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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 68. aukci v Brně 
 

21. února 2010 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Bajka o potravinovém řetězci 
 

Bohužel, do této bajky byli ochotni vstoupit pouze ti (mimo DDT, PCB atd.), kteří chtěli být na úplném 
konci, a nikdo (mimo DDT, PCB atd.), kdo by chtěl být na začátku nebo uvnitř řetězce. Proto se pro nedostatek 
vhodných účastníků tato bajka ruší 
 
 
 
 
 

31 Krvavá reklamní bajka 
 

Chviličku před přistáním vypnul komár bzučení a klouzavým letem dosedl. Prošel se po kůži, odborně 
prozkoumal terén, zapíchl a začal nasávat. Blažeností se mu osy očí rozešly do pravého úhlu. A tu náhle… 

A tu náhle mu bulvy vystoupily z důlků. 
 „Ten chlap…“ zaječel komár, „ten chlap mi pije krev! Co to je?!“ 
Scvrklý, naprosto bez krve sesul se na hromadu jiných scvrklých. 
Chlap se křivě usmál, jeho dlouhé špičáky byly krvavé jako dějiny. 
 

Reklama: Sužuje vás havěť? Pořiďte si Draculu! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
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 
 
Do aukce jsou prozatím zařazeny 294 položky v cenách od 100 Kč do 690 000 Kč. V obrazové části je poslední 
velký soubor šedesáti obrazů různých technik ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukav-
ského, z nichž cca padesát nebylo dosud nabízeno. Jsou v cenách od 100 do 3 500 Kč, jejich průměrná cena se 
pohybuje okolo 600 Kč, přičemž jde o řadu slavných malířů jako Josef Říha, Ludmila Jandová, Josef Herčík, 
Otakar Štembera, Stanislav Weigel, Zdeňka Burgetová, František Emler, Josef Liesler, Jan Konůpek, Miloš Ne-
svadba, Jaroslav Šváb a řada dalších. Skvělá příležitost pořídit si umělecké dílo a zároveň vzpomínku 
na nezapomenutelného herce. 
 
• Nejdražší položkou aukce je olejová tempera na lepence „Bárky v noci“ Jana Zrzavého. K obrazu je rozbor 

barev od Dr. Pechové, při velikosti 34 x 44cm bude obraz nabízen za 690 000 Kč. „Breta ňský motiv“ , další 
práce Jana Zrzavého - kresba tužkou velikosti 10,5 x 15,5cm, bude nabízen za 50 000 Kč. 

• Olej na dřevěné desce velikosti 30 x 33cm "Dva oranžové balony a korzující dvojice" Kamila Lhotáka 
z roku 1941 s posudkem PhDr. Jiřího Hlušičky bude vyvolávána za 420 000 Kč. 

• Lavírovaná kresba tuší a akvarelem „Zátiší“ od Emila Filly  ve velikosti 27 x 21cm , opatřena posudkem, 
je za 210 000 Kč. 

• Mistrovský olej na plátně Gustava Macouna „Dolné Ružbachy – Před bouří“  ve velikosti 77 x 92cm bude 
vyvoláván za 185 000 Kč. 

• Kresba Antonína Procházky „Hlava ženy“ 
z roku 1913 s posudkem PhDr. Jiřího Hlu-
šičky je za 110 000 Kč. 

• Mimořádný olej na plátně „Klidné linie 
v agresivních prostředích“ 110 x 130cm 
od Miroslava Göttlicha  patří mezi skvosty 
českého moderního umění počátku 21. století, 
je za 159 000 Kč, olej „Doteky“  44 x 60cm je 
za 49 000 Kč. 

• Olej „Z Vysočiny“ Stanislava Feikla velikos-
ti 70 x 100cm je za 35 000 Kč, včet-
ně luxusního rámu. 

• Olej na plátně „Stádo koní prchající před 
ohněm“  61 x 95cm Josefa Mathausera, opět 
v luxusním rámu, bude za 44 000 Kč. 

• Emil Kotrba  proslul svými pracemi 
z jezdeckého prostředí. Olej na plátně velikosti 
100 x 124cm „Jezdec Gregor na koni Ibra-
him“  z roku 1952 je za 49 000 Kč. Jeho grafi-
ka „V rokokovém salonu“  je za 500 Kč. 

• Zcela zásadní práce Huberta Kovaříka – olej 
na dřevěné desce velikosti 118 x 109cm „Pilí-
ře budoucnosti“ bude rovněž za 49 000 Kč. 
Další jeho olej na plátně „Ko čovníci 
v táboře“ 52 x 70 je za 18 000 Kč. 

• Štětcová malba tuší „Parid ův soud“ velikosti 48 x 31cm je za 68 000 Kč, autorem je Oscar Dominguez. 

• Akvarel – kvaš „Cesta lesem“ velikosti 60 x 46cm od Vincence Beneše v luxusní adjustaci je za 18 000 Kč. 

• Mimořádný olej na plátně „Pod hradem Rábí“ 60 x 100cm v luxusním rámu je prací Aloise Moravce 
a bude za 36 000 Kč, jeho olej „Na pastvě“  50 x 70cm však již pouze za 13 000 Kč. 

• Mistrovský olej „Mo ře – Jadran“ velikosti 50 x 60cm od Josefa Píseckého je za 6 500 Kč, 

• skvělý olej „Velké Leváre“  od Jaromíra Kunce velikosti 50 x 66cm za 18 000 Kč, 
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•  „Zima na Vysočině“  olej – tempera velikosti 35 x 99cm od Františka Emlera za 19 000 Kč, 

• práce Stanislava Ježka olej – tempera „Praha – Mikulášský chrám“  velikosti 66 x 45cm za 19 000 Kč. 

• Mimořádný olej – tempera „Hrad čany a sv. Mikuláš v zimě“  velikosti 45 x 63cm od Jaroslava Šetelíka 
v unikátním rámu bude nabízen jen za 45 000 Kč. 

• Velká štětcová malba tuší Josefa Lady velikosti 26 x 37cm „Na námluvách“  je za 35 000 Kč. 

• Unikátní faksimile „Die Apokalypse 1498“ se 16 velkými celostránkovými dřevořezy velikosti 48 x 33 cm 
od Albrechta Dürera  bude za 6 500 Kč. 

• Jaroslav Róna je zastoupen kombinovanou technikou „Bez názvu“ velikosti 33 x 43cm za 37 000 Kč. 

• Obraz – objekt „Studna ve věži – Střepy snů“ od Toyen – Marie Čermínové je raritou. Tato katalogová 
práce bude nabízena za 16 000 Kč. 

• Významný hnědě-bílý lept Vojt ěcha Preissiga „Dívka v rododendronech“ z roku 1900 je za 39 000 Kč. 

• Barevný pastel „Čtverce a kruhy“ velikosti 28 x 20cm od Václava Boštíka je za 25000 Kč. 

• Olej na plátně velikosti 70 x 100cm „Přístav v Hamburku“  od Rudolfa Guby je za 36 000 Kč. 

• Malba tuší a barvami na hedvábí velikosti 22 x 18cm „Pan Cchaj se chystá napsat báseň“, podle posudku 
Náprstkova muzea je autorem Ting Tan, bude za 1 800 Kč. 

 

Bohatě je zastoupena i neobrazová část aukce. 

 

• Unikátní jsou tři profesionální filmové loutky prezidentů Klause, Obamy a Putina, každá je skvělým 
uměleckým dílem. Hlavy jsou řezby ve dřevě, základy těl tvoří bronzové skelety, každý se šestnácti klouby 
s garancí sto tisíců pohybů bez uvolnění, oblečení je z kvalitní kůže, kovové části jsou ze zlata a stříbra. Kaž-
dá loutka je vysoká 30cm a bude vyvolávána za 85 000 Kč. 

• Kolekce šperků, vesměs práce z období první republiky a Rakousko-Uherska, sestává ze zlatých dámských 
prstenů osazených brilianty, je zde také otvírací medailonek, několik broží a další. 

• Bronzová plastika "Lovecký pes na stopě" od Otto Jarla (1856-1915) je prací slavného sochaře pro císař-
ský dvůr, signováno i značeno císařsko-královskou dílnou KUK - KUNST - ERZGIESSEREI WIEN, výška 
13cm, délka 27cm, hloubka 8,5cm, vyvolávací cena 9 500 Kč. 

• Kuriozitou je dřevěná tenisová raketa v původním napínacím rámu, značeno DONNAY JACKY 
BRICHANT , padesátá léta minulého století, vyvolávací cena 3 900 Kč. 

• Raritou je nedatovaná signovaná řezba v mamutím klu "Odpo čívající Konfucius" (?), čínská práce, veli-
kost výška 11cm, průměr 7 cm, vyvolávací cena 19 000 Kč. 

• Lahůdkou pro sběratele je panenka s porcelánovou hlavou a kloubovým tělem vysoká 70 cm, značená 
P+H (Pollak - Hoffman), výroba v letech 1902 - 1907, tato z roku 1903, vyvolávací cena 12 000 Kč. 

• V aukci je bronzová plastika "Zima" od Josefa Malejovského, práce tohoto autora jsou na trhu velmi vzác-
né, výška 47cm, s vyvolávací cenou 39 000 Kč, 

• dvě velké porcelánové plastiky slavné značky AMPHORA , jedna je "Jezevčík" , výška 17cm, délka 22cm, 
vyvolávací cena 9 500 Kč, druhá "Ležící lvice" , výška 15cm, délka 37cm, vyvolávací cena 12 500 Kč, 

• muzeální terina na nízké noze, Čechy, kolem roku 1830, značeno vtlačovanou značkou DALWITZ , luxusní 
provedení v empírovém stylu, výška s víkem 23cm, šířka 31cm, vyvolávací cena 3 900 Kč. 

• Výjimečně je do aukce zařazena starožitná ložnice ve stylu druhého rokoka přibližně z let 1880 – 1900 
v luxusním provedení, vyvolávací cena celého kompletu je 95 000 Kč. 
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25 Jan Jedlička: Biblický námět  
autorský tisk z roku 1966 

ze sbírky více než 300 obrazů a obrázků národního umělce Radovana Lukavského,  
které byly postupně zařazovány do našich aukčních prodejů. 

 

Touto grafickou prací můžeme autora začlenit mezi autory s díly meditativního charakteru 
v rámci kolekce nabízených.   

Jinou velmi výraznou skupinu tvořila díla malířů Vysočiny  
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 60 

 
1   monogramista KŠ    
"M ůj život v umění"  .............................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem, datováno 1977, paspartováno, nerámováno, 43 x 26  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

2   neurčeno    
"Boubínský prales"  ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
kresba tužkou, signováno, datováno 18.1.1990, vzadu název místa a dedikace: Váženému panu Radovanu Lukavskému s úctou 
věnuje…., 32,5 x 24 (45 x 32,5)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Stejný autor jako u položky 10 "Strom na břehu rybníka," kresba tužkou z roku 1986 
    
    
    

3   Říha Josef   (1920-) 
"Domy u potoka"  ...................................................................................................................................................................  100 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1989, volný list, 12,5 x 9  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Říha Josef  malíř, kreslíř, narozen ve Vídni, studoval ve škole kreslení a malby u profesorů V. Tittelbacha, K. Mináře, 
V. Sychry a J. Baucha v SVU Mánes v Praze a na VŠUP rovněž v Praze, zastoupen ve sbírkách GHMP  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

4   neurčeno    
"Portrét herce Radovana Lukavského" ......................................................................................................................  300 Kč  
tisk fotografie, signováno tužkou na paspartě, datováno 1980, 21,2 x 15  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

5   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Kyti čka ve váze" ..................................................................................................................................................................  200 Kč  
ručně kolorovaný lept, signováno tužkou, datováno 1989, autorský tisk, věnování: Hodně dobrého do dalších let, volný list, 18 x 13  
 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 prof. Müllera a na AVU 
u Silovského a 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) 

    
    
    

6   neurčeno    
"Radnice v Prostějově"  .......................................................................................................................................................  300 Kč  
reprodukce, signováno v desce i tužkou, datováno 1983, volný list, 27,5 x 21  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

7   monogramista    
"Osvěta. Oprava elektrického vedení".........................................................................................................................  300 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem v desce, tužkou na paspartě "Osvěta", druhá polovina minulého století 
volný list, 18,4 x 18  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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8   Fiala Zdeněk   (1917-2004) 
"Zátiší s jablky"  
"Zátiší se džbánem a jablky" ............................................................................................................................................  900 Kč  
dva oleje na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, 19,5 x 26,8 (29,5 x 35,4), 21 x 28 (31,5 x 38)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
Cena za oba kusy 

  

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 jsme se 
setkávali u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 

    
    
    

9   Klee Paul   (1879-1940) 
"Út ěk z celku"  .......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
původně reprodukce z roku 1932 díla "Ein Fetzen Gemeinschaft" Paula Klee, zde reprodukce z roku 1985, v paspartě 
25 x 40,5 (44 x 58,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Klee Paul  švýcarský malíř a grafik, narozen v Münchensse u Bernu, ve své tvorbě byl ovlivněn pařížským uměleckým 
prostředím, vytvořil osobitý styl proniknutý poetismem tvarových a barevných metamorfóz a snových představ  
(Malá čs. encyklopedie) 

    
    
    

10   neurčeno    
"Strom na břehu rybníka" .................................................................................................................................................  900 Kč  
kresba tužkou, signováno, datováno 16/10/86, vzadu dedikace: 9.1.1990 Váženému panu Radovanu Lukavskému, občanu - herci 
pro upomínku na naši "něžnou revoluci", z úcty k jeho účasti v ní věnuje občan (podpis nečitelný), 32 x 24 (54,2 x 44,5)  
 Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Stejný autor jako u položky 2 "Boubínský prales," kresba tužkou z roku 1990 
    
    
    

11   Hanych Rudolf   (1906-1994) 
"Zimní krajina"  ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
tempera, signováno, sedmdesátá léta minulého století, vzadu věnování: R. Lukavskému přátelsky R. Hanych, adjustace v široké 
paspartě, rámováno, 20,5 x 41 (41 x 61)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Hanych Rudolf  malíř, narozen ve Svratce, studoval umělecko - průmyslovou školu v Praze u profesora Hofbauera, dále 
na AVU u profesora Nejedlého, byl malířem krajin, především z Horácka, maloval také květinová zátiší  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

12   neurčeno    
"Kytice červených květů ve váze" ..................................................................................................................................  600 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, volný list, 36,2 x 26,3  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

13   Herčík Josef   (1922-1999) 
"Portrét Václava Hollara" .................................................................................................................................................  500 Kč  
ocelorytina - ruční tisk, signováno v desce i tužkou, datováno 1996, číslováno 54/200, opatřeno slepotiskovým razítkem 
volný list, 12 x 9,2  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Herčík Josef  grafik, rytec, narozen v Uherském Brodě, 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) 
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14   nesignováno    
"Dvojice na balkoně"  ...........................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika, osmdesátá léta minulého století, paspartováno, volný list, 22,5 x 13  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

15   Svobodová    
"Hamlet"  ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, nerámováno, 37 x 8,1  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

16   Svobodová    
"Hamlet I"  .................................................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1967, paspartováno, nerámováno, 24,9 x 11,1  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

17   Štembera Otakar   (1914-1999) 
"Na koňských sáních" ..........................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem ŠT, datováno 1995, paspartováno, nerámováno, 29,1 x 39,2  

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 (Toman, Slovník Chagall, 
Lexicon of the CVA, http://www.muzeum.svitavy.cz/) 
 
15. 11. 2009 skončila výstava malířů Vysočiny každoročně pořádaná v Kameničkách. Vystavovány byly i práce Otakara 
Štembery 

    
    
    

18   Štembera Otakar   (1914-1999) 
"Tan čící dívka se šátkem" ..................................................................................................................................................  400 Kč  
kresba barevnými křídami, signováno monogramem ŠT, datováno 1959, další monogram a datace 1997, pravděpodobně rok 
věnování, paspartováno, nerámováno, 38 x 28  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

19   Sadovský František (?)    
"Krajina"  ...................................................................................................................................................................................  600 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu věnování" Radovanovi 1.XI.1989 J.& F., nerámováno, 16 x 35  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Sadovský František (?)  Sadovský František - malíř Vysočiny 
    
    
    

20   nesignováno    
"Abstraktní motiv"  ...............................................................................................................................................................  400 Kč  
kresba tuší, druhá polovina minulého století, volný list, 46 x 29,3  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

    
    
    

21   Reilová    
"List javoru"  ............................................................................................................................................................................  600 Kč  
kombinace fotografie a malby kvaší, signováno, datováno 1989, 14 x 11,2 (18 x 15)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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22   Kuba    
"Abstraktní motiv"  ...............................................................................................................................................................  300 Kč  
štětcová malba tuší, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, volný list, 42 x 30  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

23       
"T ři mladí z Varny" ..............................................................................................................................................................  100 Kč  
Milko Božkov, Georgi Lečev, Petjo Marinov, plakát k výstavě, kterou pořádala galerie Fronta, Spálená 53, Praha 1 ve dnech 3 - 27 
února 1983, nerámováno, 43,6 x 31  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

24   neurčeno    
"Zátiší s kvetoucí větvičkou"  ............................................................................................................................................  400 Kč  
linoryt, signováno tužkou, datováno 1975, číslováno 70/200, volný list, 31,5 x 15  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

25   Jedlička Jan   (1944-) 
"Biblický nám ět"  ....................................................................................................................................................................  500 Kč  
grafická práce, signováno tužkou, datováno 1966, autorský tisk, volný list, 33 x 24  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
 

Touto grafickou prací můžeme autora začlenit mezi autory s díly meditativního charakteru, která jsme v rámci kolekce postupně 
nabízeli na našich aukcích. Jinou velmi výraznou skupinu tvořila díla malířů Vysočiny 

  

Jedlička Jan  malíř, grafik, fotograf, narozen v Praze, studoval na AVU v Praze, od roku 1969 vystavuje, ve stejném roce 
emigroval do Švýcarska, zabývá se tradičními grafickými technikami (Slovník Chagall) 

    
    
    

26   neurčeno    
"Muž v dobovém kostýmu"  ...............................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1973, volný list, 62,4 x 30  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

27   nesignováno    
"Žena v černých plavkách na pruhované lavičce" .................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika, druhá polovina minulého století, volný list, 42 x 60  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

28   Bill Philip   (1946-) 
"Stromy bez listí"  ...................................................................................................................................................................  500 Kč  
umělecká reprodukce fotografie Billa Philipa, druhá polovina minulého století, nerámováno, volný list, 59,5 x 79,8  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Bill Philip  narozen ve Skotsku 
    
    
    

29   neurčeno    
"Domy v noci - PF 1961" ....................................................................................................................................................  300 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 27/36, paspartováno, 16,5 x 14,5  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

30   nesignováno    
"Červený abstraktní motiv"  ..............................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika, vzadu: Jana Lukavská 1978, pod sklem, rámováno textilní páskou, 13,3 x 23,5 (30,3 x 40)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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31   Weigel Stanislav   (1927-) 
"Meditativní motiv - Imaginární postava"  .................................................................................................................  900 Kč  
umělecká reprodukce, nesignováno, číslováno tužkou pod paspartou 526, vzadu uvedeno jméno autora, rámováno v černé liště 
27 x 18 (44,5 x 32)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Weigel Stanislav  kněz a malíř, původním povoláním vystudovaný letecký inženýr, 1958 vyloučen pro víru z výzkumného 
leteckého ústavu, po smrti manželky v roce 1975 studoval teologii u Františkánů v Praze, 1985 tajně vysvěcen na kněze, 
žák Jana Zrzavého, jeho obrazy stylově navazují na poetický symbolismus Zrzavého, využívá je i k terapii pro nemocné 
a postižené osoby, maluje suchým pastelem technikou pointilismu, trvalá výstava jeho prací je umístěna na faře 
v Nezdenicích (www.arsviva.cz, http://www.slovologos.info/pohledy_soubory/kdojekdo/doc/weigel.htm) 

    
    
    

32   Weigel Stanislav   (1927-) 
"And ělské troubení v modré krajině"  ..........................................................................................................................  535 Kč  
umělecká reprodukce, nesignováno, druhá polovina minulého století, rámováno v černé liště, 27 x 18 (44,5 x 32)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

33   Derain André   (1880-1954) 
"Krajina s m ůstkem"  ...........................................................................................................................................................  500 Kč  
umělecká reprodukce na plátně, vydal Odeon v roce 1967, paspartováno, nerámováno, 41,5 x 50,5  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Derain André  francouzský malíř, sochař, grafik a scénograf, jeden ze zakladatelů fauvismu, později hledal v realistických 
podobiznách, krajinách a zátiších souvislosti s gotickým a klasicistním malířstvím, objevil výtvarné hodnoty afrického 
sochařství 

    
    
    

34   neurčeno    
"Dívka s tmavými vlasy"  ....................................................................................................................................................  700 Kč  
umělecká reprodukce, signováno, druhá polovina minulého století, 42,5 x 50 (56 x 63)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

35   Klee Paul   (1879-1940) 
"Rostlina a její nepřítel"  ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
umělecká reprodukce díla "Die Pflanze und ihr Feind" z roku 1926, 46 x 31 (66,5 x 49,5)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Klee Paul  švýcarský malíř a grafik, narozen v Münchensse u Bernu, ve své tvorbě byl ovlivněn pařížským uměleckým 
prostředím, vytvořil osobitý styl proniknutý poetismem tvarových a barevných metamorfóz a snových představ  
(Malá čs. encyklopedie) 

    
    
    

36   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Dívka s květinami ve vlasech a ptáčkem"  .................................................................................................................  200 Kč  
litografie, signováno tužkou, datováno 1997, číslováno 64/100, paspartováno, nerámováno, poškozeno, 17 x 11,8  

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) 

    
    
    

37   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Dív čí tvář se zvonečky ve vlasech" ..............................................................................................................................  200 Kč  
litografie, signováno tužkou, datováno 1997, číslováno 66/100, volný list, poškozeno, 16,9 x 12  

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

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

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

    
    
    

39   Liesler Josef   (1912-2005) 
"Žena z pěny zrozená" ......................................................................................................................................................  2 800 Kč  
litografie, signováno tužkou, datováno 1981, číslováno 90/130, volný list, 28,7 x 21,7  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Liesler Josef  ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha 
u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí 
skupiny 58 (1958), skupiny Radar, Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie 
(1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy 
v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

40   Emler František   (1912-1992) 
"Lo ďky v Bretani"  .............................................................................................................................................................  1 070 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno, nedatováno, číslováno 77/100, kvalitní adjustace, ve výřezu 18,5 x 12,5 (29,5 x 22,5)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Emler František  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, narodil se v Přelouči, 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, čestný občan města Přelouče (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, http://www.snezne.cz) 

    
    
    

41   Jandová Ludmila   (1938-2008) 
"Abstraktní motiv"  ...............................................................................................................................................................  300 Kč  
barevný lept, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 12,4 x 11,2 (30,5 x 26,5)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Jandová Ludmila  malířka, kreslířka, grafička, ilustrátorka, narodila se v Osiku u Litomyšle, zemřela 20.10.2008, 
studovala na Odborné škole sklářské v Železném Brodě, v grafické přípravce na AVU v Praze u Müllera a na AVU 
u 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) 

    
    
    

42   Burgetová Zdeňka   (1934-) 
"Hlava dívky s květy"  .......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1987, paspartováno, 42 x 31 (62,5 x 50,5)  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Burgetová Zdeňka  malířka, grafička, narodila se v Rájci-Jestřábí, žije v Praze, studovala PF UK u Cyrila Boudy, 
Lidického a 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) 

    
    
    

43   neurčeno    
"Z Benátek"  ...........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, dedikace: Radovanovi Lukavskému z Benátek srdečně, 
paspartováno, 41,5 x 56,5 (58 x 73)  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
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44   Rajlich Jaroslav   (1909-1997) 
"Alexandrie - mešita"  ...........................................................................................................................................................  600 Kč  
kresba uhlem, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu autorský štítek, paspartováno, 20 x 28,5 (35,5 x 44)  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Rajlich Jaroslav  malíř, grafik, pedagog, narozen ve Šternově na Benešovsku, kresbu studoval v rámci pedagogických 
studií malbu soukromě u A. Fišárka, V. Hejny, J. Helekala aj. Kaisera v prázdninových kurzech (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

45   neurčeno    
"Plot v zimě"  ............................................................................................................................................................................  400 Kč  
lept, signováno tužkou, datováno 1985, 23 x 18 (49 x 37,2)  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

46   Dřízhal Milan    
"Zimní motiv"  ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2002, vzadu štítek Díla se jménem autora, názvem díla  a použité techniky 
32,5 x 48 (42 x 57,4)  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

47   Burian Vlado    
"Vysočinské léto" ................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu věnování: Váženému a milému Radovanu Lukavskému mistru 
kultury krásného slova v červenci 2006, autorský štítek, 24,5 x 29,7 (37 x 42,6)  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

48   Špaček Petr   (1963-) 
"Krajina v noci"  ..................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na sololitu, signováno, datováno 1998, 44 x 52 (59,5 x 66,5)  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Špaček Petr  malíř, keramik, narozen ve Vysokém Mýtě, studoval soukromě u J. Minaříka a R. Němce, zaměřuje se 
na kresbu a malbu fantazijně laděných nebo zidealizovaných obrazů (Slovník Chagall) 

    
    
    

49   Šauer František (?)   (1947-1995) 
"Zimní krajina"  ...................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno ŠAUER, druhá polovina minulého století, 37 x 48,5 (49,5 x 59,5)  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šauer František (?)  Šauer František - sklářský výtvarník, pracoval pro sklárnu CHRYSTALEX v Novém Boru, 
spolupracoval s F. Janákem (Chagall) 

    
    
    

50   Vilhelmová Lenka   (1957-) 
"Deset století architektury I"  ........................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinace - suchá jehla, mezzotinta, perforace, signováno tužkou, datováno 1997, číslováno 22/60, 75,5 x 53 (80,5 x 58)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

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

    
    
    

51   Synecký Luboš   (1925-) 
"Zahrada lásky"  .....................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, číslováno 35/50, paspartováno, 22 x 31  

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

    
    
    

52   Konůpek Jan   (1883-1950) 
"Osvětlená postava na skále" ........................................................................................................................................  1 900 Kč  
lept, signováno, datováno 1920, velká práce mimořádně významného malíře a grafika, ve výřezu 37 x 29,5 (55 x 46)  

Pochází ze sbírky skvělého herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

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

    
    
    

53   neurčeno    
"T ři ženy" ...............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1978, dedikace: Lukavskému s úctou, 57 x 38,5 (70 x 50,2)  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

54   Šváb Jaroslav   (1906-1999) 
"Oltá ř"  .....................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
serigrafie, signováno tužkou, datováno 1971, číslováno 24/30, volný list, 64,4 x 48,5  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šváb Jaroslav  grafik, kreslíř, ilustrátor, designér, pedagog, narozen v Hodoníně, žák J. Bendy a F. Kysely, obrovský 
záběr práce, člen SČVG Hollar a jeho častý předseda, SVU Aleš, atd., jen výčet jeho ocenění je rozsáhlý, např. 1. cenu 
získal již v roce 1927, 1937 - Zlatá medaile, Světová výstava v Paříži, 1958 druhá cena na EXPO 58 v Bruselu, 1964 
medaile v Paříži (Toman, ve Slovníku Chagall 4 celostránkové sloupce o tomto umělci) 

    
    
    

55   Havlíček    
"Světlo a stín"  ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná grafická technika, tužkou signatura a název, datováno 1973, volný list, 24,5 x 26  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

56   Nesvadba Miloš   (1925-) 
"Národní divadlo: Gratuluji a d ěkuji"  .....................................................................................................................  1 500 Kč  
perokresba, dedikace: Radovanovi Miloš Nesvadba 99, usměvavý Radovan Lukavský před budovou Národního divadla přijímá 
symbolicky gratulaci, shora přihlíží koňské trojspřeží, volný list, 45 x 13,5  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

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

    
    
    

57   Kováčová Lucie    
"Severská pohádka" .............................................................................................................................................................  500 Kč  
autorská litografie na ručním papíře, signováno, značeno slepotiskem Fabriano, datováno 2000, číslováno 11/12 
volný list, 27,5 x 32,5  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
    
    
    

58   Cinybulk Vojtěch   (1915-1994) 
"Volavka a slunce" ................................................................................................................................................................  100 Kč  
dřevoryt, signováno v desce i tužkou, druhá polovina minulého století, dedikace: Radovanu Lukavskému s blahopřáním a s díkem 
Cinybulk, volný list, 19,3 x 11  

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

    
    
    

59   Běhounek Jiří   (1929-2005) 
"Želva - změť živočišných těl"  .........................................................................................................................................  200 Kč  
mědirytina, signováno stylizovaným monogramem BJ a slepotiskem, datováno 1993, číslováno 11/50, volný list, 11,4 x 10  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
 
Touto prací můžeme zařadit Jiřího Běhounka  do velké skupiny autorů s díly meditativního charakteru, která Radovan Lukavský 
shromažďoval.  Jinou velmi výraznou skupinu tvořila díla Vysočinských malířů 

  

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

    
    
    

60   Šváb Jaroslav   (1906-1999) 
"Černá a fialová" ...................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevná serigrafie, tužkou signatura, název, datace 1971, číslováno 4/35, volný list, 33,4 x 29,5  

Pochází ze sbírky vynikajícího herce, národního umělce Radovana Lukavského 
  

Šváb Jaroslav  grafik, kreslíř, ilustrátor, designér, pedagog, narozen v Hodoníně, žák J. Bendy a F. Kysely, obrovský 
záběr práce, člen SČVG Hollar a jeho častý předseda, SVU Aleš, atd., jen výčet jeho ocenění je rozsáhlý, např. 1. cenu 
získal již v roce 1927, 1937 - Zlatá medaile, Světová výstava v Paříži, 1958 druhá cena na EXPO 58 v Bruselu, 1964 
medaile v Paříži (Toman, ve Slovníku Chagall 4 celostránkové sloupce o tomto umělci) 

 
 
 
 

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 
61   Plastika "Kovář u kovadliny"  .................................................................................................................................  900 Kč  
bronz, signum nenalezeno, kolem roku 1930, bronzová základna představuje pracoviště kovárny se železnými pruty a pracovním 
nářadím, výška 16,5cm, základna 18 x 10  
    
    
    

62   Talíř s portrétem T.G. Masaryka k jeho 80. narozeninám .........................................................................  900 Kč  
porcelán se širokou reliéfní figurální výzdobou z dějin republiky, zlaceno pravým dukátovým zlatem, číslováno 945, značeno 
"SVEP zákonem chráněno", "Antonín ROSCHER porculán Karlovy Vary (Karlsbad)", vydáno v roce 1930, luxusní provedení, 
výborný stav, průměr 27cm  
    
    
    

63   Lauda Jan   (1896-1959) 
Nástolec na noze ve tvaru medvěda ...............................................................................................................................  900 Kč  
keramika glazovaná ručně malovaná, prémie Mánes na rok 1933, výborná práce světově proslulého sochaře s výstavami po celém 
světě, výborný stav, výška 19,5cm průměr 19cm  
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Lauda Jan  sochař, narozen v Praze, studoval u J. Drahoňovského na UMPRUM v Praze a u J. Štursy na AVU v Praze, 
spolupracoval s J. Štursou jako jeho pomocník, působil jako profesor UMPRUM a AVU v Praze, byl členem SVU Mánes, 
byl představitelem tzv. sociálního umění (Slovník Chagall) 

    
    
    

64   Váza ..................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo silné temně fialové, broušené do dvaceti osmi vertikálních zalomených ploch, MOSER, v horní části bohatý plastický zlacený 
figurální dekor, kolem roku 1930, značení na dně setřeno otěrem, stav dobrý, výška 13cm, průměr 15cm  
    
    
    

65   Váza po obvodu malovaná zlatým a stříbrným dekorem květů a listů .................................................  600 Kč  
sklo rubínové, broušené do osmi vertikálních ploch ve třech pásech - okolo dna, hrdlo a horní část těla pod hrdlem, tělo tvaru 
baňky, značeno dole špatně čitelným štítkem, Čechy, kolem roku 1965, náročná a luxusní práce, velmi dobrý stav 
výška 12cm, průměr 10cm  
    
    
    

66   Karafa s ozdobnou zabrušovanou zátkou ..........................................................................................................  500 Kč  
sklo čiré, broušené do faset, zdobené pásem plastického ovoce z matného skla, stejné zdobení je i na zátce, značeno špatně čitelným 
štítkem, druhá polovina minulého století, výška 27cm  
    
    
    

67   Plastika "Klečící černoška - akt" ........................................................................................................................  1 100 Kč  
mistrovská řezba v tzv. železném dřevě, druhá polovina minulého století, velmi náročná práce, velmi dobrý stav, výška 27cm  
    
    
    

68   Sbírka deseti kusů broušeného skla ....................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré přejímané rubínovým a broušeným, vyšší flakonek ve světlejším odstínu červené, zátka karafy zabrušovaná, první 
polovina minulého století, na horní hraně sklenice oklep, u nižšího flakonku drobný odštěpek, jinak dobrý stav 

v sestavě:  
2 vázičky, výška 11cm 
2 dózy s víky, výška 7cm a 12cm 
2 flakonky v kovové montáži, výška 14cm a 16,5 
karafa na parfém se zátkou, výška 14cm 
sklenice silnostěnná, výška 9cm 
miska odkládací oválná, délka 21cm 
miska s trnem na odkládání prsten  
Všech deset kusů je nabízeno za 1 500 Kč 

    
    
    

69  Stolek s kuřáckou soupravou a mosaznými zapalovači ..............................................................................  3 800 Kč  
mosaz bohatě zdobená tepáním a plastickým dekorem, stolek má dvě kruhová patra, kuřácká souprava umístěná na stolku má 
stejný dekor, přidány 2 benzinové zapalovače, vše kolem roku 1910, sběratelský, muzeální i funkční komplet 

v sestavě:  
otevřená dóza na doutníky, výška 7,5cm, průměr 9cm 
otevřená dóza na cigarety, výška 9cm, průměr 9cm 
popelník se stojanem na zápalky, výška 14cm, průměr 10,5cm 
výška stolku 72cm, průměr desek 33cm 
2 zapalovače, výška 10,5 a 6,5cm  
Stolek má všestranné použití, např. jako solitér pod květiny, lehká údržba 

    
    
    

70  Váza s poklopem v mohutném provedení .........................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bílý, barevně malovaný čínským figurálním a florálním dekorem, značeno STUDIO THUN, konec minulého století, 
děláno pro CHEMAPOL GROUP, původní etue, zcela mimořádné luxusní provedení. Limitovaná série pro reprezentativní účel, 
výška 41cm  
    
    
    

71   Svícen...................................................................................................................................................................................  650 Kč  
masivní mosaz z období biedermeieru, kolem roku 1840, muzeální i funkční, výška 20,5cm, průměr 11cm  
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72  Flakon s rozprašovacím zařízením ..........................................................................................................................  600 Kč  
sklo modré (modrý malachit), bohatě zdobené plastickým dekorem růží, značeno INGRID, Harachov, kolem roku 1935, luxusní 
provedení, velmi dobrý stav, výška 15cm, průměr 12cm  
    
    
    

73   Luxusní dámská kabelka ............................................................................................................................................  900 Kč  
celokožená, uvnitř dva oddíly a kapsička s uzávěrem, přední díl z pravé krokodýlí kůže, zbývající části z hnědé hladké teletiny, 
uvnitř semiš (velur), lze nosit pod paží nebo s páskem přes rameno, kolem poloviny minulého století, stav dobrý, pásek schází 
19 x 26 x 3,5  
    
    
    

74   Dezertní servírovací souprava pětiosobní .......................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán, okraj tvarovaný a prořezávaný, červený povrch bohatě zlacený pravým zlatem a ručně malovaný rostlinným dekorem, 
značeno GLORIA CARLSBAD, kolem roku 1935, mimořádně luxusní provedení, velmi dobrý stav 

v sestavě:  
1 servírovací tác, průměr 31cm 
5 dezertních talířků, průměr 18cm  

    
    
    

75  Šálek s podšálkem ...........................................................................................................................................................  750 Kč  
nejjemnější karlovarský porcelán, dekor leptaný a ručně malovaný osmnácti karátovým zlatem a emaily, značeno GLORIA 
CARLSBAD FINEST CHINA, kolem roku 1935, mimořádně luxusní provedení, výborný stav 
výška šálku 4cm, průměr podšálku 11cm  
    
    
    

76  Váza .......................................................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo růžové s rozevřeným a prohýbaným horním okrajem, Čechy, kolem roku 1960, čistý design, výborný stav 
výška 20cm, průměr nejširší části 12cm  
    
    
    

77   Hlava na panenku ..........................................................................................................................................................  450 Kč  
malovaný železný plech, hlava se našívala na hadrové tělíčko, značeno vtlačovaným číslem 3A, kolem roku 1900, mimořádná 
rarita, sběratelský i muzeální artefakt, výška 10cm  
    
    
    

78   Krabice od sušenek .......................................................................................................................................................  900 Kč  
plech bohatě zdobený vojenskými atributy s postavou francouzského kapitána dragounů, nápisy ve francouzštině a ruštině 
značka sušenek CAPITAINE - KAPITEŇ (azbukou), značka firmy C. SIOU & Cie Moskva, kolem roku 1890 
výška 10,5cm, délka 15,5cm, hloubka 13cm  

Vzhledem ke stáří a používání dobrý sběratelský stav 
    
    
    

79   Čtyřboká krabice s víkem "Dadákova káva jest pochoutkou naších rodin" .....................................  600 Kč  
plech, tvar kvádru, na bočních stranách týž motiv "Děvčátka s panenkou, pejskem a džbánkem" od slavné malířky Marie Fišerové - 
Kvěchové, vynikající ilustrátorky "Babičky" Boženy Němcové, Čechy, kolem roku 1925, stav relativně dobrý 
výška 14,5cm, šířka 11cm, hloubka 11cm  
    
    
    

80   Svícen dvouplamenný ...............................................................................................................................................  2 900 Kč  
bronzový, figurálně zdobený, kolem roku 1820-1830, pozdně empírové provedení, funkční, muzeální a sbírkový kus 
výška 19 cm, šířka 15 cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 1200 

 
81   Blažek František Bohuslav   (1879-) 
"Z Vysočiny"  .........................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
mistrovský galerijní komorní olej na dřevěné desce, signováno, kolem roku 1930, původní široký dobový rám, výborná práce 
skvělého malíře, 10 x 14,5 (20 x 24,5)  
  

Blažek František Bohuslav  malíř, narozen v Praze, žák Jansy, Schwaigera, Kavána, Engelmüllera a Slavíčka, s nímž 
v přátelském poměru dlouho spolupracoval (Toman) 

    
    
    

82   Musatova Nora   (1931-) 
"Pohádkový pták nad Prahou"  ....................................................................................................................................  2 900 Kč  
podmalba a kombinovaná technika na skle, signováno, datováno 1989, kvalitní práce skvělé a ceněné malířky, dcery Grigorije 
Musatova, rámováno textilní páskou, výborná cenová nabídka, 20 x 15  
  

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

    
    
    

83   Musatova Nora   (1931-) 
"Madona"  ...............................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
podmalba a kombinovaná technika na skle, signováno, datováno 1989, galerijní práce skvělé malířky, rámováno textilní páskou, 
výborná cenová nabídka, 20 x 15  
    
    
    

84   Ting Tan    
"Pan Cchaj se chystá napsat báseň"  ..........................................................................................................................  1 800 Kč  
malba tuší a barvami na hrubším hedvábí v plátnové vazbě, signováno a značeno nečitelným razítkem, první polovina minulého 
století, k obrazu je připojen posudek dr. Heleny HEROLDOVÉ z Náprstkova muzea, kvalitní komorní práce 
21,5 x 17,5 (29,5 x 24,5)  
    
    
    

85   Valeš Jiří   (1957-) 
"Praha - Kampa v noci"  ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1997, příjemná komorní práce z tajemné Prahy, 30 x 25 (34 x 29,5)  
  

Valeš Jiří  kreslíř, malíř, fotograf, narozen v Benátkách nad Jizerou, studoval Výtvarnou konzervatoř v Praze a soukromě 
akt u J. Svobodové na AVU v Praze, zachycuje portréty, realistickou krajinu, město v noci, centra historických českých 
a evropských měst, figurální kompozice, vydal knihu s portréty známých československých osobností (Slovník Chagall) 

    
    
    

86   Valeš Jiří   (1957-) 
"Praha - Husova v noci" ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1997, další kvalitní práce z tajemné Prahy, velmi působivé, 25 x 25 (29,5 x 29,5)  
    
    
    

87   Fiala Josef   (1882-1963) 
"Práce o žních" ....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, tuš a akvarel, signováno, kolem roku 1930, skvělá komorní práce žáka Hynaise 
a pražské i mnichovské akademie, ve výřezu 15 x 20 (31,5 x 36,5)  
  

Fiala Josef  malíř, žák Hynaise, později studoval na Akademii v Mnichově u profesora Janka, obdržel Hlávkovo 
stipendium, které mu umožnilo studijní pobyty v Itálii, Paříži a Londýně (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

88   Ulrich Josef   (1857-1930) 
"Česká krajina s vodou" ..................................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, zajímavá práce významného malíře a ilustrátora, bez rámu, 25 x 34  
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Ulrich Josef  malíř, ilustrátor, narozen v Roudnici nad Labem, žák pražské akademie, ilustroval pro řadu pražských 
nakladatelství (Toman) 

    
    
    

89   Skála Karel   (1908-2001) 
"Cestou v rozkvetlém kraji"  ..........................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský komorní olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, adjustace v široké paspartě, rámováno 
ve výřezu 9 x 17 (26,5 x 35)  
  

Skála Karel  malíř, narozen v Praze, pedagog, studoval na státní grafické škole v Praze a malbu u profesora Nechleby 
na AVU, později na základě francouzského stipendia u profesora Souverbieho na Académie des Beaux-Arts v Paříži, řada 
výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

90   Emler František   (1912-1992) 
"Zima na Vysočině"  ........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera na sololitu, signováno, datováno špatně čitelně, po vzoru světových impresionistů je využíváno plochy 
podkladu barevně pro vlastní obraz, je vidět, že Emler tuto techniku imprese mistrně ovládal, obraz byl vystavován 
35 x 99 (41,5 x 105)  

Vzadu uvedena původní cena ze šedesátých let 4 600 Kč 
  

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) 

    
    
    

91   Hofmann M.    
"Pfullendorf"  ........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně - veduta, signováno, datováno vzadu 1899, vzadu ještě německý nápis: "Haus von Adolf Hofmann mit 
Stadt - Mover und Haus von Taglang", kvalitní malířská a zároveň zajímavá dokumentační práce, nerámováno, 29,5 x 45  
    
    
    

92   neurčeno    
"Divoká krajina"  .................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno vlevo dole špatně čitelně, nedatováno, práce ve stylu barbisonské školy, náročný široký 
stříbřený rám, 27,5 x 35 (44 x 52)  
    
    
    

93   Hampl Jiří Václav   (1929-) 
"Cesta vesnicí" .....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
komorní olej na sololitu, signováno, datováno 1980, příjemná práce žáka O. Nejedlého, 21,5 x 25 (31 x 34)  
  

Hampl Jiří Václav  sochař, medailér, malíř, narozen v Praze, studoval ČVUT v Praze, v malbě se vzdělával  
u O. Nejedlého a věnoval se krajinářství (Slovník Chagall) 

    
    
    

94   Písecký (Liška) Josef   (1878-1954) 
"Mo ře u pobřeží - Jadran" .............................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1914, značeno bronzovým štítkem na rámu, rám široký 
černý holandského typu, vzadu text o autorovi, kvalitní reprezentativní celek, 50 x 60 (66 x 76)  
  

Písecký (Liška) Josef  malíř, narozen v Kroměříži, studium na Quastově soukromé škole v Písku, člen KVU Aleš, 1901-
1908 působil v Pištěkově divadle v Praze, časté souborné výstavy, známý malíř přímořské krajiny a pražských témat 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

95   Stehlík Jindřich   (1905-1991) 
"Chalupa na Vysočině v zimě"  .....................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, příjemná práce žáka O. Nejedlého na Akademii v Praze, drobná poškození na obraze i 
na původním černém rámu, 50 x 70 (60 x 78,5)  
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Stehlík Jindřich  malíř v Praze, studium na pražské akademii u O. Nejedlého, v jeho tvorbě převažovala krajinomalba, 
zachycoval také záběry denního života a pracovní náměty (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

96   Kunc Jaromír   (1900-1971) 
"Velké Leváre" ..................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, luxusní zlacený rám, vysoce reprezentativní 
obraz české krajinářské školy, 50 x 66 (60 x 76)  
  

Kunc Jaromír  významný krajinář, žák Engelmüllera a Liebschera, V. Součka a Otakara Nejedlého, řada výstav, 
vystavoval na dvanácti výstavách SVU Myslbek, zastoupen v Národní galerii, patří mezi představitele mařákovy školy 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

97   Voborský František   (1906-) 
"Masopustní průvod"  .......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná barevná technika na malířské lepence imitující plátno, signováno, datováno 1944, spolu s hodnotným rámem velmi 
působivý celek, 22 x 70 (34 x 82)  
  

Voborský František  malíř, ilustrátor, narozen v Hrobech u Tábora, studoval u profesora V.H. Brunnera a F. Podešvy, 
věnoval se ilustraci dětských knih a krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

98   Ježek Stanislav   (1904-2001) 
"Praha - Mikulášský chrám"  ......................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera, signováno, kolem roku 1960, vzadu štítek o vynikajícím malíři, rodáku z Bystřice 
pod Hostýnem, 66 x 45 (74 x 52,5)  
  

Ježek Stanislav  malíř, narozen v Bystřici pod Hostýnem, studium na akademii v Praze u profesora Nechleby, v roce 1936 
absolvoval jednoroční studijní pobyt u Františka Kupky v Paříži, účastnil se řady výstav SVU Mánes, v Lexiconu dlouhý 
výčet výstav počínající v roce 1928, zastoupen v Národní galerii (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

99   Zocher F.    
"Kytice r ůží ve váze - v pozadí krajina" ..................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na dřevě, signováno, kolem roku 1890, malováno ve stylu starých květinových zátiší doby Rudolfínské, 54 x 41,5 (63 x 50)  
    
    
    

100   Göttlich Miroslav   (1954-) 
"Calm Lines in the Aggressive Surroundings" "Klidné linie v agresivních prostředích" ...........  159 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 2009, skvělá práce patřící mezi skvosty českého moderního umění 
z počátku 21. století, 110 x 130 (117 x 136)  

Jsme přesvědčeni, že práce tohoto malíře půjdou cenově výrazně nahoru 
  

Göttlich Miroslav  studoval na AVU v Praze sochařství a malbu, zabývá se portrétní plastikou a realizacemi 
do architektury, člen SVUT Jihovýchodní Moravy, v prosinci roku 2004 proběhla rozsáhlá výstava olejomaleb 
a trojrozměrných koláží - asambláží ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou 
tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti (Slovník Chagall, iHned.cz) 

    
    
    

101   Wirth Edward   (1870-1935) 
"Benátky - Palazzo Vam Axel" ..................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1923, skvělá práce významného českého malíře, 
absolventa akademie v Benátkách a profesora na akademii v Káhiře, 60 x 40 (70 x 52)  
  

Wirth Edward  malíř krajinář, narozen v Chotěboři, absolvent malířské akademie v Benátkách, cestoval po východních 
zemích, v Egyptě žil 21 let, pak se vrátil do osvobozené vlasti a usadil se v Brně (Toman) 

    
    
    

102   Schlesinger    
"Zima v lese"  .........................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, expresivně pojatá krajina, 52 x 39 (66 x 52)  
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103   Frolka Antoš   (1877-1935) 
"Procesí na Horňácku"  ....................................................................................................................................................  5 800 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno, nedatováno, ve výřezu 15 x 21,5 (34,5 x 40,5)  
  

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

    
    
    

104   Frolka Antoš   (1877-1935) 
"Strýc Severýn z Velké"...................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská kresba uhlem, signováno, nedatováno, jde o práci významného moravského malíře, který spolu s Uprkou patří 
k nejvýznamnějším malířům života lidu na Jižní Moravě, ve výřezu 15 x 21,5 (34,5 x 41)  
    
    
    

105   Frolka Antoš   (1877-1935) 
"D řevěnice"  ...........................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, datováno 1923, skvělá práce významného moravského malíře, který spolu s Uprkou patří 
k nejvýznamnějším malířům života lidu na Jižní Moravě, ve výřezu 23 x 31 (46 x 54,5)  
    
    
    

106   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Velké Pavlovice"  ............................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský pastel na kartonu, signováno, kolem roku 1950, bravurní práce významného malíře, ve výřezu 43 x 63 (71 x 89,5)  
  

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) 

    
    
    

107   Marková Cecilie   (1911-1998) 
"Splynutí duší"  ..................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
bravurní spiristická kresba rudkou, signováno, datováno 8.11.1969, kresby této autorky jsou duchovně inspirované, řada výstav, 
zastoupení ve světových sbírkách, luxusní adjustace, ve výřezu 61 x 43 (100 x 77)  
  

Marková Cecilie  insitní malířka, narozena v Kyjově, zúčastňovala se spiristických seancí a pod jejich vlivem začala 
kreslit, její kresby i malby byly medijně inspirované, postupem času méně intenzivně (Slovník Chagall) 

    
    
    

108   Dědina Jan   (1870-1955) 
"Alegorie lásky - Dívka a andělíčkové"  .................................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovský galerijní kvaš - akvarel, signováno, datováno 1924, skvělá kresba v oválu, velká reprezentativní kresba, velmi kvalitní 
adjustace, oválný výřez pasparty 63 x 54 (86 x 74)  
  

Dědina Jan  významný český malíř, studia u profesora Františka Ženíška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora 
Pirnera, s Maroldem a Muchou pracoval v Paříži, ilustroval časopis "Monde illustré," zdobil stropy v Malém paláci 
v Champs Elysées, řada ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

109   Čížková J.    
"Zátiší s kyticí lu čních květů"  .......................................................................................................................................  3 900 Kč  
reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1950, velká působivá práce, obraz má několik malých, restaurátorsky snadno 
odstranitelných poškození, je nabízen prakticky za cenu rámu, 81 x 65 (100 x 84)  
    
    
    

110   Göttlich Miroslav   (1954-) 
"The Touches - Doteky" ................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej a vosk na plátně lepeném na desce, signováno, datováno 2009, skvělá práce patřící mezi skvosty českého 
moderního umění z počátku 21. století, umělecká adjustace, honosné a působivé, 44 x 60 (50,5 x 66,5)  
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Göttlich Miroslav  studoval na AVU v Praze sochařství a malbu, zabývá se portrétní plastikou a realizacemi 
do architektury, člen SVUT Jihovýchodní Moravy, v prosinci roku 2004 proběhla rozsáhlá výstava olejomaleb 
a trojrozměrných koláží - asambláží ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou 
tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti (Slovník Chagall, iHned.cz) 

    
    
    

111   neurčeno    
"Z Vysokých Tater"  ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, velká reprezentativní práce, široký původní rám, drobná poškození plátna, cenově 
velmi výhodná nabídka, 67,5 x 96,5 (81 x 111)  
    
    
    

112   Čermák Fr.    
"Trh v Sarajevu"  ................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno Sarajevo 1929, původní rám, velký působivý obraz 
69 x 100 (84 x 114)  
    
    
    

113   Mathauser Josef   (1846-1917) 
"Prchající stádo koní - Hořící pampa" ..................................................................................................................  44 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, počátek minulého století, luxusní široký zlacený rám, jen rám lze hodnotit částkou 
15 000 Kč, vysoce reprezentativní obraz do galerie, paláce i do soukromé sbírky, 61 x 95 (84 x 120)  
  

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

    
    
    

114   Feikl Stanislav   (1883-1933) 
"Z Vysočiny s figurální stafáží" ................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1920, skvělá práce české krajinářské školy, luxusní 
původní široký černý a stříbřený rám, 70 x 100 (90 x 120)  
  

Feikl Stanislav  malíř, který žil a tvořil v Praze, studium na pražské akademii u Nechleby, studijní cesty po Rusku, Bosně, 
Hercegovině, Turecku, Dalmácii a severní Itálii, vystavoval mj. i v Londýně, Oslu a Bergenu, kunsthistorik Mádl v roce 
1915 uvedl, že Feiklovy obrazy jsou lehké variace na práce Antonína Slavíčka, i Feikl dokázal zachytit mizející romantiku 
starých měst, jeho dílo je v řadě evropských galerií (Toman) 

    
    
    

115   Honzík Jaroslav   (1870-1954) 
"Z Bretan ě - Muž s koňmi"  .........................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, mimořádně skvělá práce skvělého malíře a architekta, absolventa několika 
akademií, vysoce dekorativní rám, reprezentativní a působivý celek, 80 x 100 (100 x 120)  
  

Honzík Jaroslav  malíř, architekt, pedagog, narozen v Plzni, studoval architekturu a Akademii v Praze u profesora 
Pirnera, pak na Akademii v Mnichově a Akademii v Paříži, byl profesorem na UMPRUM v Praze, maloval snové krajiny 
a mořské výjevy, také lidové typy z Chodska, zastoupen v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

116   Kotrba Emil   (1912-1983) 
"Jezdec Pavol Gregor na koni Ibrahim" ...............................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1952, vzadu názvy a popisy včetně evidenčního čísla, velký reprezentativní 
obraz skvělého malíře známého pracemi z dostihového sportu, kterými světově proslul, jeho oleje jsou nesmírně vzácné 
100 x 124 (125 x 142)  
  

Kotrba Emil  malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u Dillingera a na pražské akademii v grafické speciálce 
u profesora T.F. Šimona, známý v Evropě jako vynikající malíř, grafik a kreslíř koní a námětů z dostihového prostředí 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

117   Veselý Josef   (1912-2006) 
"Chlapci u p řehrady"  ....................................................................................................................................................  18 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno vzadu 1956, monumentální krajinářská práce, obraz umělecké i dokumentační hodnoty, 
uvítáme určení přehrady, 100 x 152 (110 x 164)  
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Veselý Josef  malíř, narozen v České Bělé u Havlíčkova Brodu, absolvent akademie v Praze u Nejedlého a Silovského, byl 
vedoucím reklamního oddělení firmy Baťa, člen Sdružení pražských malířů  
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

118   Vrbová-Štefková Miroslava   (1909-1991) 
"Krajina se zámkem - Valašsko (?)" .......................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, velká reprezentativní práce absolventky Ukrajinské akademie, akademie 
v Praze a akademie v Paříži, 100 x 138 (118 x 156)  
  

Vrbová-Štefková Miroslava  malířka, narodila se 11.11.1909 v Žinkovech na Kladensku, zemřela ve Freudenstadtu, 
studovala na Ukrajinské akademii v Praze, pražské akademii u Švabinského a dále v Paříži u Františka Kupky 
na Akademie Beaux de Arts, v roce 1964 emigrovala, převážně pak žila v Německé spolkové republice. Vystavovala 
v řadě domácích měst, v letech 1964 - 1988 jsou na seznamu uváděna pouze zahraniční města v Rakousku, Švýcarsku, 
Dánsku, Německu, Španělsku, Kanadě. Její první výstavy se uskutečnily v roce 1939 na IV. Zlínském salonu a v roce 
1940 spolu s Jindřichem Wielgusem v brněnském pavilonu ALEŠ, v osmdesátých letech každoročně vystavovala 
ve Freudenstadtu. Cyklus monumentálních pláten-olejomaleb „Labutí jezero“ je dnes v Národním divadle v Praze, její 
obrazy jsou na obecním úřadě a v kostele v rodných Žinkovech. V 70. letech portrétovala členy rodiny Ronalda Reagana, 
prezidenta USA. Za svou práci obdržela od prezidenta z Bílého domu osobní poděkování. 
(Toman, Lexicon of the CVA, oficiální stránky městyse Žinkovy http://zinkovy.advice.cz/) 

    
    
    

119   Šimková Milena    
"Pampelišky"  ........................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno pod rámem, kolem roku 1950, vzadu štítek autorky, kvalitní práce v kvalitním rámu 
25 x 34 (37,5 x 47,5)  
    
    
    

120   Kovařík Hubert   (1888-1960) 
"Pilí ře budoucnosti" .......................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, datováno 1938, monumentální práce výrazné galerijní hodnoty, autor světově proslul 
jako keramik a sochař, výjimečná práce z výjimečné doby, 118 x 109 (128 x 119)  
  

Kovařík Hubert  sochař, keramik a malíř, narozen v Břeclavi, žák umělecko průmyslové školy ve Vídni, dále žák 
profesora Ant. Hanaka rovněž ve Vídni, po první světové válce založil Keramické dílny v Kunštátě, od roku 1932 se také 
věnoval malování, velké množství výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

 
 
 
 

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 121 - 140 

 
121  Prsten dámský .............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
zlato osazeno diamantem s briliantovým brusem, velikost č. 52, ryzost zlata 14K, briliant cca 0,30ct, hmotnost 3,71g btto  
    
    
    

122   Prsten dámský ............................................................................................................................................................  5 000 Kč  
zlato osazeno diamantem s briliantovým brusem, značeno puncovní značkou ČEJKA a mistrovskou značkou 
velikost č. 57, ryzost zlata 14K (585), briliant cca 0,15ct, hmotnost 2,01g btto  
    
    
    

123   Prsten dámský ............................................................................................................................................................  3 200 Kč  
zlato osazeno diamantem s briliantovým brusem, prvorepubliková zlatnická práce, značeno monogramem zlatníka RR 
velikost č. 56, ryzost zlata 14K, briliant cca 0,10ct, hmotnost 1,56g btto  
    
    
    

124  Prsten dámský s grandlemi ...................................................................................................................................  1 900 Kč  
zlato, osazeno dvěma jeleními zuby, značeno rakouskouherskou puncovní značkou, puncovní úřad Vídeň, zlatnická práce z počátku 
minulého století, velikost č. 60, ryzost zlata 14K, hmotnost 7,11g btto  
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125   Medailonek otevírací ..............................................................................................................................................  4 500 Kč  
zlato zdobené diamantem s briliantovým brusem, zlatnická práce z počátku minulého století, značeno puncovní značkou LIŠKA, 
puncovní úřad Salzburg, ryzost zlata 14K (580), briliant cca 0,05ct, hmotnost 8,44g btto  
    
    
    

126   Brož - úzký proužek s centrálně přichycenou korunkou .......................................................................  1 800 Kč  
zlato, na proužku podélně proužek s rytým rostlinným motivem, v korunce červený spinel, zapínání má pojistku, na jehle puncovní 
značka LABUŤ, ryzost zlata 14K (585), hmotnost 4,74g btto  
    
    
    

127   Prsten dámský ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
zlato osazeno almandinem, značeno rakouskouherskou puncovní značkou LIŠKA, puncovní úřad Praha, zlatnická práce z počátku 
minulého století, velikost č. 56, ryzost zlata 14K (580), hmotnost 4,92g btto  
    
    
    

128  Prsten dámský .............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
zlato osazeno vltavínem, krásná zlatnická práce z konce minulého století, značeno puncovní značkou LABUŤ a mistrovskou 
značkou DC, velikost č. 56,5, ryzost zlata 14K (585), hmotnost 3,15g btto  
    
    
    

129   Brož s malým červeným spinelem .....................................................................................................................  1 300 Kč  
zlato ve tvaru slzy, dvacátá léta minulého století, ryzost zlata 14K, hmotnost 2,10g btto  
    
    
    

130  Brož ..................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
zlato osazené grandlemi (jelení zuby), počátek minulého století, nutno opravit zapínání, ryzost zlata 14K, hmotnost 4,53g btto  
    
    
    

131   Cukřenka s víkem ........................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán zdobený motivem pomněnek a zlacením, vyrobeno v rokokovém stylu, značeno původně CARLSBAD, vyrobeno během 
2. světové války, značka přetřena a přetištěna made in Czechoslovakia, výborný stav, výška 7cm, průměr 13cm  
    
    
    

132   Plastika "Chlapec se psem a tahací harmonikou"  .......................................................................................  490 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno made in Czechoslovakia, kolem poloviny minulého století, výborný stav, výška 17,5cm  
    
    
    

133   Miniaturní soška "Sedící Buddha" .....................................................................................................................  450 Kč  
keramika, bohaté zdobení malbou, zlacení, značeno, kolem poloviny minulé století, výška 5,5cm, šířka 5cm  
    
    
    

134   Vázička orientální .......................................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bohatě zdobený figurální malbou, zlacením a plastickým dekorem, značeno, polovina minulého století, výška 12,5cm  
    
    
    

135   Vázička orientální .......................................................................................................................................................  650 Kč  
porcelán bohatě zdobený figurální malbou, zlacením a plastickým dekorem, značeno, polovina minulého století, výška 12,5cm  
    
    
    

136  Čutora ................................................................................................................................................................................  650 Kč  
porcelán bohatě zdobený stylizovaným květinovým dekorem, značeno ZSOLNAY PÉCS - Pětikostelí, made in Hungary, kolem 
poloviny minulého století, velmi dobrý stav, výška 15,5cm, šířka 10,5cm, hloubka 8cm  
    
    
    

137  Otevřená dóza na bonbony ...................................................................................................................................  2 800 Kč  
ve tvaru oslíka s vozíkem dvoukolákem, majolika ručně malovaná, značeno vtlačovanými čísly, kolem roku 1890, drobně 
restaurováno, výška 14cm, délka 30cm, šířka 12cm  



 
KATALOG 68. AUKCE – BRNO – 21. 2. 2010 

 

 
_ 33 _ 

 

138   Jarl Otto   (1856-1915) 
Plastika "Lovecký pes na stopě"  ..................................................................................................................................  9 500 Kč  
bronz, signováno na podstavci i na těle psa, datováno 25.5.1901, dále značeno císařsko-královskou dílnou KUK - KUNST - 
ERZGIESSEREI WIEN, práce slavného sochaře pro císařský dvůr, luxusní galerijní sbírková práce 
výška 13cm, délka 27cm, hloubka 8,5cm  

Srovnatelné práce autora se pohybují okolo 1 500 eur 
    
    
    

139   Plastika "Jezevčík" ..................................................................................................................................................  9 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno AMPHORA, kolem roku 1925, luxusní, vyloženě sbírkový kus, značka AMPHORA patřila v té 
době mezi nejvíce ceněné značky porcelánu a keramiky, výborný stav, výška 17cm, délka 22cm  
    
    
    

140   Plastika "Ležící lvice" .........................................................................................................................................  12 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno AMPHORA, kolem roku 1925, luxusní, vyloženě sbírkový kus, značka AMPHORA patřila v té 
době mezi nejvíce ceněné značky porcelánu a keramiky, výborný stav, výška 15cm, délka 37cm  

 
 
 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 141 - 180 

 
141   Langer Karel   (1903-1998) 
"Panorama Prahy s chrámem sv. Mikuláše za úsvitu" ..................................................................................  15 000 Kč  
olej na lepence, signováno, první polovina minulého století, 59,5 x 63,5 (76 x 79,5)  
  

Langer Karel  malíř, grafik, pedagog, narozen v Pruggu nad Litavou v Rakousku, zemřel v Olomouci, studoval kresbu 
a malbu u profesora J. Bendy na VŠUP v Praze, byl vedoucím oddělení drobného uměleckého průmyslu na ŠUŘ v Brně, 
spolu s A. Strnadelem vytvořil řadu kreseb dokumentujících život a zvyky na Valašsku, společně navrhli expozici 
vsetínského muzea (1932) (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

142   Junek Václav   (1913-1976) 
"Dvojice na nábřeží" .........................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 49,5 x 59,5 (67 x 77)  
  

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Kladně, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, 
kde studoval u profesora J. Bendy, dále studoval na pražské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil 
hlavně na novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převážně knihy s příbuznou tématikou  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

143   Čížková Dagmar   (1911-1993) 
"Kytice polních kv ětů v hliněném džbánku" .............................................................................................................  900 Kč  
kresba barevnými tužkami, signováno, datováno 1950, 66,5 x 52 (77 x 63)  
  

Čížková Dagmar  malířka, narozena v Malíně u Kutné Hory, studovala na Státní keramické škole v Teplicích, na VŠUP 
v Praze u profesorky Johnové, na Ukrajinské akademii a na Akademii André Lhote v Paříži kurz dějin umění a malířství, 
navštěvovala přednášky a kurzy F. Kupky (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

144   Alex Adolf Jelínek   (1890-1957) 
"Stavba mostu na Lužnici v Táboře 1935" .............................................................................................................  3 500 Kč  
lept, signováno tužkou, 41,5 x 54,5 (55 x 68,2)  
  

Alex Adolf Jelínek  malíř, kreslíř a grafik evropského formátu, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie 
u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, zastoupen v Národní galerii, v Lexiconu dlouhý výčet výstav  
(Lexicon of the CVA, Slovník Chagall, Toman) 

    
    
    

145   neurčeno    
"Ze staré Prahy"  ....................................................................................................................................................................  800 Kč  
originální lept, signováno, první polovina minulého století, 23 x 15 (34 x 25,5) 
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146   Fritz    
"Práce o žních" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1930 (1910?), 38,5 x 30 (46 x 37,3)  

Přes masivní reklamní kampaně na americkém kontinentě na konci 19. století, prudký nástup obilních žacích strojů v Americe 
a šíření těchto strojů i v Evropě, mohli jsme podobné obrázky na našem venkově běžně vidět ještě začátkem padesátých let, jen 
ženy měly poněkud kratší sukně. Náhodně nalezená internetová kronika obce Týnec z Podluží uvádí rok 1926 jako rok používání 
prvního obilního žacího stroje a dalších zemědělských strojů v Týnci 

    
    
    

147   monogramista R.J.    
"Hronská Voznica"  ...............................................................................................................................................................  700 Kč  
akvarel, signováno monogramem, datováno 24.VII.1935, u signatury uvedeno místo, 26,5 x 33,3 (33,5 x 39,5)  
    
    
    

148   Slatina J.H.    
"Kytice lu čních květů v hnědém džbáně"  ................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1951, vzadu věnování: Své milé švagrové Štefance k narozeninám věnuje….1957 
40,5 x 32,5 (46 x 39)  
    
    
    

149   Přeček František   (1893-) 
"Pavilon v zimě"  ..................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1930, vzadu evidenční štítek, 57 x 43 (70,5 x 55,5)  
  

Přeček František  malíř, pedagog, narozen v Kroměříži,studoval architekturu a profesuru kreslení na ČVUT v Praze 
a malbu u profesora V. Nechleby a J. Preislera na AVU v Praze, působil jako středoškolský profesor kreslení ve Znojmě 
a Brně, věnoval se především krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

150   Kotrba Emil   (1912-1983) 
"V rokokovém salonu"  ........................................................................................................................................................  500 Kč  
litografie, signováno tužkou, datováno 1975, číslováno 109/200, 13,5 x 19,5 (29,5 x 34,5)  
  

Kotrba Emil  malíř, grafik, ilustrátor, studia na ŠUŘ v Brně u Dillingera a na pražské akademii v grafické speciálce 
u profesora T.F. Šimona, známý v Evropě jako vynikající malíř, grafik a kreslíř koní a námětů z dostihového prostředí 
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

151   Kotrba Emil   (1912-1983) 
"Sedící dívka s růží"  .............................................................................................................................................................  600 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou, datováno 1975, 17 x 12 (32 x 26)  
    
    
    

152   Bílkovský František   (1909-1998) 
"Hlava foxteriéra"  .................................................................................................................................................................  450 Kč  
lept, signováno tužkou, vzadu datace 1968, 14,5 x 8,5 (30 x 23,2)  
  

Bílkovský František  malíř, grafik, soukromá studia u A.V. Slavíčka v Telči, člen spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku 
a Spolku sběratelů a přátel ex libris (Slovník Chagall) 

    
    
    

153   Bílkovský František   (1909-1998) 
"Dv ě žabky"  ..........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, druhá polovina minulého století, 11 x 16 (28 x 32)  
    
    
    

154   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 
"Hlava ko čky"  .........................................................................................................................................................................  750 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, 10 x 8 (29,5 x 23)  
  

Jiřincová Ludmila  skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, narozena v Praze, studia na soukromé škole Rudolfa 
Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav 
po celém světě, řada ocenění (Toman, Slovník Chagall) 
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155   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 
"Žena s korunkou a vějířem"  ...........................................................................................................................................  400 Kč  
litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, široká pasparta, sklo, rámováno textilní páskou, 9 x 4 (33 x 26)  
    
    
    

156   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 
"Dív čí hlava se slzou a květinami"  .................................................................................................................................  300 Kč  
litografie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, široká pasparta, rámováno textilní páskou, 6,5 x 5,5 (21 x 16)  
    
    
    

157   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 
"Portrét dívky s hv ězdičkami"  .........................................................................................................................................  300 Kč  
litografie, signováno tužkou a v desce monogramem J.L., druhá polovina minulého století, široká pasparta, rámováno textilní 
páskou, 8 x 5 (22 x 16)  
    
    
    

158   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 
"Portrét smutné dívky"  .......................................................................................................................................................  300 Kč  
litografie, signováno tužkou a v desce monogramem J.L., druhá polovina minulého století, široká pasparta, rámováno textilní 
páskou, 7,5 x 6,8 (23 x 19)  
 

Jiřincová Ludmila  skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, narozena v Praze, studia na soukromé škole Rudolfa 
Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav 
po celém světě, řada ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
     

159   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 
"Muž se dvěma koňmi"  ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
litografie, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, 21 x 31 (36 x 46)  
  

Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, působil jako 
středoškolský profesor, od roku 1926 se věnoval výhradně malířské tvorbě, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, výstavy 
po celé Evropě, od roku 1959 Národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto 
významném malíři, slavný malíř polních prací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

160   Prellet (?)    
"Dívka s červenou draperií a andílky" ..................................................................................................................  12 000 Kč  
ručně domalovávaný tisk na kruhové porcelánové desce, po stranách kobaltově modré pásy se zlaceným dekorem, signováno, vzadu 
vtlačovaná značka CARLSBAD - CARL KNOLL, číslováno 33, Rybáře, druhá polovina 19. století, rámováno ve zlaceném 
dekorativním rámu, průměr 40cm (56 x 56)  
    
    
    

161   Prellet (?)    
"Dívka s červenou draperií, modrou stuhou a andílky" ................................................................................  12 000 Kč  
ručně domalovávaný tisk na kruhové porcelánové desce, po stranách kobaltově modré pásy zdobené zlaceným dekorem, 
nesignováno, vzadu vtlačovaná značka CARLSBAD - CARL KNOLL, Rybáře, druhá polovina 19. století, rámováno ve zlaceném 
dekorativním rámu, průměr 40cm (56 x 56)  
    
    
    

162   Měchura V.    
"Pohled do údolí s břízami"  ...........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 66,5 x 97 (80 x 112)  
    
    
    

163   neurčeno    
"Pohled na Brno"  ................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, 23 x 35 (44 x 54,2)  
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164   Rusek Ladislav   (1927-) 
"Dívka s odkvetlou pampeliškou" ...............................................................................................................................  1 200 Kč  
originální linoryt, signováno tužkou, datováno 1977, 32 x 18,5 (50 x 36)  
  

Rusek Ladislav  grafik, pedagog, narozen v Hrabství u Opavy, studoval u profesorů J. Zrzavého, F.V. Mokrého, 
A. Berana a B. Markalouse (Johna) na PedF UP v Olomouci, působil jako odborný asistent na katedře výtvarné teorie 
a výchovy UP v Olomouci, od 1964 vedl výuku kresby a grafiky (Slovník Chagall) 

    
    
    

165   Holeček J.K.    
"Pohled na město"  ..............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1948 (?), 36 x 58,5 (63,5 x 86)  
    
    
    

166   Holeček Stanislav   (1900-1976) 
"Rozkvetlý strom"  ..............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1943, 42 x 33,5 (69 x 61)  
  

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

    
    
    

167   Alster Jan   (1892-) 
"Krajina s vodou" ...............................................................................................................................................................  1 700 Kč  
akvarel, signováno tužkou, kolem poloviny minulého století, 35,5 x 52 (63,2 x 80)  
  

Alster Jan  malíř a profesor na středních školách v Praze, narozen v Klingenthale v Sasku, žák AVU v Praze, absolvent 
speciální školy profesora Thiele (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

168   Nešleha Pavel   (1937-) 
"Židle III"  ............................................................................................................................................................................  22 000 Kč  
grafit na kartonu, signováno monogramem PN, datováno 1972, z cyklu "Židle", nerámováno, 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 Národní galerii Praha 
a v řadě dalších galerií doma i v zahraničí, množství výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    
    
    

169   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 
  

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) 

    
    
    

170   Menšikov Vasilij    
"Krajina v podve čer"  ........................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno monogramem B.M., datováno 1965, vzadu azbukou věnování od autora z roku 
1967 a určení místa, 16,5 x 26,5 (38,5 x 51)  
    
    
    

171   Brzobohatý    
"Mo ře při západu slunce" ...............................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1933, vzadu na blind rámu text azbukou, poškozeno, 18 x 29 (26 x 38)  
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172   nesignováno    
"Dívka se slunečníkem na promenádě"  ....................................................................................................................  9 500 Kč  
malba na porcelánové desce, vzadu značeno ROSENTHAL HANDMALEREI München Germany, druhá polovina minulého století, 
30,5 x 25 (39 x 34)  
    
    
    

173   neurčeno    
"Rodina - Asijský motiv"  ................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinovaná technika - malba a dřevořez na hedvábí, Asie, první polovina minulého století, 38 x 28 (41 x 31)  
    
    
    

174   neurčeno    
"Bojovník"  .............................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
dřevotisk na papíře, Asie, první polovina minulého století, 31,5 x 30,5 (37 x 38)  
    
    
    

175   Prinzhofer Augustin   (1817-1885) 
"Biedermeier portrét zralého muže"  .........................................................................................................................  3 000 Kč  
kolorovaná litografie na papíře, signováno v desce, datováno 1844, při okraji portrétu text Gedr. bei J. Rauch, dole rukou Joseph 
Graf Schaffgotsche, pozdější adjustace v široké textilní paspartě, rámováno, ve výřezu 25 x 17 (41 x 34)  
  

Prinzhofer Augustin  narozen ve Vídni, uváděn v katalogu ARTPRICE 
    
    
    

176   Urban Vladislav   (1937-) 
"Sedící žena" .........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu datace 1975, široký profilovaný rámek, 21,5 x 13 (34,5 x 26)  
  

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) 

    
    
    

177   neurčeno    
"Moulin Rouge"  ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, číslováno 186/200, druhá polovina minulého století, 46 x 65,5 (66 x 84)  
    
    
    

178   Štika Karel   (1898-1975) 
"Krajina"  ...................................................................................................................................................................................  900 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno 1966, 34 x 50 (49 x 66)  
  

Štika Karel  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, publicista, středoškolský profesor v Čechách a na Slovensku, také spisovatel, 
narodil se a zemřel v Praze, studium na AVU Praha u prof. Max Švabinského, současně studoval profesuru kreslení, 
modelování a geometrie na FF UK v Praze, získal stipendium na studijní pobyt v Itálii, člen Sdružení jihočeských 
výtvarníků, UB, SČUG Hollar - v letech 1953 - 1955 předseda spolku, v Lexiconu dlouhý výčet výstav, vystavoval mj. 
na zlínských salonech, často vystavoval s Hollarem, v roce 1967 jmenován zasloužilým umělcem, bratr Jaroslava Štiky, 
proslulého autora skvělých erotických kreseb (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

179   Mařák Julius   (1832-1899) 
"Z lesních charakterů rakouských - Borovice" .....................................................................................................  1 900 Kč  
heliogravura, signováno v desce, dále text: Vlastníkem originálu jest jeho veličenstvo císař rakouský, členům krasoumné jednoty 
pro Čechy v Praze roku 1884, nerámováno, volný list, 50 x 39, celý list 71 x 58  
  

Mařák Julius  jeden z nejvýznamnějších malířů v české historii, jeho význam je silný i v celoevropském kontextu, založil 
malířskou školu, která ovlivnila krajinomalbu čtyř generací a patří mezi skvosty českého a evropského krajinářství, 
zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií a článků o tomto vynikajícím malíři 

    
    
    

180   Diblík M.    
"Cesta lesem" ........................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 74 x 94,5 (87 x 107)  
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 181 - 200 

 
181   Vizner František   (1936-) 
Váza ...........................................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
sklo obalové lisované, barva zelená, OBAS, sklárna Heřmanova Huť, návrh z roku 1962, oklep, výška 19,5cm  
  

Vizner František  sklářský výtvarník a akademický sochař, narozen v Praze, studoval ve Sklářské škole v Železném Brodě 
u profesorů J. Černého, J. Brichty, A. Háska, O. Žáka a na VŠUP v Praze u profesora K. Štipla, člen Klubu výtvarných 
umělců Horácka, od roku 1967 působil ve sklárně ve Škrdlovicích na Žďársku, mnoho jeho známých artefaktů je spojeno 
s výrobou v této sklárně, od roku 1977 pracuje ve vlastním ateliéru ve Žďáru nad Sázavou, zastoupen v řadě galerií doma 
i v zahraničí, mimo jiné v Horáckém muzeu v oddělení sklářských výrobků dokumentujících výrobu škrdlovické sklárny, 
dlouhá řada výstav, široký výčet literatury o umělci, světově uznávaném sklářském výtvarníkovi (Slovník Chagall) 

    
    
    

182   Cukřenka a kleště na cukr ...................................................................................................................................  2 500 Kč  
alpaka, cukřenka zdobená dvěma vážkami, kleště rostlinným ornamentem, konce ve tvaru lvích tlap, konec 19. století, původní 
etue, výška cukřenky 5cm, průměr 10cm, délka kleští 13,5cm  
    
    
    

183  Vázička ve tvaru amfory ...........................................................................................................................................  950 Kč  
keramika barevně glazovaná, zdobená motivem líbající se dvojice v medailonu tvaru srdce, přelom 19. a 20. století, výška 14cm  
    
    
    

184   Maska dvou tváří......................................................................................................................................................  9 000 Kč  
řezba ve dřevě, patrné zbytky povrchové barevné úpravy, Afrika, původ neurčen, dvacátá - třicátá léta minulého století, výška 37cm  
    
    
    

185  Závěsná textilie ...........................................................................................................................................................  3 800 Kč  
zdobená malbou muže - poustevníka, zvířat a ptáků, Asie, první polovina minulého století, výška 57cm, šířka 35  
    
    
    

186   Dóza ve tvaru želvy..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo malachitové, Čechy, kolem poloviny minulého století, drobné oklepy, výška 7cm, délka 19,5cm  
    
    
    

187   Plastika "Fotbalista" ..............................................................................................................................................  7 500 Kč  
bronz na mramorovém podstavci, třicátá léta minulého století, výška 28,5cm  
    
    
    

188  Plastika "Muž hrající na troubu"  ...................................................................................................................  13 000 Kč  
bronz, Afrika (Benin ?), první polovina minulého století, výška 41cm  
    
    
    

189   Svícen sedmiramenný ................................................................................................................................................  900 Kč  
řezba ve dřevě, druhá polovina minulého století, výška 22cm, délka 60,5cm  
    
    
    

190   Destička "Výjev z paláce"  ....................................................................................................................................  2 900 Kč  
kombinace malovaného lakovaného dřeva, kosti a perleti, Asie (Čína ?), první polovina minulého století, 18 x 22 (22 x 26)  
    
    
    

191   Dřevěná tenisová raketa ........................................................................................................................................  3 900 Kč  
v původním napínacím rámu, značeno DONNAY JACKY BRICHANT, padesátá léta minulého století,   

JACKY BRICHANT, Belgičan narozený 28.3.1930, vyhrál v roce 1957 profesionální tenisový turnaj Monte Carlo Masters 
v Roquebrune Cap Martin ve Francii. V dobách dřevěných raket byla belgická společnost Donnay nejúspěšnějším výrobcem 
a prodejcem tenisových raket na světovém trhu, vlajkovým hráčem firmy byl Bjorn Borg, s raketami Donnay hrál  
v letech 1975 – 1980 
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192    Dózička na šňupací tabák ....................................................................................................................................  4 000 Kč  
sklo zdobené malbou tématiky života ve městě, červený uzávěr, Asie (Čína ?), 20. století, výška 9cm  
    
    
    

193   Milo    
Plastika "Pštros"  .................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
bronz na mramorovém podstavci, signováno, dále značeno: BRONZE GARANTI PARIS J.B. DEPOSEE, kolem poloviny minulého 
století, výška 17cm  
    
    
    

194    Maxi doutník Vestalin ...........................................................................................................................................  1 200 Kč  
značeno PRIX ILZIMITE PRIJS ONBEPERKT, velikost číslo 24, číslováno 1181, 20. století, nepůvodní dřevěná schrána 
délka doutníku 28cm  
    
    
    

195   Těžítko "Torzo sloupu na patce" .........................................................................................................................  400 Kč  
mramor, první polovina minulého století, výška 10cm  
    
    
    

196   Sklenice na nízké patce ..........................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo čiré s rubínovou lazurou, probrušované a řezané, nápis Andenken von Teplitz, dále tři veduty dominant Teplic, výška 13 cm,   
horní průměr 8 cm  
    
    
    

197   Kapesní pouzdro na doutníky.............................................................................................................................  1 500 Kč  
hnědá kůže z pštrosího volete ve stříbrném kování, zdobeno písmenem H a knížecí korunkou s pěti vrcholy, luxusní osobní věc, 
zachovalé, pouzdro obsahuje dva doutníky, ryzost stříbra 800 
14,5 x 10,5 cm  
    
    
    

198   Váza ...................................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo hyalitové, malované stříbrem, motiv papoušek na větvi, Čechy, kolem roku 1900, výška 22,5 cm  
    
    
    

199  Svícen jednoplamenný na krátkých nožkách ................................................................................................  1 400 Kč  
mosaz reliéfně zdobená rostlinným dekorem, čistý secesní styl, značeno, kolem roku 1905, výborný sběratelský i funkční kus 
výška 16 cm, odkapávací miska 11,5 x 14  
    
    
    

200   Váza - květináč ..........................................................................................................................................................  1 700 Kč  
keramika hnědě glazovaná, dekor dvěma protilehlým svislými pruhy se žebrováním, značeno vtlačovanou značkou THOMAS 
Germany, sedmdesátá léta minulého století, výška 18cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 201 - 240 

 
201   nesignováno    
"Na cestě pod hradem"..................................................................................................................................................  12 500 Kč  
romantický olej na dřevě, 19. století, patrně jde o český exteriér se sochou Jana Nepomuckého na mostě, kvalitní rám holandského 
typu, výborná nabídka, 20 x 29,5 (30 x 40)  
    
    
    

202   Boštík Václav   (1913-2005) 
"Čtverec a kruhy"  ...........................................................................................................................................................  25 000 Kč  
barevný pastel na bílém papíře, signováno, datováno 1995, ve výřezu 28 x 20 (42,5 x 32)  

Pochází z kvalitní sbírky moderního umění 
 

Boštík Václav  malíř, grafik, narozen v Horním Újezdu u Litomyšle,  žák W. Nowaka, člen Umělecké besedy, později UB 
12, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Centre G. Pompidou v Paříži, Menil Foundation Houston a v řadě dalších 
sbírek, vynikající český malíř, moderní malíř evropské úrovně, řada výstav doma i v zahraničí, v roce 2004 obdržel 
Medaili Za zásluhy, v Lexiconu dlouhý výčet literatury, zastoupení v galeriích a několikaobrazovkový výčet výstav 
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

203   nesignováno    
"Židle v prázdné krajin ě s vysokým nebem".......................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, nedatováno, zajímavá práce moderního umění, 70 x 60 (72 x 62)  
    
    
    

204   Janulík J.    
"Lavi čky - krajina snů"  ................................................................................................................................................  16 500 Kč  
olej na plátně lepeném na dřevěné desce, signováno, datováno 17.4.2004, podle majitele byl tento obraz malován ve vězení, 
působivé a sběratelsky velmi zajímavé, 40 x 50 (50,5 x 60,5)  
    
    
    

205   Toňátko (Boubín) Antonín   (1903-) 
"Zima - Žena na můstku"  ................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno na autorově štítku, kolem roku 1950, kvalitní práce ve stylu Blažíčkovy krajinářské školy 
55,5 x 67,5 (69 x 80)  
  

Toňátko (Boubín) Antonín  malíř, narozen v Mladé Boleslavi, studoval na Ukrajinské akademii v Praze, dále u profesora 
Wirka na královské akademii v Káhiře a soukromě u A. Kalvody v Běhařově (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

206   Toňátko (Boubín) Antonín   (1903-) 
"Polní práce o žních" ........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno Boubín, polovina minulého století, práce skvěle reprezentuje českou krajinářskou školu, 70 x 80 (83 x 93)  
    
    
    

207   Kamenický Josef Jiří   (1910-) 
"Valašská dřevěnice"  ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1979, výborná práce brněnského rodáka, 50 x 70 (58 x 79)  
  

Kamenický Josef Jiří  malíř, fotograf, narodil se v Brně, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl 
členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby, jeho díla jsou v majetku MG Brno 
a GVU Zlín (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

208   Kamenický Josef Jiří   (1910-) 
"Pozdní léto na Vysočině"  ...............................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1979, výborná práce brněnského rodáka, 50 x 80 (60 x 90)  
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209   Lada Josef   (1887-1957) 
"Na námluvách"  ...............................................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovská galerijní štětcová malba tuší a bělobou, nesignováno, nedatováno, vzadu poznámka Ahoj str. 28, vynikající velká 
ilustrační kresba, ochranná pasparta, nerámováno, 25,5 x 36,5  
  

Lada Josef  vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, učil se 
knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam později byl přijat k řádnému studiu, školu 
po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti, výtvarník, který nemá ve světě obdoby, výčet jeho výstav je 
nekonečný (Slovník Chagall) 

    
    
    

210   Šetelík Jaroslav   (1881-1955) 
"Hrad čany a sv. Mikuláš v zimě"  .............................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno, nedatováno, kolem roku 1935, luxusní práce v luxusním platinově-
stříbřeném rámu, vysoce reprezentativní práce, obraz ve výborném stavu pod sklem, na rámu na několika místech drobná 
odloupnutí, 45 x 63 (60 x 78)  
  

Šetelík Jaroslav  malíř, kreslíř, narozen v Táboře, studoval v Mnichově, později u Lišky na UMPRUM v Praze 
a u profesora Ottenfelda na AVU v Praze, nejlepší malíř pohledů na Prahu, četné zahraniční cesty, za pobytu v Holandsku 
vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst, příležitostně se věnoval i nástěnné malbě, publikoval ve Zlaté 
Praze, byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze  
(Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

211   Zitko (?)    
"Postavy v zimní krajin ě"  ..................................................................................................................................................  300 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, příjemná komorní krajinářská práce, 12 x 14 (14,5 x 16,5)  
    
    
    

212   Sedláček Josef    
"Soumrak u lesní tůně"  ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, polovina minulého století, profesionální malba ve stylu starých mistrů, 25 x 30 (32 x 37)  
    
    
    

213   Sedláček Josef    
"Les u řeky"  .............................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 28 x 39 (35,5 x 46,5)  
    
    
    

214   Holík Alois   (1908-1985) 
"V zim ě na Trnavských pasekách" ................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, datováno 1976, skvělá práce skvělého malíře krajiny mezi Vsetínem a Zlínem, 
v plátěné paspartě, nerámováno, vzadu název a poznámka tužkou: pí Čudová, 18 x 45 (31 x 56)  
  

Holík Alois  malíř, narozen v Březové u Zlína, navštěvoval večerní kurzy Školy umění ve Zlíně u profesorů Gajdoše 
a Hofmana, pracoval v reklamním oddělení firmy Baťa ve Zlíně, maloval především krajiny, řada jeho obrazů má dnes 
i dokumentární hodnotu zachycením oblasti mezi Vsetínem a Zlínem, ve které nikdo soustavněji nemaloval  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

215   Holík Alois   (1908-1985) 
"V zim ě na Liptalských pasekách" ................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, datováno 1980, práce umělecké i dokumentační hodnoty, v plátěné paspartě, 
nerámováno, vzadu název a poznámka tužkou: pí Čudová - Otrokovice, neobvyklý úzký a dlouhý formát, 17,5 x 51  
    
    
    

216   Mikulka František   (1914-) 
"Bodlák ve váze" ....................................................................................................................................................................  200 Kč  
bravurní akvarel - kvaš, signováno, datováno 1973, výborná práce malíře z Otrokovic, v paspartě, nerámováno 
50 x 17,5 (58,5 x 23)  
  

Mikulka František  malíř, narozen v Pohořelicích na Zlínsku, studoval Uměleckoprůmyslovou školu ve Zlíně, trvale 
působil v Otrokovicích jako propagační grafik (Toman dodatky, Slovník Chagall) 
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217   Rabas Václav   (1885-1954) 
"Matka země - Rozsévačka"  .............................................................................................................................................  900 Kč  
dvoubarevný lept, signováno, datováno 1946, galerijní grafika uváděná přímo v Tomanovi, kvalitní umělecká adjustace, ve výřezu 
17 x 7,5 (35 x 24,5)  
  

Rabas Václav  význačný český malíř 20. století, grafik, sochař, rodák z Krušovic u Rakovníka, studia na akademii v Praze 
u Roubalíka, Bukovace, Schwaigera a Švabinského, člen a dlouholetý předseda Umělecké besedy, spoluzakladatel SČUG 
Hollar, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, řada domácích i zahraničních výstav, řada monografií, již v roce 
1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a malířů vůbec (Toman, dlouhý výčet výstav 
v Lexiconu of the CVA, Slovník Chagall) 

    
    
    

218   Löhr    
"Puškin"  .....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská kresba tužkou, signováno, nedatováno, náročná umělecká adjustace v plátěné paspartě, rámováno textilní páskou 
ve výřezu 9 x 7 (28,5 x 23,5)  
    
    
    

219   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 
"Letní krajina" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, kolem roku 1950, vlevo špatně čitelný název místa, příjemná komorní práce významného umělce, 
umělecká adjustace, 21 x 30 (40,5 x 49)  
  

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) 

    
    
    

220   Macoun Gustav   (1892-1934) 
"Dolné Ružbachy - Před bouří"  ..............................................................................................................................  185 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, zcela výjimečná velká reprezentativní práce v honosném rámu, je 
naprosto zřejmé, že jde o skvělého žáka a následovatele Antonína Slavíčka, v této kvalitě na trhu zcela mimořádné 
77 x 92 (95 x 111)  

Obraz je pod sklem, je proto výborně zachován. Pochází ze sbírky 1. majitele, který obraz získal přímo od autora 
  

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

    
    
    

221   Plesnivý Vincent   (1879-1944) 
"Hlava dívky ve slováckém kroji"  ...............................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1922, práce absolventa pražské a mnichovské akademie, podkladová pasparta zvlněná 
vlhkem, obraz je v pořádku, 25 x 33,5 (41,5 x 49)  
  

Plesnivý Vincent  malíř figuralista, narodil se a zemřel v Praze, maloval v Boršicích u Blatnice - pod sv. Antonínkem, 
studia na pražské akademii a u profesora Knirra v Mnichově, později jeden rok v Paříži (Toman) 

    
    
    

222   Mašek Jaroslav   (1891-1926) 
"Na kraji vesnice"  ...............................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera, signováno, kolem roku 1920, skvělá práce skvělého malíře, 34 x 43,5 (43 x 53)  
  

Mašek Jaroslav  malíř, narozen v Plzni, žák pražské akademie u profesorů Bukovace, Roubalíka a Schwaigera, maloval 
vesnické motivy a folkloristické žánry (Toman) 

    
    
    

223   Dürer Albrecht   (1471-1528) 
"Die Apokalypse 1498".....................................................................................................................................................  6 500 Kč  
unikátní faksimile "Die heimlich Offenbarung Johannis" se šestnácti velkými celostránkovými Dürerovými dřevořezy, doprovodný 
text, vydalo nakladatelství Prestel - Verlag München 1970, výborný stav, dřevořezy lze rámovat jako samostatné obrazy, 48 x 33  
  

Dürer Albrecht  německý malíř, grafik a teoretik umění, autor oltářních obrazů - např. Růžencová slavnost, grafický 
cyklus Apokalypsa spolu s grafickými cykly Malé pašije, Život Panny Marie, Velké pašije jsou význačnou součástí jeho 
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rozsáhlého díla, jeden z nejslavnějších středověkých umělců, jeden z nejslavnějších světových autorů vůbec  
(Malá československá encyklopedie) 

    
    
    

224   Zrzavý Jan   (1890-1977) 
"Bárky u pob řeží pod nočním příkrovem"  ........................................................................................................  690 000 Kč  
olejová tempera na lepence, signováno, nedatováno, k obrazu přiloženo potvrzení o koupi v roce 1974 přímo od Jana Zrzavého 
a laboratorní zpráva od Dorothei Pechové, případnému kupci bude ponechán dohodnutý čas na ověření u svého znalce 
34 x 44 (44 x 54)  
  

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je 
o něm vydána řada monografií, zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná 
tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

225   Popelka Vojtěch Hynek   (1888-1961) 
"Kv ětinové zátiší" ...............................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, velké reprezentativní zátiší připomínající díla starých mistrů od 
významného malíře zvířat, přírody a zátiší, honosný zlacený rám, blind rám vzadu poškozený ohněm, 55 x 67 (72 x 83,5)  
  

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

    
    
    

226   Ziembinski Leon   (1918-) 
"Zátiší s vínem a šachovnicí - ŠACH MAT" ..........................................................................................................  3 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2003, vzadu autorův štítek, malíř ze skupiny Chagall, 50 x 52 (56 x 58)  
  

Ziembinski Leon  malíř, kreslíř, rodák z Dolní Lutyně, studoval soukromě u O. Kittricha a v Masarykově lize v Domě 
umění Ostrava u Obšila, Wünscheho a Sládka, v letech 2000 - 2006 zastoupen na výstavách kolektivních i individuálních 
v Brušperku, Karviné a Ostravě (viz přiložený materiál, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

227   Ziembinski Leon   (1918-) 
"Zrození"  ................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1998, vzadu autorův štítek, malíř ze skupiny Chagall - viz přiložený materiál 
42,5 x 101 (52,5 x 111)  
    
    
    

228   Ziembinski Leon   (1918-) 
"Zátiší s dýmkou"  ...............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na sololitové desce, signováno, datováno 1992, vzadu autorův štítek, malíř ze skupiny Chagall - viz přiložený materiál 
25 x 35 (37 x 47)  
    
    
    

229   Ziembinski Leon   (1918-) 
"Prost řední hřeben ve Velké Studené dolině - Tatry"  .......................................................................................  3 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1999, vzadu autorův štítek, malíř ze skupiny Chagall - viz přiložený materiál 
45 x 61 (56,5 x 73)  
    
    
    

230   Weiner - Král' Imro (Emerich)   (1901-1978) 
"Figurální symbolika"  ...................................................................................................................................................  85 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1930, skvělá moderní práce srovnatelná s obdobnými díly 
i v celoevropském kontextu, jedinečné, 55 x 46 (70 x 58)  

Pochází z rodiny prvního majitele, který obraz získal přímo od autora 
  

Weiner - Král' Imro (Emerich)  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Považské Bystrici, studia v Praze, Berlíně, Dessavě, 
Karlsruhe a Paříži, vystavoval na zlínských salonech, soubory svých prací vystavil v roce 1936 v Bratislavě a v Brně, 
ilustroval časopisy, maloval pod vlivy kubismu, surrealismu, německého expresionismu, jeho rané práce byly satirickým 
zobrazením slovenského venkova, dílo vrcholilo v humanistických kompozicích, v nichž se spojovalo lyrické, baladické 
a dramatické vidění světa,  k významným grafickým pracím patří cykly Bratislava a Cesta, významný slovenský umělec,  
(Toman, Lexicon of the CVA, Malá československá encyklopedie) 
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231   Dědina Jan   (1870-1955) 
"Chalupy v zimě"  ................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1923, práce významného českého malíře, žáka Ženíška a Pirnera, černá holandská 
lišta, 53 x 64,5 (66 x 77,5)  
  

Dědina Jan  významný český malíř, studia u profesora Františka Ženíška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora 
Pirnera, s Maroldem a Muchou pracoval v Paříži, ilustroval časopis "Monde illustré," zdobil stropy v Malém paláci 
v Champs Elysées, ilustroval spolu s Alfonsem Muchou a Maroldem a dosáhl rovněž vysoké a uznávané úrovně, řada 
ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

232   Hübner A.    
"Váno ční romantika u hradu v horách"  ...............................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně, označení malíře na štítku na rámu, kolem roku 1880, velmi kvalitní práce 
v čistém romantickém stylu, kvalitní rám, 77 x 100,5 (87,5 x 115)  
    
    
    

233   Guba Rudolf   (1884-1950) 
"P řístav v Hamburku"  ..................................................................................................................................................  36 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1935, výborné zpracování atraktivního námětu, reprezentativní, 70 x 100 (85 x 115)  
    
    
    

234   Moravec Alois   (1899-1987) 
"Na pastvě pod hradem Rábí" ...................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1941, vzadu autorova poznámka "Hrad Rábí od Čichtovic", luxusní široký rám 
francouzského typu, reprezentativní práce českého exteriéru, 60 x 100 (82 x 122)  
  

Moravec Alois  skvělý malíř a grafik, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické 
speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, více než padesát výstav, medaile na světové 
výstavě v Paříži 1937, zasloužilý umělec, výroční cena AKADEMIE VĚD, velká řada výstav, jen literatura o tomto 
významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

235   Richartson (?)    
"Z Paříže" ............................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole, vpravo dole text PARIS, kolem roku 1920, výborná práce, 40 x 100 (49 x 109)  
    
    
    

236   Róna Jaroslav   (1957-) 
"Bez názvu"  ........................................................................................................................................................................  37 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1980, kvalitní práce galerijní úrovně velmi ceněného malíře, 33 x 43 (38,5 x 48,5)  
  

Róna Jaroslav  malíř, sochař, keramik, sklářský výtvarník, narozen v Praze, studoval na VŠUP u profesora S. Libenského, 
množství výstav a zastoupení v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, velké množství literatury o umělci  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

237   neurčeno    
"BRETA ŇKA - dívka v šátku se zlatou náušnicí" ............................................................................................  26 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1893, mimořádná figurální práce v luxusním širokém hnědém rámu z masivu, práce 
galerijní úrovně, 52 x 42 (71 x 61)  
    
    
    

238   Moravec Alois   (1899-1987) 
"Na pastvě u říčky"  .........................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1960, vzadu štítek Svazu výtvarných umělců a určení místa  
"Napajedlo u Kestřan" - u Písku, luxusní rám francouzského typu, galerijní práce, reprezentativní celek, 50 x 70 (68 x 88)  
  

Moravec Alois  skvělý malíř a grafik, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické 
speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, více než padesát výstav, medaile na světové 
výstavě v Paříži 1937, zasloužilý umělec, výroční cena AKADEMIE VĚD, velká řada výstav, jen literatura o tomto 
významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec (Toman, Slovník Chagall) 
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239   Beneš Vincenc   (1883-1979) 
"Cesta lesem" .....................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, kolem roku 1918, luxusní adjustace v paspartě  
a zlaceném rámu francouzského typu, sbírkový obraz, reprezentativní celek, ve výřezu 60 x 45,5 (104 x 77)  
  

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) 

    
    
    

240   Picasso Pablo   (1881-1973) 
"Stojící ženský akt"  .......................................................................................................................................................  290 000 Kč  
otisk tuší (linoryt ?), signováno tužkou, číslováno 11/46, cihlově červenou pastelkou věnování světově známému obchodníku 
s obrazy A. VOLLARDOVI a znovu podepsáno PICASSO, patrně kolem roku 1908 - z období "SLEČEN Z AVIGNONU," 
unikátní sběratelský kus, vzadu razítko "Galerie VOLLARD 6. Rue Laffitte, dále potom razítko COLLECTION A. VOLLARD 
Paris a konečně razítko SBÍRKA VINCENTA KRAMÁŘE,  
28,5 x 22  

Pro vystavení bylo vloženo do rámu, který je neprodejný, v nabídce je pouze grafický list 
Picasso Pablo  světově proslulý španělský malíř, kreslíř, grafik, sochař, keramik, od roku 1904 působil ve Francii 

 
 
 

 
NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 241 - 260 

 
241   SECESNÍ skleněný korbel s cínovým víčkem ..............................................................................................  2 300 Kč  
zdobený malbou chmelu a nápisem bílým a červeným emailem "Hoffen Malz Gott er halts", kolem roku 1890 - 1900, výška 40cm  
    
    
    

242   Plastika "Vzpínající se kůň"  ...............................................................................................................................  2 900 Kč  
bílý porcelán, značeno ROSENTHAL, kolem roku 1935, mimořádně kvalitní sběratelský kus, výška 26cm, délka 26cm  
    
    
    

243   Plastika "Klečící dívčí akt upravující si vlasy"  ..........................................................................................  2 900 Kč  
porcelán bílý glazovaný, ručně malovaný, signováno modelérem, datováno 1968, značeno vtlačovanou značkou Czechoslovakia, 
práce slavné porcelánky ROYAL DUX, výborný stav, výška 33,5cm  
    
    
    

244   Dvě kanadské 20ti dolarové mince ...................................................................................................................  1 600 Kč  
stříbrné, vydané v roce 1986 k zimní olympiádě v Calgary, zachovaný ražební lesk a původní pouzdra, obě mince vsazeny 
do společného dřevěného rámečku se stojánkem - na psací stůl, dar vysokému vládnímu činiteli, na jedné minci motiv 
krasobruslařských tanečních párů, na druhé střelba v biatlonu, výška stojánku 10cm, délka 16,5cm  
    
    
    

245   Souprava na servírování kávy, čaje .................................................................................................................  2 600 Kč  
keramika, ručně malovaný dekor - béžové shluky na zeleném podkladě, těla konvic kulovitá, tělo cukřenky oválné, značeno  
SMF - SCHRAMBERG, Německo, luxusní provedení, výborný stav, UNIKÁT, funkční i muzeální 

v sestavě: 
velká konvice s víčkem, výška 18,5 cm 
konvička - mléčenka, výška 12,5 cm 
cukřenka s víkem, výška 15 cm, délka 22 cm  

    
    
    

246   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 
Objekt "Studna ve věži - Střepy snů"  .....................................................................................................................  16 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, lze použít i jako hru, katalogová práce světově proslulé malíř-
ky, 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 
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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) 

    
    
    

247   Axman Miloš   (1926-1990) 
Plastika "Sedící ženy" .......................................................................................................................................................  6 900 Kč  
cínová kompozice na dřevěné podložce, signováno na plintě, práce výborného představitele českého moderního sochařství 
výška cca 16 cm včetně podložky (1,5cm), základna 13,5 x 8 cm  
  

Axman Miloš  sochař a medailér, narodil se v Litovli, zemřel v Brně, studoval na Škole umění ve Zlíně u prof. 
V. Makovského a J. Kavána, profesor na VŠ technické v Brně , potom profesor na akademii v Praze, 1976-85 rektor 
akademie, člen ČFVU, nesmírně dlouhý výčet zejména kolektivních výstav doma i v zahraničí, zastoupen v Národní 
galerii Praha a v galeriích v Brně, Olomouci, Jihlavě, Zlíně a dalších, národní umělec  
(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

248    Luxusní nápojová souprava šestiosobní .......................................................................................................  2 500 Kč  
sklo tyrkysové barvy, ručně malované emailem motivem květů a motýlů, Čechy, kolem roku 1890, honosné provedení, velmi dobrý 
stav, sběratelská, muzeální i funkční položka 

v sestavě:  
džbán a šest vysokých sklenic 
výška džbánu 32,5cm, sklenic 17,5cm  

    
    
    

249   monogramista    
Plastika "Odpočívající Konfucius" (?)  ...................................................................................................................  19 000 Kč  
řezba v MAMUTÍM KLU, signováno v podstavě, NEDATOVÁNO, čínská práce, velká RARITA, výška 11cm, průměr 7 cm  
    
    
    

250   Starožitná ložnice ve stylu DRUHÉHO ROKOKA ...............................................................................  95 000 Kč  
řezba ve dřevě, hnědá barva, přibližně z let 1880 - 1900, luxusní provedení 

v sestavě: 
2 šatní skříně dvoudveřové 
2 samostatné postele s vysokými čely 
2 noční stolky 
1 toaletní komoda se zrcadlem  
Ložnice je k dispozici pouze na fotografiích. Případnému zájemci bude sdělen způsob prohlídky a převzetí 

    
    
    

251    POZDNĚ BAROKNÍ KORPUS KRISTA  ...................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, polychromovaná a zlacená rouška, kolem roku 1750, vysoce odborně restaurováno, může viset 
samostatně nebo na kříži, v této kvalitě na trhu vzácné, výška 40cm, šířka 17,5cm 

OSVĚDČENÍ PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU A POVOLENÍ K VÝVOZU PŘILOŽENO  
    
    
    

252   Malejovský Josef   (1914-) 
Plastika "Zima"  ................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní bronz, signováno, nedatováno, skvělá práce českého moderního sochařství, na trhu velmi vzácné, výška 47cm  
  

Malejovský Josef  sochař, narozen v Holicích v Čechách, studoval sochařství u profesora K. Dvořáka na UMPRUM 
v Praze, od roku 1945 působil jako asistent na VŠUP, kde později působil jako pedagog, od 1953 docent, od 1962 řádný 
profesor, člen SVU Mánes, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Praha a jinde  
(Slovník Chagall) 

    
    
    

253   UNIKÁTNÍ šálek s podšálkem ...........................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo bohatě zdobené plasticky zlatými rozvilinami a drobnou malbou emailem s motivem pomněnek, kolem roku 1890 - 1905, 
luxusní provedení, výška 7cm, průměr podšálku 13,5cm  
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254   Stříbrná miska s tolarem Marie Terezie ........................................................................................................  1 500 Kč  
z roku 1870, novoražba pro LEVANTU, třicátá léta 20. století, dar vysokému vládnímu činiteli 
ryzost stříbra 800, hmotnost 72,20g, průměr 9 cm  
    
    
    

255   Hlava koně ...................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
bronz patinovaný, nesignováno, práce z konce minulého století, lze použít jako solitér respektive těžítko na psací stůl, rovněž může 
sloužit jako symbol šachu, výška 20 cm, šířka 21 cm  
    
    
    

256   Vázička ..........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo alabastrové, z přední strany zdobené medailonem s motivem děvčátka ve zlatém rámečku, ze zadní strany motivem růží, zlaté 
linky, ruční malba, biedermeier, střední Evropa, 19. století, luxusní provedení i stav, výška 19cm  
    
    
    

257   Dekorativní talíř v bronzové montáži .............................................................................................................  1 300 Kč  
montáž z přední strany zlacená, keramika barevná s motivem čápů, signováno monogramem JH, značeno EXCLUSIVE by 
Berendsohn AG, na zadní straně další upřesňující informace, průměr 23 cm  
    
    
    

258   Dekorativní talíř v bronzové montáži .............................................................................................................  1 300 Kč  
montáž z přední strany zlacená, keramika barevná s motivem ledňáčka, signováno monogramem, značeno EXCLUSIVE by 
Berendsohn AG, na zadní straně další upřesňující informace, průměr 23 cm  
    
    
    

259  Luxusní čajová konvice s víkem ..........................................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán bílý ručně malovaný zlatem, motiv vinné révy, značeno vtlačovanou značkou P&S (Dolní Chodov), Čechy 
kolem roku 1850, výborný stav, mimořádný solitér do sbírky i na používání, výška 24cm, průměr 16cm  
    
    
    

260   Muzeální terina na nízké noze ............................................................................................................................  3 900 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná, Čechy, kolem roku 1830, značeno vtlačovanou značkou DALWITZ, luxusní provedení 
v empírovém stylu, velmi dobrý stav, pouze vlasová prasklina v délce cca 8cm, výška s víkem 23cm, šířka 31cm  

 
 
 
 

 
OBRAZOVÁ ČÁST položky 261 - 290 

 
261   nesignováno    
"Ležení ve městě"  .............................................................................................................................................................  59 000 Kč  
tempera, signum nenalezeno, kolem roku 1720, v dolní části rozvinuta figurální kompozice, pozadí vyplňují mohutné rozvaliny, 
UNIKÁTNÍ práce galerijní úrovně, současná umělecká adjustace, 35 x 41,5 (47,5 x 54,5)  
    
    
    

262   Dominguez Oscar   (1906-1957) 
"Parid ův soud" .................................................................................................................................................................  68 000 Kč  
štětcová malba tuší, signováno monogramem OD, nedatováno, patrně čtyřicátá léta minulého století, majitel přivezl obraz 
při stěhování ze Španělska, mistrovská práce, ve výřezu 48 x 31 (71 x 53)  
  

Dominguez Oscar  plným jménem Dominguez Oscar Manuel Palazon, španělský kubistický a surrealistický malíř, otec 
byl amatérským malířem, narodil se ve Španělsku, dětství prožil u babičky, která podporovala jeho zájem o malířství. 
Následkem těžkého onemocnění v mládí měl zdeformovaný obličej a omezený tělesný vzrůst, proto se věnoval malířství, 
ve kterém hledal osobní uznání. V jednadvaceti letech odešel do Paříže, přes den pracoval pro otce, po nocích navštěvoval 
kabarety a hledal vhodné náměty pro malířství, navštěvoval také některé malířské školy, galerie a muzea, kde se seznámil 
s pracemi významných malířů, počínaje Pablo Picassem, jehož vliv na Dominguezovu tvorbu byl patrný. V roce 1934 se 
stal členem oficiální skupiny surrealistů, zúčastnil se surrealistických výstav v Kodani 1935, Londýně, Ténériffe a New 
Yorku 1936. Koncem čtyřicátých let navštívil se skupinou španělských umělců Československo, několika krásnými díly 
z let 1946 - 1948 je zastoupen ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě. V pětadvaceti namaloval autoportrét se 
svým zdevastovaným tělem, z pořezaných žil na ruce mu tekla krev, o 27 let později si žíly podřezal. Jeho olej na plátně 
„Pekelný stroj“ z roku 1937 byl v roce 2000 prodán v Paříži za 404,375 USD 
(web: Registr sbírek výtvarného umění, wikipedia, artnet) 
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263   Topinka Vilém   (1909-1977) 
"Valašsko v zimě"  ............................................................................................................................................................  18 500 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1942, odpovídající široký rám, práce galerijní úrovně, reprezentativní celek 
78 x 92 (98 x 115)  
  

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) 

    
    
    

264   Topinka Vilém   (1909-1977) 
"Letní valašská krajina"  ...............................................................................................................................................  18 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1942, odpovídající široký rám, práce galerijní úrovně, vysoce reprezentativní celek, 
66 x 98 (82 x 113)  
    
    
    

265   Langer    
"Secesní tanečnice se zrcadlem" ................................................................................................................................  23 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1917, výborná práce nejen do secesního interiéru, 61,5 x 98 (75 x 112)  
    
    
    

266   Hála J.    
"Krajina s polními ž ňovými pracemi"  ...................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, skvěle zachycená atmosféra letního dne na venkově, luxusní dobový rám, práce galerijní 
úrovně, reprezentativní celek, 65 x 75 (83 x 96)  
    
    
    

267   nesignováno    
"Zimní nálada u větrného mlýnu"  ...........................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, druhá polovina minulého století, velmi kvalitní, sbírková romantická práce, 59 x 80 (79,5 x 100)  
    
    
    

268   Kovařík Hubert   (1888-1960) 
"Ko čovníci v táboře u potoka" ..................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence,signováno, datováno 1943, galerijní práce umělce, který světově proslul zejména svými pracemi 
v keramice, RARITA 52 x 70 (69 x 88)  
 

Kovařík Hubert  sochař, keramik a malíř, narozen v Břeclavi, žák umělecko průmyslové školy ve Vídni, dále žák 
profesora Ant. Hanaka rovněž ve Vídni, po první světové válce založil Keramické dílny v Kunštátě, od roku 1932 se také 
věnoval malování, velké množství výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

269   Kučera Alois   (1905-1962) 
"Svatba"  ..................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1938, umělecká adjustace, práce malíře a teoretika působícího v Olomouci, předsedy 
Skupiny moravských výtvarníků v letech 1940 - 1949, práce galerijní úrovně, ve výřezu 36,5 x 27 (70 x 54)  
  

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

    
    
    

270   Lenhart Jindřich   (1878-1955) 
"Žn ě na Hané"......................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, nedatováno, mistrovská práce výborného malíře, 26 x 58 (46,5 x 78,5)  
  

Lenhart Jindřich  malíř, sochař, narozen v Nymburku, pracoval ve Vídni a Praze, kde navštěvoval kursy na UMPRUM, 
zpočátku maloval pod vlivem impresionismu, později postimpresionismu., spoluzakladatel Klubu přátel umění 
v Olomouci, člen Sdružení výtvarných umělců severočeských, Skupiny olomouckých výtvarníku a SČVU, jeden 
ze zakladatelů Krajské galerie v Olomouci, v lexikonu dlouhý výčet výstav, vystavoval mimo jiné na zlínských salonech, 
s KVU Aleš, s ostravským Moravskoslezským sdružením výtvarných umělců a také na výstavách v Rakousku a Německu, 
řada zastoupení v galeriích, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, ve sbírkách Muzea umění v Olomouci 
(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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271   Makovská Marta Maria   (1916-2005) 
"Z Byst řice pod Hostýnem" ...........................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1942, výborná práce rodačky z Vídně, 37 x 56 (45 x 63)  
  

Makovská Marta Maria  malířka, čestná občanka Rusavy, s Václavem Karafiátem spoluautorka knihy "Paleta malířů 
z krajiny pod Hostýnem" narozena ve Vídni, po první světové válce se rodina přestěhovala do Holešova, malířství 
studovala u J. Hovory, Z. Rückové a M. Neubertové, podobu starých dřevěnic zachovala na obrazech namalovaných 
na Rusavě, její obraz Bystřice pod Hostýnem zdobí stěnu zasedací síně radnice  
(web: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, Valašské Athény) 

    
    
    

272   Preissig Vojtěch   (1873-1944) 
"Dívka v rododendronech"  .........................................................................................................................................  39 000 Kč  
hnědo-bílý lept, signováno, z roku 1900, významná sběratelská práce z autorova pobytu v Paříži, v Preissigově monografii je 
tomuto leptu věnovaná větší pozornost, ve výřezu 25 x 30 (66 x 60)  
  

Preissig Vojtěch  vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříži pro A. Muchu, velké zásluhy má 
na grafickém umění v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu, v řezbě 
do linolea byl považován v USA za zakladatele, vystavoval v Mánesu, široké zastoupení v Národní galerii Praha, 
ve Waldesově galerii, v galerii v New Yorku a dalších světových galeriích (Toman) 

    
    
    

273   LUTL    
"Zátiší s květy, sklenicí, citronem a pomeranči"  ..................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, kolem roku 1890, vzadu špatně čitelné razítko galerie, široký zdobný rám, 15 x 20 (30,5 x 36)  

Výrazná sleva ze 12 000 Kč 
  

    
    
    

274   Fiala F.    
"Česká krajina v létě"  .......................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, 31 x 41 (46,5 x 57)  
    
    
    

275   Váchal Josef   (1884-1969) 
"Postavy"  .............................................................................................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovský galerijní kolorovaný gumořez, signováno, datováno 1952, dále poznámka" ryto v gumě", skvělý a vzácný list 
ve výřezu 37,5 x 20,5 (61 x 44,5)  
  

Váchal Josef  malíř, grafik, řezbář, mystik, ilustrátor, kreslíř, typograf, tvůrce ex libris, významný umělec 20. století, 
studium v soukromé krajinářské škole A. Kalvody, člen sdružení SURSUM (Toman) 

    
    
    

276   neurčeno    
"Krojovaná dívka na kraji vesnice v květech"  ......................................................................................................  2 500 Kč  
olej-tempera, signováno, nedatováno, luxusní ozdobný rám, ve výřezu 31 x 22 (56 x 44)  
    
    
    

277   Rada Vlastimil   (1895-1962) 
"Cestou na jarmark"  ......................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1942, krásná práce malíře, který spolu s Ladou patří 
mezi ryze české malíře, práce galerijní úrovně, ve výřezu 26 x 38 (44 x 56)  
  

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) 

    
    
    

278   Eichler Oldřich   (1941-) 
"Poetická nálada"  ............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu na štítku, nedatováno, vzadu štítek Díla, kvalitní sbírková práce malíře 
zastoupeného v Moravské galerii a dalších galeriích, 55,5 x 50 (65,5 x 60,5)  

Párová k následující položce č. 279 
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Eichler Oldřich  malíř, studia na Škole uměleckých řemesel v Turnově, později na VŠUP V Praze u Nušla, zastoupen 
ve sbírkách MG Brno, OG Vysočiny, GVU V Chebu, řada výstav (Slovník Chagall) 

    
    
    

279   Eichler Oldřich   (1941-) 
"P řitažlivost"  .....................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu na štítku, nedatováno, vzadu štítek Díla, kvalitní sbírková práce malíře 
zastoupeného v Moravské galerii a dalších galeriích, 55,5 x 50 (65,5 x 60)  

Párová k předcházející položce č. 278 
    
    
    

280   Lhoták Kamil   (1912-1990) 
"Dva oranžové balony a korzující dvojice" .......................................................................................................  420 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno monogramem KL, datováno 1941, k obrazu přiložen posudek PhDr. Jiřího Hlušičky, na obraze 
i další typické atributy: ohrada, tovární komín, hangár, bouda, motorka, 29,5 x 32,7  

Případnému zájemci bude poskytnuta lhůta na ověření u znalce, kterého si sám zvolí 
  

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

    
    
    

281   Procházka Antonín   (1882-1945) 
"Hlava ženy"  ....................................................................................................................................................................  110 000 Kč  
kresba tužkou na papíře, signováno monogramem AP, práce z roku 1913, k obrazu přiložen posudek PhDr. Jiřího Hlušičky 
28,5 x 21,5 (50,5 x 42,5)  
  

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

    
    
    

282   Filla Emil   (1882-1953) 
"Zátiší s vázou s květinami a podnosem" ............................................................................................................  210 000 Kč  
lavírovaná kresba tuší a akvarel na papíře, signováno, datováno 1932, k obrazu přiložen posudek dr. Berky, 26,5 x 21 (47 x 42,7)  

Případnému zájemci bude poskytnuta lhůta na ověření s jim zvoleným znalcem 
  

Filla Emil  malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik, studoval obchodní školu, pak AVU v Praze u profesora Thieleho 
a Bukovace, člen Osmy, jejíž vznik vyvolal, člen SVU Mánes a Skupiny výtvarných umělců, kde byl také iniciátorem 
jejího vzniku, od roku 1945 profesor pro monumentální malbu na VŠUP v Praze, velké množství výstav doma 
i v zahraničí, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní galerie v Praze, vynikající, světově proslulý český malíř - 
kubista, v posledních letech dosáhl řady rekordních cen, zejména v kubistických obrazech (Slovník Chagall) 

    
    
    

283   Čapek Josef   (1887-1945) 
"Satirická kresba"  ...........................................................................................................................................................  60 000 Kč  
štětcová malba tuší, nesignováno, práce pochází patrně z třicátých let minulého století, k obrazu přiložen posudek PhDr. Jiřího 
Hlušičky, 31,3 x 21,2 (49,5 x 38)  
  

Čapek Josef  malíř, knižní grafik, kreslíř, spisovatel, scénograf, redaktor, narodil se v Hronově nad Metují, zemřel 
v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU 
Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské 
galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie 
v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (Toman, Lexicon of the CVA) 

    
    
    

284   Zrzavý Jan   (1890-1977) 
"Pobřeží se studnou a kameny - Bretaňský motiv"  ..........................................................................................  50 000 Kč  
kresba tužkou na papíře, signováno monogramem JZ, první polovina minulého století, 10,5 x 15,5 (29,5 x 35)  

Případnému zájemci bude poskytnuta lhůta na ověření s jim zvoleným znalcem 
  

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, Národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je 
o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná 
tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA) 
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285   Frolka Antoš   (1877-1935) 
"Krojovaná žena s vědrem"  ........................................................................................................................................  11 500 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1923, 37 x 25,5 (66 x 52)  
  

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

    
    
    

286   Kučera Alois   (1905-1962) 
"Kv ětinové zátiší" ...............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1943, 31 x 38 (44 x 51)  
  

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

    
    
    

287   Krejčí František   (1896-) 
"Lo ďky"  ..................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
tempera na kartonu, signováno, datováno 1946, 41 x 55 (58 x 71)  
  

Krej čí František  malíř, narozen ve Znojmě, studoval u profesora I. Kulce na Ukrajinské akademii v Praze a soukromě 
v Brně a na Slovensku, byl členem Spolku výtvarných umělců Slovenska v Bánské Bystrici (Toman, Slovník Chagall) 

    
    
    

288   Mádlo Jiří   (1934-) 
"T řeboňské nokturno"  .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tužkou, datováno 1980, číslováno 45/100, vzadu název díla a štítek s textem: V upomínku 
na 55. narozeniny věnují členové Ústavní rady UT ČSAV 24.2.1983, 24 x 38,5 (40,5 x 55)  
  

Mádlo Jiří  malíř, grafik, narozen v Lovosicích, žák profesora Vlastimila Rady a Silovského na Akademii v Praze, řada 
výstav u nás i v cizině, zastoupen ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké, Galerie Vysočiny v Jihlavě, Národní 
galerie v Praze, Univerzity v Leidenu, Reifeissen Bank v Klosterneubrugu v Německu a jinde (Slovník Chagall) 

    
    
    

289   Skramlík Jan Rytíř   (1860 -1936) 
"P ři bohoslužbě"  ..............................................................................................................................................................  16 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, 48 x 36,5 (60 x 49)  
  

Skramlík Jan Rytíř  studia v Mnichově, Paříži, později u prof. Brožíka v Praze, vynikající malíř přelomu století, velký 
počet výstav a zastoupení v evropských galeriích (Toman) 

    
    
    

290   Braun Walheim    
"Hospoda pod stromem" .................................................................................................................................................  5 900 Kč  
akvarel, signováno W. BRAUN 1945, typická práce německé malířské školy, 30 x 38 (41 x 50)  
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 291 - 294 

 
291   Panenka s porcelánovou hlavou a kloubovým tělem .............................................................................  12 000 Kč  
mrkací, otevřená ústa, dva zoubky, pravé vlasy, slaměný klobouk, ručně šité kompletní oblečení, značeno P+H (Pollak - Hoffman), 
výroba v letech 1902 - 1907, nabízená panenka je z roku 1903, SBĚRATELSKÁ LAHŮDKA, výška 70 cm  
    
    
    

292   Navrátil Jaroslav    
Filmová loutka "President Klaus"  ...........................................................................................................................  85 000 Kč  
hlava - řezba ve dřevě, oblek - pravá kůže a textil, ozdobné kovové části - vysokoryzostní zlato a stříbro, zaručený originál - 
UNIKÁT, profesionální práce odborníka na filmové loutky, funkční, lze s ní natočit jakoukoliv scénu, Loutka má v těle speciální 
kostru se šestnácti klouby umožňujícími prakticky jakýkoliv pohyb. Kostra je ze speciálního železa, ušlechtilé oceli a bronzu, 
klouby jsou aretovány tak, že při filmování vydrží přes 100 000 pohybů 
výška cca 30 cm  

UMĚLECKÁ RARITA 
  

Navrátil Jaroslav  loutkař, designér, výtvarně se vzdělával soukromě, v letech 1988-1990 pracoval jako rekvizitář 
hraného filmu pro děti ve Filmových ateliérech Zlín, později zde krátce působil jako externí spolupracovník, nyní vede 
vlastní firmu zabývající se výtvarným designem a reklamou, kromě toho jako loutkářský výtvarník spolupracuje jak 
s českým filmem, tak se zahraničními produkcemi a soukromými sběrateli, člen Asociace tvůrců loutek v USA, patří 
ke znalcům v oblasti starožitností, zejména uměleckého řemesla staré Číny a Japonska (Slovník Chagall) 

    
    
    

293   Navrátil Jaroslav    
Filmová loutka "President Putin"  ............................................................................................................................  85 000 Kč  
hlava - řezba ve dřevě, oblek - pravá kůže a textil, ozdobné kovové části - vysokoryzostní zlato a stříbro, zaručený originál - 
UNIKÁT, profesionální práce odborníka na filmové loutky, funkční, lze s ní natočit jakoukoliv scénu, Loutka má v těle speciální 
kostru se šestnácti klouby umožňujícími prakticky jakýkoliv pohyb. Kostra je ze speciálního železa, ušlechtilé oceli a bronzu, 
klouby jsou aretovány tak, že při filmování vydrží přes 100 000 pohybů 
výška cca 30 cm  

UMĚLECKÁ RARITA 
    
    
    

294   Navrátil Jaroslav    
Filmová loutka "President Obama"  ........................................................................................................................  85 000 Kč  
hlava - řezba ve dřevě, oblek - pravá kůže a textil, ozdobné kovové části - vysokoryzostní zlato a stříbro, zaručený originál - 
UNIKÁT, profesionální práce odborníka na filmové loutky, funkční, lze s ní natočit jakoukoliv scénu, Loutka má v těle speciální 
kostru se šestnácti klouby umožňujícími prakticky jakýkoliv pohyb. Kostra je ze speciálního železa, ušlechtilé oceli a bronzu, 
klouby jsou aretovány tak, že při filmování vydrží přes 100 000 pohybů 
výška cca 30 cm  

UMĚLECKÁ RARITA 
    
    
    
 


