
20. století, studium na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké 
zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, Zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném 
malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

141   Pajasová Miroslava   (1949-) 
"Motýli"  ..................................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1987, práce malířky s řadou individuelních i kolektivních výstav, 40 x 45,5  
  

Pajasová Miroslava  malířka, galeristka, narozena v Ostravě, oborem její činnosti je malba a art protis, studovala v letech 
1964-1968 na SUPŠ Brno, výstavy zejména v našem regionu, v roce 1990 otevřela soukromou galerii Studio Della 
v Ostravě (Slovník Chagall Lexicon of the CVA) 

    
    
    

142   Tříska František   (1901-1975) 
"Okolí Brna"  .........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský kvaš, signováno, kolem poloviny minulého století, práce žáka mařákovy krajinářské školy, výborná adjustace, zdobný 
rám, ve výřezu 22 x 30 (48 x 55)  
  

Tříska František  malíř, narozen v Praze, zemřel v Prostějově, studium v ateliéru význačného mařákovce Engelmüllera 
a na akademii v Praze, člen KVU Aleš, zaměřoval se na krajinomalbu z okolí Brna a Prostějova, souborné výstavy 1928 
v Přešticích a 1934 v Prostějově - tato spolu s bratrem Janem Třískou, sochařem, na trhu se vyskytuje velmi sporadicky 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

143   Rosnanith    
"Königsse Traunkeichen" ...............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, nedatováno, komorní romantická práce na úrovni veduty, vzadu poznámky majitele a název, široký 
zlacený rám, 15,5 x 20,5 (26 x 31,5)  
 Párová k následující položce č. 144 
    
    
    

144   Rosnanith    
"Na horském jezeře"  .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na dřevě, nesignováno, nedatováno, komorní romantická práce, široký zlacený rám, 15,5 x 20,5 (26 x 31,5)  
 Párová k předcházející položce č. 143 
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145   Brejcha    
"Voják s vyznamenáním" ................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na pevné lepence, signováno, datováno 1985, technicky i barevně velmi zajímavá práce, 60 x 40 (63 x 44)  
    
    
    

146   nesignováno    
"Kytice r ůží ve váze" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, kolem poloviny minulého století, kytice malovaná technikou starých mistrů, 70 x 49 (74 x 53)  
    
    
    

147   Čuda Josef    
"Čtyři dívky za svítání" ...................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1977, vzadu autorský štítek s uvedením jména a adresy autora, zajímavá práce autora, 
o kterém pouze víme, že byl z Otrokovic, 33,5 x 21,5 (57 x 37)  
    
    
    

148   Čuda Josef    
"Vír"  .........................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1973, kvalitní profesionální pastel, 30,5 x 40 (47 x 36)  
    
    
    

149   Vaculka Vladislav   (1914-1977) 
"Triga"  ........................................................................................................................................................................................  600 Kč  
tříbarevná litografie, signováno, datováno 1968, příjemná komorní grafika významného malíře z Uherského Hradiště 
ve výřezu 14 x 9,5 (30 x 24)  
  

Vaculka Vladislav  malíř, grafik, sochař, tvůrce tapisérií a šperků, keramik, pedagog, narozen v Jarošově u Uherského 
Hradiště, studoval u profesora I. Kulce a R. Lisovského na Ukrajinské akademii v Praze a u profesorů V. Nowaka, 
J. Obrovského a M. Švabinského na AVU tamtéž, působil jako pedagog na SUPŠ v Uherském Hradišti, zastoupen v řadě 
galerií včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

    
    
    

150   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 
"Oko v krajin ě"  ...................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní grafický list, signováno v desce, nedatováno, umělecká adjustace, ve výřezu 23,5 x 17 (44,5 x 36)  
  

Toyen - Čermínová Marie  malířka, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříži, členka 
Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 
vystavovala se Štýrským v Paříži, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany 
a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo 
zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, 
představitelka surrealismu v celoevropském měřítku (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

151   Gross František   (1909-1985) 
"Člověk - stroj"  ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
linoryt, signováno, nedatováno, umělecká adjustace, ve výřezu 16 x 12 (32 x 27,5)  
  

Gross František  malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněž známky, studium v Praze na ČVUT u Blažíčka a na UPŠ 
u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné 
v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 
obdržel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 Zasloužilý 
umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

152   Souček Karel   (1915-1982) 
"U holi če"  ...............................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
barevná mistrovská galerijní litografie, signováno, datováno 1943, velký vzácný grafický list, který se na trhu prakticky 
nevyskytuje, umělecká adjustace, ve výřezu 32 x 54 (54,5 x 74,5)  
  

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

    
    
    

153   nesignováno    
"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, kolem roku 1970, výborná a zajímavá práce v secesním rámu, 67 x 51 (81 x 65)  
    
    
    

154   Čuda Josef    
"Polibek při tanci"  ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1976, široký zlacený rám, ve výřezu 50 x 32 (79 x 58,5)  
    
    
    

155   nesignováno    
"Kytice r ůží ve váze" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, kolem roku 1970, kvalitní profesionální práce, 61 x 51 (68 x 58,5)  
    
    
    

156   Mikulka František   (1914-) 
"Cesta vesnicí" ........................................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1975, ve výřezu 25 x 54 (44 x 71)  
  

Mikulka František  malíř, narozen v Pohořelicích (Otrokovice), studoval Uměleckoprůmyslovou školu ve Zlíně, trvale 
působil v Otrokovicích jako propagační grafik (Toman dodatky, Slovník Chagall) 

    
    
    

157   neurčeno    
"Kvetoucí sad"  .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu na plátně nápis azbukou, děláno patrně podle námětu 
A. Slavíčka, v žádném případě nejde o originál Antonína Slavíčka, tomu odpovídá i cena, 65 x 55,5 (76,5 x 67)  
    
    
    

158   Čuda Josef    
"Cvi čenky"  .............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1976, ve výřezu 50 x 37,5 (80 x 64)  
    
    
    

159   Čuda Josef    
"Pochodující postavy" ......................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, datováno 1971, moderní, velmi kvalitní malba, široký zlacený rám 
50 x 70 (65 x 85)  
    
    
    

160   Chagall    
"Postavy v barevném světě"  ...........................................................................................................................................  1 000 Kč  
umělecká reprodukce, signováno v desce, nedatováno, mírně zvlněný papír, kvalitní zpracování slavného námětu, kvalitní černý 
rám, 43,5 x 53,5 (49 x 59)  
    
    
    

161   Placht Otto   (1962-) 
"Bohyn ě zatmění"  ............................................................................................................................................................  35 000 Kč  
malba barvou z kůry amazonských stromů na plátně, signováno, datováno 1998, nerámováno, 200 x 180  
  

Placht Otto  malíř, narozen v Praze, studoval na AVU v Praze u profesora A. Paderlíka, pracoval jako asistent 
u J. Načeradského na AVU, pedagogicky dále působil: 1993 Escuela di pintura amazonica USKO-AYAR (Peru), 1993, 
1996 Miami Dade Comunity Collage (USA), od roku 1995 žije v Peru v oblasti horní Amazonie poblíž Pucallpy, 
v Lexiconu uvedena adresa bydliště v Praze, maluje přírodními barvivy vyráběnými z kůry stromů, lián a plodů pralesních 
rostlin, v Lexiconu dlouhý výčet výstav, v Českém muzeu výtvarných umění v Praze se nachází autorovy obrazy TRÁVA 
(1996, olej na plátně 125 x 150) a KRAJINA (1996, olej na plátně 100 x 161), v nově budované neziskové galerii 
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Wannieck Gallery Brno jsou velké oleje na plátně BRASIL A ŠAMAN a olejový pastel na třímetrové textilii INDIÁNSKÉ 
PAŠIJE z roku 2004 - rozměr 100 x 303 cm, český dokumentární film „Otto Placht - malíř džungle“ z roku 2000 poskytl 
náhled do způsobu života a tvorby v exotickém prostředí, AGalerie představila výstavou v roce 2003 umělcovu vizi 
vloženou do projektu AMAZEON (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.wannieckgallery.cz/, web stránky 
o Českém muzeu výtvarných umění v Praze http://sbirky.cmvu.cz/, http://film.osobnosti.cz/otto-placht-malir-dzungle.php) 
 
Pucallpa je situovaná ve východním Peru, je hlavním městem oblasti Ucayali se stejnojmennou řekou Ucayali, 
významným přítokem Amazonky. Město bylo založeno misionáři v roce 1840, ale až s vybudováním železnice 1880-1920 
byla prolomena izolace od okolního světa. Úplné zdolání izolace přinesla i s neblahými důsledky pro deštné pralesy 
v roce 1945 dálnice 

    
    
    

162   Kars Jiří - Karpeles Georges   (1880-1945) 
"Cesta za pravdou" ............................................................................................................................................................  5 900 Kč  
kresba tužkou, signováno, datováno 1910 (?), 24 x 19,5 (35 x 31)  
  

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

    
    
    

163   Vokoun    
"Na pláži"  ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, první polovina minulého století, 30 x 44 (40,5 x 55)  
    
    
    

164   Planerová Kamila Veronika   (1942-) 
"O čekávání" ..........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
pastel, signováno, datováno 1981, vzadu autorský štítek, 68 x 41 (87,5 x 62)  
  

Planerová Kamila Veronika  malířka, textilní výtvarnice, keramička, narozena v Dambořicích, studovala u profesora 
Zeminy na SUPŠ v Brně (Slovník Chagall) 

    
    
    

165   Vrbová - Kotrbová Vilma   (1905-1993) 
"D ěvčátko s kytičkou"  ......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba barevnými tužkami, signováno tužkou, datováno 1945, 35 x 25 (48,5 x 39,5)  
  

Vrbová - Kotrbová Vilma  malířka, ilustrátorka, grafička, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesorů E. Dítěte, 
A. Hofbauera, V.H. Brunnera a J. Bendy na UMPRUM v Praze, dále pak u profesora Nechleby na pražské akademii, 
tematicky zasvětila svou tvorbu především dětem a dětství, zastoupena v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

166   Vácha Fernand   (1903-) 
"Toaleta" .................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
kresba barevnými křídami, signováno, první polovina minulého století, 49 x 32,5 (51,5 x 35)  
  

Vácha Fernand  malíř, filmový umělecký poradce, povoláním kostýmní výtvarník, narozen v Paříži, studoval 
u Obrovského a M. Švabinského na AVU v Praze, v malbě se zabýval portrétem, spolupracoval se svým otcem Rudolfem 
Váchou, na jeho kontě je dlouhá řada filmů, na nichž umělecky spolupracoval, v letech 1953 a 1954 se podílel jako maskér 
na filmech Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr, kostýmy navrhoval např. pro Babičku (1971) či Limonádového Joa (1964) atd. 
(Toman) 

    
    
    

167   Líbal František   (1896-1974) 
"Lesní zákoutí"  ....................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, kolem poloviny minulého století, 35 x 46,5 (45 x 67)  
  

Líbal František  malíř, studia u Bukovace a Pirnera na pražské AVU, od roku 1921 studoval v Mnichově, Drážďanech 
a Frankfurtu nad Mohanem, maloval katedrály v Kolíně nad Rýnem, Paříži, Remeši, řada výstav v zahraničí, Oslo, Kodaň, 
Vídeň, Bergen atd., zastoupen v řadě českých galerií, významný český malíř - krajinář 20. století  
(Toman, Slovník Chagall) 
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168   Romley Cuca   (1937-) 
"Place Furstenberg" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, autorský tisk, druhá polovina minulého století, 56 x 42 (72 x 55)  
  

Romley Cuca  narozen v Madridu 
    
    
    

169   Loté Irma    
"Letní krása"  ........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
monotyp, signováno tužkou, datováno 1979, 52,5 x 38 (67 x 51,5)  
    
    
    

170   Šebek Jan   (1890-1966) 
"Zimní potok"  .......................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 40 x 70 (50 x 80,5)  
  

Šebek Jan  výborný malíř a ilustrátor, absolvent pražské akademie, žák Švabinského, od roku 1926 spolupracovník 
Alfonse Muchy (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

171   Dvořáček Jaroslav   (1908-1980) 
"Milenci" .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno Dodo, datováno 7.III.1943, 25 x 33 (42 x 48)  
  

Dvořáček Jaroslav  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narodil se v Sasíně u Boskovic, zemřel v Brně, studia na pražské 
akademii u prof. Loukoty a Nechleby, dále soukromá studia malby na skle a tvorby skleněné mozaiky, pedagogicky 
působil na škole uměleckých řemesel v Brně a na pedagogické fakultě v Olomouci, vystavoval na členských výstavách 
Klubu výtvarných umělců ALEŠ v Brně, zastoupení: Moravská galerie Brno, Městská galerie Brno, v galeriích ve Zlíně, 
Poličce, Boskovicích, na Ministerstvu kultury ČR (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

172   Irving Dophne (?)    
"Krajina se stromy"  ...........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, 53 x 35,5 (73 x 55)  
    
    
    

173   Irving Dophne (?)    
"P řed bouřkou na pláži"  .................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, 53 x 35,5 (73 x 55)  
    
    
    

174   neurčeno    
"Plachetnice na rozbouřeném moři"  ..........................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 43 x 56 (56,5 x 70)  
    
    
    

175   Pavliš Jaroslav   (1902-) 
"Navečer v květnu před bouřkou - Z Českomoravské vysočiny od Poličky"  ..........................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 42,5 x 46,5 (53 x 58)  
  

Pavliš Jaroslav  malíř, pedagog, malířství studoval soukromě u profesora J. Kutmana v Praze, působil jako učitel 
v Korouhvi u Poličky, věnoval se malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

176   Šimon Pavel   (1920-1958) 
"Don Quijote a Sancho Panza" ....................................................................................................................................  1 200 Kč  
litografie, signováno tužkou, v desce věnování: Přátelům věnuje K. Sedláček, kolem poloviny minulého století, 20 x 27 (35 x 42)  
  

Šimon Pavel  malíř, grafik, ilustrátor, syn grafika a malíře T.F. Šimona, narozen v Praze, studoval u profesorů V. Pukla, 
T.F. Šimona a A. Pelce na AVU v Praze, člen SČUG Hollar, zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil na 
plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci a volnou i užitou grafiku, účastnil se soutěží exlibris (Slovník Chagall) 
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177   Bureš Josef   (1889-1969) 
"Krajina se stromem"  .......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1947, 35,5 x 49 (46,5 x 60)  
  

Bureš Josef  narozen v Chrudimi, soukromá studia u Reisnera, Rašky, dále na Akademii v Praze u profesora Bukovace, 
Schwaigera a Ottenfelda (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

178   Zezula Milan   (1922-1998) 
"Zátiší s rybami a ovocem" ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1944, 23,5 x 33,5 (34,5 x 44,5)  
  

Zezula Milan  akademický malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, studium na AVU u prof. K. Mináře a J. Želibského,  
od roku 1950 člen SČVU, řada individuálních výstav (Lexicon of the CVA) 

    
    
    

179   Kocourek František   (1900-) 
"Zátiší s ovocem" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1972, věnování: Mistru Šťastnému, 32 x 38,5 (48 x 55)  
  

Kocourek František  malíř, narozen v Řečkovicích, studoval na Veřejné škole uměleckých řemesel v Brně,  
maloval krajiny, figurální motivy a zátiší, zastoupen v Muzeu města Brna (Slovník Chagall) 

    
    
    

180   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Barevná krajina"  ..............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
kresba barevnými pastelkami, signováno monogramem, datováno 1949, 35 x 45 (44 x 53,5)  
  

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) 

    
    
    

181   Stříbrný Vladimír   (1905-1970) 
"Ležící čtenářka"  ................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1947, oválný výřez, 22 x 36,5 (35 x 50,5)  
  

Stříbrný Vladimír  malíř, narozen v Českých Budějovicích, studoval u profesorů J. Obrovského a V. Nechleby na AVU 
v Praze, výborný český malíř figuralista, s oblibou maloval ženské tělo (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

182   Procházka Antonín   (1882-1945) 
"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
suchá jehla, signováno v desce, kolem poloviny minulého století, značně poškozeno, 19,5 x 14,5 (37,5 x 32)  
  

Procházka Antonín  studia na UPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení 
v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav 
českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob 
uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný (Toman) 

    
    
    

183   Urban Vladislav   (1937-) 
"V zamyšlení"  .......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej - kombinovaná technika na kartonu, signováno monogramem, druhá polovina minulého století, vzadu autorský štítek 
22 x 15,5 (25 x 19)  
    
    
    

184   Urban Vladislav   (1937-) 
"Na poli u Dukovan"  .........................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 477, 15 x 20,5 (24 x 29,5)  
 

Urban Vladislav  sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově 
a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na ŠVUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného 
a hutnického užitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 
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185   Tichý František   (1896-1961) 
"Paganini"  ...........................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
suchá jehla, signováno tužkou, datováno 1942, 37 x 21 (61,5 x 41,5)  
  

Tichý František  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 
20. století, studium na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké 
zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, Zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném 
malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

186   Pokorný J.D.    
"Modrošedá abstrakce" ...................................................................................................................................................  4 000 Kč  
pastel, signováno, datováno 1967, 35,5 x 101,5 (40 x 105,5)  
    
    
    

187   Valta V.    
"Horská krajina"  ................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 45 x 59 (62,5 x 76,5)  
    
    
    

188   Bino Josef   (1881-) 
"Cestou na pole" ..................................................................................................................................................................  5 800 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 46 x 62,5 (58 x 75,5)  
  

Bino Josef  malíř a grafik, rodák z Kouřimi, žák profesora Mako na Ukrajinské akademii v Praze, studium rovněž u Aloise 
Kalvody, s přítelem Nemastilem maloval v Posázaví, vytvořil grafiky Prahy a krajin (Toman) 

    
    
    

189   Schüller Otta   (1886-) 
"Chalupy v údolí"  ...............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
akvarel, signováno, počátek minulého století, 41 x 58,5 (62 x 81)  
  

Schüller Otta  malíř, narozen v Praze Smíchově, žák malířské Akademie v Mnichově, absolvoval delší studijní pobyt 
ve Florencii a Římě, byl krajinářem a malířem zvířat (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

190   Majeranowski Ladislas V.  (?-1864) 
"Portrét sedící dámy se šperky" ................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, vzadu uvedeno jméno autora a datace 1852, na blind rámu patrné zbytky pečetí, 34 x 27 (43,5 x 36,5)  
  

Majeranowski Ladislas V. polský autor, uváděn ve světových katalozích 
    
    
    

191   Bartoň prof.    
"Krojovaná dívka"  .............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1925, 48 x 33 (60 x 45)  
    
    
    

192   Bino Josef   (1881-) 
"Tatry"  ....................................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu štítek potvrzující pravost obrazu, první polovina minulého století, 64 x 80 (86,5 x 102)  
    
    
    

193   neurčeno    
"T ři tuláci"  .............................................................................................................................................................................  2 100 Kč  
kombinovaná technika, signováno, první polovina minulého století, 25 x 28,5 (49 x 50,5)  
    
    
    

194   Liesler Josef   (1912-2005) 
"Červ"  ......................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
serigrafie, signováno, datováno 2001, 20,5 x 14,5 (34 x 26,5)  
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Liesler Josef  ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studoval na ČVUT Praha 
u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu, SVU Mánes, SČUG Hollar, tvůrčí skupiny 58, skupiny Radar, Čestný 
akademik florentské Akademie, člen Královské belgické akademie, zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně 
Národní galerie Praha, řada výstav - v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, 
Vídni (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

195   Neumann Emil    
"Zimní podvečer"  .............................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina 19. století, 32 x 24 (60,5 x 45,5)  
  

Neumann Emil  v ARTPRICE zaznamenány prodeje malíře Emila Friedricha Neumanna (1842-1903) 
    
    
    

196   Schüller Otta   (1886-) 
"Les"  .........................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
akvarel, signováno, počátek minulého století, vzadu autorský štítek, 30,5 x 36 (39,5 x 45,5)  
  

Schüller Otta  malíř, narozen v Praze - Smíchově, žák malířské Akademie v Mnichově, absolvoval delší studijní pobyt 
ve Florencii a Římě, byl krajinářem a malířem zvířat (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

197   Polák Robert    
"Pohled na město"  ..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1912, 38,5 x 39,5 (47 x 58)  
  

    
    
    

198   Hála Antonín   (1895-1993) 
"Chalupa s rozkvetlým stromem"  ...............................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1933, vzadu štítek: Majetkem firmy "Ego" továrna na čokoládu spol. s r.o. v Praze 
39,5 x 55,5 (43,5 x 59,2)  
  

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

    
    
    

199   Bureš Josef   (1889-1969) 
"Portrét muže v klobouku"  ............................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 42,5 x 30 (60 x 48)  
  

Bureš Josef  malíř, narozen v Chrudimi, soukromá studia u Reisnera, Rašky, dále na Akademii v Praze u profesora 
Bukovace, Schwaigera a Ottenfelda, věnoval se portrétní malbě, zobrazoval rázovité postavy z chodských vesnic 
i z Domažlic, kam se dostal v roce 1925 (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

200   Bates David   (1840/41-1921) 
"Odpo činek velbloudí karavany na poušti".........................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina 19. století, 13,5 x 25 (33 x 45)  
  

Bates David  malíř, často nabízen ve světových aukčních síních 
    
    
    

201   Rada Vlastimil   (1895-1962) 
"Sáně tažené koňmi"  ......................................................................................................................................................  13 900 Kč  
kombinovaná technika, signováno, první polovina minulého století, pravděpodobně studie k většímu obrazu, 26 x 35 (49 x 59)  
  

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 
ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 
v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 
dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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202   Kolář Jiří   (1914-2002) 
"Pocta Baudelairovi - Partitura pro hláskovou báseň" (1)  .............................................................................  5 900 Kč  
serigrafie, signováno tužkou, datováno 1972, vydané v edicí R v Norimberku 1972 nákladem 150 exemplářů, tiskl Domberger KG, 
Norimberk - mimořádně renomovaná tiskárna a vydavatelství grafiky v Německu, volný list, 44,9 x 32,8  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Kolář Jiří  malíř, kreslíř, kolážista, básník, překladatel, český umělec světového jména, vyučen truhlářem, absolvoval 
soukromá studia, široký počet výstav, 1996 výstava ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě spolu s Bělou Kolářovou, 
zastoupen snad ve všech významných galeriích na celém světě, patří k nejvýznamnějším českým uměleckým osobnostem, 
patrně světově nejznámější český výtvarník 20. století (široký text ve Slovníku Chagall) 

    
    
    

203   Kolář Jiří   (1914-2002) 
"Pocta Baudelairovi - Partitura pro hláskovou báseň" (2)  .............................................................................  5 900 Kč  
serigrafie, signováno tužkou, datováno 1972, vydané v edicí R v Norimberku 1972 nákladem 150 exemplářů, tiskl Domberger KG, 
Norimberk - mimořádně renomovaná tiskárna a vydavatelství grafiky v Německu, volný list, 44,9 x 32,8  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    
    
    

204   Kolář Jiří   (1914-2002) 
"Caroline de Riviera"  ....................................................................................................................................................  10 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1981, číslováno 190/250, volný list, 37 x 56  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
     
    
    

205   Haass Terry   (1923-) 
"Temp - Espace"..................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
kombinovaná grafická technika na ručním papíře, signováno tužkou, číslováno 55/60, slepotiskové razítko Edition Lacouriere 
Paris, kolem poloviny minulého století, volný list, 38 x 57  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Haass Terry  grafička, malířka, sochařka, žije a pracuje v Paříži, narozena v Českém Těšíně, před druhou světovou válkou 
opustila s rodinou Československo, po vypuknutí války i Paříž, studovala v New Yorku na Art's League, tvořila v Ateliéru 
17 pod vedením rytce S.W. Haytera, v roce 1951 se vrátila do Paříže, jako stipendistka Fulbrightovy nadace studovala 
v grafickém ateliéru Lacouriere, kde se setkávala s umělci zvučných jmen Pablo Picasso, Joan Miró, André Masson 
a dalšími, studovala také a věnovala se archeologii Blízkého východu, od sedmdesátých let se věnuje tvorbě komorní 
plastiky z oceli a plexiskla, inspiraci nacházela mimo jiné v hudbě Leoše Janáčka či v díle Alberta Einsteina, vystavovala 
v předních světových galeriích ve Francii, Itálii, Německu, Spojených státech atd., získala četná ocenění, zastoupena 
v mnoha významných světových sbírkách, např. Museum of Modern Art, New York; Guggenheim Museum, New York; 
Museum of Art, San Francisco; Smithsonian Institute, Washnigton, DC; Kunstmuseum Basel, Basilej; Musée d’Art 
Moderne de la Vile Paris, Paříž; Victoria and Albert Museum, Londýn atd., 2004 vystavovala v galerii AULA na fakultě 
výtvarných umění VUT v Brně, 2005 v Domě umění města Brna, 2006 v Olomouci, 2008 v Plzni (Katalog výstavy Terry 
Haass: Světlo - čas - prostor retrospektivní výstava v olomouckém Domě umění 16.3 - 14.5.2006, 
archiv.respectandtolerance.com/ceny-a-souteze/cz, www.galerie-plzen.cz, Týdeník televize "S Paříží pod okny" - 
www.televize.cz) 

    
    
    

206   Haass Terry   (1923-) 
"Hommage any Cosmonantes" .....................................................................................................................................  4 400 Kč  
kombinovaná grafická technika na ručním papíře, signováno tužkou, číslováno 45/50, slepotiskové razítko Edition Lagouriere 
Paris, kolem poloviny minulého století, volný list, 65,5 x 50  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    
    
    

207   Urbásek Miloš   (1932-1988) 
"Alfa a omega"  .....................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
barevná serigrafie na ručním papíře, signováno tužkou, datováno 1973, číslováno 50/60, slepotiskové razítko Erker Presse 
St. Gallen, volný list, 76 x 55,5  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Urbásek Miloš  grafik, malíř, ilustrátor, zabýval se abstraktní malbou, kresbou, tvorbou vrstvených koláží z tištěných 
předloh a volnou grafikou, zejména serigrafií, narozen v Ostravě, studoval u profesora P. Matejky a V. Hložníka na VŠVU 
v Bratislavě, v Lexiconu dlouhý výčet výstav, zastoupen v galeriích v Banské Bystrici, Bratislavě, Brně, Hodoníně, 
Karlových Varech, Ostravě, Praze, Zlíně, Žilině, ze zahraničí jmenujme Essen, Koblenz, Nürnberg, The Library 
of Congress, Washington D.C., USA, Wuppertal (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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208   Urbásek Miloš   (1932-1988) 
"Kompozice v modrém"  ...................................................................................................................................................  7 500 Kč  
barevná serigrafie na ručním papíře, signováno tužkou, datováno 1975, číslováno 28/90, slepotiskové razítko Erker Presse  
St. Gallen, volný list, 76 x 55,5  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    
    
    

209   Hajek Otto Herbert   (1927-2005) 
"Barevná geometrická kompozice" ............................................................................................................................  7 800 Kč  
barevná serigrafie, signováno tužkou, datováno 76-92/2, číslováno 71/100, volný list, 60 x 80  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Hajek Otto Herbert  malíř, sochař, výtvarný teoretik, narozen v Nové Huti u Prachatic, studoval sochařství na Státní 
akademii výtvarných umění ve Stuttgartu, zastoupen ve čtyřiceti světových galeriích, realizoval řadu monumentálních 
plastik a objektů a více než 120 výstav (Slovník Chagall) 

    
    
    

210   Guillaume Cornelis van Beverlo (Corneille)   (1922-) 
"Zelený akt se žlutým papouškem" .............................................................................................................................  6 000 Kč  
barevná serigrafie, signováno v desce, padesátá léta minulého století, číslováno 32/49, 57 x 53 (82,5 x 70)  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Guillaume Cornelis van Beverlo (Corneille)  narozen v Liege v Belgii, studoval na Výtvarné akademii v Amsterodamu, 
byl jedním ze zakladatelů Hnutí reflex v roce 1948 a v roce 1949 byl opět jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Cobra 
v Dánsku, nezabýval se jen malbou, publikoval také v magazínu Cobra svou poezii 

    
    
    

211   Warhol Andy   (1928-1987) 
"Marilyn Monroe - Varianta šed ě - stříbrná"  .......................................................................................................  6 000 Kč  
barevný sítotisk, nesignováno, vzadu razítko Published by Sunday B. Morning, 1970, 90 x 89 (94 x 93)  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Warhol Andy  americký malíř a filmový tvůrce, po krátké periodě abstraktního expresionismu se věnoval pop-artu, 
používal fotografický materiál z mass-medií - portréty, reklamy, reportážní snímky, jejichž variacemi a řazením vedle sebe 
vytvářel parafrázi zmechanizovaného a dehumanizovaného světa (Malá čs. encyklopedie) 

    
    
    

212   Warhol Andy   (1928-1987) 
"Marilyn Monroe - Varianta okrov ě - hnědo - fialová"  ...................................................................................  6 000 Kč  
barevný sítotisk, nesignováno, vzadu razítko Published by Sunday B. Morning, 1970, 90 x 89 (94 x 93)  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    
    
    

213   Warhol Andy   (1928-1987) 
"Campell's Soup - Black Bean" ....................................................................................................................................  6 000 Kč  
barevný sítotisk, nesignováno, vzadu razítko Published by Sunday B. Morning, 88 x 58 (92 x 61,5)  
 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    
    
    

214   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Jízda král ů"  .........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kresba barevnými pastelkami, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, 20 x 27,5 (33 x 34,5)  
  

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) 

    
    
    

215   monogramista J W (?)    
"V hostinci"  ...........................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno monogramem, druhá polovina 19. století, bohatě vyřezávaný zlacený rám, 39 x 28,5 (60 x 50)  
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216   Žižka    
"Sedící ženský akt u okna s melounem" ...................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, 60 x 40 (85 x 65)  
    
    
    

217   Vohánková Božena   (1881-1957) 
"Lesní cesta" .........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 66 x 50 (77 x 61)  
  

Vohánková Božena  malířka, narozena v Brně, studovala na UMPRUM v Praze a na Akademii Collarossi v Paříži, 
věnovala se malbě krajiny a exlibris, její práce byly reprodukovány v albu Malířství v Pojizeří, Mladá Boleslav 1928 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

218   Zeyer Jan Angel   (1878-1945) 
"Sklená huť na Šumavě"  .................................................................................................................................................  4 500 Kč  
akvarel, signováno monogramem, vzadu informace o obrazu, počátek minulého století, 34 x 41,5 (52 x 59,5)  
  

Zeyer Jan Angel  malíř akvarelista v Praze Břevnově, syn architekta Jana Zeyera, synovec básníka Julia Zeyera, základy 
kreslení a malování získal u malíře Václava Jansy, začal také studovat na pražské akademii u Václava Brožíka, tu však 
nedostudoval, podnikl spoustu studijních cest po Evropě 

    
    
    

219   Žižka    
"Dív čí akt s kohoutem" ....................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, 45 x 36 (53 x 44)  
    
    
    

220   Podešva František   (1893-1979) 
"Za chlebem"  .....................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
olej na plátně, signováno, čtyřicátá léta minulého století, vzadu štítek z výstavy konané v Praze "Národ svým výtvarným umělcům", 
konané od 20.1. do 20.2.1942, pořádala ji Kulturní rada N.S. při Národní radě české za spolupráce uměleckých spolků v Praze, 
60,5 x 50,5 (83 x 71)  
  

Podešva František  malíř figuralista a grafik, studia na akademii v Praze u Bukovace a Preislera, dále u světoznámého 
Brömseho, roční stipendijní pobyt u F. Kupky v Paříži, studijní cesty Florencie, Řím, Benátky, Madrid, Mnichov, vysoký 
počet výstav, zastoupení v Národní galerii a dalších, spoluzakladatel Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně  
(široký text v Tomanovi, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
 
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 221 - 240 

 
221  Talíř ....................................................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán barevně glazovaný, zdobený stylizovaným motivem města - New York, značeno tištěnou značkou ROSENTHAL Fun 8 
More No2, TOWER POWER, ROSENTHAL designers Group 1994, průměr 24cm  
Skvrna na okraji talíře (viz foto) je barevná, není to oklep 
    
    
    

222   Plaketa "PF 1930 Franta Anýž" ..........................................................................................................................  300 Kč  
bronz na kartonu, 14 x 10  
    
    
    

223   Štursa Jan   (1880-1925) 
Plastika "Raněný"  ...........................................................................................................................................................  20 000 Kč  
bronz na mramorovém podstavci, signováno na plintu, první polovina minulého století, výška 49,5cm  
  

Štursa Jan  sochař, profesor na akademii v Praze, žák J. V. MYSLBEKA, vynikající umělec evropského formátu, řádný 
člen České akademie věd a umění, člen Société NATIONALE des Beaux Arts v Paříži, člen dalších spolků ve Vídni 
a Mnichově, předseda SVU Mánes, široké zastoupení v Národní galerii, v roce 1918 dvojnásobným vítězem v soutěži 
o návrh na pomník Svatopluka Čecha, modely k pomníku začal dělat v roce 1920 (v Tomanovi 5 celostránkových sloupců) 
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224  Talíř "U čitelka"  .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán zdobený barevným tiskem dle námětu Normana Rockwella, vzadu označení kolekce, číslo talíře 2741 E, River Shore 
CREATORS of MUSEUM QUALITY, limitovaná edice 1984, původní papírová krabice s dokladem o pravosti, průměr 21,5cm  
    
    
    

225   Maketa vídeňského kola v Prátru ..................................................................................................................  12 000 Kč  
kombinace spilek, barevné slídy a dřeva, kolem poloviny minulého století, schází dvě kabinky, nutno opravit poháněcí motorek, 
velké provedení, výška 106cm, průměr kola 86cm, základna 54,5 x 76,5  
    
    
    

226   Hodiny stolní ..............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
bicí, půlové, mosazný korpus, zlacené, číslice římské malované na terčících tvaru erbu z modrého emailu, značeno  
DIPLAV & SALLES PARIS, číslované 2521, vtlačovaná značka firmy založené 1855, 20. století, výška 41cm  
    
    
    

227   Nástěnná tapiserie "Život u řeky" .................................................................................................................  12 500 Kč  
vlna z lamy, tkáno na ručním stavu, jedná se o práci peruánských Indiánů z horské oblasti Huancayo, 174 x 126  

Huancayo je hlavním městem regionu Junín v Peru a obchodním a kulturním centrem peruánských And.  
Město leží ve výšce 3271 metrů nad mořem. V dávné historii patřila oblast do Říše Inků 

    
    
    

228    Výšivka "Babička"  ..............................................................................................................................................  19 500 Kč  
ruční výšivka indiánské babičky z kmene SHIPIBO YANASITA, toto dílo bylo vytvořeno na požádání, je jak svým rozměrem, 
 tak i zpracováním atypické a jedinečné, práce na výšivce trvala tři měsíce, 180 x 104  
    
    
    

229   Gutfreund Otto   (1889-1927) 
Plastika "Don Quijote"  ..................................................................................................................................................  52 000 Kč  
bronz, nesignováno, práce skvělého sochaře, pozdější odlitek, výška 35,5 cm  
  

Gutfreund Otto  sochař, studium na keramické škole v Bechyni a na umělecko průmyslové škole v Praze, před první 
světovou válkou studijní pobyty ve Francii, Anglii, Německu, Holandsku, v letech 1914 - 1920 opět ve Francii, po dobu 
první světové války sloužil jako voják ve francouzské cizinecké legii, vystavoval ve Skupině výtvarných umělců 
a v Mánesu, v Tomanovi výčet jeho nejznámějších děl (Toman) 

    
    
    

230   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 
Objekt "Studna ve věži - Střepy snů"  .....................................................................................................................  16 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, 25,5 x 10,5 (35 x 28,5)  
  

Toyen - Čermínová Marie  malířka, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříži, členka 
Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 
vystavovala se Štýrským v Paříži, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany 
a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo 
zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, 
představitelka surrealismu v celoevropském měřítku (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    

    
231   Brož.................................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
leštěný achát ve zlatém rámečku, dvacátá léta minulého století, opatřeno pojistkou, ryzost zlata 14K, hmotnost 18,98g btto  
    
    
    

232  Prsten dámský .............................................................................................................................................................  9 900 Kč  
zlato osazeno diamantem se starým briliantovým brusem OLD EUROPE VELI, počátek minulého století, velikost prstenu 51,5, 
ryzost zlata 580, hmotnost 1,75g btto  
    
    
    

233   Prsten dámský ............................................................................................................................................................  8 900 Kč  
zlato osazeno modrým kamenem a dvěma diamanty s briliantovým brusem OLD EUROPE, počátek minulého století, velikost 
prstenu 51, brilianty cca 2 x 0,09ct, ryzost zlata 580, hmotnost 5,76g btto  
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234   Seifert Jaroslav - Procházka Antonín    
"Jablko s klína, edice ZLATOKV ĚT"  ......................................................................................................................  1 500 Kč  
bibliofilie, vyzdobeno 4 litograficky přenesenými kresbami Antonína Procházky, vydalo nakladatelství Fr. Borový v Praze 1947 
v počtu 250 číslovaných výtisků podepsaných nositelem Nobelovy ceny Jar. Seifertem, 84 stran, náš výtisk má číslo 173, publikace 
nevázaná, skládané listy volně vložené v obálce, na obálce jedna ze čtyř kreseb, podpis v tiráži 
29 x 23,5  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

SEIFERT JAROSLAV (1901-1986) 
český básník, působil jako redaktor v novinách i časopisech, patřil k zakládajícím členům Devětsilu, národní umělec, 
v roce 1984 se stal nositelem Nobelovy ceny (Malá čs. encyklopedie) 
 
PROCHÁZKA ANTONÍN (1882-1945) 
studia na UPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení v Národní galerii 
Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav českého malířství 
první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob uměleckého vyjádření 
oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný (Toman) 

    
    
    

235   autor neznámý - Procházka Antonín    
"Píseň písní" .............................................................................................................................................................................  900 Kč  
bibliofilie, přeložil J. Hirsch, šestnácti velkými celostránkovými kresbami tištěnými hlubotiskem vyzdobil Antonín Procházka, 
ozdobné písmo obálky a záhlaví kapitol kreslil Antonín Strnadel, vydal F.J. Müller v Praze v roce 1946, tiskl Neubert a synové, 
vydáno v edici KRÁSNÁ UŽITKOVÁ KNIHA, 48 stran, tištěno na hlubotiskovém papíře, celkový náklad neuveden, 14 výtisků 
provedeno na papíře pannekoek - není použit v případě nabízeného výtisku, vázáno, volně vloženo do obalu 
35,5 x 28,5  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

PÍSEŇ PÍSNÍ  
tradicí je autorství připisováno králi Šalomounovi, jde o jeden z nejznámějších dochovaných lyrických milostných textů 
z oblasti starověkého Blízkého východu - sbírka židovských „svatebních“ písní z 5. – 4. století př.n.l. Řadí se mezi pět 
svátečních svitků: RÚT, PÍSEŇ PÍSNÍ, KAZATEL, PLÁČ a ESTER. Od 8. století je četba Písně doložena jako sváteční 
četba o svátku Pesach 
 
Píseň písní je součástí Starého zákona. Přebásněna byla také Ivanem Olbrachtem, Stanislavem Kostkou Neumannem, 
Jaroslavem Seifertem či rektorem Univerzity Karlovy Rudolfem Dvořákem (1860–1920), univerzitním profesorem 
orientálních jazyků, překladatelem a zakladatelem české orientalistiky 
 
Z předmluvy Rudolfa Dvořáka k jeho překladu: „…Při všeobecné pozornosti, jaké těšila se Píseň písní po všecky doby 
a těší posud, překvapuje zajisté, musíme-li konstatovati, že skýtá Píseň písní tolik téměř záhad, co otázek s ní souvisí, 
záhad to týkajících se nejen vnějších okolností, ale i nejvlastnější podstaty básně. Neníť zajisté otázky, na kterou nebyla by 
podala kritika během staletí a nepodávala z velké části posud řadu odpovědí, většinou diametrálně proti sobě stojících. 
Autor kusu, doba jeho povstání, děj jeho, obsah i povaha, forma vnější i jazyk, účel a tendence kusu, vše to jsou otázky, 
na něž různí autoři odpovídají způsobem nejrůznějším…“ 
(Čsl. Encyklopedie, wikipedie) 
 
PROCHÁZKA ANTONÍN (1882-1945) 
studia na UPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení v Národní galerii 
Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav českého malířství 
první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob uměleckého vyjádření 
oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný (Toman) 

    
    
    

236   Bezruč Petr - Drozd Jiří    
"M ěsto pod Radhoštěm"  ........................................................................................................................................................  90 Kč  
bibliofilie s výzdobou Jiřího Drozda k poctě národního umělce Petra Bezruče a při příležitosti Bezručova večera ve Frenštátě p.R., 
vydala lidová knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm v počtu 300 výtisků, rok vydání neuveden, báseň signována, celkem čtyři 
strany na jednom přeloženém listu volně vloženém do obalu, z toho báseň na dvou vnitřních stránkách, na vnějších stránkách 
kresby a tiráž, jedna kresba na ochranném obalu ze silného papíru 
19 x 14  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

BEZRUČ PETR (1867-1958) 
vlastním jménem Vladimír Vašek, český básník, jeho nejvýznamnějším dílem je sbírka básní Slezské písně z přelomu 
století, národní umělec (Malá čs. encyklopedie) 
 
DROZD JIŘÍ (1924-1984) 
studoval na Státní grafické škole a VŠUP, studium bylo přerušeno totálním nasazením, po válce pokračoval v grafické 
speciálce Antonína Strnadela, vystavoval většinou v galeriích Díla (Slovník Chagall) 
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237   Hálek Vítězslav - Janeček Ota    
"Kde jsi, má r ůže spanilá" ..............................................................................................................................................  1 200 Kč  
bibliofilie, řadou skvělých kreseb vyzdobil Ota Janeček, v Edici Bohemia vydal Čsl. spisovatel v Praze 1982, rozsah 19 dvoulistů, 
náklad 800 výtisků, věnování Oty (Janečka) Pavlovi (Parmovi) doplněno kresbou tužkou, 30 x 18,5  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

HÁLEK VÍTĚZSLAV (1835-1874) 
český básník, prozaik, dramatik a žurnalista, od konce padesátých let se účastnil kulturního dění jako přední představitel 
literární skupiny kolem almanachu Máj, který redigoval, byl členem redakce Národních listů a funkcionářem Umělecké 
besedy (Malá čs. encyklopedie) 
 
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) 

    
    
    

238   Šrámek Fráňa - Svolinský Karel    
"Splav"  ........................................................................................................................................................................................  300 Kč  
bibliofilie s celostránkovou kresbou Karla Svolinského signovanou a s vročením 1948, kresba dále podepsána tužkou K. Svolinský, 
nesignovaná kresba na obálce, vydal MUDr. František Kubica a Václav Kotek ve Znojmě 1948, vytiskla Grégrova antikva, náklad 
200 číslovaných výtisků na ručním losinském papíře, rozsah 2 přeložené listy volně vložené v přeloženém listu silnějšího šedého 
papíru, náš výtisk má č. 62 
31 x 24  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

ŠRÁMEK FRÁŇA (1877-1952) 
český básník, prozaik a dramatik, představitel anarchistické buřičské poezie, byl básníkem ryzího milostného citu, opojení 
přírodou a mládím (Malá čs. encyklopedie) 
 
SVOLINSKÝ KAREL (1896-1986) 
skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později 
studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix 
a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, 
člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada 
monografií (široký popis v Tomanovi, dlouhý výčet výstav v Lexicon of the CVA) 

    
    
    

239   Seifert Jaroslav - Svolinský Karel    
"Pozdrav Moravské zemi" .................................................................................................................................................  900 Kč  
bibliofilie, celostránkovou kresbou s monogramem KS a vročením 1955 litograficky přenesenou vyzdobil Karel Svolinský, vydala 
Krajská lidová knihovna v Olomouci u příležitosti večera s Jaroslavem Seifertem dne 15. října 1955 v počtu 150 číslovaných 
výtisků, rozsah 3 přeložené listy volně vložené do obalu za silného papíru, náš výtisk nečíslovaný, v tiráži podepsaný nositelem 
Nobelovy ceny Jar. Seifertem 
31 x 24  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

SEIFERT JAROSLAV (1901-1986) 
český básník, působil jako redaktor v novinách i časopisech, patřil k zakládajícím členům Devětsilu, národní umělec, 
v roce 1984 se stal nositelem Nobelovy ceny (Malá čs. encyklopedie) 
 
SVOLINSKÝ KAREL (1896-1986) 
skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později 
studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix 
a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, 
člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada 
monografií (široký popis v Tomanovi, dlouhý výčet výstav v Lexicon of the CVA) 

    
    
    

240   Demel Karel   (1942-) 
"Má vlast"  ...........................................................................................................................................................................  14 500 Kč  
6 originálních velkých barevných kombinovaných technik inspirovaných dílem Bedřicha Smetany, 170 číslovaných výtisků na 
ofsetovém kartonu, všechny grafiky signovány, papír značen slepotiskem Lyra Pragensis, Praha 1984, výborný stav, tento výtisk 
autorský, 43,5 x 32, volné listy v deskách a pouzdře  
  

Demel Karel  grafik, ilustrátor, kreslíř, narodil se a žije v Praze, žák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG 
Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás 
i v zahraničí, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, 
Smart Museum of Art, Chicago, USA (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 241 - 260 

 
241   Beneš Vincenc   (1883-1979) 
"Zátiší s jablky, cibulí a hroznem vína"  ................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 8.2.1924, vzadu štítek z rámování, výborná komorní práce, 
pod sklem, 25 x 30 (40 x 45)  
  

Beneš Vincenc  malíř, studia na UMPRUM a AVU u profesorů Dítěte, Lišky, Bukovace a Ottenfelda, člen Osmy, SVU 
Mánes, Skupiny výtvarných umělců atd., zastoupen v Národní galerii Praha a ve všech krajských a městských galeriích, 
zastoupen i ve sbírkách Metropolitního muzea v New Yorku, výstavy po celém světě, např. 1921 - Paříž, 1922 - Řím, 1925 
-. Londýn, Vídeň, Hagenbund, v letech 1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936 - Pittsburgh, Saint - Louis, 
Philadelphie, Chicago, Carnegie Institut, 1937 - Paříž, řada vyznamenání, jeden z nejvýznamnějších českých malířů první 
poloviny 20. století, měl společný ateliér s B. Kubištou, zastoupen i ve sbírkách moderního umění v New Yorku  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

242   Nowak Willi   (1886-1977) 
"T ři dívky - Alegorie léta"  ...........................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera - kvaš, signováno, nedatováno, bezesporu skvělá sbírková práce našeho předního modernisty 
28 x 32,5 (41 x 46)  
  

Nowak Willi  malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU 
Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, 
v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, 
zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden 
z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

243   Jaroszynski    
"M ěstečko v Alpách"  .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, podle jména a razítka Wien na blind rámu práce patrně z Rakouska, 
původně velmi luxusní rám holandského typu, dnes poškozený, obraz v pořádku, 27 x 37,5 (39 x 50,5)  

Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

244   Světlík Eduard   (1903-1970) 
"Hostýnské vrchy"  .............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, 70 x 98,5 (84,5 x 113)  

Pochází z velké moravské sbírky 
  

Světlík Eduard  malíř, sochař, odborný učitel v Kroměříži, narozen v Přerově, studia na pražské AVU u prof. Nejedlého, 
řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, kolekce jeho obrazů byla ve Spořitelně města Kroměříž, v roce 1955 byl 
zastoupen na III. Přehlídce československého výtvarného umění, katalog výstavy vydal Svaz československých výtvarných 
umělců (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, katalog Muzea umění Olomouc) 

    
    
    

245   Kojan Jan   (1886-1951) 
"Zátiší se zeleninou" ..........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, skvělá práce vynikajícího malíře, známého zejména obrazy 
jihočeských rybníkářů, 70 x 51 (84 x 64,5)  
  

Kojan Jan  malíř, sochař, studia na keramické škole v Bechyni, UMPRUM v Praze u profesora Maška, dále pražská 
akademie u Dítěte, Hofbauera, Hynaise, v sochařském ateliéru Šalouna a Wurzla, školu ukončil v ateliéru Krattnera, řada 
výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

246   Kojan Jan - připsáno   (1886-1951) 
"Výlov rybníka"  ...............................................................................................................................................................  15 000 Kč  
kvalitní olej na sololitu, nesignováno, nedatováno, luxusní ručně řezaný rám francouzského typu, 51 x 61 (64,5 x 74)  
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247   Holý Miloslav   (1897-1974) 
"Krajina pozdního léta"  ...............................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, kolem roku 1930, široký zlacený rám, vzadu razítko Vystaveno v Mánesu 1948 
27 x 46 (42,5 x 60,5)  
  

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

    
    
    

248   Malínský Jaroslav   (1897-1979) 
"Zátiší s podnosem a ovocem" ...................................................................................................................................  15 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, 39 x 49,5 (48,5 x 58)  
  

Malínský Jaroslav  malíř krajinář a figuralista, vynikl i jako portrétista, studia na AVU v Praze u Hynaise a Nechleby, 
stipendijní cesty s přítelem Multrusem po Jugoslávii a v roce 1923 po Itálii, pobyty v Paříži, Vídni, Holandsku, věnoval se 
malbě krajin a květin v duchu francouzského impresionismu, později v jeho malbě sílila exprese, pracoval v redakčním 
klubu výtvarníků časopisu Dílo, byl předsedou Jednoty umělců výtvarných v Praze, řada výstav, zastoupen v Národní 
galerii (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

249   Ondrúšek František   (1861-1932) 
"Portrét muže s plnovousem" ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tužka, uhel, pastel, kvaš, značeno pozůstalostním razítkem na obou stranách, sběratelsky velmi 
vzácné, 45 x 38 (57 x 50)  

Pochází z velké moravské sbírky 
  

Ondrúšek František  skvělý malíř a portrétista v evropském kontextu, včelař, narozen v Bystřici pod Hostýnem, kde také 
zemřel, pocházel z chudé obuvnické rodiny, studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, absolvent Akademie v Praze, 
Vídni, Mnichově a Benátkách, pobýval v Mnichově, v roce 1920 se vrátil do Bystřice, byl vyhledávaným portrétistou 
významných osobností z celé Evropy včetně Anglie, portrétoval presidenta Masaryka, malíře Bohumíra Jaroňka, Luďka 
Marolda, Vrchlického, Hlávku, České kvarteto, Jana Kubelíka, Jiřího Lobkovice, arcibiskupa Prečana, knížete Harracha, 
Leoše Janáčka, řadu dalších světových osobností, jako bavorského krále a vladaře Luitpolda, Selone Watsona z Londýna, 
osobnosti z Peru atd., portrétoval mj. Leoše Janáčka, s nímž se později spřátelil, v muzeu Bystřice pod Hostýnem se 
dochovalo 28 dopisů a pohlednic, které napsal Janáček Ondrúškovi, v Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně je 
uschováno 23 dopisů Ondrúškových Janáčkovi, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě a v Moravské galerii 
v Brně, výstavy v Praze, Ostravě, Kroměříži, Štramberku, Hodoníně, Orlové, Rožnově pod Radhoštěm, Chrudimi, účastnil 
se výstav v Gentu, Bruselu, Paříži, Londýně, Petrohradu, Moskvě, Rize, Vídni, Solnohradu, Mnichově, Berlíně, 
Düsseldorfu, Kolíně, Stuttgartu, Hamburgu, Drážďanech, jeho práce jsou významnou položkou každé sbírky  
(Toman, Lexicon of the CVA, Oficiální stránky města Bystřice pod Hostýnem) 

    
    
    

250   Slavíček Antonín   (1870-1910) 
"T ěžká jarní nálada - Déšť nad Jeníkovem" .....................................................................................................  790 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole, nedatováno, kolem roku 1903 - 1905, obraz pochází z výborné 
sbírky a o pravosti nepochybujeme, 41,5 x 53 (57x 68,5) 
 

Slavíček Antonín  malíř, narozen v Praze, 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) 
 
Obraz byl celou dobu pod sklem, které bylo celé zamlžené výpary z obrazu, byl rozebrán a sklo čištěno, žádný další zásah 
nebyl realizován, na zadní straně krycí lepenky byl tento text: Dle zápisků Slavíčkových "Jarní těžká nálada" (Déšť 
nad Jeníkovem), podepsán významný sběratel obrazů, znalec a malíř ing. Jiří Kodl, stejný text je i na zadní straně 
obrazu, tedy na dřevěné desce. Před aukcí byl vystaven k veřejnému shlédnutí v Mánesu ve dnech 11-15.11.2009 

  
    
    
    

251   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Krajina s rybníkem"  .......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1929, práce skvělého malíře ještě pod vlivem Nejedlého krajinářské školy 
ve výřezu 20 x 27,5 (37 x 43)  
  

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) 
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252   Topinka Vilém   (1909-1977) 
"Jaro na krojované návsi"  ..............................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně, signováno, datum nepřečten, 70 x 56 (80 x 66)  
  

Topinka Vilém  malíř, narozen v Prostějově, žák soukromé školy Františka Myslivce v Brně,  
zaměřoval se na krajinomalbu - Slovácko a Valašsko, později na krajinu Hané a její folklor (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

253   neurčeno    
"Vory na Pieninách - Slovensko" ................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, 49,5 x 65,5 (61 x 76)  
    
    
    

254   Nezval Augustýn   (1901-) 
"Tání na Vysočině"  ............................................................................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1955, vzadu autorův záruční list, krásná práce české krajinářské školy 
v důstojné adjustaci, 35,5 x 50 (51,5 x 66,5)  
  

Nezval Augustýn  narozen v Brně, žák profesora Truppeho na mnichovské akademii, dále v krajinářské škole u Aloise 
Kalvody, řada úspěšných výstav, viz text vzadu na obraze 

    
    
    

255   Mervart Augustin   (1889-1968) 
"P řerov od Bečvy"  ...........................................................................................................................................................  11 000 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno vzadu 1936, vzadu rovněž název obrazu, práce významného moravského 
krajináře, 32 x 47 (36 x 50,5)  
  

Mervart Augustin  významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora 
F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 
účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, 
včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

256   Lenhart Jindřich   (1878-1955) 
"Radíkov u Olomouce" ....................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, práce významného olomouckého krajináře, 37 x 47 (48 x 59)  
  

Lenhart Jindřich  malíř, sochař, narozen v Nymburku, malíř v Olomouci, studia u mařákovců v Praze, Vídni, Karlsruhe 
atd., řada zastoupení v galeriích, výstavy v Evropě i v ČR (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

257   Čuda Josef    
"Cvi čenka s obručí"  ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
velmi kvalitní pastel, signováno, datováno 1976, zajímavá práce české moderny sedmdesátých let, ve výřezu 48 x 30,5 (73 x 50,5)  

Pochází z velké moravské sbírky 
  

Čuda Josef  Do našich aukcí jsme od majitele získali krásné pastely a oleje. Ze štítků na zadních stranách obrazů víme, že 
Čuda Josef bydlel ve Starých Otrokovicích. Zatím se nám nepodařilo získat bližší informace o tomto malíři (možná otci 
a synovi), ani od oslovených otrokovických rodáků či pamětníků. Uvítáme Vaše sdělení k tomuto zajímavému, ale nám 
neznámému autorovi 

    
    
    

258   Knap Antonín   (1861-1941) 
"Kartá řka s dýmkou" ....................................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpředu i vzadu, datováno 1887, výborná práce pozdního biedermeieru skvělého 
autora, 39 x 31,5 (46,5 x 38,5)  
  

Knap Antonín  malíř v Praze, narozen v Kamenici u Jičína, byl spolupracovníkem Alfonse Muchy při tvoření Slovanské 
epopeje (Toman) 

    
    
    

259   Lenbach von Franz   (1836-1904) 
"Portrét orientální princezny" ...................................................................................................................................  38 000 Kč  
mistrovský olej plátně, signováno, nedatováno, druhá polovina 19. století kolem roku 1880, 66 x 52,5 (78 x 64,5)  
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Lenbach von Franz  německý malíř, narozen v Bavorsku - Schrobenhausen, zemský okres Neuburg-Schrobenhausen, 
jeho otec byl zedník a zpočátku se zdálo, že mladý Franz půjde v jeho šlépějích, dokonce nastoupil ke studiu 
na polytechniku v Augsburgu. Avšak potom se seznámil s pracemi malíře Johanna Baptisty Hofnera a prohlédl si galerie 
v Augsburgu a Mnichově a padlo konečné rozhodnutí o dráze malíře. Střídal pobyty v Paříži, Mnichově, Itálii, Španělsku, 
pracoval v různých ateliérech, často maloval na zakázku kopie, např. Velazqueze. Vlastní práce vystavoval v Paříži, Vídni 
a Mnichově, v roce 1900 získal cenu Grand Prix v Paříži. Uváděn ve světových katalozích, ceny jeho obrazů se pohybují 
kolem 13 000 eur (Wikipedia, ADEC). V ARTPRICE zaznamenáno 129 prodejů kreseb a 330 prodejů olejomaleb 

    
    
    

260   Veris - Zamazal Jaroslav   (1900-1983) 
"Sedící dívka s náhrdelníkem a vějířem"  ..............................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno Veris Paris, kolem roku 1930, obraz z vrcholného období ARTDEKO, široký zlacený rám, 
působivý a reprezentativní celek, 100,5 x 90 (119 x 109)  
  

Veris - Zamazal Jaroslav  malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, narozen ve Vsetíně, žák pražské akademie 
u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval 
v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ARTDEKA, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších 
evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře (mimořádně dlouhý výčet jeho prací 
a výstav v Tomanovi, slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web "Valašské Athény") 

    
    
    
 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 261 - 280 

 
261   Březina Otokar - Bílek František    
"PROSY SVAZEK I. Hudba pramenů"  ..................................................................................................................  2 500 Kč  
5 původními dřevoryty a 5 kresbami doprovodil František Bílek, vydáno v Praze roku 1919, druhé vydání nákladem sdružení 
ODKAZ, brožovaný výtisk, 56 stran ve hřbetě částečně uvolněných, volně vložen list se Slovem k dřevorytům Fr. Bílka, stav dobrý,  
vložen volně list se Slovem k dřevorytům, 23,5 x 19 
  

BŘEZINA OTOKAR (1868-1929) 
vlastním jménem Václav Jebavý, český básník, představitel českého básnického symbolismu (Malá čsl. encyklopedie) 
 
BÍLEK FRANTIŠEK (1872-1941) 
představitel epochy symbolismu a secese, sochař, řezbář a keramik, grafik, kreslíř, ilustrátor, autor návrhů knižních vazeb 
i různých druhů užitého umění, také dobrý architekt., studoval na AVU Praha u prof. M. Pirnera, v letech 1891 - 1892 
získal soukromé stipendium na Akademii Colarossi v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, v Lexiconu dlouhý výčet 
výstav, zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, v Národní galerii v Praze, Galerii výtvarného umění 
v Ostravě, Galerii hlavního města Prahy. Narodil se a v mládí žil v Chýnově, po roce 1902 se s manželkou přestěhoval do 
Prahy, kde žil až do okupace v roce 1939, potom se vrátil do Chýnova. V roce 1911 si nechal podle svého návrhu postavit 
vilu nedaleko Hradčan, do ní umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou Bílkovi  
(Lexicon of the CVA, Toman, www.villabilekcentre.cz)    

    
    

262   Němcová Božena - Špála Václav    
KNIHA ČESKÉHO SRDCE "Babička"  .....................................................................................................................  250 Kč  
proslulá kniha české literatury od Boženy Němcové, doslov napsal Jiří Kotalík, knihu ilustroval Václav Špála, což byl ve své době 
umělecký hit, vydalo Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1961, edice NESMRTELNÍ, v SNKLU 1. vydání, cca 
240 stran, náklad 15 000 výtisků, kniha je v dobrém stavu a má zachovalý přebal 
VYDÁNÍ KE STÉMU VÝROČÍ ÚMRTÍ BOŽENY NĚMCOVÉ 
24,5 x 17,5  
  

NĚMCOVÁ BOŽENA (1820-1862) 
česká spisovatelka, zakladatelka novodobé české prózy, literární činnost zahájila básněmi, teprve ve sbírce Národní 
báchorky a pověsti se projevil její spontánní vyprávěčský talent (Malá čs. encyklopedie) 
 
ŠPÁLA VÁCLAV (1885-1946) 
soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 studia 
na pražské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, 
od roku1945 národní umělec, vynikající malíř, jehož díla dosahují cen až kolem 2 000 000 Kč  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

263   Seifert Jaroslav - Nauman Arno    
"Praha za války"  ....................................................................................................................................................................  650 Kč  
bibliofilie, tištěno jako rukopis, rok 1946, 100 číslovaných výtisků na ručním losinském papíře, originální celostránkový lept Arno 
Naumana, výborný stav, 22 x 15,5  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
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SEIFERT JAROSLAV (1901-1986) 
český básník, působil jako redaktor v novinách i časopisech, patřil k zakládajícím členům Devětsilu, národní umělec, 
v roce 1984 se stal nositelem Nobelovy ceny (Malá čs. encyklopedie) 
 
NAUMAN ARNO (1887-1959) 
malíř, grafik, studoval ve speciálce u Františka Ženíška a v grafické speciálce u Maxe Švabinského, studijní pobyt v Itálii, 
pracovní pobyt v Paříži, člen SČUG Hollar, v rodné obci Hoříněves u Hradce Králové otevřena od roku 1970 stálá 
expozice jeho díla (Slovník Chagall) 

    
    
    

264   Rimbaud Arthur - Tichý František    
"Opilý koráb"  ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
bibliofilie, přeložil František Hrubín, ilustroval František Tichý, do oceli vyryl Josef Herčík, vydala Mladá fronta k Novému roku 
1958, 1000 výtisků, bibliofilský tisk, velmi dobrý stav, 20 x 14  
 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

RIMBAUD ARTHUR (1854-1891) 
francouzský prokletý básník, jeho poezie byla podnětem pro následující básnické generace (Malá čs. encyklopedie) 
 
TICHÝ FRANTIŠEK (1896-1961) 
vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 20. století, studium 
na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké zastoupení 
v Národní galerii i v řadě světových galerií, Zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném malíři, např. 
monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

265   Seifert Jaroslav - Strnadel Antonín    
"Romance o víně"  ..................................................................................................................................................................  600 Kč  
jako soukromý tisk vydal Václav Kotek ve Znojmě, původními čtyřbarevnými litografiemi vyzdobil Antonín Strnadel, náklad 200 
kusů, náš má číslo 55, podepsán nositelem Nobelovy ceny Seifertem i Strnadelem, výborný stav, 21 x 13,5  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

SEIFERT JAROSLAV (1901-1986) 
český básník, působil jako redaktor v novinách i časopisech, patřil k zakládajícím členům Devětsilu, národní umělec, 
v roce 1984 se stal nositelem Nobelovy ceny (Malá čs. encyklopedie) 
 

STRNADEL ANTONÍN (1910-1975) 
malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, narodil se v Trojanovicích pod Radhoštěm, studoval na UMPRUM 
v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. Švabinského, věnoval se rovněž typografii, animovanému filmu, návrhu 
poštovních známek, absolvoval výstavy doma i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské salony, již v roce 1937 obdržel 
Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

266   Longos - Mašek Václav    
"Dafnis a Chloe, Čtyři knihy pastýřských příběhů Dafnida a Chloe" .......................................................  1 500 Kč  
bibliofilie, rytinami na kamenu vyzdobil Václav Mašek, vytiskl Karel Kryl v Kroměříži roku 1947 jako osmý svazek sbírky Ráj 
knihomolů ve 301 číslovaných výtiscích, náš má číslo 108 a suchou pečeť, 114 stran, přednostní výtisk, výborný stav, 25 x 16  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

MAŠEK VÁCLAV (1893-1973) 
grafik, ilustrátor, studoval na UMPRUM a AVU v Praze, byl členem SČUG Hollar, v letech 1945-1950 jeho předsedou, 
byl ovlivněn kubismem, V.H. Brunnerem a studiem staré i současné grafiky v Paříži, řada monografií o autorovi  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

267   Seifert Jaroslav   (1901-1986) 
"Ruka a plamen"  .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
bibliofilie, litografiemi vyzdobil Bohumil Krátký, v roce 1943 vysadil Josef Hašek jako 1. svazek své edice Vltava v celkovém 
počtu 200 výtisků na ručním papíře, náš výtisk číslo 127, podepsáno Seifertem i výtvarníkem Krátkým, dedikace Parmovi 
24.8.1949, 22 x 15,5  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

Seifert Jaroslav  český básník, působil jako redaktor v novinách i časopisech, patřil k zakládajícím členům Devětsilu, 
národní umělec, v roce 1984 se stal nositelem Nobelovy ceny (Malá čs. encyklopedie) 

    
    
    

268   Valja Jiří - Kopta Petr - Sivko Václav - Herčík Josef    
"Sluneční prudké pochodně"  ............................................................................................................................................  300 Kč  
verše afrických básníků přeložili Jiří Valja a Petr Kopta, ilustroval Václav Sivko, rytiny vyryl Josef Herčík, náklad 2000 výtisků, 
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vydala Mladá fronta v Praze 1961 jako svůj novoroční tisk, výborný stav, 27,5 x 17  
Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 

  

HERČÍK JOSEF (1922-1999) 
ilustrátor, grafik, rytec, heraldik, bibliofil, vyučen kovorytcem, mimořádný žák V. Pukla na AVU Praha, ilustroval řadu 
knížek naučné literatury, zejména pro děti a mládež a řadu titulů dobrodružné literatury, vyryl více než 500 poštovních 
známek podle cizích i vlastních námětů (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
 
KOPTA PETR (1927–1983) 
básník, překladatel, textař a signatář Charty 77, syn spisovatele, dramatika, básníka, legionáře Josefa Kopty (1984- 1962), 
bratr známého českého textaře Pavla Kopty, studoval na FF UK, při prověrkách v roce 1949 ze studia vyloučen, v roce 
1952 za úmysl opustit nelegálně republiku odsouzen na šest let do vězení. V letech 1956–1970 pracoval jako překladatel 
z povolání, poté jako čerpač u Stavební geologie. Přebásnil básně Huga, Apollinaira, Verlaina, Musseta a další. Z jeho 
vlastní tvorby vyšly pouze některé básně časopisecky v šedesátých letech. V roce 2001 byla vydána kniha Levný nájem – 
řetězy zdarma se souborem jeho veršů, výběr jeho poezie z pozůstalosti otiskla Revolver Revue č. 24/1993 
(http://www.revolverrevue.cz, http://www.databazeknih.cz) 
 
SIVKO VÁCLAV(1923-1974) 
malíř, grafik, scénograf, studoval na Státní grafické škole v Praze a na UMPRUM v Praze, byl zaměstnán u Josefa Sudka 
jako asistent, pracoval v redakcích různých časopisů, ve výtvarné redakci nakladatelství Mladá fronta a v nakladatelství 
Albatros, řada výstav (Slovník Chagall) 
 
VALJA JIŘÍ (1914-1967) 
absolvent studia práv na UK Praha 1938, 1944 totálně nasazen, po válce pracovník na ministerstvu informací, novinový 
redaktor, od roku 1956 výhradně překladatel a spisovatel, překládal z angličtiny, ruštiny, francouzštiny, autor básnických 
sbírek, psychologických románů, rozhlasových dramatizací. Jiřímu Valjovi je věnován prostor v souhrnu studií a kritik 
o významných představitelích české literatury - FUČÍK, Bedřich: Kritické příležitosti, Praha,Triáda, 2002 
(http://cs.wikipedia.org, http://www.mlp.cz - stránky Městské knihovny v Praze) 

    
    
    

269   Seifert Jaroslav a další - Mrkvička Otakar    
"Horovi k padesátinám"  .....................................................................................................................................................  150 Kč  
verše Kamila Bednáře, Františka Halase, Svatopluka Kadlece, Jaroslava Seiferta a Fráni Šrámka, grafika Otakara Mrkvičky, vydal 
Kmen Praha 1941, velmi dobrý stav, 21,5 x 14  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

SEIFERT JAROSLAV (1901-1986) 
český básník, působil jako redaktor v novinách i časopisech, patřil k zakládajícím členům Devětsilu, národní umělec, 
v roce 1984 se stal nositelem Nobelovy ceny (Malá čs. encyklopedie) 
 
MRKVIČKA OTAKAR (1898-1957) 
malíř, kreslíř, ilustrátor, novinář, scénograf, studium na UPŠ Praha u Dítěte a Brunnera, dále na akademii v Praze 
u Loukoty (ve Slovníku Chagall dlouhý popis jeho činnosti, výčet výstav, seznam literatury, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

270   Skarlant Petr - Velčovský Josef    
"Mosty a náměstí"  .................................................................................................................................................................  150 Kč  
vydala Mladá fronta, Praha 1987, bohatě ilustrováno Josefem Velčovským, první vydání, 2000 výtisků, výborný stav, 27,5 x 15  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

SKARLANT PETR (1939-) 
český básník a prozaik, autor milostné lyriky, veršů opěvujících lásku k domovu a zachycujících dojmy z cest  
(Malá čs. encyklopedie) 
 
VELČOVSKÝ JOSEF (1945-) 
malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen ve Václavovicích u Frýdku, studoval ateliér monumentální malby u profesora 
K. Součka na AVU v Praze a u S.W. Heytera v Atelieru 13 v Paříži, byl na stáži v Bretagni a Provenci, věnuje se volné 
grafice, kresbě, knižní a časopisecké ilustraci a malbě (Slovník Chagall) 

    
    
    

271   Hello Arnošt - Florian Josef    
Kniha - bibliofilie "Misky váhy"  .....................................................................................................................................  450 Kč  
napsal Arnošt Hello, přeložil Josef Florian, vydáno 1932 ve Staré Říši na Moravě, vytištěno 100 exemplářů na anglickém papíře, 
340 stran, náš výtisk má číslo 46, polokožená vazba, luxusní stav, 19 x 12,5  

Pochází z knihovny pana Floriana ze Staré Říše 
  

HELLO ERNEST (1828-1885) 
francouzský filosof a esejista, od dětství trpěl neduživostí, což mělo vliv na jeho melancholičnost i v dospělém věku, 
naopak vynikal vysokým intelektem. Původně zamýšlel pokračovat v soudnictví jako jeho otec - člen rady kasačního 
soudu v Paříži, nakonec studoval teologii. V roce 1857 se oženil a spolu s Georges Seigneurem založil časopis "Le Croisé", 
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po dvou letech se se společníkem rozešel, potom přispíval do velkých časopisů (Francie, Německo, USA), napsal několik 
knih (http://www.newadvent.org/cathen/16044b.htm) 
 
V digitalizované databázi DEPOZITUM Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy lze nahlédnout do článků tohoto 
autora publikovaných v letech 1897-1904 v časopise ŽIVOT, v několika případech byl překladatelem Josef Florian 
(http://depozitum.cz/ 
 
JOSEF FLORIAN  (1873–1941) 
katolicky orientovaný myslitel, literát, vydavatel, překladatel z francouzštiny a angličtiny, studoval nejdříve na české 
technice, potom přešel na filozofickou fakultu pražské univerzity, učil v Náchodě, vrátil se do rodné Staré Říše. Vydával 
díla středověkých i novodobých myslitelů, teologickou, nábožensko-esejistickou, filosofickou i vědeckou literaturu 
a beletrii. Seznamoval české čtenáře s novými domácími a zahraničními autory. Dlouholetým spolupracovníkem byl 
Bohuslav Reynek, přátelství ho pojilo s francouzským malířem Georgesem Rouaultem 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Florian) 

    
    
    

272   Unger J. Carl - Blanschke J.    
Kniha - starý tisk "Gedichte"  ...........................................................................................................................................  800 Kč  
napsal J. Carl Unger, Wien 1797, doplněno dvěma mědirytinami od J. Blaschkeho, 78 stran, polokožená vazba, 15,5 x 9,5  
    
    
    

273   Hello Arnošt - Florian Josef    
Kniha - bibliofilie " Člověk - Život"  ...............................................................................................................................  250 Kč  
napsal Arnošt Hello, přeložil Josef Florian, vyšlo jako 119 svazek DOBRÉHO DÍLA, vytištěno 400 výtisků, náš má číslo 176, 
vytiskl Vokolek v Pardubicích pro Starou Říši na Moravě, 172 stran, plátěná vazba, velmi dobrý stav, 20 x 12,5  

Pochází z knihovny pana Floriana ze Staré Říše 
  

HELLO ERNEST (1828-1885) 
francouzský filosof a esejista, od dětství trpěl neduživostí, což mělo vliv na jeho melancholičnost i v dospělém věku, 
naopak vynikal vysokým intelektem. Původně zamýšlel pokračovat v soudnictví jako jeho otec - člen rady kasačního 
soudu v Paříži, nakonec studoval teologii. V roce 1857 se oženil a spolu s Georges Seigneurem založil časopis "Le Croisé", 
po dvou letech se se společníkem rozešel, potom přispíval do velkých časopisů (Francie, Německo, USA), napsal několik 
knih (http://www.newadvent.org/cathen/16044b.htm) 
 
V digitalizované databázi DEPOZITUM Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy lze nahlédnout do článků tohoto 
autora publikovaných v letech 1897-1904 v časopise ŽIVOT, v několika případech byl překladatelem Josef Florian 
(http://depozitum.cz/ 
 
JOSEF FLORIAN  (1873–1941) 
katolicky orientovaný myslitel, literát, vydavatel, překladatel z francouzštiny a angličtiny, studoval nejdříve na české 
technice, potom přešel na filozofickou fakultu pražské univerzity, učil v Náchodě, vrátil se do rodné Staré Říše. Vydával 
díla středověkých i novodobých myslitelů, teologickou, nábožensko-esejistickou, filosofickou i vědeckou literaturu 
a beletrii. Seznamoval české čtenáře s novými domácími a zahraničními autory. Dlouholetým spolupracovníkem byl 
Bohuslav Reynek, přátelství ho pojilo s francouzským malířem Georgesem Rouaultem 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Florian) 

    
    
    

274   Jörgensen Johannes    
Kniha "Pout do Svaté Země "  ..........................................................................................................................................  450 Kč  
napsal Johannes Jörgensen, vyšlo u Ladislava Kunčíře v Praze 1928, 228 stran, 21 x 13,5  

Pochází z knihovny pana Floriana ze Staré Říše 
    
    
    

275  Šperkovnice s dvojitým otvíráním ..................................................................................................................  29 000 Kč  
dřevěný korpus bohatě zdobený intarzií kostí a kresbou, vše motiv slonů v přírodě, ve víku zrcadlo, minulé století, uloženo 
v kovové schráně, luxusní provedení, výška 33cm, délka 50cm, šířka 35cm  
    
    
    

276   Talíř nástěnný ozdobný i servírovací ..............................................................................................................  1 200 Kč  
keramika lidová, bohatě barevně ručně malovaná motivem ptáčků a stylizovaným dekorem, průměr 30 cm  
    
    
    

277  Fotoalbum s mechanickým hracím strojkem ...................................................................................................  900 Kč  
vazba v hnědé kůži, strojek zabudovaný do přední desky, vyrobil TOMAS 1962, luxusní výrobek i stav - čisté, nepoužité, 38 x 28,5  
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278   Tichý František - Volavka Vojtěch    
Kniha "František Tichý, kresby"  ...................................................................................................................................  750 Kč  
monografie od Vojtěcha Volavky, vydal ODEON, Praha 1968, nepostradatelná příručka pro sběratele prací F. Tichého, 80 stran, 
64 celostránkových barevných i černobílých vyobrazení, velmi dobrý stav, 31 x 24  
  

TICHÝ FRANTIŠEK (1896-1961) 
vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 20. století, studium 
na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké zastoupení 
v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném malíři, např. 
monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

279   Baierlein Josef    
Kniha "Katholisches Andachts - Buch" ...................................................................................................................  3 500 Kč  
od Josefa Baierleina, 928 stran textů v němčině, nespočet barevných i černobílých ilustrací, převažují celostránkové černobílé 
rytiny, schváleno ve Würzburgu, vydáno ve Vídni 1909, stav dobrý, zpevňovaná vazba,, zpracování podle "Obrazů ze života 
svatých" od P. Theodora Stabella ze Salzburgu přináší na každý den v roce životopis příslušného svatého a další texty včetně poezie 
32 x 25  

Pochází ze sbírky pana Floriana ze Staré Říše 
    
    
    

280   Vogelweide Walter von -Strnadel Antonín    
"Ve službách paní" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
bibliofilie, výbor z Waltera von der Vogelweide a jiných dvorských pěvců, čtrnácti barevnými originálními litografiemi vyzdobil 
Antonín Strnadel, druhý svazek sbírky Ráj knihomilů, vytištěno na holandském ručním papíře Pannekoek v počtu 301 výtisků, 
podepsaným Antonínem Strnadelem, náš má č. 108 a byl vytištěn pro pana Pavla Parmu, vyšlo v srpnu 1941, skvělá bibliofilie 
29,5 x 21  

Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
  

STRNADEL ANTONÍN (1910-1975) 
malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, narodil se v Trojanovicích pod Radhoštěm, studoval na UMPRUM 
v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. Švabinského, věnoval se rovněž typografii, animovanému filmu, návrhu 
poštovních známek, absolvoval výstavy doma i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské salony, již v roce 1937 obdržel 
Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
  
 
 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 281 - 337 

   

281   neurčeno    
"Dostavník v krajin ě"  .......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kresba uhlem a akvarelem, signováno, datováno 49, kvalitní sbírková práce, ve výřezu 40 x 32 (42 x 34)  
    
    
    

282   Ullrych Bohumil   (1893-1948) 
"Čejetice - U pumpy" ........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej - tempera, signováno, datováno 1940, vzadu text a razítko "Výstava v Pošově galerii", kvalitní práce kvalitního 
malíře, 55 x 70 (74 x 89)  
  

Ullrych Bohumil  malíř krajinář a figuralista, narozen ve Velkém Boru u Horažďovic, řada výstav (Toman) 
    
    
    

283   monogramista    
"Na kraji Benátek"  ............................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na lepence, signováno monogramem, zlacený, ručně řezaný rám francouzského typu, 39 x 50 (54 x 64)  
    
    
    

284   neurčeno    
"Exoti čtí ptáci na kvetoucí větvičce" .........................................................................................................................  5 800 Kč  
barevný japonský dřevořez a kvaš, signováno, 19. století, skvělý sběratelský a muzeální kus, 35 x 18 (36,5 x 20)  
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285   nesignováno    
"Dívka sedící ve světnici"  ................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, kolem roku 1930, bezesporně práce výborného malíře z výborného období tvorby, 37,5 x 27 (50 x 39)  
    
    
    

286   Dračka Jaroslav   (1923-) 
"Krajina v cihlov ě červené" ..............................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně lepeném na tvrzené lepence, signováno, datováno 1974, 34 x 50 (43 x 58)  

Pochází z velké moravské sbírky 
  

Dračka Jaroslav  malíř, studoval soukromě, člen Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, výstavy 
1952 - Karlovy Vary, 1960, 1961 a 1962 - Brno, 1971 - 75 - Zlín, 1990 - Salon Luhačovice, 1991 - Napajedla, atd. 
(Slovník Chagall) 

    
    
    

287   nesignováno    
"P ředjaří na kraji vesnice".............................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na malířské lepence se strukturou plátna, nedatováno, kolem poloviny minulého století, profesionální práce podle práce 
Blažíčka, 35 x 44 (45 x 54)  

Pochází z velké moravské sbírky 
    
    
    

288   nesignováno    
"Mladý muž s širokým límcem"  ...................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, patrně 18. století, na několika místech drobnější restaurovatelná poškození, 
cenově skvělá nabídka, 40,5 x 35,5 (35 x 48,5)  
    
    
    

289   neurčeno    
"Kozy na pastvě"  ................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno nepřečteno, nedatováno, kvalitní komorní práce, 21 x 26 (29,5 x 35,5)  
    
    
    

290   Slavíček Antonín   (1870-1910) 
"Lesní tůň"  ........................................................................................................................................................................  450 000 Kč  
olej na lepence, signováno vlevo dole, nedatováno, dle laboratorního rozboru paní Dorothei Pechové, "… výskyt pigmentů 
oprávněných zařadit dílo do tvorby Antonína Slavíčka, nebyl identifikován žádný ze současných syntetických pigmentů…“, 
V posudku soudního znalce PhDr. Jana Štibra je konstatováno, že se jedná o práci Antonína Slavíčka a zařazuje ji do let 1895-
1898, zároveň stanovuje soudně znaleckou cenu částkou 650 000 Kč 
41 x 32  
 

Slavíček Antonín  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) 

 

 Obraz byl vystaven ke shlédnutí v Mánesu v Praze ve dnech 11-15 listopadu 
Kupci bude ponechána patnácti denní lhůta na konzultaci se svým znalcem 

 
    
    

291   Vernet - Schroeder    
"Rybá ř na břehu"  ...............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
rytina na ručním papíře, ryl Schroeder, podle malby Verneta, značeno v desce, papír značen slepotiskem, 19. století, vzadu text 
Galerie Hořejš v Praze z roku 1946, širší dubový rám, 36 x 51 (45 x 61)  
    
    
    

292   Hoplíček František   (1890-1946) 
"Orání ko ňmi"  .....................................................................................................................................................................  8 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, výborná práce významného a málo frekventovaného malíře, vzadu 
dedikace, 35 x 43 (48 x 56)  
  

Hoplíček František  malíř a grafik v Olomouci, studia na akademii v Praze u prof. Bukovace a Ottenfelda, studijní pobyty 
ve Vídni a Antverpách, v Olomouci založil vlastní malířskou školu, vystavoval na světové Olympiádě v Los Angeles, řada 
dalších výstav doma i v cizině (Toman) 
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293   neurčeno    
"Divoké husy a slunce" .....................................................................................................................................................  5 400 Kč  
barevný japonský dřevořez a kvaš, signováno, 19. století, skvělý sběratelský a muzeální kus, 35 x 18 (36,5 x 20)  
    
    
    

294   Knüpfer Beneš   (1844-1910) 
"Ležící mužský akt"  ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba, značeno vzadu štítkem z výstavy v Topičově galerii v roce 1936, nedatováno, 29 x 40 (35 x 46,5)  
  

Knüpfer Beneš  Benedikt, Julius, žák pražské a mnichovské akademie, světově proslulý malíř moří, zastoupen v galeriích 
po celé Evropě, člen Akademie věd, získal medaile v Římě, Mnichově, Berlíně, Praze, od roku 1879 žil a tvořil v Římě, v 
roce 1910 utonul v moři, dlouhou řadu let patří k našim tržně nejdražším malířům (Toman) 

    
    
    

295   monogramista KF    
"Vojenská hlídka na koni" ..............................................................................................................................................  8 900 Kč  
olej na lepence, signováno monogramem, datováno 1950, 34 x 25 (48,5 x 39)  
    
    
    

296   Beck Vladimír   (1897-) 
"Bohatá kytice ve váze" ...................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, velká, velmi pracná kytice, reprezentativní obraz, 100 x 85,5 (120 x 103)  

Pochází z velké moravské sbírky 
  

Beck Vladimír  malíř a kreslíř, narozen v Kroměříži, vystavoval s kroměřížskými výtvarníky, pořádal kurzy kreslení pro 
učitele (Toman) 

    
    
    

297   neurčeno    
"V hospodě u piva"  .........................................................................................................................................................  15 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1990, kvalitní malířský projev vycházející z Baucha, 60,5 x 80,5 (75 x 97)  
    
    
    

298   Sivko Václav   (1923-1974) 
"Tajemná noc"  ........................................................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovská barevná komorní litografie na ručním značeném papíře, signováno, datováno 1971, číslováno 47/200, nerámováno, 
volný list, 21 x 13  
  

Sivko Václav  malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, narozen v Praze, studoval u profesora Tröstera na UMPRUM v Praze, 
byl zaměstnán u Josefa Sudka jako asistent, pracoval v redakcích různých časopisů (Slovník Chagall) 

    
    
    

299    "Synagoga" .............................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na dřevěné desce, nesignováno, 19. století, 24 x 29,5 (35 x 41)  
    
    
    

300   Dominguez Oscar   (1906-1958) 
"Zátiší s býčí hlavou a lílií"  .......................................................................................................................................  390 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1947, 50,5 x 71 (64 x 87)  
  

Dominguez Oscar  slavný španělský malíř, který koncem čtyřicátých let navštívil se skupinou dalších španělských umělců 
ČSR, z té doby je i nabízený obraz. Práce DOMINGUEZE dosahují na světovém trhu vysokých cen, v malbách se 
pohybují podle ADEC 2004 až do 320.000 eur 

    
  
   

301   Orlík Emil   (1870-1932) 
"Dáma v klobouku"  ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno London 1898, volný list, 10 x 7,3  
  

Orlík Emil  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, zemřel v Berlíně, studoval na mnichovské akademii v malířské škole 
Lindenschmidtově a grafické J.L. Raaba, od roku 1905 byl profesorem berlínské Umělecko průmyslové školy, v Praze se 
naučil litografii, v Mnichově barevný dřevoryt v Anglii pastelu, 1900 odjíždí do Japonska, v roce 1927 mu byla nabídnuta 
profesura na pražské akademii, patřil k průkopníkům plakátu (Toman) 
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302   Vondráček J.    
"Zimní lesní scenérie se srnami a vyjetými kolejemi"  ........................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1918, 72 x 99 (87,5 x 116)  
    
    
    

303   Van Loo    
"Studie muže v turbanu"  .................................................................................................................................................  3 500 Kč  
litografie, tužkou uvedeno jméno autora předlohy, oválné razítko E.G., 19. století, volný list na tuhém kartonu, nerámováno 
41 x 25,6  
    
    
    

304   Van Loo    
"Studie muže v helmě s tyčí" ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
litografie, tužkou uvedeno jméno autora předlohy, oválné razítko E.G., 19. století, volný list na tuhém kartonu, vzadu razítko 
rámařství Encadrever Ch. Hemonel, 24 Rue Antoinette Montmartre, nerámováno, 41 x 25,6  
    
    
    

305   Van Loo    
"Studie muže v helmě" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
litografie, tužkou uvedeno jméno autora předlohy, oválné razítko E.G., 19. století, volný list na tuhém kartonu, vzadu razítko 
rámařství Encadrever Ch. Hemonel, 24 Rue Antoinette Montmartre, nerámováno, 41 x 25,6  
    
    
    

306   Müller    
"Zákoutí s vchodem do domu" .....................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1939, 25 x 31 (35,5 x 41)  
    
    
    

307   neurčeno    
"Alpská krajina"  .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, přelom 19. a 20. století, 30 x 24,5 (37 x 30,5)  
    
    
    

308   Schüller Otta   (1886-) 
"Husopaska u potoka za vesnicí" ................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 28 x 35 (34 x 42,5)  
  

Schüller Otta  malíř, narozen v Praze Smíchově, žák malířské Akademie v Mnichově, absolvoval delší studijní pobyt 
ve Florencii a Římě, byl krajinářem a malířem zvířat (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

309   Jelínek Rudolf   (1880-1950) 
"Kytice aster ve váze" .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1938, 23 x 20 (37 x 32,5)  
  

Jelínek Rudolf  malíř samouk v Brně, maloval Brno a okolí z různých pohledů, maloval i podobizny  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

310   neurčeno    
"Portrét myslivce"  ..............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
pastel, signováno, kolem poloviny minulého století, 50 x 35,5 (60 x 47)  
    
    
    

311   Bič František   (1925-1992) 
"Zahrada u řeky"  ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1958, paspartováno, 27,5 x 37,5 (47,5 x 61,2)  
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Bič František  malíř, grafik, sochař, studia na SUPŠ v Brně u F. Myslivce, Lichtága, Süssera, Langera, vystavoval od roku 
1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze (Slovník Chagall) 

    
    
    

312   Obrovský Jakub   (1882-1949) 
"Toaleta" .................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1943, opatřeno slepotiskovým razítkem SVUM Hodonín, 36 x 25,5 (56,2 x 43,5)  
  

Obrovský Jakub  významný malíř, grafik a sochař první poloviny 20. století, narozen v Bystrci u Brna, žák a později 
profesor na pražské akademii a rektor akademie, člen JUV, SVUM, člen Societé Nationale des Beaux Arts v Paříži, 
vynikající český malíř, zastoupen v Národní galerii, podílel se na výzdobě Obecního domu i řady bank  
(v Tomanovi čtyři celostránkové sloupce, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

313   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Práce na poli"  .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kresba barevnými pastelkami, signováno, kolem poloviny minulého století, 35 x 49 (40,5 x 55)  
  

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) 

    
    
    

314   nesignováno    
"Lužní les" .................................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na plátně, kolem poloviny minulého století, 40 x 57,5  
    
    
    

315   Skála    
"Temná krajina s řekou"  .................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na překližce, signováno, druhá polovina minulého století, 40 x 60 (51 x 71)  
    
    
    

316   neurčeno    
"Krajina s pla ňkovým plotem"  .....................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, první polovina minulého století, 49 x 61 (58 x 69)  
    
    
    

317   Kejst Jiří    
"P řístav u Mánesa" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1973, vzadu název malovaného místa a věnování: Svému příteli a šéfovi Jirka 
37 x 56 (47 x 65,5)  
    
    
    

318   neurčeno    
"Portrét sedící černovlásky"  ..........................................................................................................................................  1 200 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1954, 40 x 25,5 (54 x 39,5)  
    
    
    

319   Paroubek Jan   (1877-1962) 
"M ěstská ulička s pohledem na věž - Milošovi"  .......................................................................................................  900 Kč  
akvarel, signováno, vzadu datováno Vánoce 1945, 36 x 29 (50,5 x 42)  
  

Paroubek Jan  malíř krajin a grafik, malbu a grafiku studoval soukromě u K. Wellnera a F. Bílka, ředitel městské školy v Domažlicích, 
inspiraci čerpal převážně ze starobylých Domažlic, z Chodska a přírody podčerchovské, některé jeho práce byly vydány tiskem jako 
pohlednice (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

320   Sengner (?)    
"Mo řské útesy" ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
pastel, signováno, první polovina minulého století, 33 x 35 (43 x 45)  
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321   Herman    
"V m ěšťanském pokoji" ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, konec 19. století, 20 x 30 (28 x 37)  
    
    
    

322   neurčeno    
"Kytice macešek ve váze" ...................................................................................................................................................  600 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1.6.1923, 27 x 18,5 (40 x 30,5)  
    
    
    

323   Drašký I.    
"Na poli po žních"  ..............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
tempera na kartonu, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 28 x 40,5 (48 x 59,5)  
    
    
    

324   Kucz P.    
"Zimní nálada"  .......................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1945, 26 x 33 (49 x 56)  
    
    
    

325   Záleský František   (1901-) 
"Cesta v poli"  ...........................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na překližce, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 28 x 35,5 (40,5 x 48,5)  
  

Záleský František  malíř, narozen v Drahanovicích u Olomouce, studoval soukromě u profesora Orbána v Budapešti, 
vystavoval na Slovensku, Užhorodě, Mukačevu a jinde, většinou maloval krajiny z Tater a Podkarpatské Rusi (Toman) 

    
    
    

326   nesignováno    
"Kostelí ček pod horami"  ....................................................................................................................................................  700 Kč  
akvarel na kartonu, přelom 19. a 20. století, nerámováno, 24,4 x 34,2  
    
    
    

327   nesignováno    
"Stromy na pobřeží".............................................................................................................................................................  700 Kč  
akvarel na kartonu, přelom 19. a 20. století, nerámováno, 15,4 x 24  
    
    
    

328   Procházka Antonín   (1882-1945) 
"Ex libris Mojmír Helcelet"  ..............................................................................................................................................  700 Kč  
reprodukce leptu, nesignováno, volný list, 23,4 x 15  
  

Procházka Antonín  studia na UPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení 
v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav 
českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob 
uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný (Toman) 

    
    
    

329   Bachmann Hohmann    
"Bitva u slatiny"  .....................................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno v desce, opatřeno slepotiskovým razítkem Kunsthand bei L.T. Neumann in Wien, datováno v desce 
1849, volný list, poškozeno, 28,5 x 42  
    
    
    

330   Kellner Joh    
"DER WEINACHTEN KORB - Váno ční košík"  ....................................................................................................  300 Kč  
měditisk, nesignováno, v levém dolním rohu značeno Joh. Kellner fecit - práce blíže neurčeného autora zobrazující zátiší s jablky, 
hruškou, ořechy, 19. století, volný list, 35 x 44 
 Na stole leží vedle košíku rozlousknutý ořech plný jádrem a jablko rozkrojené podélně - také vánoční zvyk ? 
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331   nesignováno    
"Dva stromy"  ...........................................................................................................................................................................  300 Kč  
litografie, druhá polovina 19. století, volný list, poškozeno, 36,5 x 55  
    
    
    

332   Mednyánszky László   (1852-1919) 
"Horská krajina"  .............................................................................................................................................................  69 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, přelom 18. a 19. století, 23 x 34 (42 x 51,5)  
  

Mednyánszky László  MEDŇANSKÝ LADISLAV, slovensko-maďarský malíř, baron, narodil se v Beckově, v roce 1861 
se rodina přestěhovala do Strážek na zámek dědečka z matčiny strany (v blízkosti Spišské Belé), malířství studoval 
soukromě u rakouského malíře Thomase Endera, pokračoval na akademiích v Mnichově a Paříži. Po smrti profesora Pilse 
v roce 1875 školu opustil a maloval na Montmartru. Střídavě pak pobýval v Beckově, Strážkách, Budapešti, Vídni, Paříži, 
navštívil Szolnok a Itálii. Po vypuknutí první světové války se stal válečným dopisovatelem, válečné rány přijel léčit v roce 
1918 do Strážkova, následkem chatrného zdraví zemřel ve Vídni 1919. V roce 1877 vystavoval na pařížském Saloně, po 
dobu života se pravidelně účastnil kolektivních výstav v budapešťském Mucsárnoku, v průběhu minulého století se 
uskutečnilo několik souborných výstav v Bratislavě, řada výstav se uskutečnila v Budapešti. Část rozsáhlého díla z 
dědictví autorovy neteře Margity Czóbel obdržela Slovenská národní galerie v roce 1972, v roce 1990 otevřela stálou 
výstavu jeho prací v rekonstruovaném zámku ve Strážkách 
(In:http://en.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Medny%C3%A1nszky http://www.artbohemia.cz ) 

    
    
    

333   neurčeno    
"Obilné lány pod žhavým sluncem" ...........................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na překližce, signováno, druhá polovina minulého století, 38,5 x 49,5 (50,5 x 62,5)  
    
    
    

334   nesignováno    
"Staroměstská Mostecká věž v Praze" ......................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie ručně kolorovaná, konec 19. století, ve spodní části poškozeno vlhkem, 40 x 26,7 (50 x 34,5)  
    
    
    

335   Holárek Emil   (1867-1919) 
"Bitva u Ústí nad Labem"  ..........................................................................................................................................  150 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1895, skvělá práce malíře, jehož práce se na trhu vyskytují velmi vzácně, 
vzadu uveden název, 55 x 75 (76 x 95,5)  
  

Holárek Emil  malíř a grafik, narozen v Lounech, studoval na pražské akademii u profesora Pirnera, dále studoval šest let 
v Mnichově a pak se opět vrátil na pražskou akademii (Toman) 

    
    
    

336   nesignováno    
"Zimní nálada u větrného mlýnu"  ...........................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, druhá polovina minulého století, 59 x 80 (79,5 x 100)  
    
    
    

337   Sekora Ondřej   (1899-1967) 
"Plameňák"  ............................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1943, 66 x 35,5 (74 x 44,5)  
  

Sekora Ondřej  malíř, grafik, ilustrátor, publicista, spisovatel, narozen v Brně, studoval soukromě kresbu u profesora 
A. Hofbauera na UMPRUM v Praze a techniku leptu u V. Rytíře, působil jako grafik a ilustrátor, přispíval do řady novin 
a časopisů, výtvarně těžil z kubistické zkratky a heraldické kresby (Slovník Chagall) 


