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

 

 

 

Člen Asociace staroţitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 70. aukci v Brně 
 

19. září 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, 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, galerie.aukce@seznam.cz 
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

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

ZDE VŠUDE MŮŢETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

či ZADAT DRAŢENÍ NA NAŠICH AUKCÍCH I BEZ VAŠÍ PŘÍMÉ ÚČASTI NA AUKCI FORMOU ZADÁNÍ LIMITŮ  

NEBO PODÁNÍM ŢÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

TELEFONICKÉ SPOJENÍ BEREME U POLOŢEK 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 NABÍDNĚTE DO NAŠICH AUKCÍ 

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

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

 

 

38 Velmi drsná bajka 
 

Blechy měly psa. Pes měl mikročip. Blechy byly rády, ţe mají psa s čipem. Jedna říkala, ţe si koupí 

ovladač a pes je bude vozit tam, kam chtějí ony, a ne kam chce pes. Druhá fantazírovala, ţe si pořídí ještě jiná 

zařízení a budou trochu hrát s čipem zábavné hry, trochu vysávat psa, zatímco ten je ponese krásnou krajinou.    

Čip ale nic takového neuměl, byl vyvinut pouze k tomu, aby psa identifikoval. Kdyţ se pes zatoulal, po-

skytoval čip šanci, ţe se blechy se psem vrátí domů – odmyslíme-li si, ţe pro blechy byl domovem pes. To však 

neplatilo, kdyţ nebohé ztracené zvíře natrefilo na někoho, kdo připravoval volby. 

V takovém případě měly blechy guláš. Guláš měl mikročip. Blechy byly rády, ţe mají guláš s čipem. 

Protoţe nepochopily rozdíl mezi psem a gulášem z něho, říkala dál jedna, ţe si koupí ovladač a guláš je bude 

nosit tam, kam chtějí ony, a ne tam, kam chce on. Druhá fantazírovala, ţe si pořídí ještě jiná zařízení a budou 

trochu hrát s čipem zábavné hry, trochu guláš nasávat, zatímco ten je ponese krásnou krajinou. 

Ti, co připravovali guláš, jim samozřejmě slíbili, ţe to tak bude. Blechy naskočily na hladinu a chtěly se 

vézt, avšak guláš byl velmi řídký … 

 

Naučení: Nenechte se unášet gulášem. 

 

 

 

39 Lásky hra postupná 
 

Samička v plné rychlosti narazila do molekuly feromonu, která byla také v plné rychlosti. Byla to pecka, 

aţ se zajiskřilo, coţ v případech, kdy se jedná o feromon vzbuzující sexuální touhu, je celkem obvyklé. 

Samička vyrazila směrem, odkud svištěla molekula. Po tisíci kilometrech potkala a opatrně nasála další 

molekulu. Pak se s nimi začala střetávat co pár set kilometrů. Její dychtivost se stupňovala. Kdyţ začaly něko-

likakilometrové rozestupy, byla uţ touhou bez sebe. 

U zdroje sexuálního záření zjistila, ţe jde o velmi nepohledného vědce, který vyráběl feromon uměle, 

vypouštěl jej na různé strany světa a na tomto základě činil jakýsi výzkum. 

Zabila ho bez zaváhání. 

 

Naučení: … a uhodíš-li ji snad nějakou svou molekulou, dej si dobrý pozor. 

 

 

 

 
 

 

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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DRAŢEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, 639 00 Brno na ţádost vlastníků draţených 

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

(Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen draţebník, je právnickou osobou, 

která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna 

provádět dobrovolné draţby movitých věcí podle zákona o veřejných draţbách.) 

II.  Obecná ustanovení 

1.  Draţebník vydraţuje 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 reţimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Draţitelem můţe být pouze člen klubu draţitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 

členem klubu. Členem klubu draţitelů můţe být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-

lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu draţitelů AAA. Draţebník můţe přijmout pověření 

draţit od třetích osob, které jsou členy Klubu draţitelů AAA. Draţebník je oprávněn si zjišťovat totoţnost 

draţitelů před předáním draţebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předloţením dokladu osvědčují-

cího jeho totoţnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu draţitelů AAA. Dra-

ţitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu draţby.       

3.  Draţit můţe pouze ten, kdo obdrţí draţební číslo. Draţební číslo obdrţí draţitel po sloţení draţební zálohy. 

Draţební záloha se vrací, pokud vydraţitel odevzdá v pokladně draţební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-

ţené věci nebo pokud nevydraţil ţádnou věc.  

4.  Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou draţební vyhláš-

kou, ve které draţebník uvede, kdy a za jakých podmínek si můţe veřejnost věci pro aukci určené prohléd-

nout. Tato vyhláška se povaţuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně draţebníka. Draţebník vy-

dá katalog věcí určených pro aukci, který bude moţno zakoupit v prodejně draţebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu draţitelů 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 obtíţ. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umoţněna 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 tutéţ dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-

niknutým na ochranu vystavených či draţených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově 

zachycovat věci vystavované či vydraţované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni kaţdou 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 draţby mohou draţitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se povaţuje, zvedne-li 

draţitel viditelně v ruce uchopené draţební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více draţitelů 

má zvednuto svá draţební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu 

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamţité draţební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 200,- Kč a méně neţ 1000,-Kč 

100,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 1000,- Kč a méně neţ 5000,-Kč 
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500,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 5000,-Kč 

Přesáhne-li okamţitá draţební cena více neţ 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva draţitelé, volí licitátor 

hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamţité draţební ceny. Rovněţ pokud je větší počet draţitelů, můţe 

licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamţitou draţební 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 draţiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydraţitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 

s oznámením draţebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povin-

nost koupit vydraţenou věc za vydraţenou cenu za podmínek dle IV. na vydraţitele. 

IV. Úhrada draţební ceny a vydání věci 

1. Vydraţitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, 

jinak ztrácí nárok na vrácení sloţené draţební jistoty a rovněţ mu můţe být draţebníkem odmítnuto vydání dra-

ţebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části draţební ceny v hotovosti, prokáţe-

li vydraţitel svou totoţnost a uzná nedoplatek draţební ceny, jako svůj dluh vůči draţebníkovi se splatností do 10 

kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, ţe 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 draţební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, ţe sloţená záloha propadá 

draţebníkovi a takto vydraţené věci se povaţují za nevydraţené. Draţebník se můţe rozhodnout vymáhat zapla-

cení vydraţené ceny po vydraţiteli. Draţebník je povinen věc vydat aţ po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosaţené draţební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíţi vydraţitele 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.  Vydraţené věci se vydají vydraţiteli ihned po zaplacení celé draţební ceny. Celkovou draţební cenou se pro 

účely draţebního řádu rozumí součet dosaţené ceny vydraţeného předmětu plus aukční provize. V případě, 

ţe vydraţitel neodebere vydraţenou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 

od zaplacení 2% draţební ceny věci za kaţdý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného draţební cenu, 

propadají vydraţené věci ve prospěch draţebníka. Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází 

z navrhovatele na vydraţitele dnem předání předmětu draţby, v týţ den přechází na vydraţitele odpovědnost 

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draţby. 

4.  Námitky proti přiklepnutí musí draţitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. 

K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlíţet. O námitkách rozhoduje draţebník. Jeho rozhodnutí je 

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

1.  Draţené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draţí bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný po-

pis, případné zobrazení v katalogu, slouţí pouze pro potřeby identifikace věci. Draţitel by se měl před draţ-

bou osobně seznámit se stavem kaţdé věci a je výhradně na jeho uváţení, 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 vydraţovaných věcí a neposkytují 

ţádnému z vydraţitelů na jakoukoliv vydraţenou věc ţádnou 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 nejniţší vyvolávací ceny či od-

hadní vydraţovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o. 

2.  Draţitel souhlasí účastí ve draţbě 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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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 1 - 40 

 
1   Jareš Jaroslav   (1886-1967) 

"Zlatý věk" ..........................................................................................................................................................................  99 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1920, vzadu autorský štítek a štítek Díla, jedinečná práce vysoké galerijní hodnoty, mimořádně 

reprezentativní, 101 x 132 (123 x 153)  
  

Jareš Jaroslav  malíř, sochař, scénograf, uměleckoprůmyslový výtvarník, studia na Akademii v Praze u Maška a Štursy, 

získal Grand Prix na výstavách v Paříţi, Lutychu a Barceloně, od roku 1918 ţil a tvořil v Bratislavě, vytvořil jedenáct 

divadelních výprav pro Národní divadlo v Bratislavě, velký přítel Martina Benky, jejich práce z období Horalů jsou 

srovnatelné, v Encyklopedii českého výtvarného umění je tomuto významnému umělci věnovaná celá strana 

    

    

    

2   nesignováno    

"Ţena s dítětem" .....................................................................................................................................................................  900 Kč  
olejotisk, přelom 19. a 20.století, 100 x 73 (114 x 88)  
  

    

    

    

3   Blaţek Josef Tomáš   (1884-1967) 

"Společnost na louce".....................................................................................................................................................  45 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1908, jednoduchý zlacený rám, 73,5 x 104,5 (81,5 x 112,5)  
  

Blaţek Josef Tomáš  malíř, ilustrátor, profesor kreslení na reálce v Karlíně, narozen v Dolní Kalné, okr. Nová Paka, ţák 

UMPRUM v Praze u E.K. Lišky, Preislera a Hofbauera, později přestoupil na akademii na speciálku profesora Pirnera, 

dále studijní cesta do Mnichova, nejraději maloval obrazy, v nichţ převládá ţivel erotiky, výstavy doma i v zahraničí 

(Toman) 

    

    

    

4   Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Koňský potah v krajině s boţími mukami" .......................................................................................................  11 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1927, 28 x 51 (51,5 x 72)  
  

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na praţské 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) 

    

    

    

5   Marold Luděk   (1865-1895) 

"Vaječný trh" ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
umělecká reprodukce Maroldova obrazu, který namaloval v roce 1888, reprodukce je z počátku minulého století 

51 x 68,5 (60 x 77)  
  

Marold Luděk  malíř, kreslíř a grafik, během svého krátkého ţivota tvořil převáţně v Paříţi, vynikající malíř z paříţské 

české gardy, jeden z nejlepších českých malířů 19. století vůbec, evropská úroveň, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě 

(Toman) 

    

    

    

6   monogramista SK    

"Štěňátko, kůzlátko a koťátko s červenou mašlí" ...................................................................................................  900 Kč  
pastel, signováno monogramem, první polovina minulého století, 46 x 64 (56 x 74)  

    

    

    

7   Pik Jára   (1899-1978) 

"Toaleta".................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kvaš, signováno, datováno 1941, paspartováno, 28 x 19 (49 x 38,5)  
  

Pik Jára  malíř, ilustrátor, narozen ve Zbirohu, poslední ţák Alfonse Muchy, který v té době dokončoval na zámku 

ve Zbirohu svůj cyklus "Slovanská epopej", věnoval se krajinomalbě, ilustroval mj. jubilejní text vydaný ve Zbirohu 

ke stým narozeninám J.V. Sládka (Toman, Slovník Chagall) 
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8   Kutman Jaroslav   (1889-1957) 

"U rybníka na kraji vesnice" ............................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, signováno, první polovina minulého století, 26,5 x 36 (49 x 58,5)  
  

Kutman Jaroslav  narozen v Doubravanech u Jičína, studoval na AVU v Praze u profesorů V. Bukovace, F. Thieleho 

a V. Nechleby, od roku 1921 učil kreslení na střední škole, byl asistent na Ústavu kreslení a malby při ČVUT v Praze, 

od roku 1930 měl vlastní malířskou školu 

    

    

    

9   Stretti Viktor   (1878-1957) 

"Pohled na Mánes" ............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce i tuţkou, datováno 1913, 50 x 35 (56 x 41)  
  

Stretti Viktor  jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu století, ţák Ţeníška, dále mnichovská 

akademie u prof. C. Marra, člen SVU Mánes, mnoţství výstav a zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie, portrétoval 

Jana Kubelíka, A. Rodina, prezidenta Masaryka, Rašína, A. Sedláčkovou, Thuna, Lobkovickou a další, jeho oleje jsou 

na trhu mimořádně vzácné, vynikající malíř a grafik ze slavné rodiny (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto 

mimořádném umělci, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

10   neurčeno    

"Loď na rozbouřeném moři" ........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 65,5 x 96 (78,5 x 109)  
    

    

    

11   neurčeno    

"Starý strom ve stráni" ....................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, 86 x 70,5 (103 x 88)  
    

    

    

12   Rolek    

"Pohled na řeku s borovicí" ...........................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 73 x 104 (88,5 x 118)  
    

    

    

13   Marwal    

"Vrby v zimě" .......................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 41 x 53,5 (50 x 62,5)  
    

    

    

14   nesignováno    

"Matka s dítětem" ..............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, 19. století, plátno poškozeno, 50,5 x 40 (68 x 57) 

OBRAZ JE V ŘÍZENÍ NÁVRHU NA KULTURNÍ  PAMÁTKU ČR, ZATÍM JEJ MŮŢE KOUPIT POUZE OBČAN 

ČESKÉ REPUBLIKY PROTI PODPISU PŘÍSLUŠNÉHO OZNÁMENÍ  
    

    

    

15   monogramista AB    

"Ţánrová scéna - Ţena s muţem hrajícím na flétnu" .........................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno monogramem, datováno 1926, 28 x 21,5 (43 x 35,5)  
    

    

    

16   Oliva Oldřich   (1918-) 

Reliéf "Zátiší snů"...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno písmeny OL, datováno 1972, vzadu autorský štítek, 60,5 x 99,5  
  

Oliva Oldřich  sochař, narozen v Převýšově, studoval na průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích 

a u profesora Španiela na AVU v Praze, zabýval se komorní sochařskou tvorbou (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

17   Rozinková Adéla   (1944-) 

"Dialog" ...................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kombinace tapiserie a umělecky zpracované dřevo, vzadu štítek galerie D´ART v Ostravě, Tyršova ulice, přelom 19. a 20. století, 
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v Lexiconu jsou fotografie podobných děl z let 2001 a 2002, 59 x 78  
  

Rozinková Adéla  textilní výtvarnice, designérka, narozena v Uhříněvsi, studovala na SUPŠ sklářské v Ţelezném Brodě 

u prof. St. Libenského, členka Liberecké UVU, Svazu výtvarných umělců, v její výtvarné tvorbě převládají práce se 

dřevem a s textilem, v Lexiconu uveden výčet výstav od roku 1985, mimo domácích také výstavy ve Švýcarsku a Belgii 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

18   Kadlec Eustach   (?-1980) 

"Ryby" .....................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
art protis, datováno 1970, vzadu štítek ateliéru: Ateliers Vlněna 2, Brno, 100 x 140  
  

Kadlec Eustach  (Registr sbírek výtvarného umění - společný projekt Rady galerií ČR a metodického centra CITeM, 

Elektronický katalog sbírek výtvarného umění - http://www.mzm.cz/promus11) 

    

    

    

19   Junek    

"Kytice mečíků ve váze" ..................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, luxusní rám francouzského typu, 98 x 70,5 (114 x 85)  

    

    

    

20   Schadt K.    

"Zimní krajina s řekou" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno tuţkou K. Schadt, nedatováno, kolem poloviny minulého století, 31,5 x 40 (39 x 47,5)  
    

    

    

21   nesignováno    

"Zátiší s konzervou, láhví a citrony" .........................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, kolem poloviny minulého století, 44,5 x 38 (53 x 46,5)  
    

    

    

22   Kredbová Marie   (1896-) 

"Stůl s růţovým ubrusem a ţidlí na verandě" ..........................................................................................................  700 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, nevypnuto - není na blind rámu, 41 x 31,5  
  

Kredbová Marie  umělecko průmyslová výtvarnice, narozena v Praze, studovala na UMPRUM v Praze u Schikanedera 

a Maška, vyučovala na Odborné škole ţenských povolání kreslení a dějiny krojů (Toman) 
    

    

    

23   Kredbová Marie   (1896-) 

"Starý muţ v beranici" ........................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, nevypnuto - není na blind rámu, 40 x 34,5  
    

    

    

24   Kredbová Marie   (1896-) 

"Portrét ţeny" .........................................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, nevypnuto - není na blind rámu, 39 x 29  
    

    

    

25   nesignováno    

"Krajina s hradem nad řekou" ........................................................................................................................................  800 Kč  
olej na kartonu, signum nenalezeno, nedatováno, kolem poloviny minulého století, 52 x 38 (61 x 47)  
    

    

    

26   Hegenbart    

"Březový háj" .......................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 35 x 20 (43,5 x 29)  
    

    

    

27   Donat S.    

"Malíř s dívkou na pobřeţí" ..........................................................................................................................................  1 700 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 26.9.1841 (?) - první dvě číslice roku částečně kryty rámem, 24 x 36 (34,5 x 46)  
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28   Kečíř    

"Zátiší".....................................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu razítko Českého fondu výtvarného umění a pozůstalostní razítko, nerámováno, 55 x 46,3  

    

    

    

29   Kečíř    

"Zátiší se sklenicí" ..............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, vzadu razítko Českého fondu výtvarného umění a pozůstalostní razítko, nerámováno, 55 x 46,2  

    

    

    

30   Ille Stanislav   (1927-) 

"Dvě dívky s lebkou - Medičky"...................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno monogramem SI, datováno 1958, 32,5 x 51,5 (46 x 65)  
  

Ille Stanislav  malíř, narozen ve Skočově Lhotě u Velkých Opatovic, studoval u E. Miléna, V. Makovského, F. Doubravy, 

B.S. Urbana na Pf UJEP v Brně, od roku 1956 byl pedagogem Katedry teorie a dějin výtvarného umění na Fakultě 

architektury Vysokého učení technického v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

    

31   Vaic Josef   (1884-1961) 

"Dominikánské náměstí v Brně" ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevný lept, signováno tuţkou, první polovina minulého století, 32 x 27 (54 x 45)  
  

Vaic Josef  významný praţský malíř, grafik a kreslíř, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. Neuhause, Haagu 

a Paříţi, vydáván v Curychu, Paříţi, Amsterodamu atd., jeho grafiky jsou propracovány aţ na úroveň fotografie, 

mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě evropských galerií, jeden z nejlepších našich 

i evropských grafiků (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

32   Vaic Josef   (1884-1961) 

"Petrov z Vodní ulice v Brně" .......................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevný lept, signováno tuţkou, autorský tisk, první polovina minulého století, 33 x 27 (54,5 x 45)  

    

    

    

33   Bauch Jan   (1898-1995) 

"Meditace" ..........................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, druhá polovina minulého století, 28 x 20 (52 x 41,5)  
  

Bauch Jan  významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka 

u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříţi, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých 

malířů 20. století (Slovník Chagall) 

    

    

    

34   Kaňak    

"Leţící akt" .........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1943, 120 x 90,5 (140 x 110)  

    

    

    

35   Sigmund Karel Jan   1897-1959) 

"Lesní zátiší" .........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, jméno autora uvedeno vzadu, první polovina minulého století, 28,5 x 23 (40 x 35)  
  

Sigmund Karel Jan  malíř krajinář, studoval v Dráţďanech u prof. Schöna, později v Praze u prof. Otakara Nejedlého, 

studijní cesty po Itálii, Francii, Jugoslávii, Německu, Rakousku, malířské náměty čerpal z okolí Heřmanova Městce, 

vynikající malíř skal a lomů, řada výstav, jeho obrazy bývají často přesignovány a vydávány za práce O. Blaţíčka  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

36   Röhling Vladislav   (1878-1949) 

"Hradčany" ...........................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
barevná akvatinta, signováno v desce i tuţkou, první polovina minulého století, 44 x 75 (78 x 108)  
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Röhling Vladislav  malíř, velmi významný grafik, rodák z Prahy, ţák Akademie v Praze u Františka Ţeníška, tvořil 

zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, 

na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v praţském Obecním 

domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

37   Konečný Josef Ţarošický   (1909-1989) 

"Oblékání kroje" ..............................................................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1952, poškozeno, 50,5 x 42,5 (68,5 x 60,5)  
  

Konečný Josef Ţarošický  malíř, narozen v Ţarošicích, navštěvoval večerní kurzy kreslení na Škole uměleckých řemesel 

v Brně, od roku 1932 působil v Praze, kde studoval u profesora Nechleby na AVU, byl členem SVUM, signaturu Konečný 

doplňoval zkratkou Ţar (Slovník Chagall) 

    

    

    

38   Vrbová - Štefková Miroslava   (1909-) 

"Zátiší s jídlem" ...................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1948, věnování: Milému panu Neumannovi na památku …, 51,5 x 45,5 (60 x 53)  
  

Vrbová - Štefková Miroslava  malířka, narozena v Ţinkovech u Nepomuku, studovala u profesora Kulce na Ukrajinské 

akademii v Praze, u M. Švabinského na praţské akademii a dále v Paříţi, byla členkou SVU Aleš Praha  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

39   Šimáček Oldřich   (1919-) 

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kresba tuší, signováno monogramem ŠO, datováno 2009, 30 x 39 (32 x 42)  

Přiloţen katalog autora k nahlédnutí 
  

Šimáček Oldřich  malíř, scénograf, narozen v Praze, studoval ve speciální škole kreslení u profesora Z. Kratochvíla, 

A. Strnadela a malby u profesora J. Bendy a F. Kysely na UMPRUM v Praze, působil v Olomouci jako výtvarník 

a umělecký šéf výpravy Divadla O. Stibora, dále jako scénograf ND v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

40   Jíra Josef   (1929-2005) 

"Děvčátko s kytičkou" .................................................................................................................................................  120 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1968, vzadu štítek Díla, vynikající práce vysoké galerijní hodnoty. Vzhledem k dataci velmi 

významná práce, 60 x 60 (62,5 x 62,5)  
  

Jíra Josef  malíř, grafik, ilustrátor, kreslíř, tvůrce plastik, scénograf, studium na Odborné šperkařské škole v Trutnově 

a na praţské akademii u Holého, Nejedlého a Rady, člen reprezentačního druţstva lyţařů, člen M 57, SČUG Hollar, 

zastoupen ve sbírkách všech našich galerií, výčet výstav v Lexiconu i ve Slovníku (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

41   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Maďarský husar" .............................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na dřevě, text "Maďarský husar r.1620" vzadu na štítku, signováno vzadu, datováno 1940, 48 x 33 (68 x 53)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

42   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Dostaveníčko před kašnou" .........................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na dřevě, nesignováno, první polovina minulého století, 59 x 49 (74 x 64)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

43   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Studie křiţáka z bitvy u Domaţlic 1431" ...............................................................................................................  9 000 Kč  
olejová studie na dřevě, vzadu datováno 1932, dále informace o obraze a autorovi, 60 x 50 (78 x 68)  

Pochází ze soukromé sbírky 
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) 44   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Studie rytířské bitvy" .........................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, první polovina minulého století, 50 x 32 (62 x 45)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

45   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Mnich" ......................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, první polovina minulého století, 58 x 23 (70 x 33)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

46   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Bohosluţba" ............................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na dřevě, nesignováno, první polovina minulého století, 49 x 33 (59 x 46)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

47   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Jan Lucemburský uděluje právo varečný mistru Domaţlic"...........................................  6 000 Kč  
olej na dřevě, nesignováno, první polovina minulého století, 28 x 58 (38 x 68)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

48   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Loutnista" ................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na dřevě, nesignováno, první polovina minulého století, 31 x 26 (38 x 34)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

49   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Múza" ........................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 60 x 20 (68 x 30)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

50   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Voják s dopisem" ..................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na dřevě, signováno, první polovina minulého století, 30 x 13 (33 x 16)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

51   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Jan Ţiţka z Trocnova".....................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 70 x 60 (87 x 73)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

52   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Šlechtic" ....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 21 x 11 (36 x 23)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

53   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Modlící se ţena" ....................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, první polovina minulého století, 28 x 12 (41 x 24)  

Pochází ze soukromé sbírky 
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54   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Dívka drţící nádobu" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, první polovina minulého století, 30 x 10 (37 x 17)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

55   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Portrét muţe v historické přilbici" ...........................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 15 x 12 (37 x 31)  

Pochází ze soukromé sbírky 
  

    

    

    

56   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Bitva - Malešov 1424" .................................................................................................................................................  17 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, první polovina minulého století, 83 x 107 (91 x 116)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

57   Šebek Jan   (1890-1966) 

"Bitva - Tachov 4. srpna 1427" .................................................................................................................................  19 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, první polovina minulého století, 87 x 127,5 (97 x 137)  

Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

58   Rotrekl Teodor   (1923-) 

"Zlatý květ" ...........................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
kombinovaná technika, nesignováno, vzadu autorský štítek, druhá polovina minulého století, 25 x 19  
  

Rotrekl Teodor  grafik, designér, malíř, ilustrátor, narozen v Brně, studoval u profesora V. Nováka na VŠUP v Praze, 

zabýval se grafickou tvorbou a designem, působil v Praze, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, GHMP, 

Středočeské galerie v Praze, Městské galerie v Brně a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

    

59   Kahovcová Vlasta   (1944-) 

"Fajfka starého Pávíčka" ................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, datováno 1985, spolu s rámem velmi působivý celek, 20,5 x 25 (32,5 x 37)  
  

Kahovcová Vlasta  zpěvačka, malířka, narozena v Praze, vystudovala SUPŠ v Praze obor propagační a výtvarnictví, 

zobrazuje staré předměty, jako jsou mlýnky, hmoţdíře, staré hrnce, vázičky, fajfky, svícny aj., které maluje technikou 

starých mistrů, z těchto maleb pak vznikají různá zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

    

60   Göttlich Miroslav   (1954-) 

"Triptych - Hledání ztraceného času" ....................................................................................................................  75 000 Kč  
olej - vosk na sololitu, signováno, datováno 2010, vzadu autorský štítek, galerijní práce současného autora, jehoţ díla půjdou 

cenově nahoru, 60 x 30,5, 60 x 59, 60 x 30,5 (68,5 x 128,5)  
  

Göttlich Miroslav  sochař, narozen ve Zlíně, 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 koláţí - asambláţí ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez 

umělcovou tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti (Slovník Chagall, iHned.cz) 

    

 

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 61 - 80 

    

61   Svícen jednoplamenný ..............................................................................................................................................  2 500 Kč  
alpaka postříbřená, bohatě plasticky zdobená rostlinnými motivy a orlími hlavami, druhá polovina 19. století, výška 31cm  

    

    

    

62   Plastika "Letadlo" ......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kov obecný, čtyřicátá léta minulého století, výška 5cm, délka 14cm  
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63  Kulma ...................................................................................................................................................................................  100 Kč  
kombinace kovu a dřeva, na kovové části monogram MJB, třicátá léta minulého století, délka 19cm  
    

    

    

64   Lhoták Antonín   (1897-1975) 

Plastika "Ţena s rouškou" ..............................................................................................................................................  2 400 Kč  
sádra patinovaná na bronz, signováno na podstavci, první polovina minulého století, drobné oklepy, lze retušovat, originální práce, 

výška 40cm  

Pochází z ateliéru umělce, z jeho pozůstalosti 
  

Lhoták Antonín  sochař, medailér, narozen v Oseku u Hořovic, absolvoval praxi v modelářské dílně Komárovských 

ţelezáren, poté studia u profesora Drahoňovského na UMPRUM v Praze a u profesora Španiela na AVU v Praze, 

absolvoval čestný rok s 1. cenou a získal stipendium ke studijní cestě do Itálie, člen tvůrčích skupin Ţivot, VU a JUV, 

dělal například bronzovou plaketu k 70,. narozeninám T. G. Masaryka, ve své době velmi významný umělec  

(Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

65   Lhoták Antonín   (1897-1975) 

Plastika "Ţena s dítětem a knihou" ............................................................................................................................  2 000 Kč  
pálená hlína patinovaná, signováno na podstavci, první polovina minulého století, drobné oklepy, lze retušovat, originální práce, 

výška 27cm  

Pochází z ateliéru umělce, z jeho pozůstalosti 
    

    

    

66   Lhoták Antonín   (1897-1975) 

Plastika "Ráno II" ..............................................................................................................................................................  2 400 Kč  
sádra patinovaná, signováno na podstavci, první polovina minulého století, drobné oklepy, lze retušovat, originální práce, výška 

43cm  

Pochází z ateliéru umělce, z jeho pozůstalosti 
    

    

    

67   Lhoták Antonín   (1897-1975) 

Plastika "Učenec" ...............................................................................................................................................................  2 400 Kč  
sádra patinovaná na bronz, signováno na podstavci, první polovina minulého století, drobné oklepy, lze retušovat, originální práce, 

výška 39cm  

Pochází z ateliéru umělce, z jeho pozůstalosti 
    

    

    

68   Lhoták Antonín   (1897-1975) 

Plastika "Dívka zavazující si šátek" ...........................................................................................................................  2 800 Kč  
sádra patinovaná na bronz, signováno na podstavci, první polovina minulého století, drobné oklepy, lze retušovat, originální práce, 

výška 53cm  

Pochází z ateliéru umělce, z jeho pozůstalosti 
    

    

    

69   Lhoták Antonín   (1897-1975) 

Plastika "Ţena se snopem" .............................................................................................................................................  3 200 Kč  
sádra patinovaná na bronz, signováno na podstavci, kolem poloviny minulého století, drobné oklepy, lze retušovat, originální práce, 

výška 41cm  

Pochází z ateliéru umělce, z jeho pozůstalosti 
    

    

    

70   Lhoták Antonín   (1897-1975) 

Plastika "Muţ v renesančním oblečení s globem" ...............................................................................................  4 000 Kč  
sádra patinovaná, signováno na podstavci, první polovina minulého století, drobné oklepy, lze retušovat, originální práce 

výška 64cm  

Pochází z ateliéru umělce, z jeho pozůstalosti 
    

    

    

71   Lhoták Antonín   (1897-1975) 

Plastika "Ţena se standartou" ......................................................................................................................................  4 000 Kč  
sádra patinovaná, signováno na podstavci, první polovina minulého století, drobné oklepy, lze retušovat, originální práce 

výška 61cm  

Pochází z ateliéru umělce, z jeho pozůstalosti 
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72   Lhoták Antonín   (1897-1975) 

Plastika "Muţ" .....................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
sádra patinovaná, signováno na podstavci, první polovina minulého století, drobné oklepy, lze retušovat, originální práce 

výška 66cm  

Pochází z ateliéru umělce, z jeho pozůstalosti 
  

    

    

    

73   Věšák nástěnný s mysliveckou tématikou ........................................................................................................  3 900 Kč  
kombinace dřeva, textilu a paroţí, dřevo zdobené řezbou dubových ţaludů a listů, konec 19. století, funkční i sběratelský kus  

výška 104cm, šířka 85cm  

    

    

    

74   Urban Vladislav   (1937-) 

Prsten .....................................................................................................................................................................................  33 500 Kč  
zlato osazené přírodním topasem a ametystem, značeno V W a S, práce je z roku 1971, ryzost zlata 585, hmotnost 25,70g  
  

Urban Vladislav  sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval ateliér u profesora K. Štipla  

a doc. V. Plátka na VŠUP v Praze, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Městské galerii Brno  

(Slovník Chagall) 

    

    

    

75   Korbel se skleněným víčkem v cínové montáţí..............................................................................................  1 200 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené fasetováním a pískovaným monogramem AK s datem 13. června 1874, výška 20cm  

    

    

    

76   Korbel s cínovým víčkem ...........................................................................................................................................  500 Kč  
sklo čiré lité, zdobené drobným geometrickým motivem, vysoké víčko zdobené drobným plastickým rostlinným motivem a hlavou 

andílka, konec 19. století, výška 22 cm, objem 0,5 l  

    

    

    

77   Šálek s ouškem ve tvaru hada ..................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený zlacením a měditiskem veduty Lichtensteinského paláce ve Vídni, značeno vtlačovanou značkou 

CF - Cristian Fischer, majitel porcelánky v letech 1846-1853, BŘEZOVÁ, výška 8cm  

    

    

    

78   Konvička s víčkem ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený při okraji modrými linkami, značeno vtlačenou značkou Loket a čísly 1853 - 1853, výška 10cm  

    

    

    

79   Šetelík Jaroslav - Harlas F.X.    

Kniha "Praha" .....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
obrazová část Jaroslav Šetelík, text Dr. F.X.Harlas, uvedeno věnování: Toto dílo věnuji svým rodičům, mamince, která mi umění 

dala do kolébky, otci, který mne naučil milovat Prahu! Jaroslav Šetelík v Praze roku 1931, vydala Legiografia, Praha 1932 . Kniha 

obsahuje 109 barevných akvarelů a 109 kreseb tuţkou, reprodukce akvareloofsetem M. Schulz, texty česky, německy, francouzsky, 

anglicky, celoplátěná vazba v červeném plátně 

37 x 38 cm  

Pro sběratele Šetelíka i Pragensií nepostradatelná pomůcka 
  

Šetelík Jaroslav - Harlas F.X.  Šetelík Jaroslav (1881-1955) 

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, příleţitostně 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) 

    

    

    

80   Velký sálový EDISONŮV FONOGRAF .......................................................................................................  39 000 Kč  
značeno THOMAS A. EDISON, et als, at ORANGE N.J. USA, kovový štítek se značením patentů pouţitých při výrobě z roku 

1906, fonograf je ve velmi dobrém stavu, funkční, ozvučná trouba stříbro, stříbrná ozvučnice jasně ukazuje unikátnost nabízeného 

fonografu, Přiloţen atest na stříbro 

ryzost stříbra 800, hmotnost 78,70g, délka trouby 18cm 

výška fonografu 30cm, délka 41cm, hloubka 23,5cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 81 - 100 

    

81   Kaltenbacher P.    

"Dáma s vějířem" .............................................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno (kolem roku 1860 ?), nerámováno, pouze na blind rámu, 55 x 40  
  

    

    

    

82   Jiřincová Ludmila   (1912-1994) 

"Bohatý rostlinný dekor" ...................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský grafický list - dřevoryt, signováno, nedatováno, neuvěřitelně bohatý florální dekor skvělé umělkyně, 30 x 21 (40 x 34)  
  

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) 

    

    

    

83   Janke W.A.    

"Rybář s dýmkou" ..............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, kvalitní komorní portrétní práce, široký dobový rám, 24 x 20,5 (38 x 35)  

    

    

    

84   neurčeno    

"Poţár" .......................................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1941, 31 x 24,5 (42,5 x 36)  

    

    

    

85   neurčeno    

"Letohrádek" ...........................................................................................................................................................................  150 Kč  
akvarel, signováno, první polovina minulého století, 11 x 9 (14 x 11,5)  
  

    

    

    

86   Gerstenberger    

"Rokoková dáma s ovečkou" .........................................................................................................................................  1 500 Kč  
kvaš, signováno, datováno 1888, 29 x 21  

    

    

    

87   nesignováno    

"Dvojice převáţející mnicha na loďce" ....................................................................................................................  2 400 Kč  
olej na kartonu, kolem poloviny minulého století, 16 x 21 (21 x 25,5)  

    

    

    

88   Valeš Jiří   (1957-) 

"Praha - Thunovská" ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1997, vzadu autorský štítek, 25 x 25 (30 x 30)  
  

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) 
    

    

    

89   Valeš Jiří   (1957-) 

"Praha - Loretánská"........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1998, vzadu autorský štítek, 30 x 25 (35 x 30)  
    

    

    

90   Valeš Jiří   (1957-) 

"Praha - U Sovových mlýnů" ........................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1998, vzadu autorský štítek, 25 x 25 (30 x 30)  
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91   Valeš Jiří   (1957-) 

"Praha - Kamzíkova" ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1997, vzadu autorský štítek, 25 x 25 (30 x 30)  

    

    

    

92   Valeš Jiří   (1957-) 

"Praha - Říční" ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1998, vzadu autorský štítek, 30 x 25 (35 x 30)  

    

    

    

93   Rubens Paulus Peeter - kopie   (1577-1640) 

"Portrét děvčátka" .............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, kopie obrazu od Petra Pavla Rubense, konec 19. století, 41 x 32,5 (55 x 46,5)  
  

Rubens Paulus Peeter - kopie  vlámský barokní malíř, dvorní malíř arcivévody Albrechta, zakladatel rozsáhlé dílny 

v Antverpách (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

    

94   neurčeno    

"Cesta s borovicemi" .........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, čtyřicátá léta minulého století, nerámováno, 51 x 70  

    

    

    

95   nesignováno    

"Pouliční lampa v noci" ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, druhá polovina minulého století, nerámováno, 50,5 x 30,5  

    

    

    

96   nesignováno    

"Auto parkující v noční ulici" .......................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, druhá polovina minulého století, nerámováno, 50,5 x 35  

    

    

    

97   nesignováno    

"Spící chlapec s holí" .........................................................................................................................................................  2 400 Kč  
olej na plátně, konec 19. století, 26 x 19 (37,5 x 30)  

    

    

    

98   Baburek    

"V parku na podzim" ........................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1956, 22,5 x 35 (33 x 45,5)  

    

    

    

99   Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Chalupy u potoka v zimě" ............................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 34,5 x 35 (38 x 37,5)  
  

Hůrka Otakar  malíř, grafik, ilustrátor (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

100   Slavíček Jan   (1900-1970) 

"Pohled na chrám sv. Mikuláše - Praha"..............................................................................................................  95 000 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem JS 44, obraz vyţaduje vyčištění a částečné restaurování, potom z něj bude reprezentativní 

plátno, 75 x 56 (89 x 69,5)  
  

Slavíček Jan  malíř krajin a zátiší, významný český malíř, syn Antonína Slavíčka (Toman, Lexicon of the CVA) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 101 - 140 

 

    

101   Páleníček Ludvík - Švabinský Max    

"Švabinský a česká kniha".................................................................................................................................................  650 Kč  
bibliofilie, edice Kladenský lis, vytiskl Josef Cipra v několika výtiscích, Kladno 1975, vše na ručním papíře, signováno autorem 

Páleníčkem, proti titulnímu listu Švabinského lept "Stařenka Pavlína", 24 stran, výborný stav, 26 x 17  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 

Lept je uveden v soupisu grafických děl Maxe Švabinského pod číslem 196 s názvem "Hlava staré dámy s brýlemi"  
  

Cipra Josef (1894-1970) 

sazeč a typograf, tiskař a nakladatel soukromých tisků, bibliofil, rodák z Kladna (www.slovnik-nakladatelstvi.cz) 

 

Páleníček Ludvík (1904-1991) 

český literární historik a kritik se zaměřením na českou kulturu 19. století, napsal řadu monografií o významných 

kulturních osobnostech, editor, autor knih pro mládeţ (Malá čs. encyklopedie) 

 

Švabinský Max (1873-1962) 

skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříţe, studia na akademii v Praze u Pirnera, 

člen SVU Mánes, SVUM, jiţ v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů 

vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu of the CVA, Slovník 

Chagall) 

    

    

    

102   Matys Rudolf, Nový Miroslav - Svolinský Karel    

"Z korespondence Bedřicha Smetany" .....................................................................................................................  1 200 Kč  
bibliofilie, vydala Lyra pragensis 1973, vybral a uspořádal Rudolf Matys a Miroslav Nový, graficky upravil a třemi mědirytinami 

doplnil Karel Svolinský, signováno Svolinským v tiráţi, vydáno 200 číslovaných výtisků na ručním papíře z Velkých Losin, číslo 

našeho výtisku 20/200, 36 stran, výborný stav 

21,5 x 15,5  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
  

Matys Rudolf (1938-)  

český básník, spisovatel, literární kritik, pedagog, redaktor literární redakce Československého, později Českého rozhlasu 

 

Nový Miroslav (1913-) 

malíř, grafik, ţák Z. Kratochvíla a K. Špillara, studijní cesty po Jugoslávii, Řecku, Egyptě a Palestině (Toman, Slovník 

Chagall) 

 

Svolinský Karel (1896-1986) 

skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později 

studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, jiţ v roce 1925 získal Grand Prix v Paříţi, znovu Grand Prix 

a zlatou medaili na světové výstavě v Paříţi 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, 

člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada 

monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 

    

    

    

103   Branald Adolf - Bouda Cyril    

"Od tatranského sokola k benátskému ovocnáři" ..................................................................................................  450 Kč  
známková tvorba Cyrila Boudy, bibliofilie, vytiskl na ručním lisu Josef Cipra v Kladně 1971, signováno oběma umělci, vyzdobeno 

deseti ilustracemi návrhů známek Cyrila Boudy, vydáno 100 výtisků, 36 stran, výborný stav, 25 x 18  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
  

Cipra Josef (1894-1970) 

sazeč a typograf, tiskař a nakladatel soukromých tisků, bibliofil, rodák z Kladna (www.slovnik-nakladatelstvi.cz) 

 

Branald Adolf (1910-) 

český prozaik, autor románů z prostředí divadla a ţeleznice, dokumentárních reportáţí i beletrie z historie sociálních 

zápasů (Malá čs. encyklopedie) 

 

Bouda Cyril (1901-1984) 

vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, ţák Kysely a Švabinského, během tvůrčího ţivota působil rovněţ pedagogicky, 

v letech 1929-1935 jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem 

světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více neţ 1000 

grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným 

umělcům, člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 

poštovních známek. V Lexiconu je uveden dlouhý výčet výstav individuelních a kolektivních a dlouhý výčet ocenění. Jen 

pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěţi na cizinecké upomínky z roku 

1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdrţel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za kniţní 
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ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, ocenění v soutěţi Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena 

nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978 (Toman, Slovník Chagall,Lexicon of the CVA) 

    

    

    

104   Schmidt Jindra - Švabinský Max    

"Vzpomínky na Maxe Švabinského" ............................................................................................................................  750 Kč  
bibliofilie, vydal Klub filatelistů Kroměříţ 1973, 25 kusů ilustrací - známky navrţené Švabinským s pochvalnými poznámkami 

k rytecké práci Schmidta, s datováním a podpisy, dvě originální ocelorytiny Jindry Schmidta, 56 stran, výborný stav, 21 x 15  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
  

Schmidt Jindřich (1897-1984) 

grafik, rytec, studoval u profesora A. Hofbauera na UMPRUM v Praze a soukromě u K. Klára a R. Váchy, zaměřoval se 

na ocelorytiny na bankovkách a poštovních známkách, od roku 1948 pracoval nepřetrţitě se Švabinským jako 

navrhovatelem především portrétních známek, známky realizoval i podle návrhů K. Svolinského (Toman, Slovník Chagall) 

 

Švabinský Max (1873-1962) 

skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříţe, studia na akademii v Praze u Pirnera, 

člen SVU Mánes, SVUM, jiţ v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů 

vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu of the CVA, Slovník 

Chagall) 

    

    

    

105   Šrámek Fráňa - Kuklík Ladislav    

"Strhali jí květy a ulámali halůzky" ..............................................................................................................................  450 Kč  
bibliofilie, vydala Lyra pragensis 1977 na ručním papíře z Velkých Losin, 200 výtisků, náš má číslo 165, třemi původními 

barevnými kombinovanými technikami vyzdobil Ladislav Kuklík, kaţdá číslovaná a podepsaná, 24 stran, výborný stav, 22 x 15,5  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
  

Šrámek Fráňa (1877-1952) 

český básník, prozaik a dramatik, představitel anarchistické buřičské poezie, byl básníkem ryzího milostného citu, opojení 

přírodou a mládím (Malá čs. encyklopedie) 

 

Kuklík Ladislav (1947-) 

malíř, grafik, studia na VŠUP v Praze u profesora Trnky a Sklenáře, zabývá se volnou grafikou, za stěţejní práci povaţuje 

kresbu tuţkou, pastelem, ilustrace, bibliofilie a ex libris, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze, řada 

výstav (Slovník Chagall) 

    

    

    

106   Neff Vladimír - Bouda Cyril    

"O hudebním amatérství Cyrila Boudy" ....................................................................................................................  250 Kč  
bibliofilie, vytiskl na ručním lisu Josef Cipra na Kladně 1974, 150 výtisků, pěti celostránkovými ilustracemi vyzdobil Cyril Bouda, 

16 stran, výborný stav, 26 x 18  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
  

Cipra Josef (1894-1970) 

sazeč a typograf, tiskař a nakladatel soukromých tisků, bibliofil, rodák z Kladna (www.slovnik-nakladatelstvi.cz) 

 

Neff Vladimír (1909-1983) 

český prozaik a překladatel, ve své prozaické tvorbě čerpal ze své důvěrné znalosti měšťanského ţivota, napsal i řadu 

úspěšných filmových scénářů, 1979 národní umělec (Malá čs. encyklopedie) 

 

Bouda Cyril (1901-1984) 

vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, ţák Kysely a Švabinského, během tvůrčího ţivota působil rovněţ pedagogicky, 

v letech 1929-1935 jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem 

světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více neţ 1000 

grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným 

umělcům, člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 

poštovních známek. V Lexiconu je uveden dlouhý výčet výstav individuelních a kolektivních a dlouhý výčet ocenění. Jen 

pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěţi na cizinecké upomínky z roku 

1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdrţel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za kniţní 

ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, ocenění v soutěţi Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena 

nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978 (Toman, Slovník Chagall,Lexicon of the CVA) 

    

    

    

107   Branald Adolf - Bouda Cyril    

"Dobrý večer s Ex libris Cyrila Boudy" ......................................................................................................................  250 Kč  
bibliofilie, edice Kladenský lis 1978, tiskl Josef Cipra, bohatě ilustrováno z Ex libris Cyrila Boudy, podepsáno Branaldem 

i Boudou, 24 stran, výborný stav, 30 x 18  
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Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
  

Cipra Josef (1894-1970) 

sazeč a typograf, tiskař a nakladatel soukromých tisků, bibliofil, rodák z Kladna (www.slovnik-nakladatelstvi.cz) 

 

Branald Adolf (1910-) 

český prozaik, autor románů z prostředí divadla a ţeleznice, dokumentárních reportáţí i beletrie z historie sociálních 

zápasů (Malá čs. encyklopedie) 

 

Bouda Cyril (1901-1984) 

vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, ţák Kysely a Švabinského, během tvůrčího ţivota působil rovněţ pedagogicky, 

v letech 1929-1935 jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem 

světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více neţ 1000 

grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným 

umělcům, člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 

poštovních známek. V Lexiconu je uveden dlouhý výčet výstav individuelních a kolektivních a dlouhý výčet ocenění. Jen 

pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěţi na cizinecké upomínky z roku 

1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdrţel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za kniţní 

ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, ocenění v soutěţi Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena 

nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978 (Toman, Slovník Chagall,Lexicon of the CVA) 

    

    

    

108   Branald Adolf - Plocek Vilém    

"Věnec z rákosu" ....................................................................................................................................................................  150 Kč  
bibliofilie, edice Kladenský lis 1976, na ručním lisu tiskl Josef Cipra, vyzdobeno třemi celostránkovými ilustracemi Viléma Plocka, 

podepsáno Branaldem v tiráţi, 26 stran, výborný stav, 30 x 18  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
  

Vilém  Cipra Josef (1894-1970) 

sazeč a typograf, tiskař a nakladatel soukromých tisků, bibliofil, rodák z Kladna (www.slovnik-nakladatelstvi.cz) 

 

Branald Adolf (1910-) 

český prozaik, autor románů z prostředí divadla a ţeleznice, dokumentárních reportáţí i beletrie z historie sociálních 

zápasů (Malá čs. encyklopedie) 

 

Plocek Vilém (1905-2001) 

malíř, grafik, narozen v Brandýse nad Labem, studia u Bendy a Tichého, člen SVU Mánes, zastoupen v řadě galerií včetně 

Národní galerie Praha, kolem padesáti výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

109   Páleníček Ludvík - Švabinský Max    

"Josef Václav Myslbek" ......................................................................................................................................................  150 Kč  
bibliofilie, edice Kladenský lis 1982, jako soukromý tisk vytiskl na ručním lisu Josef Cipra v Kladně, na titulní straně je 

Švabinského málo známá kresba Myslbekova portrétu z roku 1910, signováno Páleníčkem, 16 stran, výborný stav, 28,5 x 18  

Bibliofilie obsahuje proslov připravený Švabinským ke stému výročí narození Myslbeka a doplňující text Ludvíka Pálenička. 

"Výstřiţky" Páleníkova textu připojujeme v obrazové části na www.aukcnidum.cz  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
  

Cipra Josef (1894-1970) 

sazeč a typograf, tiskař a nakladatel soukromých tisků, bibliofil, rodák z Kladna (www.slovnik-nakladatelstvi.cz) 

 

Páleníček Ludvík (1904-1991) 

český literární historik a kritik se zaměřením na českou kulturu 19. století, napsal řadu monografií o významných 

kulturních osobnostech, editor, autor knih pro mládeţ (Malá čs. encyklopedie) 

 

Švabinský Max (1873-1962) 

skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříţe, studia na akademii v Praze u Pirnera, 

člen SVU Mánes, SVUM, jiţ v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů 

vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu of the CVA, Slovník 

Chagall) 

    

    

    

110   Branald Adolf - Lhoták Kamil    

"Déšť pro Verlaina" .............................................................................................................................................................  450 Kč  
bibliofilie, edice Kladenský lis 1981, na ručním lisu vytiskl Josef Cipra k desátému výročí úmrtí národního umělce Františka 

Hrubína, proti titulu kresba Kamila Lhotáka, podepsáno Branaldem, grafika kresby Lhotáka signována v desce, 16 stran, výborný 

stav, 25 x 18 

Vzpomínky na přítele Františka Hrubína a jeho touhu po domově dokládá Adolf Branald několika epizodami. "Výstřiţek" textu 

připojujeme v obrazové části na www.aukcnidum.cz  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
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Cipra Josef (1894-1970) 

sazeč a typograf, tiskař a nakladatel soukromých tisků, bibliofil, rodák z Kladna (www.slovnik-nakladatelstvi.cz) 

 

Branald Adolf (1910-) 

český prozaik, autor románů z prostředí divadla a ţeleznice, dokumentárních reportáţí i beletrie z historie sociálních 

zápasů (Malá čs. encyklopedie) 

 

Lhoták Kamil (1912-1990) 

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) 

    

    

    

111   Čapek Karel - Bouda Cyril    

"Dobré úmysly" ......................................................................................................................................................................  350 Kč  
bibliofilie, edice Kladenský lis 1978, na ručním lisu vytiskl pro své přátele Josef Cipra, celostránková grafika kresby Cyrila Boudy, 

signováno v desce, 8 stran, výborný stav, 21,5 x 13,5  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
  

Cipra Josef (1894-1970) 

sazeč a typograf, tiskař a nakladatel soukromých tisků, bibliofil, rodák z Kladna (www.slovnik-nakladatelstvi.cz) 

 

Čapek Karel (1890-1938) 

český prozaik, básník, publicista a překladatel, bratr Josefa Čapka, s nímţ společně publikoval řadu děl, mnohostrannou 

činnost vyvíjel i jako novinář, zvláště v redakci Lidových novin, jeho dílo bylo přeloţeno do mnoha světových jazyků 

(Malá čs. encyklopedie) 

 

Bouda Cyril (1901-1984) 

vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, ţák Kysely a Švabinského, během tvůrčího ţivota působil rovněţ pedagogicky, 

v letech 1929-1935 jako asistent na AVU Praha, později jako profesor na ČVUT Praha a PF UK Praha, byl asistentem 

světově proslulého kreslíře a grafika F. T. ŠIMONA, ilustroval cca 675 knih, namaloval 344 olejů, více neţ 1000 

grafických listů, 9 gobelínů, natočen 1 kreslený film atd., patří nejen u nás, ale i ve srovnání se světem k výjimečným 

umělcům, člen Hollaru, Umělecké Besedy a dalších, zastoupen v NG Praha. Podle Boudových návrhů bylo vydáno 52 

poštovních známek. V Lexiconu je uveden dlouhý výčet výstav individuelních a kolektivních a dlouhý výčet ocenění. Jen 

pro zajímavost jako první ocenění, které Cyril Bouda získal, je uvedena V. cena v soutěţi na cizinecké upomínky z roku 

1919, v tomto roce začal studovat na UPŠ v Praze. V roce 1923 obdrţel tzv. Americkou cenu. Mnohé ceny získal za kniţní 

ilustrace, např. Čestné uznání Nejkrásnější kniha roku 1975, ocenění v soutěţi Nejkrásnější kniha v roce 1977, Cena 

nakladatelství Čs. spisovatel z roku 1978 (Toman, Slovník Chagall,Lexicon of the CVA) 

    

    

    

112   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"PF 1962 Jaroslav Pergl - Průmyslový objekt - (Kladno ?)" .............................................................................  250 Kč  
barevná litografie na ručním papíře z Velkých Losin, signováno tuţkou, velmi dobrý stav, volný list, 15 x 21  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 

    

    

    

113   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"PF 1956 Fr. Kozák - Česká krajina s vlaštovkou" ...............................................................................................  250 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce i tuţkou, velmi dobrý stav, volný list, 15,5 x 22  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 

    

    

    

114   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"PF 1960 Jaroslav Pergl - Koupání u přehrady" ....................................................................................................  250 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce i tuţkou, velmi dobrý stav, volný list, 13 x 20  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 

    

    

    

115   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"PF 1956 Jaroslav Pergl - Průmyslové Kladno" .....................................................................................................  250 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce i tuţkou, velmi dobrý stav, volný list, 15 x 21  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 
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116   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"PF 1977 Jaroslav Pergl - Ze starého města" ...........................................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, signováno v desce i tuţkou, velmi dobrý stav, volný list, 13,5 x 19,5  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 

    

    

    

117   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"Ex libris Josef Cipra - Práce u ručního lisu" ..........................................................................................................  250 Kč  
černobílá litografie, signováno v desce i tuţkou, nedatováno, velmi dobrý stav, volný list, 21 x 15  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 

    

    

    

118   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"Katalog k výstavě ilustrací národního umělce Cyrila Boudy" .......................................................................  250 Kč  
černobílý katalog k výstavě 24.11 - 12.12.1976 na zámku v Kladně, osm stran, z toho tři celé strany jsou reprodukce kreseb  

C. Boudy, podepsáno Boudou, součástí katalogu je seznam vystavených prací, velmi dobrý stav, 21 x 15  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 

    

    

    

119   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"Ex libris Cyril Bouda - Klaunská postava s deštníkem"....................................................................................  250 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1977, výborný stav, volný list, 11,5 x 5  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 

    

    

    

120   Pergl Jaroslav   (1946-) 

"Soubor deseti různých fotografií" .............................................................................................................................  1 500 Kč  
na všech kromě jiných Cyril Bouda, šest fotografií značeno razítkem: Jaroslav Pergl Buštěhrad, okres Kladno, všechny fotografie 

signovány Cyrilem Boudou, přiloţeno přání C. Boudy z roku 1976, obálka se známkou podle návrhu C. Boudy, velmi dobrý stav, 

fotografie 13 x 17,5  

Pochází z vynikající sbírky MUDr. Vladimíra Šulce, primáře v Kladně 

Cena za celý konvolut 
  

Pergl Jaroslav  fotograf, fotografii se věnuje profesionálně jako technický fotograf (Slovník Chagall) 

    

    

    

121  Korbel ................................................................................................................................................................................  750 Kč  
kamenina německá zdobená plastickými výjevy města a dvěma ţidovskými hvězdami, nápis "Gruss aus Nürnberg" 

kolem roku 1930, výška 15,5cm  

    

    

    

122  Váza kulovitého tvaru ................................................................................................................................................  300 Kč  
keramika bohatě ručně malovaná rostlinným dekorem, unikátní práce kolem poloviny minulého století, výška 16cm  

    

    

    

123   Těţítko "Hlava koně" ...............................................................................................................................................  650 Kč  
sklo bezbarvé, matné, kvalitní umělecký artefakt, Čechy, kolem poloviny minulého století, výška 13cm, šířka 16cm, hloubka 7cm  

    

    

    

124   Zátka ve tvaru ţenské hlavy v šátku ...................................................................................................................  350 Kč  
ţertovná, ozdobná na nalévání alkoholu, porcelán bílý, značeno vtlačovanými čísly a špatně čitelným vtlačovaným symbolem, 

výška 8cm  

    

    

    

125   Šálek a podšálek s ruční malbou stejným dekorem ..................................................................................  1 500 Kč  
šálek: keramika, první polovina 19. století (cca 1820), slavná keramická manufaktura TEINITZ - Týn nad Sázavou  

podšálek: porcelánový, značený vtlačovanou značkou VRANOV, šálek je v okraji drobně restaurovaný 

výška šálku 6 cm, průměr podšálku 14 cm  

Sběratelská i muzeální poloţka 
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126    Vázička s orchidejí ....................................................................................................................................................  650 Kč  
sklo rosalinové s růţovou secesní lazurou, zdobené v celé výšce ruční malbou emailem secesní květiny, Čechy, kolem roku 1895, 

luxusní provedení, výška 11,5cm  

    

    

    

127   Těţítko ..............................................................................................................................................................................  450 Kč  
umělecké sklo s barevnými efekty, broušené, leptané a řezané, vpředu zdobené plastickou stylizovanou čínskou stavbou, vzadu 

hlubokým reliéfním květem, značeno na původní etuji ART FAMILY CRYSTAL, Čína, druhá polovina minulého století 

10 x 10 x 2,5, kazeta 16,5 x 11,5 x 13  

Přiloţena orientační broţurka 

    

    

    

128   Barometr závěsný ........................................................................................................................................................  650 Kč  
dřevěná kruhová schránka, krycí sklo zabrušované, půlené, německé nápisy, kolem roku 1900, velmi zachovalý přístroj, funkční , 

průměr 13cm  

    

    

    

129   Hričák Jan   (1941-) 

Kachel ozdobná nástěnná "Slunný den" .....................................................................................................................  400 Kč  
keramika ručně malovaná, signováno, 17,5 x 23  
  

Hričák Jan  keramik, narozen v Onokovcích na Ukrajině, studoval na SPŠ keramické v Karlových Varech a na VŠUP 

v Praze u profesora Eckerta, v roce 1974 získal zlatou medaili v Qualdo Tadino, 1975 diplom v Gdaňsku, 1976 ve Faenze 

(Slovník Chagall) 

    

    

    

130  Honosný unikátní kalamář na psací stůl .........................................................................................................  7 500 Kč  
ústředním prvkem je stojící jezdecký kůň na podstavci plasticky zdobeném siluetou města, dubovými listy a ţaludy a vinnou révou, 

vše kov patinovaný starozlatým odstínem, nádobky na inkoust skleněné, 19. století, velmi dobrý stav, výška 30,5cm, délka 31cm, 

hloubka 21cm  

Mimořádný sběratelský i funkční kus 

    

    

    

131   Kachel ozdobná nástěnná "Motýl na květu" .................................................................................................  250 Kč  
keramika glazovaná ručně reliéfně tvarovaná a malovaná, kolem roku 1980, 20,5 x 20,5  

    

    

    

132   Miska odkládací ve tvaru okřídlené ryby .....................................................................................................  1 500 Kč  
mosaz bílá stříbřená, značeno ART KRUPP BERNDORF, kolem roku 1920, luxusní umělecký předmět 

výška 3,5cm, délka 14,5cm  

    

    

    

133  Konvice - dţbánek .....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
keramika bíle glazovaná, značeno špatně čitelnou vtlačovanou značkou, patrně TEINITZ - Týn nad Sázavou, kolem roku 1820, 

splétané dvouucho, vše v klasicistním stylu, velmi dobrý stav, vrcholný unikátní sběratelský i muzeální kus, výška 18cm  

    

    

    

134   Vázička - miniatura ....................................................................................................................................................  150 Kč  
porcelán bílý, zdobený plastickou růţí, kolem roku 1950, výška 6,5cm  

    

    

    

135   Souprava šestiosobní na čaj nebo kávu ..........................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bohatě profilovaný, zlacený a zdobený květinovým dekorem, značeno MZ AUSTRIA - Stará Role, kolem rolu 1910, 

celkem 15 kusů 

v sestavě: 

1 konvice s víčkem 23,5cm 

1 mléčenka 16,5cm 

1 cukřenka s víčkem 14cm 

6 šálků s podšálky, šálek 7,5cm, průměr podšálku 15cm  
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136   Tác na ovoce ozdobný ...............................................................................................................................................  400 Kč  
keramika glazovaná, ručně malovaná, přes celé dno bohatě zdobená reliéfem dţbánku s květinami, ukázkové ARTDEKO 

kolem roku 1930, šířka s úchopy 36cm, průměr vlastního tácu 27cm  

    

    

    

137   Plastika "Jelen ve skoku" .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
bronz, značeno made in Austria a dvěma R obrácenými navzájem k sobě, jde o skvělé ARTDEKO, kolem roku 1930 

výška 13cm, délka 17cm  

    

    

    

138   Kalamář na psací stůl .............................................................................................................................................  3 900 Kč  
bronz, na kruhovém tácku stojí na třech nohách vlastní nádobka na inkoust, vysoký uzávěr je zdoben sedícím lvem s erbem,  

vše bohatě figurálně zdobeno, kolem roku 1890, luxusní reprezentativní provedení, výška 17cm, průměr 17cm  

    

    

    

139   Kalamář na psací stůl .............................................................................................................................................  4 500 Kč  
bronz, na jeden inkoust, krásná ruční práce, kolem roku 1880, masivní provedení, výška 8cm, základna 20 x 17  

    

    

    

140  Secesní vázička s okrajem vytvarovaným do dvou dívčích hlav s malovanýma očima ..........  14 000 Kč  
kov s bronzovou patinou, štíhlé tělo, po stranách dvě rostliny s bohatým listnatým zakončením mezi hlavami, SECESE, kolem roku 

1900, sběratelský i muzeální unikát, 2 KUSY, značeno B G IMPÉRIAL, mezi písmeny B a G je královská koruna s kříţkem, patrně 

Francie, luxusní provedení, horní část štíhlé vázy je z obou stran zakončena hlavou dívky 

výška 21,5cm  

Cena za obě vázičky 

    

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 141 - 180 

    

    

141   Zábranský Vlastimil   (1936-) 

"Muţ se zelenou kravatou" ............................................................................................................................................  4 000 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, datováno 2006, číslováno 12/45, 27 x 20 (44 x 36)  
  

Zábranský Vlastimil  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, narodil se 2.9.1936 ve Vráţi u Berouna, ţije a tvoří 

v Brně, vyučen palířem cementu v Hradci Králové, absolvoval Průmyslovou školu stavebních hmot v Hranicích 

na Moravě, vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, člen Parabola, Sdruţení Q Brno, SVUT Brno, 

od šedesátých let se účastnil mnoha výstav doma i v zahraničí - Praha, Brno, Bratislava, Uherské Hradiště, Třinec, 

Prostějov, Zlín, Olomouc, Ostrava, Blansko, Valtice, Saarbrücken, Lucern, Curych, Gorenje, Klagenfurt, Düsseldorf, 

Skopje, obdrţel 1.cenu na Haškově Lipnici a Grand Prix - Skopje v roce 1968, Dattero d´oro Bordighera a Dattero d´oro 

Marostica v Itálii 1973, 1.cenu na Festivalu humoru, 1.cenu ex aequo - Atény, 1.cenu Worldcartoonale Knoke-Keist - 

Belgie a Zlaté pero Bělehrad – Jugoslávie, vše v roce 1975 (Lexicon of the CVA) 

    

    

    

142   nesignováno    

"Společnost na loďce" .......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kombinovaná technika, druhá polovina 19. století, 27 x 21 (49 x 38,5)  

    

    

    

143   nesignováno    

"Zamilovaný pár na houpačce" .......................................................................................................................................  900 Kč  
francouzský goblének, druhá polovina 19. století, 36,5 x 20 (41 x 24)  

    

    

    

144   nesignováno    

"Trampové na loďce" ..........................................................................................................................................................  300 Kč  
kombinovaná technika, první polovina minulého století, 20 x 25,5 (27 x 32)  
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145   nesignováno    

"Poslední večeře" ................................................................................................................................................................  2 400 Kč  
mědirytina ručně kolorovaná akvarelem, kolem poloviny 19. století, 28,5 x 19 (32 x 22,5)  

    

    

    

146   Sukup M.    

"Snopy na poli" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1943, pěkná práce v širokém zlaceném rámu, 70 x 103 (82 x 116)  

    

    

    

147   Novák Václav Vojtěch   (1901-1969) 

"Bednárec" ............................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1956, vzadu autorský štítek s razítkem Českého fondu výtvarných umění, 54 x 82 (73,5 x 101)  
  

Novák Václav Vojtěch  malíř, narozen v Semilech, studoval figurální malbu na akademii v Praze u Bukovace, Pirnera 

a Nechleby, dále studia v Paříţi, kde poznal Deraina, Matisse, Dufyho a jiné, v malbě vliv Braqua a Picassa, řada výstav, 

člen Umělecké besedy a Skupiny 58 (Lexicon of the CVA, Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

148   Fink F.    

"Geometrická kompozice" ..............................................................................................................................................  1 900 Kč  
tempera na papíře, signováno, druhá polovina minulého století, 25 x 18,5 (41 x 32)  

    

    

    

149   Lukášek Alois   (1911-1984) 

"Vchod do Borače" ............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
kombinovaná technika na papíře, signováno, druhá polovina minulého století, název vzadu rukou, 30 x 60 (44,5 x 76)  
  

Lukášek Alois  malíř, kniţní ilustrátor, studia na praţské akademii u Sychry a prof. Nejedlého, byl členem SVU ALEŠ 

v Brně, Bloku výtvarných umělců atd., ţil a tvořil v Nedvědicích pod Pernštejnem, časté náměty z Vysočiny, řada výstav 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

150   Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Pohled na město" ...........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 55 x 70 (73 x 87,5)  
  

Grus Jaroslav  malíř, narozen v Pardubicích, studoval na akademii v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, 

člen SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní 

umělec (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

151   nesignováno    

"Praha - Hradčany" .............................................................................................................................................................  150 Kč  
kresba tuší, kolem roku 1920, původní adjustace, 21,5 x 27 (34 x 40)  

    

    

    

152   Jágr Bohuslav   (1907-) 

"Duby na kraji lesa" .............................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovský černobílý dřevoryt, signováno v desce i tuţkou, datováno 1941, původní adjustace, 28 x 25 (42 x 33)  
  

Jágr Bohuslav  grafik, malíř, narozen v Brně, v roce 1927 několik měsíců studoval v Paříţi, od roku 1929 se učil kresbě 

a grafice soukromě u F. Podešvy, studoval na SUPŠ u P. Dillingera, jeho zájem se soustředil na dřevoryt, tvořil ex libris 

a přednášel o vzniku a vývoji dřevorytu (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

153   Balíček Karel   (1904-1985) 

"Z Vysočiny" .........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, autor vyučoval krajinomalbě, 25 x 52 (35 x 62,5)  
  

Balíček Karel  malíř, skvělý krajinář, narozen v Chrasti u Chrudimi, na náměstí ve Svratce vlastnil dům čp.23, kde ţil 

a měl i ateliér, působil jako odborný učitel, v letech 1947-1961 byl ředitelem základní školy ve Svratce, soukromě studoval 
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u prof. Ferd. Pochobradského, několik let maloval u Gustava Macouna v Kameničkách, patřil do malířské kolonie, která 

malovala Českomoravskou Vysočinu, procestoval Německo, Jugoslávii, Slovensko, Maďarsko, vystavoval od roku 1931, 

v letech 1936-56 se zúčastnil 25 výstav, z toho bylo 6 souborných, zapsán mezi výtvarnými umělci na webových stránkách 

Svratky (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web.svratka.cz) 

    

    

    

154   Oškera Josef    

"Pozdní léto na Vysočině" ...............................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1969, zajímavá dobová adjustace, 30 x 39 (40,5 x 50)  

    

    

    

155   neurčeno    

"Chalupy na Vysočině" ....................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, 50 x 70 (61 x 81)  

    

    

    

156   Balíček Karel   (1904-1985) 

"Podzim na Vysočině" ......................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, působivý umělecký rám, pod sklem, velmi kvalitní celek 

reprezentující českou krajinářskou školu, 49 x 65 (63 x 79)  
  

Balíček Karel  malíř, skvělý krajinář, narozen v Chrasti u Chrudimi, na náměstí ve Svratce vlastnil dům čp.23, kde ţil 

a měl i ateliér, působil jako odborný učitel, v letech 1947-1961 byl ředitelem základní školy ve Svratce, soukromě studoval 

u prof. Ferd. Pochobradského, několik let maloval u Gustava Macouna v Kameničkách, patřil do malířské kolonie, která 

malovala Českomoravskou Vysočinu, procestoval Německo, Jugoslávii, Slovensko, Maďarsko, vystavoval od roku 1931, 

v letech 1936-56 se zúčastnil 25 výstav, z toho bylo 6 souborných, zapsán mezi výtvarnými umělci na webových stránkách 

Svratky (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web.svratka.cz) 

    

    

    

157   Fiala Zdeněk   (1917-2004) 

"Sklizeň obilí na Vysočině" ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, umělecká adjustace, opět skvělá ukázka šíře 

české krajinářské školy, ve výřezu 34 x 50 (56,5 x 71,5)  
  

Fiala Zdeněk  malíř, krajinář a portrétista, narozen v Praze, na konci ţivota ţil ve Sněţném, syn malíře Josefa Fialy, 

studoval na praţské AVU, ţák 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 ţivota 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, Růţena 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 

    

    

    

158   Lukášek Alois (?)   (1911-1984) 

"Sedící dívčí poloakt" ........................................................................................................................................................  2 200 Kč  
kombinovaná technika, signováno špatně čitelně, podle majitele jde o práci Aloise Lukáška, není ověřeno 

ve výřezu 64 x 43 (82 x 62)  
  

Lukášek Alois  malíř, kniţní ilustrátor, studia na praţské akademii u Sychry a prof. Nejedlého, byl členem SVU ALEŠ 

v Brně, Bloku výtvarných umělců atd., ţil a tvořil v Nedvědicích pod Pernštejnem, časté náměty z Vysočiny, řada výstav 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

159   Trampota Jan   (1889-1942) 

"Bárky na pobřeţí" ............................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, vydal S.V.U. Mánes svým členům na rok 1952, původní kvalitní adjustace 

49 x 61 (56 x 68)  
  

Trampota Jan  krajinář, figuralista, významný autor meziválečného období, ţák umělecko-průmyslové školy v Praze, vliv 

francouzské krajinářské školy v jeho tvorbě se projevil zejména po autorově pobytu v Normandii v roce 1930, roky 1923 - 

1930 jsou povaţovány za umělecky nejplodnější, řada výstav (Toman) 
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160   Berghauer G.    

"Zimní krajina s řekou" ...................................................................................................................................................  6 500 Kč  
kvalitní olej na plátně poloţeném na lepence, luxusní původní rám opatřen kovovým štítkem se jménem G. Berghauer, 

reprezentativní celek, 53 x 67 (68,5 x 82)  
  

U obrazů s obdobnou signaturou bývá jako autor uváděn Berghauer Bohumil (Gottlieb,) malíř, ilustrátor, autodidakt, 

narodil se 1910 v Rosicích u Brna, zemřel 1972 Bosonohách, okr. Brno-venkov, maloval krajiny, figurální náměty 

i portréty (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

161   Hlava Vratislav (Bém Rudolf)   1874-) 

"Kdoule" .................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na tvrzené desce, signováno v obraze i vzadu, datováno 1940, skvělá práce významného 

malíře, reprezentativní široký zlacený blondel rám, 42 x 54 (56 x 68)  
  

Hlava Vratislav (Bém Rudolf)  malíř, absolvent Akademie v Praze u profesora Sequense a Hynaise, další studia v Paříţi 

a Mnichově, účastnil se výstav Mánesa, řada cen např. 1908 cena architekta Turka, 1909 zlatý kříţ s korunou a Grand Prix 

v Haagu, 1912 a 1918 ceny Akademie výtvarných umění, atd., řada výstav a realizací (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

162   Kraus Antonín   (1876-) 

"Kytice pivoněk ve váze".................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, kvalitní profesionální práce, 74 x 57 (89 x 73)  
  

Kraus Antonín  malíř, narozen v Lounech, pracoval v ateliérech malířů Záhorského a Holárka, maluje motivy ze Staré 

Prahy (Toman) 
    

    

    

163   Häring J.    

"Zátiší s třešněmi a broskvemi" ...................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, reprezentativní, 50,5 x 75 (62,5 x 87,5)  
    

    

    

164   Jaroš M.    

"Stromy kolem řeky" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1939, krajinářské pojetí vycházející z imprese Radimského, velké reprezentativní plátno, 

původní dobový rám, 92 x 120 (106 x 135,5)  
    

    

    

165   nesignováno    

"Císařovna Marie Terezie" .........................................................................................................................................  89 000 Kč  
mistrovský portrétní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1760, široký černý rám holandského typu, velká reprezentativní 

práce, sbírkový i galerijní obraz, 109 x 80,5 (126 x 101)  
    

    

    

166   Militký Antonín   (1901-) 

"Honosná kytice" .............................................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, vysoce kvalitní práce, umělecký rám, reprezentativní celek, jedna z nejpůsobivějších kytic za patnáct let 

na našich aukcích, 73,5 x 53,5 (84 x 64)  
  

Militký Antonín  malíř, narozen v Kotzmanech v Bukovině, studoval na UMPRUM v Praze, na FF UK v Praze 

a na ČVUT tamtéţ, byl profesorem na reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí, maloval krajiny, květiny a figurální obrazy 

(Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

167   Hodek Josef   (1888-1973) 

"Zátiší s ovocem" ................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská tempera - kvaš, signováno, datováno 1933, sporadicky se vyskytující práce významného autora, vzadu na štítku razítko 

Dům umění M. Ostrava, bylo vystaveno od 1.6. do 21.6.1935, ve výřezu 36 x 49 (58 x 70)  
  

Hodek Josef  malíř, grafik, narozen v Hořehledech u Plzně, zemřel v Plzni, studoval u svého otce malíře Josefa Hodka 

a u Josefa Váchala, dále u K.Reisnera a Alessandra de Pian v Praze, vystavoval od roku 1921 v Praze, Bruselu, Londýně, 

Lipsku atd., v letech1926-1941 vytvářel i scénické návrhy pro divadlo v Plzni, zastoupen ve sbírkách Národní galerie 

Praha, GHMP, Západočeského muzea v Plzni a jinde (Slovník Chagall) 
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168   Wielgus Jindřich   (1910-1998) 

"Figura ţeny" ....................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce v náročném zlaceném ránu 

ve výřezu 60 x 34 (95,5 x 69)  
  

Wielgus Jindřich  významný malíř a sochař, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen v Karviné, vyučen řezbářem, studia 

na ŠUŘ Brno, UPŠ Praha u prof. K. Dvořáka, AVU Praha u prof. O. Španiela, 1937-38 stipendium u prof. Zanelliho na R. 

Academia di Belle Arti v Římě, člen SVU Aleš, SVU Mánes (1946), Skupiny 58 (1958), Radar (1962), Index (1965), 

v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích i zahraničních, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě, GU v Karlových Varech, 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, je mu věnována monografie (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

169   nesignováno    

"Rudolfínské zátiší s květy" ...........................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na plátně, nedatováno, druhá polovina minulého století, vysoce dekorativní obraz malovaný stylem starých mistrů z doby 

Rudolfa II, nerámováno, 63 x 44  
  

    

    

    

170   Göttlich Miroslav   (1954-) 

"Vzpomínka na kubistické zátiší" ............................................................................................................................  29 000 Kč  
olej-tempera na desce, signováno, datováno 1972, skvělá práce moderního malíře, tento ovál je z umělcova dřívějšího období, 

přesto jiţ nese znaky mistrovské výbavy malíře, ovál 62 x 48 (74,5 x 60)  
  

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 koláţí - asambláţí ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou 

tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti (Slovník Chagall, iHned.cz) 

    

    

    

171   Filla Emil   (1882-1953) 

"Zátiší I" ..............................................................................................................................................................................  16 500 Kč  
linoryt, signováno tuţkou, nedatováno, nečíslováno, umělecká adjustace, ve výřezu 27 x 22 (37 x 32)  
  

Filla Emil  malíř, grafik, sochař, výtvarný teoretik, studoval obchodní školu, pak AVU v Praze u profesora Thieleho 

a Bukovace, člen Osmy, jejíţ 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 mnoţství 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) 

    

    

    

172   Filla Emil   (1882-1953) 

"Zátiší II".............................................................................................................................................................................  16 500 Kč  
linoryt, signováno tuţkou, nedatováno, nečíslováno, umělecká adjustace, ve výřezu 30 x 22 (40 x 32)  

    

    

    

173   Lhoták Kamil   (1912-1990) 

"Balon nad ohradou" .....................................................................................................................................................  19 500 Kč  
rozmývaná černá tuš s modrým nástřikem, signováno, datováno 1945, umělecká adjustace, ve výřezu 17 x 23 (34 x 44)  
  

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) 

    

    

    

174   Foltýn František   (1891-1976) 

"Abstrakce" ........................................................................................................................................................................  19 500 Kč  
tuš, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, umělecká adjustace, ve výřezu 22,5 x 22 (49 x 49)  
  

Foltýn František  malíř, kreslíř, studium na UPŠ v Praze u Dítěte a Hofbauera, absolvent praţské akademie, Académie 

Julien a Académie Grande - Chaumiére v Paříţi, po první světové válce se věnoval krajinomalbě na Východním Slovensku 

a Podkarpatské Rusi, od roku 1924 tvořil převáţně v Paříţi, kde měl v roce 1930 soubornou výstavu a byl zakladatelem 

modernistické skupiny "Abstraction - Création", po válce ţil v Brně, jeho abstraktní kompozice jsou proslulé po celé 

Evropě, špičkový český malíř - modernista (Slovník Chagall, Toman, Lexicon of the CVA) 
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175   Tichý František   (1896-1961) 

"Mnich" ...................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
suchá jehla, signováno, datováno 1947, umělecká adjustace, ve výřezu 14 x 10,5 (36 x 32)  
  

Tichý František  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 

20. století, studium na praţské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké 

zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zaslouţilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném 

malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

176   Kremlička Rudolf   (1886-1932) 

"Dívka s dlouhými vlasy" .............................................................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno tuţku, nedatováno, nečíslováno, adjustováno v paspartě a širokém zlaceném rámu, 

ve výřezu 18 x 13 (38 x 29)  
  

Kremlička Rudolf  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, studium na praţské akademii u Schwaigera, studijní cesty 

zejména do Holandska a Paříţe, nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, 

vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil 

i ve Francii a Holandsku, řada monografií (Toman) 

    

    

    

177   Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Dívka s úsměvem Mony Lisy" ....................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovská galerijní mezzotinta, signováno v desce i tuţku, velmi působivá umělecká adjustace, z paříţského období autora, 

ve výřezu 18,5 x 14 (43 x 34)  
  

Šimon Tavik František  světově proslulý český grafik, kreslíř a malíř, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, 

profesor na několika akademiích, studia na praţské akademii u Pirnera, tvořil převáţně v Paříţi, jiţ v roce 1898 se 

zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni 

a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská 

galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění 

v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích (Toman, Lexicon of the CVA, www.tfsimon.com) 

    

    

    

178   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Červená loďka na pobřeţí Bretaně" .....................................................................................................................  75 000 Kč  
uhel a pastel, signováno monogramem JZ, nedatováno, majitelem zařazeno do druhé poloviny čtyřicátých let minulého století, 

do doby pedagogického působení Zrzavého na Univerzitě Palackého v Olomouci, původní rám, 21 x 28 (27,5 x 34)  
  

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) 

    

    

    

179   Bauch Jan   (1898-1995) 

"Poloakt mladé ţeny" .....................................................................................................................................................  23 500 Kč  
mistrovská galerijní tempera, kvaš, signováno, datováno 1955, rámováno pod sklem, 56 x 34 (61 x 39)  
  

Bauch Jan  významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka 

u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříţi, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých 

malířů 20. století (Slovník Chagall) 

    

    

    

180   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Pavlovské vrchy" ..............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská kresba tuší a akvarelem, signováno, datováno 1965, věnováno jako PF 1969, skvělá barevnost, 20,5 x 29,5 (32 x 44)  
  

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále praţská akademie 

u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdruţení 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., zaslouţilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 181 - 200 

    

181       

Kámen heliodor .................................................................................................................................................................  62 500 Kč  
odrůda minerálu berylu, ţlutá barva, lokalita Volodar, Ukrajina, výbrus bageta - stupňovec - charakteristický několika řadami 

stupňovitě uspořádaných plošek, 36,5 x 25 x 17,5 mm, 125 karátů  

Heliodor je také nazýván zlatý beryl. Nejčastěji má ţlutou barvu v tónech od ţlutozelených aţ po oranţové. Ţlutou barvu 

v berylech vyvolává příměs atomů ţeleza. Umělou úpravou se barva mění na modrou, kámen můţe být po úpravě i bezbarvý  

    

    

    

182   Varmuţa Vratislav   (1934-) 

Plastika "Hlava dívky s květy" .....................................................................................................................................  5 800 Kč  
keramika vysokopecní, signováno, datováno 1989, dále uvedeno věnování: Jiřímu k 30+30, výška 25cm  
  

Varmuţa Vratislav  sochař, keramik, grafik, pedagog, narozen ve Spytihněvi u Uherského Hradiště, studoval na SUPŠ 

v Uherském Hradišti a u V. Navrátila na katedře výtvarné výchovy na FF UP v Olomouci, zaměřoval se na sochařskou 

tvorbu, keramickou plastiku, práce pro architekturu, od devadesátých let se zabývá grafikou, tzv. autoxeroxy  

(Slovník Chagall) 

    

    

    

183   Plaketa "Jezdecké závody Selské jízdy českobratrské 12.7.1936  

cena Dr. Ladislava Wopršálka" ...................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinace onyxové desky ve tvaru mnohoúhelníku a kovových prvků ve tvaru vavřínového věnce, třmene a lístků vavřínu, 

v původní etuji s cedulkou klenotníka, který tuto cenu zhotovil, jedna strana třmenu uvolněná, 19,5 x 28,5  

    

    

    

184  Tác elipsovitý odkládací .........................................................................................................................................  2 800 Kč  
porcelán zdobený ruční malbou motivem růţí, značeno modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, minulé století, 30 x 22  
    

    

    

185   Znoj Jan   (1905-1950) 

Plastika "Sedící ţena s dítětem" ...................................................................................................................................  5 400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, signováno na podstavci, značeno Kerostas, první polovina minulého století, výška 28cm  
  

Znoj Jan  sochař, keramik, pedagog, narozen v Boršicích u Kyjova, studoval na Státní odborné škole keramické 

v Bechyni, dále u profesorky H. Johnové obor dekorativní keramiky a plastiky na UMPRUM v Praze a u profesora 

E. Steinhofa na Kunstgewerbeschule ve Vídni, byl pedagogem, mimo jiné i na ŠUŘ v Brně, Státní škole pro porcelánový 

průmysl v Karlových Varech a od roku 1931 na Státní odborné keramické škole v Praze, pochází z rodiny dţbánkařů 

a keramiků (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

186   Svícen jednoplamenný ...............................................................................................................................................  400 Kč  
cín zdobený motivem leţícího bájného koně, konec 19. století, poškozeno, výška 17cm  
    

    

    

187   Benda Břetislav   (1897-1983) 

Plastika "Stojící dívčí akt" ..............................................................................................................................................  1 200 Kč  
hlína pálená, signováno, druhá polovina minulého století, výška 38,5cm  
  

Benda Břetislav  sochař, narozen v Lišnicích u Milevska, studoval na AVU v Praze u J.V. Myslbeka a J. Štursy, byl 

členem SVU Mánes (Slovník Chagall) 
    

    

    

188   Náhrdelník se třemi ověsky - slzami ................................................................................................................  6 000 Kč  
zlato, spinely, secesní provedení, náhrdelník sestává z řetízku a závěsu s jedním spinelem, tři spinely jsou v ověscích, značeno RU 

puncovní značkou, puncovní úřad Praha, krásná zlatnická práce z počátku minulého století, malá oprava v zadní části šperku , 

ryzost zlata 14K, hmotnost 5,21g btto  
    

    

    

189   Vázy párové ................................................................................................................................................................  9 400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, bohatě zdobený malbou kobaltovou modří s figurální tématikou, Asie - Čína, kolem poloviny minulého 

století, velmi reprezentativní, výška 65cm  
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190    Váza ...............................................................................................................................................................................  5 400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, bohatě zdobený malbou kobaltovou modří s námětem bájných draků, značeno, Asie - Čína 

kolem poloviny minulého století, výška 50cm  

    

    

    

191   Milo    

Plastika "Golfista" ..............................................................................................................................................................  2 800 Kč  
bronz na mramorovém podstavci, signováno, litec: firma R&M Roma, pozdější odlitek, výška 39cm  

    

    

    

192   Dţbán cechovní ..........................................................................................................................................................  2 300 Kč  
keramika bíle glazovaná, zdobená barevnou malbou ševcovských motivů a datem 1747, Západní Slovensko, 19. století, výška 29cm  

    

    

    

193   Mísa selská dvouuchá .............................................................................................................................................  2 400 Kč  
keramika světle hnědě glazovaná, zdobená rostlinným motivem, Západní Slovensko, počátek 19. století, průměr 30cm  

    

    

    

194   Vázička ..........................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
sklo čiré zdobené černou lazurou a bohatým fasetováním, Kamenický Šenov, ARTDEKO, třicátá léta minulého století, výška 14cm  

    

    

    

195   Šálek s podšálkem .....................................................................................................................................................  4 800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, empírový koflík zdobený zlacením a lila pruhy s fialovými linkami, na oušku maskaron 

první polovina 19. století, výška šálku 11cm  

    

    

   

196    Šálek s podšálkem ...................................................................................................................................................  3 800 Kč  
porcelán bílý glazovaný, empírový koflík, zdobeno kobaltovou modří a bohatým zlacením, rostlinný motiv a růţe v medailonech, 

počátek 19. století, výška šálku 7cm  

    

    

    

197   Šálek s podšálkem .....................................................................................................................................................  2 800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným motivem lístků vinné révy a zlacením, značeno vtlačovanou značkou SLAVKOV 

a číslem 27, kolem roku 1840, výška šálku 7cm  

    

    

    

198   Dóza ................................................................................................................................................................................  2 300 Kč  
porcelán světle zeleně glazovaný, zdobený barevnou malbou květů orchidejí, značeno ROSENTHAL - CATTLEYA, první polovina 

minulého století, výška 9cm, průměr 13cm  

    

    

     

199  Dóza .................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
keramika bíle glazovaná zdobená barevnou malbou ţeny se ţlutými květy tulipánů, značeno tištěnou značkou Keramické školy 

Bechyně, ARTDEKO, třicátá léta minulého století, výška 6cm, průměr 6cm  

    

    

    

200   Souprava likérová ....................................................................................................................................................  1 950 Kč  
sklo čiré lité, zdobené plastickým motivem hroznů, Čechy, kolem roku 1930, v sestavě karafa a šest odlivek, výška karafy 29cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 201 - 240 

    

201   nesignováno    

"Průhled z lesa do krajiny" ............................................................................................................................................  7 800 Kč  
umělecká reprodukce z období Rakouska - Uherska lepená na plátně, luxusní ručně řezaný rám, vzadu štítek Franz Jankowsky 

Troppau - Erste Österisches Rahmen, tento značkový secesní rám je UNIKÁT, 70 x 90 (98 x 121)  
    

    

    

202   Kečíř B.    

"Kytice ve váze" ...............................................................................................................................................................  23 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, práce malíře, o němţ se prakticky nic neví, přesto bylo z jeho obrazů 

realizováno několik výstav a na aukcích u Hampla v Mnichově dosahoval cen aţ přes 9000 eur, umělecký rám z masivu 

49,5 x 40 (66 x 56,5)  

Obraz byl vystavován na výstavě prací Kečíře v roce 1999 v Galerii Vincenta Kramáře v Dejvicích  
    

    

    

203   Černý Karel   (1910-1960) 

"Kavárna u moře" ...........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno tuţkou, datováno 1957, číslováno 44/100, slavné téma slavného malíře 

41,5 x 27 (56,5 x 40)  

Pochází z výborné praţské sbírky 
  

Černý Karel  malíř, grafik, narodil se v Brně, studia na Ukrajinské akademii v Praze, později na akademii v Praze 

u Obrovského, vynikající český moderní malíř, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha a GVU Ostrava, 

v Lexiconu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci (Lexicon of the CVA) 
    

    

    

204   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Hra na maminku - Nakrmení bratříčka" ..............................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, skvělá práce jedné z nejlepších českých 

kreslířek a ilustrátorek, výborná práce, byla součástí předloh leporela "Pomáháme mamince", paspartováno, rámováno, zaskleno 

ve výřezu 24 x 32,5 (40,5 x 48)  

Mimořádná nabídka 

Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
  

Fischerová - Kvěchová Marie  malířka, ilustrátorka, kreslířka, narozena v Kutné Hoře, studovala u profesora 

Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříţi, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze ţivota dětí, 

její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby, v roce 1918 

vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií 

lidových krojů a další skvělé práce, část souboru, který na této aukci nabízíme patří mezi její velké práce, na trhu se 

většinou objevují kresby kolem 7 x 8cm, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, 

reprodukcích, leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříţi (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

205   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Velká kytice růţí" ..........................................................................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, akvarel, uhel, signováno, datováno 1977, výborná umělecká adjustace v širokém 

zlaceném bohatě profilovaném rámu francouzského typu, další výborná práce vynikající české umělkyně 

ve výřezu 42 x 31,5 (64 x 55)  

Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

206   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Děvčátko s kuřátky - Jaro - Ilonka" ........................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, akvarel, uhel, signováno, datováno 1972, umělecká adjustace, další ze skvělých 

prácí vynikající české umělkyně, ve výřezu 32 x 22,5 (53,5 x 38)  

Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
    

    

    

207   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Vyčistíme boty" .................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, akvarel, uhel, signováno, nedatováno, z cyklu "Pomáháme mamince" 

paspartováno, zarámováno, zaskleno, ve výřezu 24 x 32,5 (38 x 47)  

Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
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208   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Ukolébavka" ....................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
velká mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, uhel, kvaš, signováno, datováno 1976, umělecká adjustace 

ve výřezu 33 x 28 (49,5 x 45)  

Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

209   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Dívka v kroji - Personifikace jara" .......................................................................................................................  12 000 Kč  
velká mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, datováno 1974, umělecká adjustace, ve výřezu 42 x 29,5 (57,5 x 43)  

Párová k následující poloţce č. 210 

Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

210   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Šohaj v kroji - Personifikace jara" ........................................................................................................................  12 000 Kč  
velká mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, datováno 1975, umělecká adjustace, ve výřezu 42 x 29,5 (57,5 x 43)  

Párová k předcházející poloţce č. 209 

Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

211   Havlík Jan   (1915-1995) 

"Ţivot na vesnici"................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1945, luxusní rám francouzského typu, práce významného malíře, který 

je zastoupen ve sbírkách po celém světě, 65,5 x 81 (81 x 98)  
  

Havlík Jan  malíř, restaurátor, narozen ve Vídni, po 2.světové válce studoval na VŠUP v Praze u profesorů J. Nováka 

a J. Baucha, aspiranturu u E. Filly a na Ecole des Arts et métier v Paříţi u profesora Narbona, začínal jako krajinář 

a portrétista, později se věnoval sakrální tématice, tvořil protiválečné cykly, byl jmenován asistentem VŠUP v Praze, 

později tam vedl školu figurální kresby (Slovník Chagall) 

    

    

    

212   Fiala Zdeněk   (1917-2004) 

"Podzimní motiv"................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 37 x 47 (62 x 72)  
  

Fiala Zdeněk  malíř, krajinář a portrétista, narozen v Praze, na konci ţivota ţil ve Sněţném, syn malíře Josefa Fialy, 

studoval na praţské AVU, ţák 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 ţivota 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, Růţena 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 

    

    

    

213   Bič František   (1925-1992) 

"Černá laguna" ....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
litografie, signováno, datováno 1972, číslováno 126/200, vzadu autorský štítek, dále text: Schváleno uměleckou komisí ČFVU 

pod číslem Br-A 6073, 30 x 70 (35 x 76)  
  

Bič František  malíř, grafik, sochař, studia na SUPŠ v Brně u F. Myslivce, Lichtága, Süssera, Langera, vystavoval od roku 

1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze (Slovník Chagall) 

    

    

    

214   Fiala Zdeněk   (1917-2004) 

"Zima - Krajina na Březinách" ....................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, nerámováno, 51 x 66  
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215   Světlík Eduard   (1903-1970) 

"Na pláţi" ...............................................................................................................................................................................  3 200 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 21 x 53 (46 x 76)  
  

Světlík Eduard  malíř, sochař, odborný učitel v Kroměříţi, narozen v Přerově, studia na praţské AVU u prof. Nejedlého, 

řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, kolekce jeho obrazů byla ve Spořitelně města Kroměříţ, v roce 1955 byl 

zastoupen na III. Přehlídce československého výtvarného umění, katalog výstavy vydal Svaz československých výtvarných 

umělců (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, katalog Muzea umění Olomouc) 
    

    

    

216   Dostalík J.    

"Chlapec v kroji hrající na píšťalku" ........................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 35 x 39 (51 x 55)  
    

    

    

217   nesignováno    

"Zámořské parníky v přístavu" ...................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1930, 51 x 61 (62 x 71,5)  
    

    

    

218   neurčeno    

"Portréty tří krojovaných dívek" ................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na překliţce, signováno, první polovina minulého století, 30,5 x 60 (39 x 68)  
    

    

    

219   Tichý František   (1896-1961) 

"Ilustrace k Lermontovu eposu Démon"..................................................................................................................  8 000 Kč  
lept, signováno, datováno 1939, vzadu informace o obraze a číslo ze Soupisu grafického díla Fr. Dvořáka č. 37 

27,5 x 19,8 (57,5 x 45,5)  
  

Tichý František  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 

20. století, studium na praţské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké 

zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zaslouţilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném 

malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

    

220   Kupka František   (1871-1957) 

"Bílé rytmy na černé" ....................................................................................................................................................  18 000 Kč  
dřevoryt na japanu, signováno v desce a značeno červeným razítkem, 28,5 x 42 (49 x 60,5)  
  

Kupka František  malíř, grafik, ilustrátor, studium na praţské akademii u Sequense a na vídeňské akademii 

u Eisenmengera, ţil a tvořil převáţně v Paříţi, kde mimo jiné nepravidelně navštěvoval Akademii krásných umění 

a Akademii Julien, kreslil kostýmy pro módní časopisy, tvořil ilustrace pro satirické a humoristické časopisy, některé 

ilustrace vydal pod pseudonymem PAUL REGNARD, pod pseudonymem JOSEF DÁLNÝ kreslil propagační plakáty, 

pečeti, kolky, byl členem České akademie věd, v roce 1922 jmenován profesorem AVU v Praze, po první světové válce se 

usadil v Puteaux u Paříţe, ve svém ateliéru tam vyučoval malířství, ve Slovníku dlouhý výčet výstav, literatury, cen 

a vyznamenání, zastoupen v galeriích v Praze, Paříţi, New Yorku, Luganu, Ostravě, Hluboké nad Vltavou, v soukromé 

sbírce Medy Mládkové ve Washingtonu a dalších, světově známý český umělec (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

221   Bílek    

"Portrét muţe s šedivými vlasy" ..................................................................................................................................  2 200 Kč  
akvarel, signováno, první polovina minulého století, 36 x 26,5 (63 x 52)  

    

    

    

222   Bílek    

"Portrét muţe s vínovým motýlkem" .........................................................................................................................  1 900 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1913, 35,5 x 26,5 (62,5 x 51,5)  

    

    

    

223   Popelka Vojtěch Hynek   (1888-1961) 

"Ovečky" .................................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, vzadu kovový štítek Rámařství J. Falty, Praha I, 38 x 53 (52 x 68)  
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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 Paříţi, ilustroval Brehmův Ţivot 

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) 

    

    

    

224   nesignováno    

"Ţenský akt s dítětem" .....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, vzadu poloakt dívky s černými vlasy, kolem poloviny minulého století, 58 x 50 (72 x 64)  

    

    

    

225   Peca Josef   (1923-1982) 

"Pohled na továrnu" ..........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 52/200, šedesátá léta minulého století, 48 x 69 (56,5 x 77)  
  

Peca Josef  malíř, ţák C. Boudy a Lidického, absolvent Akademie v Praze u profesora Nechleby, člen skupiny Říjen 

a Umělecké Besedy, zastoupen v řadě galerií, řada výstav a realizací, široká literatura o tomto významném umělci druhé 

poloviny 20. století (Slovník Chagall) 

    

    

    

226   Roučka Pavel   (1942-) 

"Společnost s deštníkem" ................................................................................................................................................  1 400 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, druhá polovina minulého století, 37 x 26 (51 x 40)  
  

Roučka Pavel  malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, narozen v Praze, absolvoval odbornou stáţ na ACADÉMIE des Beaux 

- Arts v Paříţi, v letech 1968 - 1971 se zabýval kresleným filmem v Belgii, v letech 1993 - 2002 vedl malířskou třídu Letní 

akademie ve Frauenau - SRN, od roku 1996 vede třídu litografie na Akademii výtvarných umění v Maastrichtu - Belgie, 

zastoupen v řadě světových galerií, včetně naší Národní v Praze, nespočet výstav a ocenění (Slovník Chagall) 

    

    

    

227   Roučka Pavel   (1942-) 

"Postava s krychlí" .............................................................................................................................................................  1 400 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, druhá polovina minulého století, 32,5 x 26,5 (45,5 x 29,5)  
  

Roučka Pavel  malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, narozen v Praze, absolvoval odbornou stáţ na ACADÉMIE des Beaux 

- Arts v Paříţi, v letech 1968 - 1971 se zabýval kresleným filmem v Belgii, v letech 1993 - 2002 vedl malířskou třídu Letní 

akademie ve Frauenau - SRN, od roku 1996 vede třídu litografie na Akademii výtvarných umění v Maastrichtu - Belgie, 

zastoupen v řadě světových galerií, včetně naší Národní v Praze, nespočet výstav a ocenění (Slovník Chagall) 

    

    

    

228   Ţiţka Jiří   (1954-2009) 

"Dívka v červených šatech sedící před zrcadlem" ...............................................................................................  8 000 Kč  
olej na překliţce, signováno, druhá polovina minulého století, 35 x 29 (62 x 59)  
  

Ţiţka Jiří  malíř, ilustrátor, jehoţ obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl ţákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné 

výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA 

    

    

    

229   Fiala Václav   (1896-1980) 

"Portrét sedícího muţe se skřipcem v ruce" ...........................................................................................................  2 000 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, první polovina minulého století, 42,5 x 30,5 (68 x 54)  
  

Fiala Václav  malíř, grafik, ilustrátor, absolvent Akademie v Petrohradě, dále u Švabinského na AVU v Praze, ilustroval 

řadu knih především historických, v letech 1956-60 byl předseda SČUG Hollar, delší čas tvořil a vystavoval v Rusku 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

230   neurčeno    

"Zřícenina hradu na skále v podzimní krajině" ...................................................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 50,5 x 45,5 (56 x 46)  
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231   monogramista E. St    

"Dívka v červeném šátku" ..............................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, signováno monogramem, datováno 1946, 27 x 35 (37 x 45)  

    

    

    

232   Jirsa J.    

"Kytice vlčích máků ve váze" ...........................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 27 x 40,5 (42 x 50,5)  

    

    

    

233   nesignováno    

"Svatý Václav před Prahou" ............................................................................................................................................  150 Kč  
kombinace reprodukce sv. Václava a Prahy s malbou olejem, zajímavá ukázka výzdoby domácností z konce 19. a počátku 

20. století, rarita, 23 x 33 (27,5 x 37)  

    

    

    

234   Schmidt    

"Horské údolí s potokem" ...............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, počátek minulého století, nerámováno, 51,5 x 70,5  

    

    

    

235   Hérink František Hanuš   (1889-) 

"Tání - Motiv z Českomoravské Vysočiny" ............................................................................................................  5 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1922, vzadu uvedeny informace o obraze, dále uvedeno číslo 49, pod kterým byl obraz 

vystavován na Souborné výstavě v roce 1923, 50 x 66 (67 x 83)  
  

Hérink František Hanuš  malíř krajinář v Ostravě, studium u Kalvody a Schwaigera, dále studium a práce ve Vídni, kde 

byl znám zejména kresbami a ilustracemi v časopisech, později pracoval pro Kočího v Praze, významné je jeho krajinářské 

období z Vysočiny, dlouhá řada výstav, vystavoval také ve Zlínském saloně, zastoupen v Národní galerii (Toman) 

    

    

    

236   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Splynutí duší" .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
heliogravura Švabinského obrazu z roku 1896, nesignováno, vzadu razítko tiskařství - Emanuel Borovička, první polovina 

minulého století, 42 x 28 (83 x 66)  
  

Švabinský Max  skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříţe, studia na akademii 

v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, jiţ v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 

grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

    

237   Ţiţka Jiří   (1954-2009) 

"Pocta skladateli Jacques Offenbachovi" .............................................................................................................  20 000 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu datace 27.1.2001, 70 x 50 (92 x 72)  
  

Ţiţka Jiří  malíř, ilustrátor, jehoţ obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl ţákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné 

výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA 

    

    

    

238   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Kamenný můstek" .........................................................................................................................................................  16 000 Kč  
olejová tempera na kartonu, signováno, na rubu vpiska tuţkou Třeboň 42 a Třeboň k Bříli, přiloţen znalecký posudek 

akademického malíře Dobroslava Halaty, 25,5 x 33,5 (40 x 48)  
  

Bubeníček Ota  malíř krajin z Valašska, Tater a Krkonoš, jeden z nejznámějších představitelů mařákovy školy, studia 

na praţské akademii u Mařáka a Slavíčka, dále v Mnichově a Paříţi, výstavy v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově 

salonu a další, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall) 
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239   Slavíček Jan   (1900-1970) 

"Zátiší s pomeranči" .......................................................................................................................................................  25 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 24 x 30 (32,5 x 38)  
  

Slavíček Jan  malíř krajin a zátiší, významný český malíř, narozen v Praze, syn Antonína Slavíčka, studia na praţské 

akademii u Preislera, Nechleby, Švabinského, Nejedlého, člen spolků Umělecká beseda, SVU Mánes, Svaz čs. výtvarných 

umělců, Říjen, řada výstav domácích i zahraničních, bohaté zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

240   Barnet - Směšný Josef Václav   (1907-1990) 

"Poloakt" .............................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno 1937, číslováno 66, 70,5 x 57,5 (87 x 74,5)  
  

Barnet - Směšný Josef Václav  malíř, kreslíř, restaurátor, vlastním jménem Směšný, narodil se v Bludově, studia na AVU 

Praha u Loukoty, Obrovského, Švabinského, v Paříţi na École du Louvre u Františka Kupky, na radu Františka Tichého 

změnil později jméno na Barnet, člen Svazu výtvarných umělců, Skupiny praţské památkové péče, Jednoty výtvarných 

umělců, ČFVU, ve třicátých a čtyřicátých letech ţil a tvořil v Paříţi, po válce u nás, řada výstav, zastoupení v Národní 

galerii, skvělý malíř dosahující vysokých cen (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

 

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 241 - 260 

    

241  Mobilní stolek - komodka na vysokých nohách ...........................................................................................  7 500 Kč  
dřevo dýhované, intarzované, tři zásuvky ve stylu rokoka, 19. století, můţe stát v prostoru, příjemný sběratelský i funkční kus, stav 

dobrý, výška 78cm, šířka 46cm, hloubka 32cm  

    

    

     

242  Luxusní odkládací šicí stolek na jedné noze ..................................................................................................  9 500 Kč  
dřevo středně hnědé barvy, horní kruhová deska odklápěcí, bohatě profilovaná a řezaná noha, chybí zámek, jinak výborný stav 

po vyčištění a zakonzervování, kolem roku 1900, výška 71cm, průměr horní desky 55cm  

    

    

     

243  Luxusní odkládací, respektive svačinový - kávový, čajový stůl .........................................................  15 000 Kč  
dřevo, leštěná hnědá dýha, horní deska elipsovitého tvaru, bohatě profilovaná a větvená opěrná noha stolu, druhá polovina 

19. století, stav velmi dobrý po restaurování, na trhu v této kvalitě ojedinělé, výška 77cm, horní deska 123 x 76  

    

    

   

244   Luxusní čtyřhranný stojan na plastiku, květiny ........................................................................................  8 500 Kč  
dřevo hnědé, ve stylu vídeňské secese, kolem roku 1910, výška 113cm, horní čtvercová plocha 27 x 27, základna 27,5 x 27,5  

    

    

     

245  Stolek konferenční kruhový ..................................................................................................................................  4 500 Kč  
horní plocha je tvořena paprskovitým ratanovým výpletem pod krycím kruhovým sklem, patrně GERSTL, respektive TYP 

GERSTL, drobné poškození výpletu, jinak velmi dobrý stav, výška 62cm, horní průměr 70cm  

    

    

    

246   Hodiny nástěnné, tzv. rámové .........................................................................................................................  14 000 Kč  
dřevo zlacené, číselník bílý email v tvarovaném empírovém rámku, menší verze, kolem roku 1820, dle majitele funkční, 37 x 30  

    

    

    

247   Plastika "Personifikace vinobraní" ..............................................................................................................  12 000 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno MÍŠEŇ - zkříţené modré meče pod polevou, přelom 19. a 20. století, pěkný sběratelský kus, 

drobné poškození stvolu v ruce chlapce a drobný oklep vinného listu, výška 13cm  

    

    

248  Plastika "Sedící chlapec s bílým králíkem" ...................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán malovaný, značeno ROSENTHAL, kolem roku 1930, kvalitní sbírkový kus, nepoškozeno, výška 10,5cm  
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249   Plastika "Pištec" .......................................................................................................................................................  2 700 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno RUDOLFSTADT, kolem roku 1920, ze série pitoreskních postav podle neapolských modelérů, 

nepoškozeno, výška 8,5cm  

    

    

   

250    Plastika "Dívka s dlouhým copem" ................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán malovaný, značení nenalezeno, Čechy, kolem roku 1860, můţe být i praţská manufaktura, velmi dobrý stav, kvalitní 

sběratelská poloţka, výška 17cm  

    

    

    

251   Plastika nástěnná "Měsíc s knírem"................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika, signum nenalezeno, podle majitele jde o práci Kutálka, připouštíme okruh Kutálka, průměr 25cm  

    

    

   

252    Řád za sluţbu vlasti v raketových silách Sovětského svazu .................................................................  4 000 Kč  
tento řád byl zaloţen aţ v roce 1974, velmi dobrý stav, zajímavý sběratelský kus, průměr 7cm  

    

    

     

253  Kalamář na psací stůl ..............................................................................................................................................  2 500 Kč  
cín zdobený plastikou tokajícího tetřeva, secesní provedení, počátek minulého století, sběratelský i funkční kus, výška 10cm  

    

    

    

254   Šperkovnice na noţkách ........................................................................................................................................  2 800 Kč  
cín bohatě plasticky zdobený květinovým dekorem, uprostřed víka reliéf magdeburské radnice, secesní provedení z počátku 

minulého století, funkční i sběratelská poloţka, výška 8,5cm, délka 14cm  

    

    

    

255   Hodiny stolní ..............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán ručně malovaný bohatě zdobený plastickým dekorem, ústředním motivem je růţe, signováno Hanas, značeno ROYAL 

DUX, typ JOSEFINA, druhá polovina minulého století, hodinový stroj na baterii, výška 20cm, šířka 15,5cm  

    

    

   

256    Mísa na ovoce ...............................................................................................................................................................  250 Kč  
profilované silné plexisklo zdobené ze spodní strany rytím, druhá polovina minulého století, 25,5 x 25,5  

Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

    

257   Mísa odkládací ..............................................................................................................................................................  450 Kč  
těţký porcelán, značeno DITMAR URBACH, typ DARINA, výborná práce, druhá polovina minulého století, 32 x 20  

Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

    

258   Plastika "Převoz krále a královny na lodi" .................................................................................................  5 000 Kč  
bronz, Afrika, kolem poloviny minulého století, výška 11cm, délka 31cm  

    

    

259    Mohutné náramkové hodinky ...........................................................................................................................  9 000 Kč  
potápěčské, vojenské, v původní etuji, na etuji Zlatovsovskij závod hodinářský - zakázka ministerstva obrany Sovětského svazu, 

záruční list z roku 1976, dále razítko kontrolora a razítko Černomořské flotily, číslo 2098, nepouţívané, krásný sběratelský kus, 

průměr 6cm  

    

    

     

260  Luxusní konzola nástěnná .....................................................................................................................................  7 500 Kč  
bohatá řezba ve dřevě, polychromovaná a zlacená, velmi kvalitní práce ve stylu baroka, 19. století, sběratelská i funkční poloţka, 

výška 25,5cm, šířka 23cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 261 - 300 

 

    

261   Švankmajer Jan   (1934-) 

"Historia Natural - Tab. 8" .........................................................................................................................................  15 000 Kč  
barevný lept, signováno tuţkou, číslováno 26/65, volný list, 64,5 x 49,5  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Švankmajer Jan  malíř, grafik, keramik, filmový výtvarník, scénograf, animátor, autor objektů, reţisér, studia na Vyšší 

škole uměleckého průmyslu v Praze, scénografii a loutkovou reţii studoval u profesora R. Landera na loutkářské katedře 

DAMU tamtéţ, člen Máj, SVUM, patří k předním představitelům českého surrealismu, zastoupen ve sbírkách TATE 

Modern & National Galery v Londýně, National Gallery of Art ve Washington D.C., USA, NG Praha, MU v Olomouci, 

MG v Brně a jinde, řada výstav, široký výčet literatury o umělci (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

262   Urbásek Miloš   (1932-1988) 

"Hommage pre Albersa VII" .........................................................................................................................................  7 500 Kč  
sítotisk, signováno tuţkou, opatřeno slepotiskovým razítkem Erker Press St. Gallen, Galerie im Erker, jeden z mála nečíslovaných 

exemplářů mimo náklad 100, 1972-73, tmavomodrá varianta, volný list, 70 x 70  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

Soubor Hommage a Albers - pocta slavnému německému abstraktnímu tvůrci Josefu Albersovi (1888-1976) – patří 

 k nejlepším výtvorům české abstraktní geometrie šedesátých a sedmdesátých let minulého století 
  

Urbásek Miloš  grafik, malíř, ilustrátor, zabýval se abstraktní malbou, kresbou, tvorbou vrstvených koláţí z tištěných 

předloh a volnou grafikou, zejména serigrafií, narozen v Ostravě, studoval u profesora P. Matejky a V. Hloţníka na VŠVU 

v Bratislavě, v Lexiconu dlouhý výčet výstav, zastoupen v galeriích v Banské Bystrici, Bratislavě, Brně, Hodoníně, 

Karlových Varech, Ostravě, Praze, Zlíně, Ţilině, ze zahraničí jmenujme Essen, Koblenz, Nürnberg, The Library 

of Congress, Washington D.C., USA, Wuppertal (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

263   Urbásek Miloš   (1932-1988) 

"Hommage pre Albersa VI" ...........................................................................................................................................  7 500 Kč  
sítotisk, signováno tuţkou, opatřeno slepotiskovým razítkem Erker Press St. Gallen, Galerie im Erker, jeden z mála nečíslovaných 

exemplářů mimo náklad 100 1972-73, oranţová varianta, volný list, 70 x 70  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

Soubor Hommage a Albers - pocta slavnému německému abstraktnímu tvůrci Josefu Albersovi (1888-1976) – patří  

k nejlepším výtvorům české abstraktní geometrie šedesátých a sedmdesátých let minulého století  

    

    

    

264   Urbásek Miloš   (1932-1988) 

"Alfa a omega" .....................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
sitotisk, signováno tuţkou, datováno 1973, číslováno 51/60, opatřeno slepotiskovým razítkem Erker Press St. Gallen,  

Galerie im Erker, volný list, 76 x 56  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

265   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Diskobolos" ..........................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
sitotisk, signováno tuţkou, číslováno E.A. V/X, volný list, 80 x 60  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Kolář Jiří  malíř, kreslíř, koláţista, 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) 

    

    

    

266   Knap Jan   (1949-) 

"Letní idyla - Sběr jablek"..............................................................................................................................................  8 500 Kč  
barevný lept, signováno tuţkou, devadesátá léta minulého století, volný list, 32 x 23  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Knap Jan  malíř, narozen v Chrudimi, studia na Fakultě architektury v Praze a u profesora Gerharda Richtera na AVU 

v Düsseldorfu, v letech 1972-1982 ţil a pracoval v New Yorku, studoval teologii v Římě, od roku 1992 ţije a pracuje 

na Moravě, zaměřuje se na figurální tvorbu (Slovník Chagall) 
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267   Knap Jan   (1949-) 

"Podzimní idyla" .................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
barevný lept, signováno tuţkou, devadesátá léta minulého století, volný list, 24 x 31,5  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

268   Anderle Jiří   (1936-) 

"Z cyklu Malé fragmenty" ...........................................................................................................................................  13 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno 33/70, konec minulého století, volný list, 48 x 64,5  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Anderle Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, studia na AVU v Praze u profesora A. Pelce a V. Silovského, v letech 1969-1973 

pracoval jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar, od roku 1966 patří k předním 

reprezentantům české grafiky v zahraničí, zastoupen v Národní galerii Praha, Centre Georges Pompidou Paříţ, 

Metropolitan Museum of Modern Art New York, Galerie Uffizi Florencie, Stedelijk Museum Amsterodam aj., řada 

samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí, řada cen, spolu s Kulhánkem náš nejvýraznější kreslíř a grafik 

současnosti, u příleţitosti státního svátku obdrţel 28. října 2006 od prezidenta republiky medaili za zásluhy (Slovník 

Chagall, Lexicon of the SCA, Deník 30.10.2006) 

    

    

    

269   Anderle Jiří   (1936-) 

"Z cyklu Malé fragmenty" ...........................................................................................................................................  13 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno 27/70, konec minulého století, volný list, 48 x 64  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

270   Janíček James   (1935-) 

"Surrealistický motiv" ......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
barevný lept, signováno tuţkou, datováno 1974, číslováno 25/75, volný list, 55 x 39,5  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Janíček James  grafik, narozen v Chathamu, Ontario, Kanada, studoval na Art School of the Society of Arts and Graphics 

Detroit, dále na AVU v Praze u profesorů Vladimíra Pukla, Vladimíra Sychry, Vladimíra Silovského, 1996 vedoucí 

grafického ateliéru na Fakultě výtvarného umění ČUT v Brně, věnuje se volné a uţité grafice, kniţní tvorbě a ilustraci, 

známkové tvorbě (Slovník Chagall) 

    

    

    

271   Guttuso Renato   (1912-1987) 

"Antický motiv" ................................................................................................................................................................  11 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno LXX/XC, volný list, 46,5 x 61  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Guttuso Renato  italský malíř, kreslíř, ilustrátor a teoretik umění, narozen v Bagherii poblíţ Palerma, původně studoval 

práva, nicméně ho pohltilo umění, především tvorba Pabla Picassa, v té době tvořil především expresionistické malby, byl 

také ovlivněn kubismem, v roce 1937 se přestěhoval do Říma, kde maloval obrazy ze silnou sociální tématikou 

    

    

    

272   Guttuso Renato   (1912-1987) 

"V soudní síni" .....................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
litografie, signováno v desce, datováno 1969, volný list, 65 x 77  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

273   Hrdlička Alfréd   (1938-2009) 

"Vraţdění neviňátek" .......................................................................................................................................................  8 800 Kč  
lept, signováno tuţkou, číslováno XIII/   , druhá polovina minulého století, volný list, 20 x 24  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Hrdlička Alfréd  sochař, narozen ve Vídni, studoval nejdříve malířství a později sochařství na vídeňské akademii, 

známým se stal díky své účasti na Benátském bienále 1964, v sedmdesátých a osmdesátých letech přednášel na různých 

německých a rakouských akademiích, jeho nejznámějším dílem je Pomník proti válce a fašismu na vídeňském náměstí 

Albertina (Wikipedia) 

    



 
KATALOG 70. AUKCE – BRNO – 19. 9. 2010 

 

 

_ 46 _ 

 

274   Chatrný Dalibor   (1925-) 

"Sun Air Wood Water" ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno na rubu tuţkou, datováno 1972, volný list, varianta SUN černě, 21 x 14  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Chatrný Dalibor  malíř, grafik, tvůrce objektů, konceptuální umělec, narozen v Brně, studoval na pedagogické Fakultě 

UK v Praze u M. Salcmana a C. Boudy, ČVUT a AVU v Praze u V. Silovského, více jak třicet let pracoval jako pedagog 

mj. na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, na AVU Praha, JAMU v Brně, mimořádně silné zastoupení v galeriích, 

včetně Národní galerie v Praze, kolem sta výstav doslova po celém světě (široký text ve Slovníku Chagall) 

    

    

    

275   Chatrný Dalibor   (1925-) 

"Sun Air Wood Water" ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno na rubu tuţkou, datováno 1972, volný list, varianta SUN zeleně, 21 x 14  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

276   Chatrný Dalibor   (1925-) 

"Sun air Wood Water" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno na rubu tuţkou, datováno 1972, volný list, varianta SUN červeně, 21 x 14  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

277   Hofman Vlastislav   (1884-1964) 

"Colombine" .............................................................................................................................................................................  500 Kč  
linoryt, pozdější tisk z originálního štočku z roku 1918, značeno typograficky na zadní straně, volný list, 21,7 x 15,7  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Hofman Vlastislav  mimořádně významný architekt, malíř, grafik a scénický výtvarník, krajinářství studoval na ČVUT 

u profesora Liebschera, pracoval pro Artěl, člen skupiny Tvrdošíjní, člen SVU Mánes, ilustroval knihu Zářivé hlubiny 

bratří Čapků, Erbenovu Kytici, spolu s Gočárem a Janákem se věnoval návrhům kubistické architektury, jiţ v roce 1911 

navrhl první kubistický nábytek, výtvarník Národního a Vinohradského divadla v Praze a Zemského divadla v Brně, 

od roku 1919 bylo podle jeho návrhů vypraveno asi 140 divadelních her, významný evropský umělec, ve Slovníku dlouhý 

výčet jeho prací a výstav, vystavoval mj. v Topičově saloně, zastoupen v řadě světových galerií, autor knihy 30 let 

výtvarné práce na českých jevištích (Slovník Chagall) 

    

    

    

278   Hofman Vlastislav   (1884-1964) 

"Bajazzo" ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
linoryt, pozdější tisk z originálního štočku z roku 1918, značeno typograficky na přední straně, volný list, 30 x 21  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

279   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Verde" ....................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
čtyřbarevná fotolitografie, signováno na nálepce (dle majitele se tyto signatury na nálepkách vyváţely tajně z Československa), 

opatřeno slepotiskovým razítkem Edice Bollafi - Arte, náklad 5000, tento exemplář má číslo 2193, sedmdesátá léta 20. století, 

volný list 28,4 x 21  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Kolář Jiří  malíř, kreslíř, koláţista, 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) 

    

    

    

280   Dalí Salvador   (1904-1989) 

"Antonius a Kleopatra z cyklu Milenci" ...............................................................................................................  22 000 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 6122/125, toto dílo je z roku 1979, (Soupis Michler - Löpsinger II - 1568), volný 

list, 75 x 55  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Dalí Salvador  španělský malíř a kreslíř, umělecky působil v oblasti filmu a fotografie, tvořil i plastiky, činný ve Francii 

a USA, slavný surrealista (Malá čs. Encyklopedie, Wikipedie) 
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281   Garache Georg    

"Červený akt v podřepu" ................................................................................................................................................  5 800 Kč  
sitotisk, signováno tuţkou vpravo nahoře, číslováno 120/180, volný list, 50 x 65  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

    

    

    

282   Hrdlička Alfréd   (1938-2009) 

"Melancholie" .......................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
lept, signováno autorovým razítkem, dále opatřeno slepotiskovým razítkem Edice Euroart - Domberger, osmdesátá - devadesátá léta 

minulého století (?), volný list, 33 x 49  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Hrdlička Alfréd  sochař, narozen ve Vídni, studoval nejdříve malířství a později sochařství na vídeňské akademii, 

známým se stal díky své účasti na Benátském bienále 1964, v sedmdesátých a osmdesátých letech přednášel na různých 

německých a rakouských akademiích, jeho nejznámějším dílem je Pomník proti válce a fašismu na vídeňském náměstí 

Albertina (Wikipedia) 

    

    

    

283   Haass Terry   (1923-) 

"Parcours de Junon" .........................................................................................................................................................  5 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno 49/60, opatřeno slepotiskovým razítkem Atelier Lacouriere Paris 

volný list, 70 x 45,5  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Haass Terry  grafička, malířka, sochařka, ţije a pracuje v Paříţi, narozena v Českém Těšíně, před druhou světovou válkou 

opustila s rodinou Československo, po vypuknutí války i Paříţ, studovala v New Yorku na Art's League, tvořila v Ateliéru 

17 pod vedením rytce S.W. Haytera, v roce 1951 se vrátila do Paříţe, jako stipendistka Fulbrightovy nadace studovala 

v grafickém ateliéru Lacouriere, kde se setkávala s umělci zvučných jmen Pablo Picasso, Joan Miró, André Masson 

a dalšími, studovala také a věnovala se archeologii Blízkého východu, od sedmdesátých let se věnovala tvorbě komorní 

plastiky z oceli a plexiskla, inspiraci nacházela mimo jiné v hudbě Leoše Janáčka či v díle Alberta Einsteina, vystavovala 

v předních světových galeriích ve Francii, Itálii, Německu, Spojených státech atd., získala četná ocenění, zastoupena 

v mnoha významných světových sbírkách, např. Museum of Modern Art, New York, Guggenheim Museum, New York, 

Museum of Art, San Francisco, Smithsonian Institute, Washnigton, DC, Kunstmuseum Basel, Basilej, Musée d’Art 

Moderne de la Vile Paris, Paříţ, Victoria and Albert Museum, Londýn atd., 2004 vystavovala v galerii AULA na fakultě 

výtvarných umění VUT v Brně, 2005 v Domě umění města Brna, 2006 v Olomouci, 2008 v Plzni  

(Katalog výstavy Terry Haass: Světlo - čas - prostor retrospektivní výstava v olomouckém Domě umění 16.3 - 14.5.2006, 

archiv.respectandtolerance.com/ceny-a-souteze/cz, www.galerie-plzen.cz, Týdeník televize "S Paříţí pod okny" - 

www.televize.cz) 

    

    

    

284   Haass Terry   (1923-) 

"Fluide Astral" .....................................................................................................................................................................  6 600 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno E.A., opatřeno slepotiskovým razítkem Atelier Lacouriere Paris 

volný list, 32,5 x 59  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

285   Miró Joan   (1893-1983) 

"Escultor" ...............................................................................................................................................................................  6 800 Kč  
barevná litografie, signováno v desce, 1974 (originální litografie Soupis Mourlot č. 936), náklad 1500, volný list, 20 x 40  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Miró Joan  španělský malíř, grafik, sochař a scénický výtvarník činný ve Francii a USA, svým osobitým stylem se hlásil 

k surrealismu (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

    

286   Dumas Marlene   (1953-) 

"Leţící akt" ............................................................................................................................................................................  9 800 Kč  
litografie, signováno v desce i tuţkou, datováno 1989, volný list, 34 x 65  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Dumas Marlene  nizozemská výtvarnice, narozena v Jiţní Africe, studovala v sedmdesátých letech na Univerzitě Cape 

Tomás Michaelis School of fine Arts, ţije a tvoří v Amsterodamu 
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287   Lichtenstein Roy   (1923-1997) 

"Lekníny" ..................................................................................................................................................................................  800 Kč  
ofset, nesignováno, sběratelská edice, volný list, 82,5 x 53  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Lichtenstein Roy  americký malíř a grafik, hlavní představitel pop-artu v USA (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

    

288   Lichtenstein Roy   (1923-1997) 

"Postavy na pláţi" .................................................................................................................................................................  800 Kč  
ofset, nesignováno, sběratelská edice, volný list, 75,5 x 68  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

289   Kostabi Paul   (1960-) 

"Sedící postava na schodech" ........................................................................................................................................  4 800 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, volný list, 28,7 x 20  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Kostabi Paul  výtvarník a skladatel, narozen v Los Angeles, studoval kresbu a malbu na Californské státní universitě, 

v roce 1982 se přestěhoval do New Yorku a od roku 1984 se stal vůdčí osobností výtvarné East Village scény 

    

    

    

290   Kyncl František   (1934-) 

"Struktura" ........................................................................................................................................................................  26 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, datováno 1984, volný list, 76 x 57  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Kyncl František  malíř, sochař, interiérový architekt, narozen v Pardubicích, vyučil se písmomalířem, studoval SUPŠ 

v Praze obor plastika, interiérová architektura, plakát, dále na VŠUP V Praze a u G. Hoema na Akademii umění 

v Düsseldorfu, kde také později působil jako pedagog (Slovník Chagall) 

    

    

    

291   Bakla Emanuel   (1878-1943) 

"Karlův most a Hradčany v noční zimní Praze" ..................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, velká reprezentativní práce malíře barokní Prahy, ţáka Pirnera a Broţíka, 

na trhu zcela ojedinělé, čištěno, 75 x 106 (95 x 126)  
  

Bakla Emanuel  malíř, narozen v Praze, ţák praţské akademie u Pirnera a Broţíka, byl zobrazovatelem barokní Prahy, její 

půvaby vystihoval i rozměrnými plátny a pohledy na praţské pahorky a Karlův most (Toman) 

    

    

    

292   Iščuk Sergej   (1970-) 

"Dívka s dlouhými vlasy" .............................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno azbukou, datováno 2006, kvalitní práce ţijícího ruského autora s výstavami v Kanadě, Švýcarsku, 

Praze atd., 47 x 43,5 (58 x 55)  
  

Iščuk Sergej  současný ruský autor s řadou výstav, dnes ţijící a tvořící v Chocni 

    

    

    

293   Kovář    

"Zamyšlený sedící dívčí akt" ..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
sytý akvarel, signováno, datováno 1948, kvalitní profesionální komorní práce, umělecká adjustace, ve výřezu 20 x 15 (44 x 33,5)  

    

    

    

294   Lenhart Jindřich   (1878-1955) 

"Pěčín - Orlické hory" ......................................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovská olejová tempera na malířské lepence, signováno vzadu na štítku, kolem roku 1935, vystavováno v Olomouci, 34 x 47,5 

(42,5 x 56,5)  
  

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 Sdruţení 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, 
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s ostravským Moravskoslezským sdruţením 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) 

    

    

    

295   neurčeno    

"Japonská figurální scéna" ............................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský barevný dřevoryt, signováno v desce i razítkem, dle majitele jde o 19. století, 36 x 25 (50,5 x 35,5)  

    

    

    

296   nesignováno    

"Poslední večeře Páně"..................................................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na plátně, druhá polovina 19. století, kolem roku 1860, jde o zajímavou práci starého lidového umění, nerámováno,  55 x 68  

K OBRAZU JE VYSTAVENO OSVĚDČENÍ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU, KTERÉ ZÁROVEŇ SLOUŢÍ 

JAKO VÝVOZNÍ POVOLENÍ, MÍSTEM PŮVODU JE URČENA UKRAJINA 

    

    

    

297   Häring J.    

"Skály v moři" ......................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, kvalitní rám holandského typu, 38 x 48 (46,5 x 56,5)  

Pochází z velké ucelené sbírky 
  

    

    

    

298   Dub F.    

"Parník v bouři" ..................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1944, mimořádně velká reprezentativní práce, 74 x 159 (88 x 173)  

Pochází z velké ucelené sbírky 

    

    

    

299   Chládek Jarmil    

"Letní kytička ve váze" .......................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na lepence, signováno monogramem, datováno 1947, vzadu štítek, kvalitní komorní celek, 23 x 18 (31,5 x 26)  

    

    

    

300   Souček Karel   (1915-1982) 

"Ve večerní pasáţi" .........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1970, autorova reminiscence na čtyřicátá léta, 60 x 50,5 (75 x 65)  
  

Souček Karel  výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 

Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii 

v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. 

v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen 

v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

 

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 301 - 320 

    

301  Busta "Tyrš" ...............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kov patinovaný (patrně bronzový plech) na mramorovém podstavci, kolem roku 1925, velmi kvalitní provedení 

celková výška 19,5cm, výška podstavce 5,5cm  

    

    

    

302   Váza ...................................................................................................................................................................................  900 Kč  
majolika malovaná a zdobená plastickým motivem čápů, druhá polovina minulého století, výška 27,5cm  

    

    

    

303   Luxusní pečetítko .....................................................................................................................................................  4 900 Kč  
drţátko vyřezávaná slonová kost, přelom 19. a 20. století, reprezentativní, výška 10cm  
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304  Korbel pivní .................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
keramika zdobená malovaným a rytým motivem rytířské pijácké scény, německý nápis, výška 19,5cm  

    

    

     

305  Talíř s motivem ryb ..................................................................................................................................................  2 800 Kč  
cín, okolo okraje rytý pruh rybích těl se zakomponovanými znaky C CL a letopočtem 1793, centrálně umístěn reliéf vydry s rybou, 

krásný sbírkový kus, průměr 22,5cm  

    

    

    

306   Talíř ................................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
cín, lem plasticky zdobený, značeno kruhovou značkou KAYSERZINN s číslem 4549, přibliţně z roku 1910, secesní provedení, 

sběratelský kus, průměr 25cm  

    

    

     

307  Kukátko divadelní kapesní .......................................................................................................................................  450 Kč  
s pouzdrem, značeno ROW, kolem poloviny minulého století, výborný stav,   

    

    

   

308    Hrnek památeční KARLSBAD ............................................................................................................................  850 Kč  
porcelán s perleťovou lazurou, zdobený zlacením a medailonem s figurálním motivem podle slavné Angeliky KAUFMANN, 

počátek minulého století, výška 8,5cm, průměr 7,5cm  

    

    

     

309  Hrnek památeční KARLSBAD SPRUDEL ......................................................................................................  450 Kč  
porcelán s perleťovou lazurou zdobený motivem vřídla, značeno, výška 8,5cm, průměr 8cm  

    

    

    

310   Luxusní miniatura "Madona s dítětem" .......................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovská malba olejem a emailem a zlacení na porcelánové desce, práce ve stylu ikon, kolem roku 1850, kvalitní rámeček, 

jedinečný sbírkový předmět, 12 x 8 (18,5 x 14,5) 

OBRÁZEK JE V NÁVRHU NA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR, ZATÍM JEJ MŮŢE KOUPIT POUZE OBČAN ČESKÉ 

REPUBLIKY PROTI PODPISU PŘÍSLUŠNÉHO OZNÁMENÍ  

    

    

     

311  Krouţek na ubrousky .................................................................................................................................................  750 Kč  
porcelán malovaný zlatem, zdobený písmenem L, ve tvaru biedermeier náramku, druhá polovina 19. století, luxusní provedení, 

průměr 6cm  

    

    

    

312   Plastika "Plachetnice na stojánku" .................................................................................................................  9 500 Kč  
stříbro, kvalitní zlatnická práce, minulé století, Přiloţeno Osvědčení puncovního úřadu České republiky 

ryzost stříbra plachetnice 950, stojánku 650, celková hmotnost 99,5g 

výška 13cm, šířka 12cm  

    

    

     

313  Vysavač ..........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
značeno DUDA MODEX, skvělý design, ARTDEKO, 220 Voltů, příslušenství a původní kufr, funkční 

velmi zachovalý muzeální a sběratelský kus, rozměry kufru 23 x 30 x 59  

    

    

    

314   Ţidovský svícen..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mosaz, masivní provedení, druhá polovina minulého století, výška 35cm, šířka 33cm  

    

    

     

315  Fotografie Moskvy .......................................................................................................................................................  600 Kč  
s textem Aloise Jiráska, který vyzývá k pomoci Rusku proti reţimu po revoluci s RAZÍTKEM KOMITÉTU POMOCI RUSKÝM 

UČENCŮM - PRAHA, zarámováno v původním pozdně secesním rámku, RARITA, 33 x 22,5 (43 x 33,5)  
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316   Luxusní komorní nástěnné zrcadlo ..................................................................................................................  4 900 Kč  
nádherný ručně řezaný polychromovaný a zlacený rám, tzv. florentinská řezba, zrcadlo zabrušované, elipsovitý tvar ve stylu rokoka, 

19. století, případné oţivení zrcadla není problémem, jinak velmi dobrý stav, 27 x 22  

    

    

   

317    Láhev trpělivosti - Golgota .................................................................................................................................  1 200 Kč  
do láhve s úzkým hrdlem se postupně vkládaly části konstrukce, přes hrdlo se prováděla i stavba, nakonec byla láhev uzavřena tak, 

ţe ji nelze bez poškození otevřít, uveden text "Andenken von Wranau" a datace 1889, signováno monogramem, výška 19cm  

Kuriozita do sbírky rarit 

    

    

    

318   Plastika "Vítěz" ........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kov patinovaný na bronz, kvádrovitý masivní podstavec z černé hmoty, kolem roku 1935, velmi dobrý stav 

celková výška 34cm, výška podstavce 5cm, základna 12 x 12  

    

    

   

319  Upomínková ikonka "Madona s dítětem" .....................................................................................................  6 000 Kč  
malba na zlaceném plátně, částečně kryto dřevěným polychromovaným a stříbřeným rámkem, odhadem konec 19. století, kvalitní 

práce, 20 x 14 (27,5 x 21) 

OBRÁZEK JE V NÁVRHU NA KULTURNÍ PAMÁTKU ČR, ZATÍM JEJ MŮŢE KOUPIT POUZE OBČAN ČESKÉ 

REPUBLIKY PROTI PODPISU PŘÍSLUŠNÉHO OZNÁMENÍ  

    

    

   

320  Mimořádně luxusní korbel - dţbán s víkem ..................................................................................................  8 500 Kč  
kamenina německá hnědá s profilovanou strukturou dřeva s ukrytými plastickými obličeji skřítků a lesních muţů, velký centrální 

medailon z bílé kameniny zachycuje odpočinek rodiny při sklizni obilí, německé nápisy se vztahují k práci a osvěţení , víčko 

z kameniny v cínové montáţi znázorňuje lesního muţe, značeno VILLEROY BOCH, výstavní muzeální kus z počátku minulého 

století, výška 31cm  

    

    

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 321 - 325 

 

    

321   Borovský Bořivoj   (1933-) 

"Věţe" ......................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vzadu na blind rámu, práce malíře s řadou výstav a zastoupení v galeriích po celém světě 

50 x 59 (51,5 x 61)  
  

Borovský Bořivoj  malíř, grafik, výtvarný pedagog, narozen v Poličce, studoval na VŠP v Praze U Boudy, Lidického, 

Salcmana, řada výstav, vybíráme 1967 - Praha Viola, 1960, 1961, 1963, 1966, 1968, 1971, 1972, 1986, 1987 

Východočeský salon, 1965 - Praha Mánes, 1967, 1973 Ljubljana, 1969 - New York, Kansas City, Dallas, Chattanooga, 

Pensylvania University, Alabana, zastoupen v Galerii Polička, Musée D'Art Contemporain Skopje, Pratt Center New York, 

Universita Oregon (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

322   Hradečný Bohumil   (1876-1960) 

"Pohled na Krásnou z Pusté Rybné" .........................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na překliţce, signováno, práce významného krajináře z malebné Vysočiny, z míst tak důvěrně známých skrze pohledy 

vysočinských malířů, z doby, kdy polní cesty byly ještě klikaté a plné vonných lučních květů, 50 x 70 (61,5 x 81,5)  
  

Hradečný Bohumil  malíř a spisovatel v Praze, narozen v Prostějově, původně byl profesorem na kadetní škole v Sibini 

v Sedmihradsku, potom studoval na Akademii v Karlsruhe u profesora Bergmanna, působil ve Vídni a v Praze, desítky 

výstav po celé republice i ve Vídni, v roce 1933 zaloţil Bratrstvo výtvarných umělců (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

323   Kopáček Pavel   (1923-1996) 

"Zima na Vysočině" ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olejová tempera na kartonu, signováno, nedatováno, práce absolventa AVU v Praze u Otakara Nejedlého 

ve výřezu 31 x 43 (52 x 63)  
  

Kopáček Pavel  malíř, krajinář, narodil se a ţil v Novém Městě na Moravě, studoval u K. Hofmana a V. Makovského 

na Škole umění ve Zlíně a v krajinářské speciálce profesora Nejedlého na AVU v Praze, vedle rozměrných krajinářských 
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olejů se věnoval svěţím květinovým akvarelům a temperám, člen SČVU Jihlava, Klub výtvarných umělců Horácka, 

zaslouţilý umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
 

V knize „Kraj věčných návratů“ nabízí Věra Rudolfová neformální setkání s osobnostmi kulturního ţivota Vysočiny, které 

jako novinářka mohla poznat. Mezi nimi je i Pavel Kopáček, dále pak Anna Dvořáková, František Emler, Zdeněk Fiala, 

Věra Frömlová, Vlasta Götzingerová, Rudolf Hanych, Jindřich Hegr, Alois Chocholáč, Josef Jambor, Josef Kaprál, Arnošt 

Košík, Anna Křičková, Růţena 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 mnoha z jmenovaných, ale i s dalšími malíři Vysočiny jsme se 

setkávali u obrazů ze sbírky Radovana Lukavského 

    

    

    

324   Seidl V.    

"Chalupa u řeky v létě" ...................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, 47 x 60 (57,5 x 69,5)  

    

    

    

325   Svoboda R.    

"Pohled od Ţerotína na Stráţnicu u Hodonína"................................................................................................  45 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 80 x 100 (108,5 x 123)  


