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BAJKY STARÉHO ČIPU 
 

42 Co je neskutečné 
 

Kdyţ se setká virtuální realita s reálnou virtualitou, nehovoří o ničem jiném, neţ kdo z nich je reálnější 

a kdo virtuálnější. Nemohou se shodnout, co je víc - realita nebo reálnost, virtuálnost nebo virtualita. 

Samozřejmě, ţe virtuální realita argumentuje tím, ţe ona je uváděna ve slovnících jako počítačová tech-

nologie určená k ovlivňování lidských smyslů a ţe tedy něco reálného znamená, kdeţto reálná virtualita je pou-

hopouhé spojení dvou slov, které nikomu nic neříká, a ani říkat nemůţe, protoţe není absolutně nijak zakotveno 

v realitě. 

Takovým řečem se reálná virtualita jen útrpně usmívá, protoţe ví, ţe slovo virtuální je uţíváno ve vý-

znamu neskutečný, zatímco realitu lze vnímat jako skutečnost. Nad neskutečnou skutečností jí pak skutečně ne-

zbývá neţ vyzářit útrpný úsměv. V tomto světle je pak ona skutečnou neskutečností, coţ na první pohled posky-

tuje víc reality neţ všechny reálné virtuality! 

Jistěţe se reálná virtualita spletla, protoţe měla říci „virtuální reality,“ ale tak uţ jejich diskuse končíva-

jí, ţe nakonec ani nevědí, která je která. 

 

Naučení: Vy si to nespletete. Co je na světě zdarma, je skutečně neskutečné, např. svítání. 

 

 

43 Nazapřenou 
 

Král zvířat leţel doma na gauči a jeho nepokojný duch spřádal velký umělecký počin; šlo o projekt mo-

numentální malby: letecký pohled v nadţivotní velikosti na filharmonický orchestr hrající obrazy z pohanské 

Rusi o dvou dílech - Svěcení jara od Igora Fjodoroviče Stravinského. Náhle královský duch zatěkal a rozhodl, ţe 

král se inkognito podívá mezi své poddané, aby je konečně viděl jednou na vlastní oči dříve neţ na talíři. Bude 

jako velcí vladaři minulosti. Jako český král Václav IV., jako …jako … jako oni vkročí do historie. 

Král přemýšlel, za co by se měl skrýt, aby inkognito bylo jaksepatří. Napadl ho, samozřejmě to nebylo 

hned na první pokus, vodopád - burácející, vladařsky vznešený vodopád. Ano, svou pravou identitu skryje 

za vodopád s přilehlou tůní symbolizující hloubku monarchova ducha. Korunu tomu dá nádherná duha. Ne, ne … 

korunu tomu dá to, co poteče vodopádem ve svátek. I v inkognitu si král svou velkorysostí zachová majestát. 

Králi bylo jasné, ţe při svém průzkumu nemůţe setrvávat na jednom místě. To by se dověděl o skuteč-

ném ţivotě jen málo, skoro nic. Tak se zničehonic a nepochopitelně objevil v krajině rovné jak placka mohutný 

vodopád, který se posunoval směrem k východu, aniţ přitom spěchal. Prostě pohyboval se tak rychle, jak stačili 

příslušníci tajných sluţeb vydávající se za dělníky klást potrubí, jeţ přivádělo vodopádu tekutinu. Rozhodně 

na pomalém postupu neměli vinu příslušníci tajných sluţeb vydávající se za energetiky pečující o duhu nad vo-

dopádem, ani televizní štáby vysílající o vladařově tajné misi nepřetrţitá zpravodajství, která měla rozhodující 

vliv na to, ţe s králem v těch chvílích sympatizovalo 110,9 procent obyvatelstva (celá řada obyvatel s ním sympa-

tizovala dvakrát i vícekrát.) 

Krále cirkus, který spustil, velmi rychle přestal bavit. Rozhodl, ţe se uţ dál za vodopádem skrývat nebu-

de. Kromě toho, co měl na obrazovkách, tam nebylo nic vidět, natoţ slyšet. Celá akce s jeho cestou nazapřenou 

mezi prosté poddané sice běţela dál, ale on se jí neúčastnil.  

Přes drobné potíţe všechno fungovalo aţ do zvířecího svátku, kdy, jak slíbeno, začalo vodopádem padat 

skvělé pivo značky …………………. (zde je prostor pro vaši reklamu). 

 

Naučení: Přečetli jste běţný příběh, který začíná ideály a pak náhle skončí u piva. 

 
 

 

 

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 dražebník, je právnickou osobou, 

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

provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) 

II.  Obecná ustanovení 

1.  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. 

OBSAH 



 
KATALOG 71. AUKCE – BRNO – 28. 11. 2010 

 

 

_ 9 _    

 

 

 

 

REJSTŘÍK JMENNÝ  

Anderle Jiří   .......................................................   69, 70 

Augusta A.  .......................................................   183,184 

Banďouch Karel   ....................................................   125 

Bejot Eugéne   ..........................................................   294 

Beránek Václav   ..........................................................   9 

Berghauer Gottlieb (Bohumil)   ..................................   65 

Bino Josef   ...............................................................   190 

Blaţíček Oldřich - okruh   ........................................   122 

Bouda Cyril   ..............................................................   33 

Bubeníček Ota   ..................   75, 88, 94, 95, 99, 100, 150 

Corneille - Guillaume Cornelis van Beverloo   ......   308 

Dalí Salvador   ........................................................   283 

Daněk - Sedláček František   ....................................   137 

Demel Karel   ...........................................................   153 

Diblík František   ......................................................   147 

Dokoupil Jiří Georg   ................................................   284 

Doleţelová Miloslava   .............................................   152 

Drha Josef   ....................................................   63, 77, 81 

Dvořák Josef (?)   .....................................................   227 

Engelmüller Ferdinand   ...........................................   87 

Fini Leonor   ...................................................   289, 290 

Fischerová - Kvěchová Marie   ...........................   21 - 28 

Florian Jan   ..............................................................   264 

Gudmundur Gudmundson - Eró   ...........................   304 

Haise Václav   ........................................................   267 

Halla Jan   ...................................................................   83 

Haprač   ....................................................................   159 

Hartung Hans   .........................................................   300 

Hejduk   ....................................................................   272 

Hejtmánek   .........................................................   14 - 16 

Hendel Josef   ...........................................................   140 

Hérink Ferd. Hanuš   ............................................   67, 68 

Hlaváček Josef   ........................................................   191 

Hodr Karel  ................................................................   62 

Holas Ota  ................................................................   188 

Holý Miloslav  ...................................................   17, 222 

Holý Stanislav   ........................................................   199 

Honsa Jan   .................................................................   98 

Hořava František   ......................................................   19 

Hrušková S.V.   ........................................................   196 

Choděra Čeněk   ....................................................   225 

Christov Georgi   ......................................................   274 

Chudomel Jaroslav   ..........................................   269,270 

Jambor Josef   ...........................................................   80 

Jambor Josef   .......................................................   89, 93 

Janák Stanislav   ...................................................   10, 12 

Janeček Ota   ..............................................................   34 

Jelínek Vladimír   .......................................................   35 

Jindřich Antonín   .......................................................   71 

Junek Václav   ..........................................................   151 

Karas Karel   ...........................................................   134 

Kaván František   ...........................................   86, 91, 92 

Kejmar Al.   ..............................................................   149 

Kindermann   ............................................................   295 

Knap Jan   .........................................................   309, 310 

Kobliha František   ....................................................   156 

Kolář Jiří   .......................................................   286 - 288 

Konůpek Jan   ...................................................   231, 232 

Kormaň J.K.   ..............................................................   64 

Koudelka Josef (Joţa)   .............................................   144 

Kovář Vladimír   .......................................................   181 

Krajc Rudolf   ...........................................................   237 

Kratochvíl   ...............................................................   148 

Krejbich Daniel   ...............................................   129, 131 

Kříţ Jiří   ...................................................................   280 

Lada Josef   ..............................................................   271 

Langer Karel   .............................................................   97 

Lankes Paul   .............................................................   262 

Lauda Richard   .........................................................   245 

Liesler Josef   ............................................................   145 

Licht Hans   ...............................................................   187 

Lolek Stanislav   ..........................................................   96 

Malich Karel   .................................................   305, 306 

Marcoussis Louis   ....................................................   236 

Marei (?)   .................................................................   273 

Marten van der Loo (?)   ...............................................   7 

Martin F.   .................................................................   229 

Mašata Radko  ............................................................   76 

Matisse Henri   ..........................................................   299 

Medwedew S.   ..........................................................   141 

Mondrian Piet   .........................................................   301 

monogramista   ..........................................................   238 

Müller Karel   ....................................................   197, 198 

Myslivec František   ................................   121, 277 - 279 

Nejedlý Otakar  .........................................................   32 

Němeček Jan   ...........................................................   224 

nesignováno     1, 13, 38, 39, 79, 124, 132, 228, 250, 268 

Nešleha Pavel   ..........................................................   285 

neurčeno   ....................   48, 182, 186, 223, 261, 265, 291 

Pacák Antonín Jiří   .........................................   297, 298 

Panuška Jaroslav   .......................................................   90 

Pešicová Jaroslava  ...................................................   138 

Piene Otto   ...............................................................   282 

Pitrmann Alois   ................................................   126, 146 

Planerová Kamila Veronika   ....................................   292 

Prigov Dmitrij   .........................................................   281 

Procházka Antonín   ..................................................   170 

Procházka Jaro   ................................................   139, 160 

Prudil E.   ..................................................................   189 

Rada Ladislav   ..........................................................   78 

Ralenovský Vladimír   ..................................................   8 

Roesler August Wilhelm (Rösler)   ...........................   123 

Rolín Viktor   ............................................................   136 

Rossí Boţena   ...........................................................   133 

Schiller Milan   ........................................................   275 

Skála František   ........................................................   195 

Sládek Miroslav Jan   ................................................   158 

Smrčková Ludvika   ..................................................   142 

Souček Karel   ...................................................   127, 130 

Srncová Emma   ................................................   154, 155 

Srp Karel   ...............................................................   4, 18 

Světlík Eduard   ...........................................................   61 

Svoboda Josef   .........................................................   230 
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Svoboda R.   ...............................................................   31 

Svolinský Karel   ..............................................   233, 234 

Sýkora Zdeněk   .......................................................   307 

Šinkmajer Jiří   ................................................   193, 194 

Škarohlíd Jaroslav   ......................................................   6 

Šlégl František (?)   ..................................................   293 

Šnábl Alfred   ...........................................................   239 

Špála Václav   ..........................................................   200 

Šplíchal   ....................................................................   11 

Šturz Stanislav   ........................................................   221 

Švabinský Max   ...............................................   192, 266 

Švejdová - Lorenzová Vlasta   .....................................   5 

Tkaczyk Bedřich Augustin   ...................................   240 

Toman Karel   ...........................................................   143 

Tomanová Emilie   ...................................................   263 

Ullmann Josef   .......................................................   135 

Uprka Joţa   ..............................................................   226 

Urban Vladislav   ........................................................   29 

Urbanová - Santholzerová Antonie   .........................   185 

Urbásek Miloš   .....................................................   84, 85 

Váchal Josef - připsáno   ...........................................   37 

Vašíček Vladimír   ....................................................   2, 3 

Vojtěchovský Ladislav   ............................................   157 

Vozáb Václav   ..........................................................   128 

Wacyk T. (?)   ...........................................................   66 

Warhol Andy   ...................................................   302, 303 

Weirauch Emil   ........................................................   296 

Wiesner Richard   ..............................   20, 30, 40, 72 - 74 

Zezula Milan   ...........................................................   36 

Zorn   ........................................................................   311 

Zrzavý Jan   ...............................................................   235 

 

 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŢITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 

akryl ................................................................   129, 131 

akvarel ................................   39, 142, 149, 151, 222, 267 

akvatinta ...........................................................   309, 310 

bakelit .....................................................................   244 

barevný lept ..............................................................   145 

bronz ..................................   46, 116, 250, 255, 256, 260 

český granát .............................................................   258 

dřevo ..................................   45, 47, 112 - 114, 171, 172 

dřevoryt ....................................................   156, 233, 262 

fotografie .................................................................   157 

grafika .............................................................   138, 276 

grafit .........................................................................   285 

hlína pálená .............................................................   170 

kamenina .......   51 - 53, 55 - 57, 60, 103, 106, 201 - 203 

keramika ...............................................   48, 59, 176, 205 

kombinace ..................................................   43, 169, 241 

kombinovaná technika .....   2 - 4, 21 - 28, 69, 70, 78, 195, 

240, 280, 281 

kost .............................................................................   42 

kov....................................................................   247, 251 

kresba tuší ....................................................   5, 143, 271 

kresba tuţkou ...............................................................   6 

kůţe ..................................................................   217, 218 

lept .......................................   7, 226, 231, 232, 263, 294 

linoryt .......................................................................   200 

litografie ...   17, 33, 79, 82, 83, 146, 154, 158, 192, 197 - 

199, 234 - 236, 266, 269, 270, 283, 289, 290 

mědirytina ..............................................................   153 

monotyp ...........................................................   221, 265 

mořská pěna ....................................................   210 - 212 

ofset .........................................................................   301 

ofset .................................................................   286 - 288 

olej ......................................................................   18, 144 

olej na desce ..........................   71, 81, 132, 152, 189, 274 

olej na dřevě ......................................................   136, 147 

olej na kartonu  8, 10 - 16, 29, 35, 90, 193, 194, 295, 296 

olej na lepence ......   37, 61,62, 88, 94, 99, 130, 135, 139, 

148, 150, 181, 183, 184, 186, 188, 224, 225, 228, 238, 

272 

olej na plátně ..   1, 20, 30 - 32, 36, 40, 63 -67, 72, 77, 80, 

86, 87, 89, 91 - 93, 95 - 98, 100, 121, 123, 125, 127, 133, 

134, 137, 140, 141, 160, 182,185, 187, 190, 227, 229, 

230, 239, 264, 273, 275, 277 - 279, 291 - 293, 297, 298, 

311 

olej na plechu ..............................................................   38 

olej na překliţce ........................................................   268 

olej na sololitu ...................................   9, 73, 74, 126, 196 

olej-tempera ................................   68, 122, 124, 128, 191 

pastel ............................................................   19, 76, 223 

polodrahokam ...........................................................   259 

polovycpávka ..................................................   161 - 163 

porcelán   41, 49, 102, 110, 111, 165, 166, 168, 173, 174, 

206 - 209, 214, 215, 220, 252 - 254 

reprodukce .........................................................   34, 155 

rytina .................................................................   237, 261 

řezba v kosti .............................................................   257 

řezba ve dřevě ...........................................................   180 

serigrafie.......................................................   84, 85, 300 

sitotisk .............................................   282, 284, 302 - 308 

sklo   44, 54, 58, 101, 104, 105, 107 - 109, 115, 167, 177 

- 179, 204, 216, 219, 246, 248, 249 

stříbro ..................................................................   50, 175 

tempera ...............................................................   75, 159 

tisk.............................................................................   299 
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REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

album ..............................................................   217, 218 

dózička ......................................................................   42 

dýmka ...............................................................   212, 213 

fajfka ...............................................   206 - 211, 214, 215 

gobelín ............................................................   117, 120 

hodiny .............................................................   169, 259 

hůl ...................................................   112 - 114, 171, 172 

kafáček ......................................................................   49 

kniha .........................................................   118, 119, 245 

konvička ...................................................................   165 

korbel ..............   51 - 60, 101 - 110, 177 - 179, 201 - 205 

krabička ......................................................................   45 

kropenka ...................................................................   255 

květináč ......................................................................   41 

mikroskop.................................................................   43 

miniatura .................................................   268, 277 - 279 

miska ................................................................   248, 260 

náramek...................................................................   258 

plastika   46, 48, 116, 168, 170, 173, 174, 176, 220, 247, 

250, 253, 254, 256 

přístroj ...............................................................   242, 244 

psací souprava ...........................................................   241 

sítko na čaj ...............................................................   175 

sklenice .....................................................   167, 219, 246 

solnička .....................................................................   166 

soubor ...............................................................   262, 276 

souprava likérová ......................................................   251 

souprava nápojová ....................................................   249 

stojánek .....................................................................   180 

šperkovnice ................................................................   47 

talíř ...........................................................................   252 

těţítko .......................................................................   115 

varium ................................................................   50, 257 

váza .....................................................................   44, 111 

víčko .........................................................................   216 

vyznamenání .............................................................   243 

zrcadlo ......................................................................   164 

 

 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 

EDTION KÖSSINGER SCHIERLING ....................   51 

ENS ..........................................................................   253 

FRANZ HÖLLER WIEN .......................................   110 

GESCHUEZTZ ........................................................   59 

JAEGER - LeCoultre ..............................................   259 

KORAMIA .............................................................   176 

LILIEN PORZELLAN AUSTRIA .........................   252 

made in Czechoslovakia .........................................   248 

MÍŠEŇ .....................................................................   220 

MOSER ......................................................................   44 

P&S ........................................................................   166 

PÖSTYÉN ................................................................   180 

ROSENTHAL ..........................................................   41 

ROYAL DUX ..........................................   168, 173, 174 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 1 - 20 

 
1   nesignováno    

"Partie z Bystrce" ...............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, počátek minulého století, spolu s rámem reprezentativní celek, 25 x 29,5 (38 x 44)  

    

    

    

2   Vašíček Vladimír   (1919-2003) 

"Abstraktní motiv - ţluto červeno černá varianta" ...............................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, datováno 1997, práce galerijní úrovně výtvarného modernisty, 28 x 20 (43,5 x 33,5)  
  

Vašíček Vladimír  akademický malíř, rodák z Mistřína u Kyjova, studium na AVU v Praze u Nechleby a Ţelibského, člen 

SVU Aleš v Brně, TT KLUB Brno, od roku 2001 SCA, zastoupen v řadě galerií - Galerie výtvarného umění v Ostravě, 

Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum umění Olomouc, Státní galerie Zlín, GVU Hodonín, České 

muzeum výtvarného umění, Praha, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Ústav lidové kultury Stráţnice - zámek, v roce 

2002 obdrţel Čestné občanství města Kyjova, 1996 Cenu Františka Kupky, 1995 Cenu Masarykovy akademie umění, 

v elektronickém lexikonu úctyhodný seznam výstav i přehled publikovaných materiálů - seznam zabírá více neţ 15 

obrazovek, výborný a ceněný malíř druhé poloviny 20. století (Lexicon of the CVA) 

    

    

    

3   Vašíček Vladimír   (1919-2003) 

"Abstraktní motiv - modro zeleno ţlutá varianta" .................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, datováno 1997, práce galerijní úrovně výtvarného modernisty, 28 x 20 (43,5 x 33,5)  

    

    

    

4   Srp Karel   (1893-1986) 

"V čekárně" ..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej, tempera, akvarel, signováno, sedmdesátá léta minulého století, skvělá nabídka, 29,5 x 39 (37 x 46,5)  
  

Srp Karel  malíř, grafik, krajinář, profesor na státní reálce v Bratislavě, studia na UMPRUM v Praze, studijní pobyty 

ve Francii, Holandsku, Belgii, Německu, Itálii, vystavoval s UB v Bratislavě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

5   Švejdová - Lorenzová Vlasta   (1946-) 

"Malý uličník v ohrádce" ...................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba tuší a akvarelem, signováno, dedikace: "Míše věnuje Vlasta Švejdová," osmdesátá léta minulého století, 18 x 27 (35 x 44,5)  
  

Švejdová - Lorenzová Vlasta  kreslířka, ilustrátorka, narozena v Brně, studovala loutkářství na SUPŠ v Brně, věnuje se 

ilustraci a kreslenému humoru, výstavnictví, reklamní a uţité grafice, publikovala pravidelně např. v Dikobrazu, 

spolupracovala s nakladatelstvím Mona a Práce v Praze, Blok v Brně, Profil v Ostravě, vystavovala s kreslíři Dikobrazu 

v Praze, zabývá se také kresleným filmem (Slovník Chagall) 

    

    

    

6   Škarohlíd Jaroslav   (1925-) 

"Krajina s ptákem" ...............................................................................................................................................................  500 Kč  
kresba tuţkou - frotáţ, signováno, datováno 1997, 31 x 26 (48 x 41)  
  

Škarohlíd Jaroslav  malíř, grafik, pedagog, narozen v Brně, studia ve speciálce profesora E. Hrba a F. Süssera na ŠUŘ 

v Brně, na VŠUP v Praze, výtvarnou výchovu studoval u profesora E. Miléna, B.S. Urbana a V. Makovského na PedF MU 

v Brně (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

7   Marten van der Loo (?)   (1880-1920) 

"Duny" ........................................................................................................................................................................................  400 Kč  
lept, nesignováno, vzadu štítek Societe des Aquafortistes Belges van Loo Dunes, 16,5 x 22,7 (41,2 x 46,2)  
  

Marten van der Loo (?)  belgický malíř a rytec, narozen v Mortselu, zemřel v Berchemu, Antverpy, uváděn v ARTPRICE 
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8   Ralenovský Vladimír   (1920-2005) 

"Dřevěnice" ..............................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 34,5 x 50 (45 x 60,5)  
  

Ralenovský Vladimír  malíř, grafik, narodil se v Měníně u Brna, zemřel v Brně, ve třicátých letech studoval na Škole 

uměleckých řemesel v Brně, malíř Vysočiny (http://www.galerie-vysocina.com) 

    

    

    

9   Beránek Václav   (1932-) 

"Břeh snů" .............................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na sololitu a muchláţ, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu štítek Díla s razítkem ČFVU, drobně poškozena 

malba i rám, 31 x 50 (43 x 63)  
  

Beránek Václav  narozen ve Zhoři u České Třebové, studia na PU v Olomouci, výtvarný redaktor nakladatelství Profil 

v Ostravě, člen tvůrčí skupiny Kontrast, jeho díla jsou v majetku MG Brno, Baruch Gallery Chicago, Cory Galleries San 

Francisco (Slovník Chagall) 

    

    

    

10   Janák Stanislav    

"Kytice" ...................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu štítek Sdruţení výtvarníků Moravskoslezský region 

68 x 48 (86 x 65)  

    

    

    

11   Šplíchal    

"Z Vysočiny" .........................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 36 x 68 (44,5 x 68,5)  
    

    

    

12   Janák Stanislav    

"Zátiší s jablky a slunečnicemi" ...................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1987, 38 x 78 (50 x 90)  
    

    

    

13   nesignováno    

"Kuklík ze Sněţného" ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, kolem poloviny minulého století, 27,5 x 43 (37 x 52)  
    

    

    

14   Hejtmánek    

"Krásné - Vysočina" .............................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, 17 x 24 (34 x 38)  
    

    

    

15   Hejtmánek    

"Z Vysočiny" ............................................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, 24,5 x 17,5 (38 x 31)  
    

    

    

16   Hejtmánek    

"Krásné na Vysočině" ..........................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, paspartováno, 23 x 19 (46 x 36)  
    

    

    

17   Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Na břehu rybníka" ..............................................................................................................................................................  800 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, datováno 1943, 33 x 44 (37 x 48)  
  

Holý Miloslav  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u J. Preislera, po návratu z 1. světové války u V. Bukovace, 

J. Obrovského a ve speciální grafické škole M. Švabinského, spolu s Holanem, Kotíkem a Kotrbou vytvořil skupinu HO-

HO-KO-KO, byl členem Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar, v letech 1947-1958 profesor na AVU v Praze, 

1950-1954 rektor, 1954-1957 prorektor, výstavy v Mánesu, Myslbeku, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříţi, USA, 

zastoupen v řadě galerií, široké zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 
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18   Srp Karel   (1893-1986) 

"Kubistický portrét ţeny" ...............................................................................................................................................  3 900 Kč  
řídký olej - tempera, signováno, kolem poloviny minulého století, 49 x 34 (58 x 43)  
  

Srp Karel  malíř, grafik, krajinář, profesor na státní reálce v Bratislavě, studia na UMPRUM v Praze, studijní pobyty 

ve Francii, Holandsku, Belgii, Německu, Itálii, vystavoval s UB v Bratislavě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

19   Hořava František   (1906-1974) 

"Ţenský akt s rozpuštěnými vlasy" ................................................................................................................................  900 Kč  
pastel, signováno tuţkou, datováno 1944, 31 x 21 (50 x 40)  
  

Hořava František  sochař, malíř, narozen v Opatovicích u Rajhradu, zemřel v Brně, studia na praţské akademii 

u J. Mařatky, B. Kafky a speciálce pro modelování u O. Gutfreunda, po studiích se dále vzdělával v Paříţi u E.A. 

Bourdella, byl členem KVU Aleš v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

20   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Dívka v modrém s citronem"....................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1970, velká vysoce reprezentativní práce významného autora, skvělá 

nabídka, 99 x 90 (108 x 99)  

 Pochází přímo z rodiny autora 
  

Wiesner Richard  malíř, narodil se v Rudě nad Moravou (Šumperk,) absolvent akademie v Praze u Obrovského 

a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříţi, člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých 

výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 Národní umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii 

umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního 

umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříţi, 

v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR (1955,) New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech 

v Československu (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 21 - 40 

    

21   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Děti s Kašpárkem a pejskem" ..................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1979, skvělá práce jedné z nejlepších 

českých kreslířek a ilustrátorek, umělecká adjustace, neobvykle velká kresba, podstatně přesahující průměrné rozměry kreseb této 

umělkyně, ve výřezu 28 x 21,5 (41,5 x 34)  

 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, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, 

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

 

K posílení představy o rozsáhlosti tvorby Marie Fischerové - Kvěchové můţe poslouţit zmínka o soukromé sbírce více neţ 

650 různých pohlednic s reprodukcemi kreseb této autorky, v roce 1988 obdrţela v praţském Klubu  sběratelů kuriozit 

ocenění "Pozoruhodná sbírka." Nyní je sbírka údajně umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá  

(z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na http://www.filokartie.cz/?cla=340 ) 
    

    

    

22   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Travěnka zelená, to je moje potěšení ..." ............................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, ilustrace k národním písním a říkankám, 

skvělá práce jedné z nejlepších českých kreslířů a ilustrátorů, umělecká adjustace, neobvykle velká kresba, podstatně přesahující 

průměrné rozměry kreseb této umělkyně 

ve výřezu 31,5 x 22,5 (43 x 32,5)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
    

    

    

23   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Není zelí, jako zelí … z Čech" ..................................................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1969, ilustrace k národním písním 
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a říkankám, skvělá práce jedné z nejlepších českých kreslířů a ilustrátorů, umělecká adjustace, neobvykle velká kresba, podstatně 

přesahující průměrné rozměry kreseb této umělkyně, ve výřezu 31,5 x 22,5 (42,5 x 32,5)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
    

    

    

24   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Na to mi dal Pán Bůh … z Moravy" .....................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, ilustrace k národním písním a říkankám, 

skvělá práce jedné z nejlepších českých kreslířů a ilustrátorů, umělecká adjustace, neobvykle velká kresba, podstatně přesahující 

průměrné rozměry kreseb této umělkyně, ve výřezu 32 x 22 (42,5 x 32,5)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
    

    

    

25   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Do kolečka do kola" ......................................................................................................................................................  22 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, tuţka, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1975, skvělá práce skvělé umělkyně, 

kvalitní adjustace, ve výřezu 30 x 26 (48,5 x 43)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
    

    

    

26   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Pod našima okny roste jeřábek, ţe jsou naše holky jako obrázek ..." ...................................................  25 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1979, největší z nabízených prací skvělé 

autorky v této aukci, jedna z nejlíbeznějších kreseb české ilustrace vůbec, ve výřezu 38,5 x 27,5 (53,5 x 41,5)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
    

    

    

27   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Andělíček stráţníček" ..................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, umělecká adjustace, 19 x 22 (37 x 37,5)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
    

    

    

28   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Majda jako princezna" ..................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, skvělá kresba obvyklého rozměru kreseb 

autorky, adjustováno, 12 x 13 (26,5 x 25,5)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

29   Urban Vladislav   (1937-) 

"Sedící ţenský akt - Šedivá siesta" ..............................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno monogramem VU, datováno 2000, 39 x 51,5 (49 x 61)  
  

Urban Vladislav  sklářský výtvarník a designér, šperkař, narozen v Plzni, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově 

a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na ŠVUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného 

a hutnického uţitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

    

    

    

30   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Stropní obraz" ................................................................................................................................................................  50 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1935, vysoce reprezentativní, raritní a navíc s dokumentační 

hodnotou, specielní rám pro stropní umístění, skvělá nabídka, 95 x 98 (114 x 119)  

Dle údajů malířova syna realizoval Wiesner podle tohoto obrazu malbu stropu v bytě PhDr. Cibulky přibližně v roce 1935.  

Jako zajímavost dále uvádí, že Jaroslav Seifert napsal báseň k výročí profesora Cibulky, ve které je verš  

"… nikde káva nevyvěrá, jak pod stropem od Wiesnera ..." 

Obraz pochází přímo z rodiny autora 
  

Wiesner Richard  malíř, narodil se v Rudě nad Moravou (Šumperk,) absolvent akademie v Praze u Obrovského 

a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříţi, člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých 

výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 Národní umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii 

umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního 

umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříţi, 

v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR (1955,) New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech 

v Československu (Toman, Lexicon of the CVA) 
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31   Svoboda R.    

"Pohled od Ţerotína na Stráţnicu u Hodonína"................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 80 x 100 (108,5 x 123)  
    

    

    

32   Nejedlý Otakar   (1883-1957) 

"Zátiší s květy a houbami" ..........................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský olej na plátně podloţeném sololitem, signováno, atypická práce významného malíře minulého století, nová umělecká 

adjustace, 44 x 60 (56,5 x 71,5)  
  

Nejedlý Otakar  malíř, ilustrátor, pedagog, studoval na soukromé malířské škole F. Engelmüllera a soukromě 

u A. Slavíčka, krajinář, představitel celé krajinářské školy, na základě Turkova stipendia pobýval v Římě, Indii, na Cejlonu, 

člen Hagenbundu ve Vídni, profesor na Akademii v Praze, zastoupen v Národní galerii Praha a v mnoha dalších 

(v Tomanovi dva celostránkové sloupce, Slovník Chagall) 

    

    

    

33   Bouda Cyril   (1901-1984) 

"Práce na haldách" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, kolem poloviny minulého století, výborná velká grafika, 35 x 49 (52,5 x 65,7)  
  

Bouda Cyril  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) 

    

    

    

34   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Něha" ........................................................................................................................................................................................  900 Kč  
umělecká reprodukce, signováno, číslováno 1/20 EA.III/C, 31,5 x 23 (55,2 x 42,2)  
  

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, 

loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blaţíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, 

SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě, řada monografií o tomto umělci 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

35   Jelínek Vladimír   (1934-) 

"Kladenská ulička" ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu štítek Díla, 54,5 x 39,5 (62,2 x 47,5)  
  

Jelínek Vladimír  sklářský výtvarník, malíř, grafik, narozen v Ţiţicích u Slaného, studoval v ateliéru J. Kaplického 

na VŠUP v Praze, pracoval jako designér v Moravských sklárnách v Karolínce, později jako výtvarník v Ústavu bytové 

a oděvní kultury v Praze a umělec ve svobodném povolání, zastoupen v řadě galerií doma i po Evropě (Slovník Chagall) 

    

    

    

36   Zezula Milan   (1921-1992) 

"Kunratický rybník" .........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu na blind rámu, dále uveden název obrazu a datace 1947, nerámováno, 34 x 46,5  
  

Zezula Milan  malíř, grafik, scénograf, pedagog, narozen v Brně, studoval u profesora E. Hrbka, K. Langera a F. Süssera 

na ŠUŘ v Brně a u profesora K. Mináře a J. Ţelibského na AVU v Praze, působil jako výtvarník Divadla bratří Mrštíků 

v Brně, byl odborným učitelem kreslení na ŠUŘ, scénografem, věnoval se malbě, volné a drobné grafice, zastoupen 

ve sbírkách Moravské galerie a Moravského muzea v Brně, Divadelního ústavu v Praze a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

    

37   Váchal Josef - připsáno    

"Řemesla a umění" ..........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno monogramem J.V. (odpovídá signatuře Váchala,) kolem roku 1925, kloníme se 

k uvedenému autorství, nejsme schopni garantovat, v kaţdém případě jde o výraznou kvalitní práci zaměřenou na vztah průmyslu 

a umění, 70 x 47 (85 x 61,5)  
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38   nesignováno    

"Ţena s klestím v romantické krajině" .....................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plechu, kolem roku 1860, původní černý rám holandského typu, 15,5 x 20,5 (24,5 x 30,5)  
    

    

    

39   nesignováno    

"Malé čtenářky" .....................................................................................................................................................................  150 Kč  
akvarel - kvaš, signum nenalezeno, ve výřezu 12,5 x 21,5 (18,5 x 28)  
    

    

    

40   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Velké zátiší s prostřeným stolem" ..........................................................................................................................  60 000 Kč  
mimořádně velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1962, obrazy této velikosti a kvalitě ve více neţ 

přijatelné ceně na trhu prakticky neexistují, nerámováno, 127 x 181,5 

 MONUMENTÁLNÍ, VYSOCE REPREZENTATIVNÍ dílo  

 Pochází přímo z rodiny autora. Zcela výjimečná nabídka 
  

Wiesner Richard  malíř, narodil se v Rudě nad Moravou (Šumperk,) absolvent akademie v Praze u Obrovského 

a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříţi, člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých 

výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 Národní umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii 

umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního 

umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříţi, 

v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR (1955,) New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech 

v Československu (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 41 - 60 

    

41  Květináč............................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
porcelán, plášť po obvodu svisle ţebrovaný a ručně malovaný čtyřbarevným geometrickým dekorem, značeno ROSENTHAL, 

vrcholné ARTDEKO, kolem roku 1930, drobné poškození malby a jedné hrany, sběratelský i funkční kus 

výška 13cm, průměr 18cm  
    

    

42  Dózička na léky s víčkem ..........................................................................................................................................  5 500 Kč  
slonová kost, na víku miniaturní řezba "Kavalíra," 19. století, postava kavalíra je vynikajícím uměleckým dílem, jedná se o luxusní 

předmět, víčko můţe slouţit i v rámečku jako skvělá miniatura, na spodní hraně dózička poškozena drobným odštípnutím 

výška 3,5cm, průměr 6,5cm  
    

    

43  Mikroskop .......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mosaz a ţelezo, výměnný objektiv, k dispozici sada sklíček a dva další objektivy, kolem roku 1930, funkční, cenově výborná 

nabídka, výška 32cm  
    

    

44   Váza ..................................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
sklo alexandritové silnostěnné, broušené do osmi vertikálních ploch, v horní části zlacený pruh s oroplastikou - plastickými 

antickými figurálními výjevy, značeno MOSER leptem i nálepkou, první polovina minulého století, skvělá kvalita, vynikající 

design, výška 16,5cm, Alexandritové sklo je samo o sobě výjimkou, mění barvu podle intenzity světla, průměr 10cm  
    

    

45   Krabička s víkem ........................................................................................................................................................  3 900 Kč  
ruský lak na dřevě, horní část ručně malovaná motivem "Medvědi v lese" podle světově proslulého obrazu ŠIŠKINA, značeno 

azbukou FEDOSKINNO 1965, drobná poškození laku, kvalitní sbírkový předmět, vyţaduje však drobná restaurování  

výška 5,5cm, víko 11 x 15,5  
    

    

46   Plastika "Postava ţeny" ..........................................................................................................................................  4 500 Kč  
bronz, africké umění, Benin, druhá polovina minulého století, sbírkový předmět, výška 41cm  
    

    

47   Šperkovnice ...................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
dřevo, povrch intarzován geometrickým vzorem, mosazné noţky, klíček, minulé století, dobrý stav 

výška 10cm, základna 25,5 x 19,5  
    

    

48   neurčeno    

Plastika nástěnná "Ţenský akt" ......................................................................................................................................  500 Kč  
keramika s šedozelenou polevou, signováno - nepřečteno, kolem oku 1975, 33 x 26  
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49  Sada hrníčků - kafáčků .............................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán zdobený motivem růţí a konvalinek, bohatý zlacený dekor, značeno čísly, kolem roku 1910-1920, šest kusů, velmi dobrý 

stav, šest kusů se vyskytuje velmi vzácně, výška 7,5cm  

    

    

50   Hudební nástroj "Lastura" s rubíny, smaragdy a safíry ....................................................................  120 000 Kč  
stříbrný plášť pokrývá tělo skutečné lastury (ulity,) zlatnická práce ve vynikajícím filigránu, ústředním zdobením je "Bohyně" 

vyřezaná z lapis lazuli, některé části zlaceny, luxusní, zcela mimořádná zlatnická práce, PŘILOŢEN ATEST Puncovního úřadu 

na stříbro, výška 21cm, ryzost stříbra 950, hmotnost 1146,20g btto, cca 230 drobných kamenů různých velikostí  

    

    

51  Korbel s víčkem.............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kamenina zdobená motivem "Desatero přikázání a čtyři evangelisté," postavy evangelistů plasticky vystupují a jsou ručně malované 

a zlacené, víčko v cínové montáţi, značeno EDTION KÖSSINGER SCHIERLING, product of Cermarte, minulé století, luxusní 

provedení, výška 16cm, průměr 12,5cm  

    

    

52   Korbel s cínovým víčkem ........................................................................................................................................  1 900 Kč  
kamenina šedomodrá s modrým listovým dekorem, počátek minulého století, na víčku plastický motiv chmelu a ječmene, velmi 

dobrý stav, výška 16cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

53   Honosný korbel s cínovým víčkem ......................................................................................................................  2 900 Kč  
kamenina plasticky a barevně zdobená, centrální námět říšská orlice, značeno vtlačovanou značkou, počátek minulého století, velmi 

dobrý stav, výška 21cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

54   Korbel s cínovým víčkem ........................................................................................................................................  1 700 Kč  
sklo zdobené domalbou emailem, námět "Brünn - Deutsches Haus," dále ruční malbou německé vlajky barevnými emaily, počátek 

minulého století, dobrý stav, zajímavý sbírkový kus, výška 14cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

55  Korbel s cínovým víčkem .............................................................................................................................................  900 Kč  
kamenina šedomodrá glazovaná, plasticky figurálně zdobená, dále pijácký nápis v němčině, počátek minulého století, naprasklé 

víčko, jinak stav dobrý, výška 17,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

56   Korbel s cínovým víčkem ........................................................................................................................................  1 200 Kč  
kamenina plasticky a barevně zdobená secesním dekorem a radnicí města Innsbruk, kolem poloviny minulého století, velmi dobrý 

stav, výška 21,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

57   Honosný korbel s cínovým víčkem ......................................................................................................................  2 500 Kč  
kamenina bohatě plasticky a barevně zdobená hlavou anděla a erbem, tvar renesančního dţbánu, počátek minulého století, luxusní 

provedení, velmi dobrý stav, výška 24cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

58   Honosný korbel s víčkem .........................................................................................................................................  3 200 Kč  
sklo broušené, diagonálně zdobené barevnou německou trikolórou, víčko broušené sklo v cínové montáţi s monogramem JH, velmi 

dobrý stav, výška 22cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

59   Figurální korbel s víčkem ........................................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika glazovaná malovaná, tělo tvarované do podoby "Muţe se zaloţenýma rukama," značeno vtlačovanou značkou 

GESCHUEZTZ 1045, konec 19. století, z víčka se zachovala jen poškozená cínová montáţ, výška 16,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

60   Figurální korbel s víčkem ........................................................................................................................................  3 500 Kč  
kamenina šedohnědá glazovaná malovaná, představuje "Mnicha čtoucího listinu," na listině signováno monogramem J.D. a datace 

1836, chybí kousek listiny, figurální víčko v cínové montáţi má drobnou prasklinu, jinak velmi dobrý stav, krásný sběratelský kus, 

výška 19cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 61 - 80 

    

61   Světlík Eduard   (1903-1970) 

"Podzim" .................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, kvalitní profesionální práce ţáka Otakara Nejedlého a Jana 

Zrzavého, vzadu autorský štítek s názvem obrazu, 50 x 65 (57 x 73)  
  

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

a Jana Zrzavého v Olomouci, 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) 

    

    

    

62   Hodr Karel   (1910-2002) 

"Zátiší s cibulí, česnekem, zelím a mrkví" ...............................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, práce malíře známého především v zahraničí, ţil a tvořil u Bodamského 

jezera, luxusní rám francouzského typu, 34 x 50 (53 x 67,5)  
  

Hodr Karel  významný malíř, soukromá studia u Homoláče a v Jugoslávii u Gregoriče, absolvent Akademie v Praze 

a Královské akademie ve Stockholmu, později sám profesor na Art Academy of Konstanz, řada výstav a zastoupení 

v evropských galeriích, většinu času ţil a tvořil ve Švýcarsku, u nás se jeho práce objevují sporadicky, ceněný malíř 

v evropském kontextu, mnozí malíři druhé poloviny 20. století jmenují Karla Hodra jako svého učitele během jejich 

evropských studií, např. německý malíř Guido Frick uvádí Karla Hodra jako svého učitele a jednoho z nejvýznamnějších 

evropských impresionistů (... After years of study in the early 70’s with Professor Karel Hodr, one of Europe’s most 

important impressionists, Guido joined the Bongart School of Art in California and Idaho…, www.guidofrick.com) 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, www.artprice.com) 

    

    

    

63   Drha Josef   (1912-2009) 

"Zima na Čeladné v Beskydech"..................................................................................................................................  2 500 Kč  
profesionální olej na plátně, signováno J.D. Gruber (jedna ze signatur Drhy, který se původně jmenoval Deingruber,) kolem 

poloviny minulého století, obrazu by prospěla změna rámu, 49,5 x 69 (58,5 x 78,5)  
  

Drha Josef  významný český malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, 

dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, 

ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, 

ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

64   Kormaň J.K.    

"Čeladná v Beskydech v létě" .......................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, práce známého malíře Beskyd, 49,5 x 69 (60 x 80)  
  

Kormaň J.K.  malíř beskydské krajiny, zátiší, Valašska 
    

    

    

65   Berghauer Gottlieb (Bohumil)   (1910-1972) 

"Valašská vesnice" .............................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, 54 x 67 (64 x 77)  
  

Berghauer Gottlieb (Bohumil)  malíř, narozen v Rosicích u Brna, autodidakt, maloval krajiny, figurální obrazy 

i podobizny (Toman) 
    

    

    

66   Wacyk T. (?)    

"Kytice růţí ve váze" .........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, 43 x 36 (54,5 x 47)  

    

    

    

67   Hérink Ferd. Hanuš   (1889-1958) 

"Kostelík v horách - Cínovec (?)" ...............................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, krásná krajinářská práce ţáka Aloise Kalvody, v levém spodním rohu je 

uvedeno špatně čitelně místo, kvalitou i velikostí vysoce reprezentativní, k nahlédnutí katalog výstavy, 80 x 96 (90 x 106)  

 Jedna z nejlepších prací tohoto skvělého malíře na našich aukcích (o autorovi viz na další straně) 
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Hérink Ferd. Hanuš  malíř krajinář, narozen ve Smečně na Podřipsku, učil se u Kalvody v jeho ateliéru, potom dva roky 

u profesora Schwaigra, na jeho vyzvání přišel do Vídně, kde se stal známým ilustrátorem v různých časopisech, později 

ilustroval řadu časopisů v Praze, postupně se stal významným krajinářem, ţil v Přerově, maloval Vysočinu a Hanou, roku 

1927 přešel do Moravské Ostravy, řada výstav a ocenění, jiţ v roce 1915 vystavoval ve slavném Hagenbundu ve Vídni, 

několikrát ve Zlínských salonech apod., zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

68   Hérink Ferd. Hanuš   (1889-1958) 

"Statek v podzimní krajině" ..........................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 1936, luxusní rám francouzského typu 

ve výřezu 33 x 48,5 (67 x 81)  
    

    

    

69   Anderle Jiří   (1936-) 

"Amor a Venuše" .............................................................................................................................................................  22 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - grafika s kresbou a kolorováním, signováno, datováno 1989, číslování 1/1 značí, ţe v této 

barevnosti a podání se jedná o jediný kus, skvělá práce světového autora, v této kvalitě na trhu ojedinělé, umělecká adjustace, 

výrazně velký list, ve výřezu 53 x 36 (83,5 x 64)  

 Pochází z vynikající české sbírky 
  

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) 
    

    

    

70   Anderle Jiří   (1936-) 

"Mozartova Malá noční hudba" ...............................................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - grafika s kresbou a kolorováním, signováno, nedatováno, číslování 1/1 značí, ţe v této 

barevnosti a podání se jedná o jediný kus, skvělá práce světového autora, v této kvalitě na trhu ojedinělé, umělecká adjustace, 

výrazně velký list, ve výřezu 53 x 35,5 (84 x 62,5)  

 Pochází z vynikající české sbírky 
    

    

    

71   Jindřich Antonín    

"Vzpomínka na Ofélii" .....................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, vzadu datováno Praha 1968 a autorský štítek, působivá, silná práce 

52 x 100 (57 x 105,5)  
    

    

    

72   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Zátiší prostřeného stolu" ............................................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej a olejová tempera na plátně, signováno, datováno 1970, svou velikostí vysoce reprezentativní, získáno 

přímo z rodiny autora, 100 x 81 (109 x 90)  
  

Wiesner Richard  malíř, narodil se v Rudě nad Moravou (Šumperk,) absolvent akademie v Praze u Obrovského 

a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříţi, člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých 

výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 Národní umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii 

umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního 

umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříţi, 

v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR (1955,) New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech 

v Československu (Toman, Lexicon of the CVA) 
    

    

    

73   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Randez-vous" ..................................................................................................................................................................  23 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, výborná práce významného autora, získáno přímo z rodiny autora 

60 x 50 (68,5 x 58,5)  
    

    

    

74   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Toaleta I" ..........................................................................................................................................................................  15 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, výborná práce významného autora, 46,5 x 38,5 (54 x 45,5)  
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75   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) 

    

    

    

76   Mašata Radko   (1933-1999) 

"Zátiší s hruškami" ............................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, datováno 1987, umělecká adjustace, působivý celek, 33,5 x 65,5 (53,5 x 83,5)  
  

Mašata Radko  malíř, pedagog, narozen ve Vsetíně, studoval na PedF. UP v Olomouci, kde také působil jako pedagog 

na LŠU, byl povaţován za mistra pastelu, zastoupen v galeriích u nás i v zahraničí, mimo asi čtyřiceti výstav v ČR výstavy 

v cizině: Londýn, Moskva, Tbilisi, Monza, Sosnowiec, Magdeburg, Jörkóping (Švédsko,) Sydney, Haidelberg, Athény, 

Katovice, Padova, Paříţ, Kodaň, Vídeň, St. Pölten atd., řada realizací (Slovník Chagall) 

    

    

    

77   Drha Josef   (1912-2009) 

"Beskydy v létě" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kvalitní olej na plátně, signováno Gruber, kolem roku 1950, významný moravský malíř, který se podepisoval Deingruber, Gruber 

nebo Drha, 50 x 70 (59 x 79)  
  

Drha Josef  významný český malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, 

dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, 

ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, 

ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

78   Rada Ladislav   (1929-) 

"Luis Armstrong" ...............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
barevná kombinovaná technika - štětcová malba tuší, kvaš, koláţ, signováno, datováno 1965, patrně upomínka na Armstrongovo 

vystoupení v Lucerně, 62 x 44,5 (67 x 49)  
  

Rada Ladislav  malíř, kreslíř, narozen ve Vojovicích u Plzně, absolvent VŠUP v Praze u A. Hoffmeistera, propagační 

výtvarník SUPRAFONu,své kresby a karikatury publikoval v časopisech doma i v zahraničí, na obalech gramofonových 

desek a plakátech, v letech 1962-1989 řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

    

79   nesignováno    

"Hlava" ....................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
černobílá litografie, nedatováno, bílé okraje jsou ostříhány, nahoře natrţení asi jeden centimetr, jde o velmi kvalitní grafický list, 

rámováno, zaskleno, 41 x 29,5 (49 x 38)  

 Pochází z výborné sbírky 

    

    

    

80   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Na Pasekách" ...................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1937, vynikající práce skvělého moravského krajináře, luxusní široký rám, 

skvělá nabídka pro sběratele i galerie, 45 x 55 (61 x 71,5)  

Obraz pochází ze známé a kvalitní sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše.  

K obrazu je přiloženo potvrzení od Art Consulting Brno o zaplacení ceny obrazu ve výši 48 246 Kč ze dne 21.5.2000.  

 

V další části aukce představíme řadu obrazů z této sbírky obrazů české krajinářské školy, zaměřené na školu Mařákovu 
  

Jambor Josef  malíř a grafik, narodil se na Vysočině, praţská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka 

u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, 

ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských 

zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku ţivota v Praze odešel do Nového Města 

na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci ţivota odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika 

obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních 

sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehoţ práce jsou stále ceněny  

(Toman, Slovník Chagall, Wikipedie, www stránky města Tišnova) 

OBSAH 

OBSAH 



 
KATALOG 71. AUKCE – BRNO – 28. 11. 2010 

 

 

_ 22 _    

 

  

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 81 - 100 

    

81   Drha Josef   (1912-2009) 

"Kytice slaměnek" ..............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, datováno 2001, spolu s rámem velmi příjemná práce významného moravského 

malíře, 35,5 x 25,5 (50 x 40)  
  

Drha Josef  významný český malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, 

dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, 

ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, 

ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

82   neurčeno    

"Před kostelem" ......................................................................................................................................................................  500 Kč  
černobílá litografie, signováno tuţkou, kolem roku 1945, příjemná adjustace, ve výřezu 25 x 19 (46,5 x 34)  
    

    

    

83   Halla Jan   (1926-1988) 

"Motýl" .......................................................................................................................................................................................  300 Kč  
mistrovská litografie, signováno, datováno 1973, číslováno 71/100, komorní práce významného grafika a ilustrátora, adjustováno 

pod sklem v plátěné paspartě, ve výřezu 23 x 15,5 (36,5 x 26,5)  
  

Halla Jan  grafik, textilní výtvarník, narozen v Praze, studoval na AVU v Praze u K. Pokorného a J. Laudy a na VŠUP 

u K. Svolinského, věnoval se především grafice, vytvářel ex libris, ilustroval knihy (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

84   Urbásek Miloš   (1932-1988) 

"Horizontální struktura" ................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní serigrafie, signováno, datováno 1987, významný autor zastoupen v řadě světových galerií, volný list, 30 x 21  
  

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) 

    

    

    

85   Urbásek Miloš   (1932-1988) 

"Vertikální struktura" ......................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovská galerijní serigrafie, signováno, datováno 1987, významný autor zastoupen v řadě světových galerií 

ve výřezu 27,5 x 20 (45,5 x 32)  

    

    

    

86   Kaván František   (1866-1941) 

"Krajina s vrbami" .......................................................................................................................................................  125 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně podloţeném překliţkou, signováno, kolem roku 1900, jde o zcela výjimečné dílo Kavána, jen 

málo sbírek se můţe pochlubit takovým skvostem Mařákovy krajinářské školy, obrazy Mařákovců této kvality prakticky na trhu 

nejsou, 22 x 27 (34 x 39)  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006) 

K obrazu je přiložen posudek PhDr. Mgr. Michaela Zachaře a Potvrzení o nabytí vlastnictví z Galerie ART Praha ze dne 3.5.2004  

na částku 110 827 Kč 
  

Kaván František  malíř krajinář, narozen ve Lhotě Vichovské u Jilemnice, studia na praţské akademii u Julia Mařáka, 

jeden z nejvýznamnějších představitelů Mařákovy školy, člen České akademie věd a umění, vysoký počet výstav, 

zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    

    

    

87   Engelmüller Ferdinand   (1867-1924) 

"Krajina v létě" ................................................................................................................................................................  37 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1909, k obrazu je připojena Expertíza PhDr. Mgr. Michaela Zachaře ze dne 

9.12.2003, ve které potvrzuje pravost díla významného českého krajináře z generace ţáků profesora Julia Mařáka, 56 x 55 (62 x 61)  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006.) 

Připojen účet od Galerie Art Praha na částku 31 612 Kč ze dne 6.12.2003  
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Engelmüller Ferdinand  malíř a grafik, narozen v Praze, praţská akademie u profesora Julia Mařáka, člen Mánesa, 

významný představitel Mařákovy školy, později sám zaloţil školu, která vychovala řadu malířů - Nejedlého, Šetelíka 

a další, široké zastoupení v Národní galerii Praha (rozsáhlý text v Tomanovi) 

    

    

    

88   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Z voţického kraje" ........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, kolem roku 1920, vzadu potvrzení autora o pravosti obrazu z roku 1952 

58 x 70 (70 x 84,5)  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006) 
  

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, člen Jednoty umělců výtvarných, byl ceněn 

i etnografy pro dokumentárnost podání, výstavy v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen 

v Národní galerii Praha (Slovník Chagall) 

    

    

    

89   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Letní krajina z Vysočiny" ..........................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1930, luxusní široký zlacený rám, skvělý celek, 46 x 57,5 (58 x 69)  

 Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006) 
  

Jambor Josef  malíř a grafik, narodil se na Vysočině, praţská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka 

u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, 

ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských 

zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku ţivota v Praze odešel do Nového Města 

na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci ţivota odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika 

obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních 

sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehoţ práce jsou stále ceněny (Toman, Slovník Chagall, 

Wikipedie, www stránky města Tišnova) 

    

    

    

90   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Rozvodněný potok" ......................................................................................................................................................  65 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1905, nádherná práce významného představitele Mařákovy školy 

z jeho výborného období, spolu s rámem vynikající sbírkový celek, , 64 x 49 (71 x 54,5)  

K obrazu je připojen Znalecký posudek PhDr. Jana Nízkého ze 4.6.2004 

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006.) 

Přiloženo Potvrzení o zaplacení u Dorothea ze dne 14.6.2004 na částku 78 000 Kč 
  

Panuška Jaroslav  malíř, kreslíř, ilustrátor, praţská akademie u Pirnera, v letech 1891-1896 ţák krajinářské školy 

J. Mařáka, člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

    

91   Kaván František   (1866-1941) 

"Zimní krajina v okolí Libůně" .................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na plátně, signum nečitelné, kolem roku 1930, v přiloţeném Potvrzení o pravosti autorství od profesora PhDr. Františka 

Dvořáka CSc. ze 13.10.1999, je konstatováno: "Jedná se o obraz, který se řadí k nejpozoruhodnějším z jeho zimních motivů" 

38 x 70 (54 x 85,5)  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006.) 

Přiložen paragon z Galerie Art Praha na částku 68 000 Kč ze dne 27.1.99, která byla za tento obraz zaplacena 
  

Kaván František  malíř krajinář, narozen ve Lhotě Vichovské u Jilemnice, studia na praţské akademii u Julia Mařáka, 

jeden z nejvýznamnějších představitelů Mařákovy školy, člen České akademie věd a umění, vysoký počet výstav, 

zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    

    

    

92   Kaván František   (1866-1941) 

"Zimní krajina se stromy u rybníka" .....................................................................................................................  59 000 Kč  
galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole s poznámkou "Roste jinovatka," kolem roku 1910, tedy velmi výrazné období, 

přiloţena Expertíza od PhDr. Mgr. Michaela Zachaře ze dne 20.9.2004 a Znalecký posudek PhDr. Jana Nízkého, luxusní rám - 

blondel, 42 x 53 (60 x 70,5)  

V posudku PhDr. Zachaře se konstatuje:"Jde o nepochybnou malbu velkého českého krajináře z doby kolem roku 1910, kdy 

v barevné sazbě doznívají ještě melancholické secesní barvy, ale štětcový rukopis se vzdaluje drobné goblénové skvrně směrem 

k impresivnější faktuře" atd. 

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006) 

Přiloženo Potvrzení o nabytí vlastnictví z Galerie Art Praha za 93 328 Kč 
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93   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Předjaří na Českomoravské Vysočině" ...............................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1931, skvělý obraz moravského krajináře, luxusní řezaný široký rám 

45,5 x 57,5 (60,5 x 72,5)  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006.) 

Přiloženo Potvrzení o zaplacení aukční ceny od Art Consulting Brno ve výši 44 000 Kč  
  

Jambor Josef  malíř a grafik, narodil se na Vysočině, praţská akademie u Loukoty, Bukovace, grafická speciálka 

u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, 

ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských 

zemí, v roce 1923 uspořádal výstavu děl ze svých cest, po krátkém úseku ţivota v Praze odešel do Nového Města 

na Moravě a později se trvale usadil v Tišnově, ke konci ţivota odkázal Tišnovu sbírku svých obrazů, včetně několika 

obrazů od jiných autorů, v provozu je Galerie Josefa Jambora Tišnov, účastnil se mnoha výstav, je zastoupen ve státních 

sbírkách, významný moravský krajinář první poloviny 20. století, jehoţ práce jsou stále ceněny (Toman, Slovník Chagall, 

Wikipedie, www stránky města Tišnova) 
    

    

    

94   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Vesnice v zimě" ...............................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, zdobný široký zlacený rám, 25,5 x 35,5 (38 x 48)  

 Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006) 
  

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, člen Jednoty umělců výtvarných, byl ceněn 

i etnografy pro dokumentárnost podání, výstavy v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen 

v Národní galerii Praha (Slovník Chagall) 
    

    

    

95   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Letní krajina"..................................................................................................................................................................  95 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, velká, vysoce kvalitní práce Mařákovy krajinářské školy, která je ozdobou kaţdé 

sbírky i galerie, přiloţen Znalecký posudek PhDr. Jana Nízkého z 5.12.2001, který obraz zařazuje do období kolem roku 1903  

100 x 65 (104 x 70,) čištěno a nataţeno na nové plátno  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006.) 

Přiložena faktura od Dorothea na celkovou částku 120 000 Kč ze dne 11.12.2001  
    

    

    

96   Lolek Stanislav   (1873-1936) 

"Podtatranská krajina" ................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1922, vzadu razítko: "Vystaveno na výstavě Jednoty umělců výtvarných 

v Praze 1937," vynikající práce Mařákovy krajinářské školy, luxusní zdobný široký rám, 54 x 69 (66 x 81,5)  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006.)  

Přiložen Znalecký posudek PhDr. Jana Nízkého ze dne 20.11.2004 

Přiloženo Potvrzení o zaplacení aukční ceny od Art Consulting ze dne 18.5.2004 ve výši 53 360 Kč  
  

Lolek Stanislav  malíř a grafik v Praze a Uherském Hradišti, významný představitel Mařákovy školy, známý malíř lesních 

a mysliveckých námětů, původně vystudovaný lesník, od roku 1895 studia na praţské akademii u Mařáka a Ottenfelda, 

později na mnichovské akademii u profesora Neumana a Heinemana, se Slavíčkem projíţděl Francii a maloval krajiny, 

řádný člen ČAVU, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, i v New Yorku, hodně jeho prací s náměty 

z okolí Uherského Hradiště bylo publikováno na pohlednicích (Toman) 
    

    

    

97   Langer Karel   (1878-1947) 

"Krajina v podhůří" .......................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1912, kvalitní práce české krajinářské školy, kvalitní zlacený rám, patrně 

krajina podzvičínská pod vlivem Chitussiho, 67 x 74 (75 x 81,5)  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006.)  

Přiložen Znalecký posudek PhDr. Jana Nízkého ze dne 26.3.2003.  

Přiložena Stvrzenka o zaplacení u firmy Meissner Neumann ve výši 40 250 Kč ze dne 15.11.2002 
  

Langer Karel  malíř krajinář, narozen v Jaroměři, ţák Julia Mařáka a figurálního specialisty R. z Ottenfeldů na praţské 

akademii, krátkou dubu studoval také u profesora Beneše Knüpfera v Římě, jeho obrazy byly reprodukovány ve Zlaté 

Praze, řada výstav Toman) 
    

    

    

98   Honsa Jan   (1876-1937) 

"Krajina z Krkonoš - Benecko"" .............................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1908, skvělá práce ţáka Julia Mařáka, kvalitní zlacený rám 
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50 x 64 (63 x 76,5)  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006.) 

Přiložen Znalecký posudek PhDr. Jana Nízkého ze dne 10.10.2005 
  

Honsa Jan  malíř, grafik, narozen v Tisové u Vysokého Mýta, akademie v Praze u Julia Mařáka, jiţ v roce 1893 obdrţel 

na světové výstavě v St. Louis bronzovou medaili, člen vídeňského Hagenbundu, člen UNION International des Beaus-

ARTS et LETTRES v Paříţi, tvořil v duchu prvního impresionismu, významný představitel Mařákovy školy, vystavoval 

v Mánesu, celkem 21 výstav, v Hagenbundu 9 výstav, další výstavy u nás i v Evropě, široké zastoupení v Národní galerii 

(Toman) 

    

    

    

99   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Letní krajina s lesem" ..................................................................................................................................................  22 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1924, široký rám, 40 x 50 (55,5 x 66,5)  

 Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006) 
  

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, člen Jednoty umělců výtvarných, byl ceněn 

i etnografy pro dokumentárnost podání, výstavy v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen 

v Národní galerii Praha (Slovník Chagall) 

    

    

    

100   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Okolí řeky Otavy u Písku" ........................................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1914, výjimečná práce ve skvělém rámu, 55 x 47 (74 x 65,5)  

Pochází ze skvělé a známé sbírky pana PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006.)  

Přiložen Znalecký posudek PhDr. Jana Nízkého ze dne 3.4.2002 

Přiložen doklad o zaplacení obrazu u Dorothea ze dne 9.3.2002 ve výši 144 000 Kč  

 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 101 - 120 

    

101   Korbel s cínovým víčkem ......................................................................................................................................  1 300 Kč  
sklo lité, vpředu medailon pro monogram, secesní zdobení víčka, kolem roku 1900, dobrý stav, výška 23cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
    

    

102   Korbel s víčkem .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán zdobený domalbou cechovního spolku sládků s chmelovou větvičkou a klásky ječmene, na víčku v cínové montáţi nápis 

TEPLICE, uprostřed nápis "DEJ BUCH ŠTESTI," dobrý stav, výška 16,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

103  Korbel s cínovým víčkem ..........................................................................................................................................  900 Kč  
kamenina šedomodrá zdobená německým nápisem a plastickým figurálním - okřídlenými draky a rostlinným dekorem, počátek 

minulého století, velmi dobrý stav, výška 16,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

104   Korbel s kovovým víčkem .....................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené ruční malbou emailem "Dívka s květinou," počátek minulého století, dobrý stav, výška 17cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

105  Korbel s víčkem ..........................................................................................................................................................  2 300 Kč  
sklo bezbarvé čiré lité, víčko sklo tyrkysové barvy v cínové montáţi, na víčku ruční malba bílým emailem "Cyklista," v cínu vyryté 

jméno majitele, kolem roku 1895-1900, dobrý stav, sběratelská rarita, výška 21,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

106  Korbel s cínovým víčkem .......................................................................................................................................  1 900 Kč  
kamenina plasticky a barevně zdobená motivem "Dostaveníčko dívky s myslivcem," vzadu pod uchem německý pijácký nápis, 

první třetina minulého století, drobné praskliny na podstavě, stav dobrý, výška 28cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

107  Korbel s kovovým víčkem .........................................................................................................................................  700 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobeno domalbou barevnými emaily, centrální motiv z Prodané nevěsty "Věrné naše milování," první třetina 
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minulého století, dobrý stav, výška 17,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

108   Korbel s víčkem .........................................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo bezbarvé čiré, po obvodu broušené do šesti čoček, víčko malovaný porcelán v cínové montáţi s motivem "Pijáka" a německým 

nápisem, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, výška 17,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
    

    

109   Korbel s víčkem .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, vybrušované do sedmi vertikálních fazet, víčko porcelán v cínové montáţi malovaný motivem "Lovecký pes 

s ulovenou divokou kachnou," kolem roku 1890-1900, velmi dobrý stav, výška 16,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
    

    

110  Korbel s cínovým víčkem .......................................................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán, v přední části fotografie dr. Karla Luegera (1844-1910) - starosty Vídně v letech 1897-1910, ve dně korbelu litofanie - 

průsvitka "Děvčátko u stolu," značeno FRANZ HÖLLER WIEN, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, sběratelská rarita 

výška 22cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
    

    

111  Váza s poklopem ........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
keramika bohatě ručně malovaná emaily a zlatem, výjevy ze ţivota Japonců, úchopy ve tvaru zlacených ryb, poklop s úchopem 

ve tvaru stylizovaného lva, značeno a signováno, Japonsko, 19. století, výška 38cm  
    

    

112   Luxusní hůlka - špacírka.......................................................................................................................................  3 500 Kč  
dřevo černé lakované, rukojeť kovový, silně zlacený knoflík s monogramem JA (?) velmi bohatě zdobený rytím, na dolním konci 

ochranná gumová násadka, druhá polovina 19. století, velmi dobrý stav, délka 87cm  

    

    

113  Luxusní hůlka - špacírka ........................................................................................................................................  2 800 Kč  
dřevo černě lakované, rukojeť kostěná, na holi pod rukojetí zlacená objímka a zlacený monogram, druhá polovina 19. století, velmi 

dobrý stav, délka 81cm  

    

    

114  Hůlka ...............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kvalitní kořenicové dřevo, rukojeť ve tvaru kladívka a sekerky, počátek minulého století, velmi dobrý stav, délka 88cm  

    

    

115  Těţítko ...............................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo, na černém opaxitovém skle leţí lev z bezbarvého matného skla, Čechy, kolem roku 1935, na podstavci několik drobných 

oklepů, figurka ve velmi dobrém stavu, výška 9cm, délka 16cm  

    

    

116   Plastika "Tančící pár" ..............................................................................................................................................  700 Kč  
bronz na mramorovém soklu, komorní miniatura, kolem roku 1890-1900, výška 6cm, celková výška 10cm  

    

    

117   Goblén "Větrný mlýn a havran na vrbě" .....................................................................................................  3 500 Kč  
práce Valašskomeziříčské goblénové manufaktury, jedné z nejslavnějších středoevropských dílen, značeno MGM, námět patrně 

podle Panušky, první čtvrtina minulého století, stav průměrný, sběratelská záleţitost, na trhu vzácné, 85 x 67  

    

    

118    Kniha "Miniatura a drobná podobizna v době empírové a probuzenské v Čechách" ...........  1 500 Kč  
autorem je F.X. Jiřík, vydal Jan Štenc, Praha 1930, 152 stran, 70 barevných tabulí a dalších 107 reprodukcí v textu, zcela zásadní 

publikace pro sběratele, na trhu vzácné, stav průměrný, 28 x 21,5  

    

    

119   Kniha "Picasso" ...........................................................................................................................................................  700 Kč  
ze sbírek v Leningradě a Moskvě, publikace je ve francouzštině, vydání kolem roku 1955, obsahuje cca 100 barevných tabulí, 

zajímavostí je vpředu podpis Zdeňka Sklenáře, našeho významného malíře 20. století, kniha byla patrně jeho osobní, velmi dobrý 

stav, 28 x 23  
    

    

120   Slavný goblén "Krysař" .....................................................................................................................................  16 000 Kč  
podle návrhu skvělého malíře Hanuše Schwaigera, byl vyroben ve Valašskomeziříčské goblénové manufaktuře, signováno HS, 

počátek minulého století, 153 x 69  

Již za první republiky patřil "Krysař" k nejdražším uměleckým dílům. 

 Spolu s goblénem "Vodník," námět rovněž od Schwaigera, se jedná o nejproslulejší práce této moravské dílny  
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 121 - 140 

    

121   Myslivec František   (1890-) 

"Jaro" "Léto" "Podzim" "Zima" ..........................................................................................................................  160 000 Kč  
čtyři samostatné mistrovské a galerijní oleje na plátně, kaţdý signovaný a datovaný 1956, monumentální dílo v jednotné velikosti 

a stejných luxusních rámech francouzského typu, svou velikostí vysoce reprezentativní, ojedinělá, skvělá nabídka 

kaţdý 96 x 116 (116,5 x 136,5)  

Cena za všechny čtyři výjimečné obrazy 

Poprvé na našich aukcích vůbec 
  

Myslivec František  grafik, narozen v Brně, studoval u profesora Maška na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, 

grafickému designu (znak Brna z roku 1934) a portrétní tvorbě, řada výstav v Brně, byl členem KVU Aleš, zastoupen 

ve sbírkách MG v Brně (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

122   Blaţíček Oldřich - okruh   (1887-1953) 

"Ţivot na vesnici v zimě" .................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej - tempera na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, práce z okruhu Blaţíčkovy malířské školy, luxusní široký 

ručně řezaný rám, 39 x 49 (55 x 66)  
  

Blaţíček Oldřich  malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce H. Schwaigera, v roce 1913 získal 

Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie, od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, člen SVU Mánes, 

krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů, zastoupen v Národní galerii Praha, 

řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

123   Roesler August Wilhelm (Rösler)   (1837-) 

"Tři fáze ţivota" ...............................................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovský olej na plátně formou triptychu, velká vysoce reprezentativní optimisticky laděná práce z 19. století, zachycuje pohodu 

ţivota v mládí, dospělosti a moudrosti stáří, mohutné a působivé, skvělá nabídka, 130 x 200 (142 x 215)  
  

Roesler August Wilhelm (Rösler)  absolvent akademie ve Vídni a Mnichově, tvořil v Olomouci 
    

    

    

124   nesignováno    

"Drůbeţ" .................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej - tempera na kartonu, signum nenalezeno, kolem roku 1920, zajímavá kompozice i projev, 39 x 47,5 (49 x 57)  

    

    

    

125   Banďouch Karel   (1893-) 

"Popradské pleso - Vysoké Tatry" ...........................................................................................................................  28 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, svou velikostí a kvalitou se jedná o vysoce reprezentativní obraz, 

jeden z nejlepších pohledů na Tatry vůbec, vzadu popis scenérie a potvrzení pravosti autorem, 111 x 95 (127 x 113)  
  

Banďouch Karel  malíř v Brně, studoval u svého strýce Martina Banďoucha ve Vídni a na umělecko průmyslové škole 

v Praze u profesora Dítěte, Schüssera a Schikanedera (Toman) 

    

    

    

126   Pitrmann Alois   (1911-1986) 

"Podhorská krajina" ......................................................................................................................................................  27 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, datováno 1953, velká reprezentativní práce významného malíře 

70 x 122 (84 x 137)  
  

Pitrmann Alois  významný malíř, grafik, historik umění, studoval na Akademii v Praze u Loukoty a Obrovského, doktor 

práv, doktor filozofie, v letech 1937-1981 asi 50 výstav doma i v Evropě, zastoupen v Galerii hlavního města Prahy, AJG 

v Hluboké, GVU v Karlových Varech, v NG Praha, Státní galerii v Dráţďanech, Budapešti a Mnichově,v Královské 

akademii umění v Kodani, v Musée de I' Art Wallon v Liege, Bibliobecal Nacional v Lisabonu, Tate Gallery v Londýně, 

Musée des Beaux Arts v Lyonu, Museo del Prado v Madridu, Bibliothégue National v Paříţi, Museum voor Schöne 

v Ostende atd. (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

127   Souček Karel   (1915-1982) 

"Don Quijote" ....................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1980, skvělá práce významného malíře, člena skupiny 42 

60,5 x 50 (62 x 52)  
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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) 

    

    

    

128   Vozáb Václav   (1948-) 

"V lese" ....................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej - tempera na sololitu, signováno, datováno 1976, 66 x 75 (67 x 76)  
  

Vozáb Václav  malíř, scénograf, kostýmní výtvarník, narozen v Pardubicích, studoval u profesora Q. Fojtíka a V. Hnízda 

na SUPŠ v Praze, věnuje se scénografii, výstavnictví, interiérové tvorbě, malbě, kresbě, plastice a volné a uţité grafice, 

tématem jeho malířské tvorby je převáţně krajina - jiţní Čechy, Příbramsko, okolí Prahy (Slovník Chagall) 

    

    

    

129   Krejbich Daniel   (1969-) 

"Na konci" ...........................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský akryl na sololitu, signováno, skvělá ukázka moderního umění autora dosahujícího v zahraničí vysokých cen  

(viz www.danielkrejbich.net,) autorský rám, skvělá nabídka, 101 x 70 (119 x 88)  
  

Krejbich Daniel  malíř a grafik, absolvent Fakulty Architektury ČVUT, absolvoval také dvousemestrální studium 

na École Nationale d´Architecture de Strassbourg ve Francii se zaměřením na design nábytku a v letech 1991-92 a 1994 

studium figurální kresby v atelieru Prof. Borise Jirků na VŠUP v Praze, zastoupen v galeriích i soukromých sbírkách, 

v roce 2006 se zúčastnil pracovního pobytu s názvem "Jiţní Francie očima českých výtvarníků" v Canet (Montpellier,) 

na který navazovaly dvě stejnojmenné výstavy v Canet a Praze (webové stránky praţské Galerie La Femme, 

www.danielkrejbich.net) 

    

    

    

130   Souček Karel   (1915-1982) 

"Don Quijote" ....................................................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1965, práce skvělého malíře, člena skupiny 42, v poslední době 

dosahují obrazy Karla Součka vysokých cen, 65 x 50 (76,5 x 61)  

    

    

    

131   Krejbich Daniel   (1969-) 

"Zmocnění a odevzdání"...............................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský akryl na lepence, signováno, nedatováno, okolo 2005, skvělá ukázka moderního umění autora dosahujícího v zahraničí  

vysokých cen, obraz pokračuje na rámu, skvělá nabídka, 98 x 71 (114 x 85,5)  

    

    

    

132   nesignováno    

"Erotická scéna"...............................................................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, patrně Holandsko, přelom 17 a 18. století, skvělá sbírková práce, 

vzadu špatně čitelné poznámky, 29 x 39 (40 x 49,5)  

    

    

    

133   Rossí Boţena   (1957-) 

"Zátiší s orchidejí" .............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, výborná práce ţákyně Karla Součka s řadou výstav a realizací po celém 

světě, vzadu štítek Díla s původní cenou 3 000 Kč, 41,5 x 52 (54 x 64)  
  

Rossí Boţena  malířka, narozena v Podbrezové, ţije v Bystřici nad Pernštejnem, studovala na SUPŠ Uherské Hradiště 

u prof. J. Gajdoše a J. Blaţka, pokračovala u profesora K. Součka na AVU v Praze, členka výtvarné skupiny Poloţená  

osmička, zastoupena v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, její obrazy jsou často intimního charakteru, malované převáţně 

technikou enkaustiky, vystavuje spolu s umělci Vysočiny v internetové galerii www.e-vysocina.cz (Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 

    

    

    

134   Karas Karel   (1892-1869) 

"Berounka u Srbska" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, vzadu štítek o autorovi a potvrzení pravosti, 35 x 50 (47,5 x 62)  
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Karas Karel  malíř, narodil se v Praze - Libni, od šesti let ţil v Kladně, kde také zemřel, studoval na UMPRUM v Praze 

a na Ukrajinské akademii v Praze, navštěvoval soukromou školu profesora Kutmana a malíře Vejrycha, věnoval se 

krajinomalbě, práce tohoto autora jsou na trhu vzácné, v Kladně ţije i jeho syn Jiří, také malíř  

(Toman, Slovník Chagall, wikipedie) 

    

    

    

135   Ullmann Josef   (1870-1922) 

"Ţena před chalupami" .................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1910, luxusní široký stříbřený rám francouzského 

typu, tento krásný obraz jen dokazuje skvělou nabídku krajinářů na této aukci, jedinečná nabídka , 51 x 66 (69 x 85)  
  

Ullmann Josef  vynikající malíř, studia v Mnichově, praţská akademie u Julia Mařáka, spolu s Kalvodou a Kavánem 

jeden z hlavních představitelů Mařákovy krajinářské školy, člen SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii, několik 

monografií o tomto malíři (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

136   Rolín Viktor   (1887-1942) 

"Krajina s vodou a stromy před bouří" ................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, kolem roku 1930, výborná práce absolventa mnichovské a petrohradské akademie, 

další práce skvělého krajináře, 40 x 50 (54,5 x 64,5)  
  

Rolín Viktor  malíř a grafik, narozen ve Varšavě, studia na malířské akademii v Petrohradě a v Mnichově u profesora 

Sambergera, zastoupen v řadě významných sbírek, zemřel v koncentračním táboře Mauthausenu (Toman) 

    

    

    

137   Daněk - Sedláček František   (1892-1974) 

"Ţivot o ţních pod Tatrami" .......................................................................................................................................  12 500 Kč  
mimořádný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, luxusní široký rám francouzského typu, skvělá 

nabídka, 51 x 65,5 (67,5 x 82)  
  

Daněk - Sedláček František  malíř, rodák z Prahy, ţák Nechleby, vynikající krajinář, v lexikonu uvedeny zejména jeho 

časté výstavy v Topičově saloně a ve Štramberku (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

138   Pešicová Jaroslava   (1935-) 

"Alenka za zrcadlem" .......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
monumentální grafický list na značeném papíře, signováno, datováno 1976, číslováno 7/50, skvělý a mimořádně velký grafický list, 

vzácná sběratelská příleţitost, 70 x 100 (76,5 x 105,5)  
  

Pešicová Jaroslava  grafička, malířka, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu u Dillingera, Tondla, na AVU 

u Sychry, Holého, členka skupiny ETAPA - další členové: Brýdlová, Burin, Grim, Gruber, Honcová, Kiml, Klimeš, 

Kocmanová, Koliha, Kouba, Obrátil, Pacík, Ronovský, Slavíček, Synáček, členka SČUG Hollar, SVU MÁNES, 

zastoupena v Národní galerii Praha, National Gallery of Art, Washington, USA a v dalších galeriích, výstavy po celém 

světě, např. v Rakousku, Belgii, Francii, Jugoslávii, jenom výčet literatury o ní zabírá více neţ celostránkový sloupec 

ve Slovníku (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

139   Procházka Jaro   (1886-1949) 

"Malá Strana - Chrám sv. Mikuláše" .....................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1925, luxusní ručně řezaný, pravým zlatem zlacený a leštěný 

rám, skvělý celek, 36 x 48 (48 x 61)  
  

Procházka Jaro  významný malíř měst a figuralista, narozen v Praze, ţák profesora Jakesche, jiţ v roce 1931 obdrţel 

výroční cenu Akademie věd a umění za soubor obrazů evropských měst, řada studijních cest po Evropě, řada výstav doma 

i v cizině, jen namátkou - Bergen, Oslo, Kodaň, Belgie, Londýn atd. (v Tomanovi celostránkový text, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

140   Hendel Josef    

"U převozu přes řeku" ...................................................................................................................................................  65 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1898, krásná práce vysoké galerijní hodnoty, vysoce reprezentativní, 

mimořádně luxusní náročný ručně řezaný polychromovaný a zlacený rám, 116 x 148 (132 x 184)  
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 141 - 160 

    

141   Medwedew S.    

"Tanečnice v šantánu s cigaretou" ..............................................................................................................................  8 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno latinkou, datováno 1963, obraz je výborný a mohl by se klidně jmenovat "Pocta 

Toulouse-Lautrecovi," nerámováno, 49 x 38,5  
  

    

    

    

142   Smrčková Ludvika   (1903-1990) 

"Zátiší s ovocem a větvičkou kvetoucí mimózy" ...................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský akvarel, signováno tuţkou pod paspartou, práce mimořádně významné umělkyně, ve výřezu 35 x 49 (55 x 70)  
  

Smrčková Ludvika  sklářská výtvarnice, designérka, malířka, pedagoţka, studia u profesora Dítěte, Brunnera a Kysely, 

výstavy po celém světě, první výstava v Paříţi jiţ v roce 1925, Expo 58 Brusel atd., 1925 zlatá medaile v Paříţi, zlatá 

medaile v Bruselu na Expo 58, 1937 zlatá medaile a Grand prix v Paříţi, 1935 zlatá medaile v Bruselu, národní umělkyně 

(Slovník Chagall) 

    

    

    

143   Toman Karel   (1888-) 

"Dřevěný kostelík" ................................................................................................................................................................  600 Kč  
bravurní kresba tuší na značeném ručním papíře, signováno, datováno 1934, ze série kostelů převezených do republiky 

z Podkarpatské Rusi, kvalitní rámek z dubového masivu, kromě umělecké i dokumentační hodnota, 30 x 21 (32,5 x 23,5)  
  

Toman Karel  malíř a grafik, narodil se v Příboře, grafice se vyučil v Gorici, věnoval se zejména malbě krajin a pohledů 

na moravská města, dle údajů na zadních stranách obrazů byla jeho raná umělecká tvorba spojena s Uţhorodem, byl 

členem Spolku výtvarných umělců v Uţhorodě a členem Spolku nezávislých umělců v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

144   Koudelka Josef   (1877-1960) 

"Portrét krásné ţeny s dekoltem"................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej, tempera, kvaš, signováno, datováno 1917, skvělá portrétní práce ţáka praţské akademie u Pirnera, Broţíka 

a Schwaigera, 60 x 45 (68,5 x 55)  
  

Koudelka Josef (Joţa)  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent praţské akademie u Pirnera, Broţíka 

a Schwaigera, studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převáţně na Horňácku spolu s Františkem Uprkou, 

člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích, včetně galerie Národní, patřil vedle Úprky a Frolky k předním 

folklórním malířům, byl rovněţ jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka jiţ za svého ţivota  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

145   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Amor a Psyché" .................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept na značeném ručním papíře, signováno, datováno 1974, číslováno 57/200, vzadu štítek: barevný 

lept na motiv Apuleiova příběhu o Amorovi a Psyché, nádherný list, kvalitní adjustace, 51 x 32 (54,5 x 36)  
  

Liesler Josef  ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha 

u C. Boudy, O. Blaţíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941,) SVU Mánes (1942-1956,) SČUG Hollar (1945,) tvůrčí 

skupiny 58 (1958,) skupiny Radar, Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie 

(1969,) zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy 

v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

146   Pitrmann Alois   (1911-1986) 

"Hlava Krista" .....................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská černoţlutá litografie, signováno tuţkou i značeno v desce, dále značeno slepotiskovým razítkem, autorský tisk 1943, 

kvalitní adjustace, působivé, 49 x 34,5 (66 x 49)  
  

Pitrmann Alois  významný malíř, grafik, historik umění, studoval na Akademii v Praze u Loukoty a Obrovského, doktor 

práv, doktor filozofie, v letech 1937-1981 asi 50 výstav doma i v Evropě, zastoupen v Galerii hlavního města Prahy, AJG 

v Hluboké, GVU v Karlových Varech, v NG Praha, Státní galerii v Dráţďanech, Budapešti a Mnichově,v Královské 

akademii umění v Kodani, v Musée de I' Art Wallon v Liege, Bibliobecal Nacional v Lisabonu, Tate Gallery v Londýně, 

Musée des Beaux Arts v Lyonu, Museo del Prado v Madridu, Bibliothégue National v Paříţi, Museum voor Schöne 

v Ostende atd. (Toman, Slovník Chagall) 
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147   Diblík František   (1887-) 

"Zátiší se sklenicí a pomeranči" ...................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, kolem roku 1920, komorní práce ţáka Schwaigera na Akademii v Praze, 28 x 37,5 (37 x 46,5)  
  

Diblík František  malíř, narozen v Nalţovicích u Sedlčan, absolvent praţské akademie u Hanuše Schwaigera  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

148   Kratochvíl    

"Na ulici v Praze" ...............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1957, kvalitní zajímavá práce, 42 x 30,5 (52,5 x 38)  

    

    

    

149   Kejmar Al.    

"Rozkvetlá lilie" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, signováno, nedatováno, příjemná práce v kvalitní adjustaci, ve výřezu 35 x 26 (50 x 40)  

    

    

    

150   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Zima na Vysočině" ........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, kolem roku 1910, široký stříbřený rám typický pro krajináře Mařákovy školy, obraz 

tuto školu skvěle reprezentuje, skvělá nabídka, 37 x 58 (52 x 73)  
  

Bubeníček Ota  malíř krajin z Valašska, Tater a Krkonoš, narozen v Uhříněvsi, 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 (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

151   Junek Václav   (1913-1976) 

"Přítelkyně" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
akvarel - pastel, signováno, okplo roku 1960, profesionální práce absolventa Akademie v Praze u Obrovského 

ve výřezu 29 x 39 (46,5 x 54,5)  
  

Junek Václav  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Kladně, na radu profesora Solara se přihlásil na UMPRUM v Praze, kde 

studoval u profesora J. Bendy, dále studoval na praţské akademii u J. Obrovského z existenčních důvodů se zaměřil hlavně 

na novinovou a časopiseckou ilustraci, oblíbil si moře a lodě, ilustroval převáţně knihy s příbuznou tématikou  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

152   Doleţelová Miloslava   (1922-1993) 

"Slzy Kristovy" ....................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na desce, signováno vzadu v dedikaci, nedatováno, velmi silné mystické dílo skvělé malířky 

 41 x 30,5 (56 x 46)  
  

Doleţelová Miloslava  malířka, grafička, mimořádně skvělá kreslířka, narozena v Prostějově, studia na AVU Praha u prof. 

Pukla, řada výstav i v zahraničí, např. Chicago 1968, Miami 1967, Mexico City 1977 atd.(Slovník Chagall) 

    

    

    

153   Demel Karel   (1942-) 

"Dýchání" ...............................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský galerijní mědiryt tónovaný - hlubotisk, signováno, datováno 1994, číslováno 118/130, skvělá práce jednoho 

z nejvýznamnějších grafiků našich i evropských, velká reprezentativní grafika, kvalitní adjustace, 67 x 50 (73 x 55)  
  

Demel Karel  grafik, ilustrátor, kreslíř, narodil se a ţije v Praze, ţák Sklenáře a Anderleho na VŠUP Praha, člen SČUG 

Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelů imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav, zastoupen 

v galeriích, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, Smart Museum of Art, 

Chicago, USA (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

154   Srncová Emma   (1942-) 

"Adam nechce jablko, má raději hrušku" ...............................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní velká reprezentativní barevná litografie, signováno, datováno 1994, číslováno 14/80, luxusní adjustace 

na našich aukcích poprvé, 60 x 70 (66 x 76)  
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Srncová Emma  malířka, herečka, scénografka, narozena v Praze, malovat začala pod vlivem výtvarníků Černého divadla 

v Praze, nejprve pro potěšení, později se podílela na divadelních výpravách a po 1980 ve svobodném povolání jako 

malířka, vystavuje v zahraničí (Brusel, Londýn, Vídeň, Monte Carlo, Hamburk, Lisabon, Bilbao, Curych aj.,) 2004 se 

zúčastnila výstavy v rámci 3. benefiční aukce výtvarných děl pro Akci cihla (Praha, Galerie Peron) (Slovník Chagall) 

    

    

    

155   Srncová Emma   (1942-) 

"Malý princ" ............................................................................................................................................................................  750 Kč  
umělecká reprodukce, nesignováno, náročná adjustace, ve výřezu 20 x 14 (36,5 x 28)  

    

    

    

156   Kobliha František   (1877-1962) 

"Na Vyhlídce" .......................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský černobílý dřevoryt, nesignováno, kolem roku 1910, kvalitní práce významného grafika, kvalitní adjustace 

52 x 35 (59 x 44)  
  

Kobliha František  malíř, grafik, narozen v Praze, studium v Praze na UPŠ u Lišky a Maška a na AVU u Ţeníška, jeden 

z nejvýznamnějších kreslířů a grafiků Evropy své doby, člen SČUG Hollar, SURSUM, široké spektrum výstav 

a zastoupení v galeriích, jeho práce dosahují na českém trhu jedny z nejvyšších cen v grafice  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

157   Vojtěchovský Ladislav    

"Pozdrav světla" .....................................................................................................................................................................  900 Kč  
originální barevná fotografie, signováno vzadu na autorském štítku, dále značeno autorským razítkem, datováno 1999, umělecká 

adjustace, 30,5 x 20 (47 x 35)  
  

Vojtěchovský Ladislav  fotograf - amatér ţijící na Znojemsku, fotit začal ve čtrnácti, fotografuje krajinu Podyjí, 

Vranovska, Jemnicka, Dačicka, příleţitostně fotil pro regionální noviny a odborný časopis. „O to víc mě potěšilo, kdyţ mi 

jeden z našich nejuznávanějších fotografů Vilém Heckel řekl, ţe mám malířské vidění, ţe fotky vypadají jako obrazy," 

uvedl Vojtěchovský. 

V Galerii Domu porozumění na Slepičím trhu ve Znojmě se konala ve dnech 9.6.-11.7.2010 výstava obrazů a fotografií 

„Z pestré palety Vladimíra Slezáčka - Krajina objektivem Ladislava Vojtěchovského,“ která představila průřez tvorbou 

jmenovaných (http://www.znoj-tyden.cz/printart.php?id=880) 

    

    

    

158   Sládek Jan Miroslav   (1917-) 

"U Vltavy" .................................................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, signováno, kolem poloviny minulého století, číslováno 67/180, komorní práce ţáka Cyrila Boudy 

20 x 53 (28 x 62)  
  

Sládek Miroslav Jan  malíř, studoval u M. Salcmana a C. Boudy na PedF UK v Praze, věnoval se zejména krajinomalbě 

a figurálním kompozicím, vystavoval se středočeskými výtvarníky (Slovník Chagall) 

    

    

    

159   Haprač    

"Zátiší s lahví a citrony" .....................................................................................................................................................  600 Kč  
tempera na sololitu, signováno, datováno 1950, 29x 38,5 (39 x 48)  

    

    

    

160   Procházka Jaro   (1886-1949) 

"Průmyslová zóna - Kladno (?)" ...............................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, luxusní rám francouzského typu, skvělá nabídka, 60 x 80 (77 x 97)  
  

Procházka Jaro  významný malíř měst a figuralista, narozen v Praze, ţák profesora Jakesche, jiţ v roce 1931 obdrţel 

výroční cenu Akademie věd a umění za soubor obrazů evropských měst, řada studijních cest po Evropě, řada výstav doma 

i v cizině, jen namátkou - Bergen, Oslo, Kodaň, Belgie, Londýn atd. (v Tomanovi celostránkový text, Lexicon of the CVA) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 161 - 180 

    

161   "Sup" ..........................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
obraz - polovycpávka, kombinace polovycpávky a domalby pozadí, velmi oblíbené na přelomu 19. a 20. století, vzadu štítek Johann 

SCHROLLS ORNITHOLOGISCHES ATELIER BRÜNN, kolem roku 1900, vzácná práce, velká rarita do loveckého interiéru 

120 x 100  

Sup je velkou raritou v našich krajích 

    

    

162   "Orel mořský" ........................................................................................................................................................  14 000 Kč  
obraz - polovycpávka, kombinace polovycpávky a domalby pozadí, velmi oblíbené na přelomu 19. a 20. století, vzadu štítek FRITZ 

SCHROLL - PRÄPARATOR BRÜNN, kolem roku 1910, vzácná práce, velká rarita do loveckého interiéru, 84 x 74  

Orel mořský je velkou raritou v našich krajích 

    

    

163   "Labuť" ........................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
obraz - polovycpávka, kombinace polovycpávky a domalby pozadí, velmi oblíbené na přelomu 19 a 20. století, kolem roku 1910, 

rarita do loveckého interiéru, 106 x 83  

    

    

164   Zrcadlo nástěnnése zabrušovanými okraji ...................................................................................................  3 800 Kč  
 rám potaţený červeným sametem a zdobený zlaceným mosazným figurálním kováním, kolem roku 1910, 72 x 103,5  

    

    

165   Konvička s víčkem ......................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán silnostěnný ručně malovaný ozdobnými ornamenty v odstínech hnědé barvy, značeno špatně čitelnou vtlačovanou 

značkou, Čechy, kolem roku 1850, příjemný solitér, výška 12cm  

    

    

166   Solnička ............................................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán silnostěnný ručně malovaný ozdobnými ornamenty v odstínech hnědé barvy, značeno vtlačovanou značkou P&S, Čechy, 

kolem roku 1850, příjemný solitér, výška 4,5cm  

    

    

167   Sklenice ............................................................................................................................................................................  300 Kč  
sklo bezbarvé čiré lité, v přední části zdobeno motivem lokomotivy, minulé století, výška 10,5cm  

    

    

168    Plastika "Rokokový pár" ....................................................................................................................................  5 900 Kč  
porcelán bílý, značeno dvěma značkami ROYAL DUX, jeden z nejproslulejších modelů této slavné porcelánky, na dvou místech 

částečně setřená politura, patrně jiţ z výroby, výška 50cm  

    

    

169    Hodiny stolní .............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
kombinace niklovaného kovu a dřeva, stylově čistý funkcionalismus, kolem roku 1930, funkční, výška 26cm, délka 46cm  

    

    

 

170   Procházka Antonín   (1908-) 

Plastika "T.G. Masaryk na koni" .............................................................................................................................  12 000 Kč  
originální pálená patinovaná sochařská hlína, signováno, datováno 1947, soutěţní návrh na pomník pro zámek Lány, vynikající 

práce ţáka Horejce, skvělá nabídka, výška 40cm, délka 36cm  
  

Procházka Antonín  sochař, narozen ve Velké Bystřici u Olomouce, studoval u profesora J. Horejce na UMPRUM 

v Praze, věnoval se interiérové plastice, sochařsky působil v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

171   Hůlka - špacírka ........................................................................................................................................................  1 700 Kč  
hlavice "hlava psa," mistrovská řezba ve dřevě, 19. století, krásný sběratelský i funkční kus, délka 90cm  

    

    

172    Hůlka - špacírka ......................................................................................................................................................  1 700 Kč  
hlavice stříbřený kov, vlastní hůlka zdobená vbíjeným stříbřeným kovem ve tvaru šroubovice, 19. století, krásný sběratelský 

i funkční kus, délka 95cm  

    

    

173   Plastika "Pololeţící dívčí akt" ...............................................................................................................................  900 Kč  
porcelán malovaný, značeno ROYAL DUX, kolem roku 1960, pěkný sběratelský kus, výška 16cm, délka 20cm  

OBSAH 

OBSAH 



 
KATALOG 71. AUKCE – BRNO – 28. 11. 2010 

 

 

_ 34 _    

 

  

174   Plastika "Malý vandrovník s pejskem" ............................................................................................................  450 Kč  
porcelán malovaný, značeno ROYAL DUX, kolem roku 1960, pěkný sběratelský kus, výška 16cm  

    

    

175    Sítko na čaj .................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
stříbro, dřevěná ručka, značeno lotovou puncovní značkou z roku 1839, hmotnost 21,43g btto, délka 17cm, rozpětí noţek 7,5cm  

    

    

176    Plastika "Hlava dívky" ........................................................................................................................................  5 600 Kč  
keramika světlezeleně glazovaná, značeno KORAMIA Budapest, vrcholné ARTDEKO, kolem roku 1935, skvělý umělecký kus, 

výška 26cm  

    

    

177   Korbel s cínovým víčkem ......................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo bezbarvé čiré, broušené, luxusní sklářská práce, vpředu medailon na případný monogram, kolem roku 1890, velmi dobrý stav, 

výška 24,5cm  

Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

178   Korbel s cínovým víčkem ......................................................................................................................................  2 200 Kč  
sklo bezbarvé čiré, bohatě broušené do fazet a ozdobného dekoru, vpředu medailon ve tvaru srdce s monogramem VK, kolem roku 

1890, luxusní provedení, skvělý sběratelský kus, velmi dobrý stav, výška 23cm  

Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

179    Korbel s cínovým víčkem .....................................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo bezbarvé čiré, vybrušované do dvaceti čoček, víčko velmi bohatě zdobené rytířským erbem s nápisem ve štítě SCHUBERT, 

kolem roku 1890, skvělý sběratelský kus, velmi dobrý stav, výška 16cm  

Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

180   Stojánek na doutníky ...........................................................................................................................................  15 000 Kč  
mimořádně kvalitní řezba ve dřevě ve tvaru "Muţ s nůší," značeno PÖSTYÉN, kolem roku 1840, unikátní sběratelský i funkční 

kus, lehce poškozen okraj klobouku, jinak dobrý stav, skvělá nabídka, výška 25cm  

Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
  

    

 

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 181 - 200 

    

181   Kovář Vladimír   (1899-1950) 

"Zimní Vltava, Karlův most a Hradčany" ..............................................................................................................  1 900 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, profesionální práce, 50 x 70 (60,5 x 81)  
  

Kovář Vladimír  malíř, grafik, narozen v Jilemnici, studoval u profesorů V. Nechleby a M. Švabinského na AVU v Praze, 

získal stipendium k pobytu ve Francii, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

182   neurčeno    

"Komorní koncert na housle" .......................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně, mistrovská kopistická práce velmi silného tématu, signováno, nepřečteno, počátek minulého století, černý lakovaný 

rám poškozený, obraz je v pořádku, 48 x 100,5 (60 x 112,5)  

    

    

    

183   Augusta A.    

"Cestička na kraji podzimního lesa" ..........................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, kolem roku 1920, kvalitní dekorativní práce ovlivněná impresionismem, 48,5 x 25,5 (60 x 37)  

Párová k následující položce č. 184 

    

    

    

184   Augusta A.    

"Cesta ke stavení kolem bříz" .......................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, kolem roku 1920, kvalitní dekorativní práce ovlivněná impresionismem, 48 x 25 (61 x 39)  

Párová k předcházející položce č. 183 
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185   Urbanová - Santholzerová Antonie   (1905-1987) 

"Slunečnice v malované váze" .......................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně podloţeném lepenkou, signováno, luxusní umělecký rám, práce významné malířky a sochařky 

zastoupené i v NG Praha, 65 x 50 (82 x 67)  
  

Urbanová - Santholzerová Antonie  sochařka, malířka, narozena v Praze, studovala na um. prům. škole v Praze 

u profesora Mařatky a Kafky, věnovala se drobné plastice, zvláště figurální kompozici (Toman) 

    

    

    

186   neurčeno    

"Obydlí chudých - V lomu" ............................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, na obraze signum nenalezeno, vzadu čitelný název "Obydlí chudých" a nečitelná 

signatura, velmi kvalitní malba, obraz včetně poškozeného rámu vyţaduje restaurování, 59 x 81,5 (77,5 x 100)  

    

    

    

187   Licht Hans   (1876-1935) 

"Mořský útes" ......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, 45 x 90 (55,5 x 100,5)  
  

Licht Hans  autor je uváděn ve světových katalozích a jeho obrazy srovnatelné velikosti dosahují cen kolem 1 000 eur 

    

    

    

188   Holas Ota   (1910-1990) 

"Z Jugoslávie" ......................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kolem roku 1970, práce jednoho z nejdraţších českých malířů minulého období, ceny jeho 

obrazů se pohybovaly v desetitisících aţ statisících Kč, 36,5 x 101 (48,5 x 113)  
  

Holas Ota  malíř, kreslíř, grafik, v roce 1943 byl na základě předloţených prací přijat do Syndikátu českých výtvarných 

umělců v Praze, později studoval na AVU v Praze u profesora Obrovského a K. Mináře, člen Moravskoslezského sdruţení 

výtvarných umělců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

189   Prudil Evţen   (1909-2001) 

"Kopcovitá krajina s řekou"..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na tvrzené desce, signováno, kolem roku 1970, práce krajináře Beskyd, Bečvy a Malé Fatry, 50,5 x 100,5 (62,5 x 112,5)  
  

Prudil Evţen  malíř, narozen v Lipníku nad Bečvou, studoval na Ukrajinské akademii v Praze u Daňka - Sedláčka, Kulce 

atd., člen  ČFVU, Arkáda, působil v Novém Jičíně, v roce 1990 vystavoval na SALONu výtvarných umělců ostravské 

oblasti, Dům umění, Ostrava (Toman dodatky, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

190   Bino Josef   (1881-) 

"Ze Slovenska" .....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, reprezentativní práce ţáka Kalvody, tedy Mařákovy školy 

75 x 94 (86,5 x 100,5)  
  

Bino Josef  malíř a grafik, rodák z Kouřimi, ţák profesora Mako na Ukrajinské akademii v Praze, studium rovněţ u Aloise 

Kalvody, s přítelem Nemastilem maloval v Posázaví, vytvořil grafiky Prahy a krajin (Toman) 

    

    

    

191   Hlaváček Josef   (1894-) 

"Ţena v šátku" ...................................................................................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovský olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 1950, portrétní práce galerijní hodnoty ţáka Bukovace a Krattnera, 

umělecký rám, 70 x 47 (93 x 69)  
  

Hlaváček Josef  malíř, studia na praţské akademii u profesora Bukovace a Krattnera, maloval krajiny, figurální 

kompozice, věnoval se portrétům, účastnil se výstav Sdruţení výtvarníků v Praze a UB v Praze, výstavy v Hollaru, řada 

reprodukcí v Českém světě, Zlaté Praze, Lidových listech, mnoho ilustrací knih, zastoupen v řadě galerií, v letech 1909-

1911 člen J.U.V. (Jednota umělců výtvarných) (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

192   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Květy růţí" .............................................................................................................................................................................  750 Kč  
černobílá komorní litografie, signováno, nedatováno, číslováno 2/20, kvalitní adjustace, ve výřezu 18 x 13 (40 x 33)  
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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) 

    

    

    

193   Šinkmajer Jiří   (1924-) 

"Praha - Hlubočepy" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno vzadu 1996, příjemná komorní práce, ve výřezu 13 x 14,5 (18,5 x 25)  
  

Šinkmajer Jiří   narodil se v Lysé nad Labem, malířství provozuje jako koníčka, profesně pracoval ve strojírenském 

oboru, zájem ho přivedl k večernímu studiu Výtvarné školy v Praze zakončenému maturitou, svá díla vystavoval, prodával 

či daroval, jeho díla se dostala k milovníkům umění nejen doma, ale i v Polsku, Maďarsku, Holandsku, USA, mnoho 

kreseb, obrazů temperových, olejových, akvarelů a grafik má dosud ve svém vlastnictví (jirisinkmajer.webz.cz) 

    

    

    

194   Šinkmajer Jiří   (1924-) 

"Zimní krajina s potokem" ................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem roku 1998, 18 x 24 (19,5 x 20,5)  

    

    

    

195   Skála František   (1923-) 

"Fotbalová jedenáctka" ......................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1978, umělecká adjustace, kreslená pasparta 

ve výřezu 21 x 26,5 (41 x 48)  
  

Skála František  malíř, sochař, ilustrátor, karikaturista, keramik, narozen v Tuchlovicích u Kladna, studoval na Státní 

grafické škole v Praze a u profesorů E. Filly a J. Nováka na VŠUP tamtéţ, pracoval jako výtvarný redaktor Mladé fronty 

a Státního nakladatelství dětské knihy, zabýval se plakátovou tvorbou, ilustroval více neţ padesát kniţních titulů, věnuje se 

malované keramice, interiérové tvorbě, kreslí satiru a humor, od roku 1946 přispíval do časopisu Dikobraz  

(Slovník Chagall) 

    

    

    

196   Hrušková S. V.    

"Podzimní krajina" ............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, široký umělecký rám, 17 x 29,5 (34,5 x 47)  

    

    

    

197   Müller Karel   (1899-1977) 

"Ulička Staré Prahy I" ........................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, nesignováno, nedatováno, kvalitní umělecká adjustace v textilní paspartě, rámováno textilní páskou, práce velmi 

významného malíře, grafika a ilustrátora, ve výřezu 16,5 x 10,5 (25 x 19,5)  
  

Müller Karel  malíř, grafik, tvůrce ex libris, pedagog, studia na soukromé škole u Engelmüllera, dále na praţské AVU 

u profesorů Švabinského, Obrovského a Bukovace, člen HOLLARu, řada výstav, ilustroval více neţ 250 knih, rozsáhlý 

výběr literatury o tomto umělci (Slovník Chagall) 

    

    

    

198   Müller Karel   (1899-1977) 

"Ulička Staré Prahy II" ......................................................................................................................................................  400 Kč  
barevná litografie, nesignováno, nedatováno, kvalitní umělecká adjustace v textilní paspartě, rámováno textilní páskou, práce velmi 

významného malíře, grafika a ilustrátora, ve výřezu 16,5 x 10,5 (25 x 19,5)  

    

    

    

199   Holý Stanislav   (1943-1998) 

"Noční chodec" ....................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1979, komorní práce slavného kreslíře, malíře, karikaturisty a humoristy, tvůrce 

postaviček Jů a Hele, 17,5 x 12,5 (23 x 18)  
  

Holý Stanislav  grafik, kreslíř, karikaturista, studoval na VŠUP v Praze u profesora Hoffmeistera, věnoval se grafice, 

ilustraci, animovanému filmu, spolupracoval s televizí na pořadech pro děti (Slovník Chagall) 
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200   Špála Václav   (1885-1946) 

"Dívka v červené sukni v krajině" ..............................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní kolorovaný linoryt, signováno, datováno 1920, původní adjustace, skvělá sběratelská nabídka 

ve výřezu 21 x 23 (36 x 40)  
  

Špála Václav  soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 

studia na praţské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, 

od roku1945 Národní umělec, vynikající malíř, jehoţ díla dosahují cen aţ kolem 2 000 000 Kč (Toman, Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 201 - 220 

    

201   Korbel s cínovým víčkem ......................................................................................................................................  1 200 Kč  
kamenina německá modrošedá, figurálně plasticky zdobená, na dvou štítech německé nápisy, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, 

krásný sběratelský kus, výška 18,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

202   Korbel s cínovým víčkem ......................................................................................................................................  1 500 Kč  
kamenina německá modrošedá, plasticky zdobená, v centrálním medailonu chmelové šišky a obilné klasy, v postranních 

medailonech německé nápisy, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, krásný sběratelský kus, výška 18cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

203  Korbel ................................................................................................................................................................................  600 Kč  
kamenina německá modrošedá, figurálně plasticky zdobená, v centrálním medailonu portrét muţe s přilbicí, v postranních 

medailonech německé nápisy, kolem roku 1900, velmi dobrý stav, výška 13,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

204   Korbel s kovovým víčkem ........................................................................................................................................  800 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené ruční malbou barevnými emaily s námětem pijáka se sklenicí piva a nápisem "BRATŘI PIJME," 

kolem roku 1920, výška 12,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

205   Korbel s cínovým víčkem ......................................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika glazovaná vpředu zdobená vedutou města a nápisem "Gruss aus MERAN," značeno vtlačovanou značkou, kolem roku 

1910, velmi dobrý stav, sběratelský kus, výška 23,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

206  Fajfka porcelánová ...................................................................................................................................................  1 900 Kč  
hlavice zdobená malbou dvou koňských hlav - bělouše a ryzáka, dřevěná troubel zakončená rohovinou, náustek také rohovina, 

kolem roku 1900-1920, délka 36,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

207  Luxusní vojenská fajfka porcelánová...............................................................................................................  4 900 Kč  
hlavice zdobená domalbou bitvy s Turky, nápis "C. a K pěší pluk arciv. Karel č. 8," na spodním dílu datace 1903, rakousko-

uherský znak a nápis "Upomínka na dobu mé sluţby v Hercegovině," celá troubel včetně náustku z rohoviny, délka 37cm  

Skvělá nabídka pro sběratele  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

208  Luxusní vojenská fajfka porcelánová...............................................................................................................  4 900 Kč  
hlavice zdobená domalbou vojáka a dívky a nápisem "C. a K zeměhr. pěší pluk č. 14," datace 1907, na spodní části rakousko-

uherský znak a "Upomínka na dobu mé sluţby," troubel uprostřed dřevěná, obě zakončení včetně náustku z rohoviny, délka 34,5cm  

Skvělá nabídka pro sběratele 

Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

209   Luxusní vojenská fajfka s veršem  

"Voják bez hany toho jest si jist, ţe platí víc u panny neţli civilist" ...........................................................  4 900 Kč  
porcelánová, hlavice zdobená domalbou vojáka a dívky a nápisem "C. a K zeměhr. pěší pluk Brno č. 14," datace 1897, na spodní 

části rakousko-uherský znak a "Upomínka na moji sluţbu voj. v Kroměříţi," bez troubele, délka 20cm  

Skvělá nabídka pro sběratele 

Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
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210  Empírová fajfka - pěnovka....................................................................................................................................  7 500 Kč  
se zlaceným kováním, zdobená řezbou koně, datováno 1817, troubel z rohoviny, dvě krátké nepatrné vlasové praskliny, mimořádný 

sběratelský unikát, délka 50cm  

Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

211  Empírová velká fajfka - pěnovka .......................................................................................................................  8 500 Kč  
s luxusním zdobeným stříbrným kováním, bez troubele, značeno dvěma mistrovskými značkami, kolem roku 1800, krásný 

sběratelský kus, skvělá nabídka, délka 14cm  

Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
    

    

212  Empírová dýmka - pěnovka ..................................................................................................................................  5 500 Kč  
ve vysokém stříbrném kování, bez troubele, kolem roku 1800, velmi dobrý stav, sběratelský kus, délka 11cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
    

    

213  Empírová dýmka - pěnovka ..................................................................................................................................  1 600 Kč  
ve stříbřeném kování, bez troubele, kolem roku 1820, velmi dobrý stav, sběratelský kus, délka 12cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

214   Luxusní vojenská fajfka porcelánová .............................................................................................................  4 500 Kč  
hlavice zdobená domalbou vojáka s dívkou na lavičce a nápisem "CaK pěší pluk arciv. Karel č. 3," datováno 1900, na spodní části 

rakousko-uherský znak, "Upomínka na moji sluţbu vojenskou" a říkanka: "Dýmka, pivo, děvče hezké to baví vojíny české" 

ukončení hlavice, zasunuté do spojky, je drobně poškozeno, bez troubele 

délka 23,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

215  Fajfka porcelánová ...................................................................................................................................................  7 500 Kč  
s mimořádně luxusní, bohatě zdobenou troubelí z rohoviny, porcelánová hlava nese nápis "Václav Čáp" a je zdobená ruční malbou 

motivem růţí, kolem roku 1910, troubel patří mezi unikáty, SBĚRATELSKÝ UNIKÁT, od víčka se táhne asi 4cm prasklina, 

celková délka 90cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

216   Víčko ke korbelu ..........................................................................................................................................................  300 Kč  
sklo broušené do sedmi ploch, cínová montáţ, kolem roku 1910, pro sběratele příjemná cena, průměr 8cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

217    Luxusní album na fotografie .................................................................................................................................  900 Kč  
desky jsou ze zdobené, tlačené a zlacené kůţe s funkční sponou, část vnitřních listů zdobena barevnou litografií s květinovým 

dekorem, kraje listů zlacené, kolem roku 1890, uvnitř drobná poškození, dobrý sběratelský stav, 33 x 26 x 8  

    

    

218   Album na fotografie ...................................................................................................................................................  500 Kč  
koţené zdobené desky, uvnitř hrací strojek, kolem roku 1900, album je poškozeno, je nutná restaurace vazby, hrací strojek má 

všechny jazýčky, 28 x 21,5 x 6,5  

    

    

219   Sklenice ............................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo silnostěnné bezbarvé čiré, broušené a řezané, centrálním motivem je medailon se sv. Annou, ve spodní části je po obvodu 

vybroušeno osm čoček, kolem roku 1920, výška 14,5cm, průměr 8cm  

    

    

220   Monumentální plastika "Straka" ..................................................................................................................  33 900 Kč  
porcelán ručně barevně malovaný, značeno modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ a vtlačovanými čísly 62 B 141, v této velikosti 

ojedinělé, špička v horní části zobáku je v délce cca 3mm oklepnutá, jinak výborný stav, mimořádná nabídka  

výška 52cm, šířka 24cm  

    

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 221 - 240 

    

221   Šturz Stanislav   (1908-) 

"Kytice polních květin" .......................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská monotypie, signováno, málo pouţívaná, velmi náročná technika, po otisku vznikne jediné originální dílo 

ve výřezu 48 x 32 (67,5 x 50)  
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Šturz Stanislav  malíř, narozen v Náchodě, studoval na VŠAPS ČVUT v Praze a malbu u profesora Z. Kratochvíla 

na UMPRUM tamtéţ, zabýval se realistickou malbou krajin, figurálních kompozic, portrétů a ţenských aktů  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

222   Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Domky v Pazderně" .........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel - pastel, signováno, datováno 1972, práce významného českého malíře minulého století 

ve výřezu 25 x 35 (53,5 x 63)  
  

Holý Miloslav  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u J. Preislera, po návratu z 1. světové války u V. Bukovace, 

J. Obrovského a ve speciální grafické škole M. Švabinského, spolu s Holanem, Kotíkem a Kotrbou vytvořil skupinu HO-

HO-KO-KO, byl členem Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar, v letech 1947-1958 profesor na AVU v Praze, 

1950-1954 rektor, 1954-1957 prorektor, výstavy v Mánesu, Myslbeku, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříţi, USA, 

zastoupen v řadě galerií, široké zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

223   neurčeno    

"Batisovský štít" .....................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1962, ve výřezu 30 x 44 (50,5 x 64)  

    

    

    

224   Němeček Jan   (1892-1958) 

"Na procházce zimní krajinou" ....................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1935, je poznat, ţe malíř studoval v krajinářské škole u A. Kalvody, nutno vyměnit poškozený 

rám, obraz v pořádku, 35 x 49 (39 x 53,5)  
  

Němeček Jan  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval soukromě grafiku u F.T. Šimona a v krajinářské škole A. Kalvody 

v Běhařově, zachycoval ţivot a kroje slovenských obyvatel z oblasti Šariše, Bardejova a Prešova, na přelomu čtyřicátých 

let maloval také krajiny na Chrudimsku, věnoval se portrétní tvorbě a zátiší, ilustroval slovenské pohádkové kníţky, 

vystavoval s Uměleckou besedou slovenskou v Bratislavě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

225   Choděra Čeněk   (1881-1955) 

"Ráno v Polabí" ...................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1933, vzadu poznámky autora, mimořádná nabídka vynikajícího malíře,  

kromě jiného ţáka slavného Utrilla, stýkal se pracovně s Lautrecem, Rodinem atd., na trhu vzácné, 32 x 50 (42 x 60)  
  

Choděra Čeněk  učil se dekorativním malířem v Praze, Dráţďanech a Dijonu, potom studia na UMPRUM v Praze u prof. 

Hofbauera a v Paříţi na Académie des Beaux-arts, zde učitelé prof. H. A. Fauchon, J. J. Lefebr, L. Duval-Gozlan, člen 

Société des artistes décorateurs, JUV, vystavoval v paříţském Podzimním saloně, tvořil v Londýně, řada ocenění, výstav 

a realizací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

226   Uprka Joţa   (1861-1940) 

"Ruční setí obilí" .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno, nedatováno, původní originální grafický list proslulého malíře, na okrajích mimo obraz skvrny 

vzniklé stářím, 14 x 12,5 (46 x 34,5)  
  

Uprka Joţa  významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v Kněţdubě v rodině rolníka - malíře samouka, 

zemřel v blízké Hroznové Lhotě, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze 

u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání 

nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 ţil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíţ Ilavy, 

řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden 

z nejdraţších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

227   Dvořák Josef (?)   (1883-1967) 

"Dětský soucit"..................................................................................................................................................................  14 000 Kč  
velký olej na hrubém plátně, signováno, přečteno jako Dvořák J., kolem roku 1910, působivá a kvalitní práce, 82 x 100 (101 x 120)  
  

Dvořák Josef  malíř, narozen v Kameničkách, ţak Antonína Slavíčka při jeho pobytech v Kameničkách a v Kráskově, 

věnoval se především krajinářské tvorbě, figurální a portrétní tvorbě (Slovník Chagall) 
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228   nesignováno    

"Blíţící se bouře na moři" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na lepence, signum nenalezeno, nedatováno, 35,5 x 50 (47,5 x 62)  

Na naší poslední sedmdesáté aukci v Brně byl pod položkou 84 vyvoláván obraz "Požár" za 900 Kč, vydražil se za 13 000 Kč.  

Oba obrazy namaloval tentýž autor, oba vedle sebe dekorovaly byt jednoho majitele 

    

    

    

229   Martin F.    

"Pohled od borovic do otevřené krajiny" ................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno - přečteno jako Martin F., velká reprezentativní práce v duchu české krajinářské 

školy, zapadá do skvělé kolekce nabízených krajinářských prací, 86 x 95 (100 x 109,5)  

    

    

    

230   Svoboda Josef   (1901-) 

"Nakládání sena na koňský povoz" .........................................................................................................................  26 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, práce významného malíře známého především svými velkými 

obrazy mořských scenérií v luxusních rámech, náš obraz má rovněţ luxusní ručně řezaný zlacený rám, velmi reprezentativní 

72 x 91,5 (87 x 107,5)  
  

Svoboda Josef  malíř a grafik, narozen v Mariánských Lázních, učil se u malíře E. Čiháka a v grafickém kurzu 

u Alexandra de Piana, absolvoval zahraniční studijní cesty - severní Afrika, Balkán, Itálie atd., věnoval se krajinomalbě 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

231   Konůpek Jan   (1883-1950) 

"Očekávání převtělení" .......................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský velký galerijní lept, signováno, nedatováno, pouze v paspartě, velmi kvalitní sběratelský list 

výřez 34,5 x 25,5cm, list 45 x 32  
  

Konůpek Jan  významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec, studia na ČVUT v Praze 

u prof. Kouly a Schultze, dále na praţské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika De Piana, vystavoval prakticky 

na všech výstavách spolku Mánes i spolku Hollar, člen SURSUM a ARTĚLU, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, 

zastoupen v galeriích po celém světě, řada ocenění, jeden z nejvýznamnějších českých malířů počátku století  

(dva celostránkové sloupce v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

    

232   Konůpek Jan   (1883-1950) 

"Balvan vzpomínek" .............................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský velký galerijní lept, signováno, nedatováno, velmi kvalitní sběratelský list, výřez 34,5 x 25,5cm, list 45 x 32  

    

    

    

233   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Tři citrony" ............................................................................................................................................................................  900 Kč  
konvolut pěti barevných dřevorytů, nesignováno, nedatováno, dobrý stav, volné listy,  jde o ilustrace ke knize Boţeny Němcové 

"Tři citrony," vydal Hladký, Hranice, 38 x 28,5  
  

Svolinský Karel  skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem 

u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, 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) 

    

    

    

234   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Hlava" ....................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská galerijní velká černobílá litografie, signováno, nedatováno, číslováno 22/200, krásný, v prodeji málo frekventovaný list, 

plátěná pasparta, 54,5 x 38 (71 x 49)  

    

    

    

235   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Svatý Václav" .....................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno, volný list v pomocné paspartě, skvělá práce skvělého umělce, 39,5 x 31  
  

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, Národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je 
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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) 

    

    

    

236   Marcoussis Louis   (1883-1941) 

"Guillaume Apollinaire" ..................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovská červenobílá litografie, signováno v desce, nedatováno, litografie je umístěna v pomocné otevírací paspartě značené 

slepotiskovým razítkem SCHUTZMARKE SCHOELLERSHAMMER, grafiky tohoto umělce dosahují cen okolo 100 000 Kč, 

Časově spadá tento námět do let 1912-1920, 24,5 x 16 (31,5 x 22)  

V ARTPRICE je 405 záznamů o prodejích děl Louise Marcoussise. Na aukcích Christie's v Londýně v letech 2002 a 2004 byly 

prodány grafiky s portrétem Guillaume Apollinaire za 35 000 GBP, resp. 30 000 GBP. Obě grafiky, přibližně stejné velikosti 

61 x37 cm, byly vytvořeny kombinovanou technikou lept, akvatinta, suchá jehla. V říjnu 2010 nebyla prodána u Christie's 

v New Yorku stejná grafika, ale v menším provedení 49 x 27 cm, ohodnocená na 25 - 35 000 USD. 
  

Marcoussis Louis malíř, grafik, původním jménem Ludwik Kazimierz Wladyslaw Markus nebo Ludwig Casimir 

Ladislas Markus, narodil se ve Varšavě - někdy uváděn rok narození 1878. Ačkoliv se neuvádí jeho původ a jeho rodina 

konvertovala ke katolicismu, bývá označován za ţidovského malíře. Po většinu ţivota ţil ve Francii, v době první světové 

války slouţil ve Francouzské cizinecké legii, přijal francouzské občanství. Osobně i profesně byl neustále spojen 

s Polskem. Po příchodu nacistů v roce 1940 do Paříţe přesídlil do Cusset poblíţ Vichy, kde také zemřel. Na akademii 

v Krakově byli jeho učiteli Jan Stanislawski a Jozef Mehoffer, na Académie Julian pak Jules Lefebvre. Jeho počáteční 

práce byly impresionistické, po roce 1910 tvořil ve stylu kubismu, patřil mezi představitele tzv. poetického kubismu. Byl 

zastoupen na výstavě ĽÉcole de Paris v Umělecké besedě 1931, autory katalogu k této výstavě byli Štefan Osusky a André 

Salmon (92 str., vydání 1931,) na téţe výstavě byli zastoupeni, vedle dlouhého výčtu dalších, např. Jan Zrzavý, František 

Kupka, Otakar Kubín, André Lhôte, Marc Chagall, Jiří Kars, Georges Rouault, Josef Šíma, Pablo Picasso  

(wikipedia, Archiv výtvarného umění, o.s., http://oko.yin.cz/18/kubismus/) 

    

    

    

237   Krajc Rudolf   (1907-1934) 

"Anatole Franc" .....................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská rytina, nesignováno, nedatováno, práce předčasně zemřelého vynikajícího grafika, absolventa Akademie v Praze, ţáka 

profesora Šimona, sběratelsky cenné, volný list, 23,5 x 17  
  

Krajc Rudolf malíř, grafik, narozen v Bechyni, absolvent praţské akademie, ţák grafické speciálky prof. Šimona (Toman) 

    

    

    

238   monogramista    

"U náhonu" ............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno ozdobným monogramem J.Z.(?,) datováno 1921, po drobném restaurování a změně rámu 

půjde o velmi působivý obraz patřící do sbírky kvalitních krajinářských prací, 34,5 x 70 (37,5 x 73)  
    

    

    

239   Šnábl Alfred   (1901-) 

"Z Vysočiny" .........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1943, 55 x 70 (68,5 x 82,5)  
  

Šnábl Alfred  malíř, narozen v Domaţlicích, studoval u profesorů J. Bendy a F. Kysely na UMPRUM v Praze 

a u profesorů M. Švabinského, K. Krattnera a W. Nowaka na AVU tamtéţ, zúčastnil se výstav SVU Aleš v Brně, 

Zlínského salonu a v Praze např. Podzimní výstavy v roce 1952 v Galerii Platýz (Slovník Chagall) 
    

    

    

240   Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Květy ve dţbánu" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, pastel, signováno, datováno 1953, práce jednoho z nejţádanějších 

malířů minulého století u nás, vzhledem ke své minulosti měl však omezené moţnosti, skvělá nabídka 

ve výřezu 55 x 42 (83,5 x 68,5)  
  

Tkaczyk Bedřich Augustin  malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř 

Severní Moravy, měl velmi ztíţené moţnosti účasti na výstavách, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího 

malíře Severní Moravy ve 20. století (Lexicon of the CVA) 

    

 

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 241 - 260 

    

241   Psací souprava v pouzdře ........................................................................................................................................  450 Kč  
kombinace kovu a náročné imitace malachitu, v sestavě: násadka na pero, tuţka, pečetítko (nepouţité) a malý kalamář, kolem roku 

1930, kuriózní sestava, původní etue, 21 x 7,5 x 3,5  
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242   Polaroid Land Camera 1500 ..................................................................................................................................  600 Kč  
made in the UNITED KINGDOM, FOR 5X-70 INSTANT COLOUR PICTURES, poslední třetina minulého století, v původní 

papírové krabici, 15 x 12 x 10,5  

    

    

243  Vyznamenání "Nejlepší pracovník (ve stavebnictví)" .................................................................................  200 Kč  
dva kusy v etuji - s menší verzí do kapsy, číslováno 693, kolem roku 1975, etue 8 x 8 x 2,5  

    

    

244   Meoskop - prohlíţečka na stereo kotoučky .....................................................................................................  500 Kč  
výrobek MEOPTA Přerov, bakelitový plášť, k přístroji jsou přiloţeny tři sady po třech stereo kotoučcích, které se vkládají 

do prohlíţečky, poslední třetina minulého století, původní krabice z tvrzené lepenky, výška 9,5 x šířka11,5 x hloubka 7,5  

    

    

245   Lauda Richard   (1873-1929) 

Kniha "Radost malých" ......................................................................................................................................................  500 Kč  
ilustroval Richard Lauda, vydala Česká grafická společnost - Unie v Praze, z knihy nechybí ţádný list, stav je však horší, listy jsou 

uvolněné, zašpiněné, kraje potrhané, plátěná vazba vybledlá, knihu vlastnil Sklenář, kolem roku 1905, na titulní straně je podpis 

skvělého malíře Zdeňka Sklenáře, 27 x 23,5  

Pro porovnání je k nahlédnutí vydání stejné publikace z roku 1987 vydané Panoramou  
  

Lauda Richard  významný malíř, ilustrátor z přelomu 19. a 20. století, ţák praţské akademie u profesora Pirnera (Toman) 
    

    

246   Sklenice válcovitá ........................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, broušené, řezané a leptané, bohatý rostlinný dekor v empírovém stylu, minulé století 

výška 11,5cm, průměr 7,5cm  
    

    

247    Plastika "Kominík" ................................................................................................................................................  1 400 Kč  
kov patinovaný a malovaný, vyráběla ZBROJOVKA, návrh pod vlivem slavného Hagenauera, na podstavci značeno Z, kolem roku 

1935, výška 17cm  

    

    

248   Vysoká miska na bonbony .......................................................................................................................................  600 Kč  
sklo bezbarvé čiré, leptané a malované zlatem, značeno made in Czechoslovakia, kolem roku 1930, výška 12,5cm, průměr 16,5cm  

    

    

249   Souprava nápojová .....................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené rytím ve stylu ARTDEKO, první polovina minulého století, šest sklenic 

výška 9,5cm, horní průměr 6,2cm  

    

    

250   nesignováno    

Unikátní venkovní plastika "Smutek" ....................................................................................................................  95 000 Kč  
bronz, secesně pojatá figura mladé dívky, zahradní nebo funerální, mimořádně kvalitní velká práce, první třetina minulého století, 

výška cca 140cm  

Tato plastika byla zařazena do 65. aukce naší společnosti pod číslem 300, aukce se konala 21.6.2009. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o výrazné dílo ohodnocené na 450 000 Kč, upozornila pracovnice Moravské galerie Brno na tuto sochu Českou policii, 

domnívala se, že jde o zcizenou věc. Po více než ročním šetření se prokázalo, že plastika byla majitelem řádně získána a ten nám ji 

nabídl do aukce za mimořádně příznivou cenu. Při soudním řízení se pracovalo s uvedeným odhadem 450 000 Kč  

    

    

251   Podnos s obloukovým uchem a šest odlivek ....................................................................................................  600 Kč  
chromovaný kov, odlivky mají kalíšky usazené na vysokých noţkách dole upevněných v kruhových patkách, pouţívalo se 

při stolování na likéry, kolem roku 1940, stav dobrý, výška podnosu 16,5cm, délka 26,5cm, výška odlivek 10cm  

    

    

252    Sada servírovacích i nástěnných talířů .........................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán zdobený náměty světově proslulého malíře Gustava Klimta, "Gustav Klimt - PHANTASTICHE MEISTER WERKE," 

limitovaná série, značeno LILIEN PORZELLAN AUSTRIA, datováno 1990, 21 x 21  

Všech deset kusů za uvedenou vyvolávací cenu 

    

    

253   Plastika "Ptáčci" .........................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán barevný, značeno ENS - modrá pod polevou, VOLKSTEDT, NĚMECKO, kolem poloviny minulého století, výška 7,5cm  
    

    

254   Plastika "Krásná květinářka" ............................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán barevný ručně malovaný, značeno, NĚMECKO, kolem poloviny minulého století, velmi dobrý stav, sběratelská poloţka, 

výška 13cm  
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255   Kropenka domácí s hlavou Krista .......................................................................................................................  700 Kč  
bronz zlacený, skleněná vloţka, první polovina minulého století, výška 14,5cm  

    

    

256   Dvě plastiky "Muţ" a "Ţena s dítětem" .....................................................................................................  17 000 Kč  
bronz, africké kmenové umění, BENIN, kolem poloviny minulého století, cena za oba kusy, výška kaţdé 96cm  

    

    

257   Koule dovednosti - soustava do sebe vloţených koulí ..............................................................................  4 500 Kč  
mistrovská řezbářská práce ve slonové kosti, vţdy uvnitř větší koule je postupně vyřezána další volně se pohybující koule, v našem 

případě se jedná o čtyři stupně koulí, zdobeno reliéfně růţemi, minulé století, průměr 4cm  

    

    

258  Náramek dámský ....................................................................................................................................................  13 000 Kč  
tombak osazený cca 260 kameny broušených českých granátů, uprostřed bohatě osazená osmicípá hvězda vrstvená dvěma dalšími 

menšími hvězdami, Čechy, kolem roku 1880, velmi efektní, unikátní šperkařská práce, vnitřní průměr 5,5cm  

    

    

259   Luxusní miniaturní stolní hodiny - budík ..................................................................................................  13 000 Kč  
světově proslulá značka JAEGER - LeCoultre, SWISS MADE, hodiny s budíkem jsou vsazeny do čtvercové desky vyrobené 

z polodrahokamu lapis lazuri, mimo budíku jsou hodiny opatřeny ještě datumářem, druhá polovina minulého století, exklusivní, 

rarita, 4,5 x 4,5, tloušťka pouze 0,8cm  

    

    

260   Miska odkládací ........................................................................................................................................................  1 400 Kč  
bronz stříbřený, elipsovitý tvar, dno zdobeno reliéfem dívky na koni, luxusní umělecký skvost, podle stylu se můţe jednat o okruh 

Horejce, 12 x 9,5  

  

   

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 261 - 280 

    

261   neurčeno    

"Cesta na saních a koni" ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
rytina, signováno špatně čitelně, jméno je Jurij, příjmení nepřečteno, přelom 19 a 20. století, profesionální práce, 14 x 19 (27 x 35)  

    

    

    

262   Lankes Paul    

"Wutbuch" ................................................................................................................................................................................  500 Kč  
čtrnáct kusů dřevorytů, čtrnáct textových tabulí, vše spojeno do jednoho svazku, lehce rozloţitelné, rok 1969, velmi dobrý stav, 

bylo vydáno 250 exemplářů, náš má číslo 93 a je na poslední textové tabuli podepsán, 51 x 40  

    

    

    

263   Tomanová Emilie   (1933-1994) 

"Sušení prádla v pohádkové krajině"........................................................................................................................  1 200 Kč  
velký mistrovský galerijní reprezentativní lept, signováno, kolem roku 1965, číslováno 2/40, umělecká adjustace, krásný 

sběratelský kus významné grafičky a ilustrátorky, ve výřezu 50 x 60 (72 x 76)  
  

Tomanová Emilie  grafička, ilustrátorka, narozena v Praze, studovala u P. Dillingera a Z. Balaše na Státní grafické škole 

v Praze a grafickou speciálku u profesora V. Pukla na AVU tamtéţ, specializovala se na volnou grafickou tvorbu, 

pracovala v hlubotiskových technikách, členka SČUG Hollar, se kterým pravidelně vystavovala, zastoupena ve sbírkách 

NG Praha, MG v Brně, AJG Hluboká nad Vltavou, GVU ve Zlíně, GMU v Roudnici nad Labem a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

 

    

264   Florian Jan    

"Panna Orleánská" ............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1940, práce autodidakta, reakce na válečnou dobu, 52 x 35,5 (61 x 44)  

    

    

    

265   neurčeno    

"Pevnost na skále nad vodou" ..........................................................................................................................................  350 Kč  
monotyp - akvarel, tempera, kvaš, signováno, datováno vzadu 1928, 24 x 19 (26 x 21)  
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266   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Motýli na louce s bodláky" ..............................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská litografie, signováno v desce i tuţkou, datováno 1952, příjemná komorní práce, ve výřezu 20 x 14 (32 x 22,5)  
  

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) 

    

    

    

267   Haise Václav   (1903-1990) 

"Domy u řeky (Vltavy ?)" ...............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel, tempera a kvaš, signováno, kolem roku 1940, komorní práce zajímavého moderního malíře, 21 x 30 (24 x 33)  
  

Haise Václav  malíř, studia na AVU v Praze ve speciálce Švabinského, dva roky pomáhal A. Wenigovi při malbě dekorací 

ve Vinohradském divadle, většinu svých výstav prezentoval ve Špálově galerii, řada prací tohoto malíře byla 

reprodukována na pohlednicích, v malbě květinových zátiší patřil mezi nejlepší vůbec, hlavním námětem jeho prací byla 

Šumava a Jiţní Čechy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

268   nesignováno    

"Terasa s květinami s pohledem na Vesuv" ...............................................................................................................  250 Kč  
miniaturní olej na překliţce, signum nenalezeno, kolem roku 1935, 4,5 x 5 (16 x 16,5)  

    

    

    

269   Chudomel Jaroslav   (1929-) 

"Podzim" ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
černobílá litografie, signováno, datováno 1981, číslováno 49/148, komorní práce významného malíře a grafika, profesionální 

adjustace, ve výřezu 12 x 18 (26,5 x 30,5)  
  

Chudomel Jaroslav  malíř, grafik, narozen v Praze, Akademie v Praze, ţák Boudy, Rady a Silovského, člen skupiny 

Radar, SČUG Hollar a AVG Praha, výstavy po celé Evropě, řady cen, zastoupen ve většině našich galerií včetně Národní 

galerie Praha a v řadě galerií světa (Slovník Chagall) 

    

    

    

270   Chudomel Jaroslav   (1929-) 

"Na kraji městečka" .............................................................................................................................................................  500 Kč  
černobílá litografie, signováno, datováno 1981, číslováno 137/148, komorní práce významného malíře a grafika, profesionální 

adjustace, ve výřezu 12 x 18 (26,5 x 30,5)  

    

    

    

271   Lada Josef   (1887-1957) 

"Taţení vozíku s pomocí psa" ....................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní ilustrační kresba tuší a bělobou (kvaší,) jde o ilustraci k "Povídce o věrném manţelu" 

ve výřezu 11,5 x 15,5 (23,5 x 29)  

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

Lada Josef  vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, učil se 

knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam později byl přijat k řádnému studiu, školu 

po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti, výtvarník, který nemá ve světě obdoby, výčet jeho výstav je 

nekonečný (Slovník Chagall) 

    

    

    

272   Hejduk    

"Zátiší s uzenáči, chlebem a příborem" ....................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, 25 x 33,5 (33 x 43)  

    

    

    

273   Marei (?)    

"Honosná kytice ve váze" ................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, luxusní široký zlacený rám, velmi reprezentativní celek 

80 x 60 (101 x 81,5)  
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274   Christov Georgi   (1897-) 

"Bílé narcisy a ţluté květy" ............................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce, signováno a datováno vpravo nahoře, vlevo dole ČECHIE (?,) vzadu rukou Tábor 1922, 

výborná práce bulharského malíře ţijícího v té době v ČSR, luxusní hluboký umělecký rám, 26 x 35 (32,5 x 42)  

Mezi díly tohoto autora prodávanými v poslední době se nám nepodařilo vyhledat další květinový mot iv 
  

Christov Georgi  narozen 27.12.1897 ve Slivnu v Bulharsku, studoval na umělecko průmyslové akademii v Sofii, kde 

působili profesoři Jaroslav Věšín a Jan Mrkvička, v Praze studoval na Akademii výtvarných umění u prof. V. Hynaise, 

studium ukončil v roce 1924, podnikal studijní cesty do Rakouska, Francie, Německa, Polska, Turecka, v roce 1936 

souborně vystavoval v Pardubicích a Chrudimi (Toman.) 

Podle prodejů zaznamenaných na www-stránkách, tvořil v České republice i ve třicátých letech.  

Zajímavou je informace, kterou uvádí spisovatel Radko Pytlík (narozen 1928) "… S Panuškou přijel na Lipnici mladičký 

bulharský malíř Georgi Christov. Chudičký umělec nepočítal s krutou horáckou zimou a kdyţ Panuška odjel, ocitl se zcela 

bez prostředků. Hašek mu věnoval kabát a poskytl mu nejen úvěr, ale i nocleh ve svém malém pokojíku (asi 16 m/2) 

v patře Invaldova hostince…. " (http://radkopytlik.sweb.cz/hasek_ke_b.html) 

Podle téhoţ zdroje přivedl Haška na Lipnici malíř Panuška v roce 1921. Na podzim 1922 se Hašek nastěhoval do vlastního 

domku, v němţ ţil velmi krátce do své smrti v roce 1923. Z toho vyplývá, ţe Georgi Christov musel v České republice ţít 

jiţ v letech 1921- 22. 

    

    

    

275   Schiller Milan   (1914-2002) 

"Zimní dostaveníčko" .......................................................................................................................................................  6 900 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, zajímavá figurální práce absolventa Akademie v Praze u Nejedlého, připomíná výjev 

z Vojny a míru, 75,5 x 56 (93,5 x 74)  
  

Schiller Milan  malíř, restaurátor, narozen v Praze, studoval u profesorů J. Obrovského a O. Nejedlého na AVU v Praze, 

člen ČFVU, věnoval se převáţně krajinomalbě, zaujala ho městská zákoutí Prahy, jiţních Čech a Polabí u Děčína, vedle 

krajinomalby se věnoval i portrétu, figurálním kompozicím a zátiší, významné byly i jeho restaurátorské práce např. 

na opravách chrámu Sv. Mikuláše v Praze (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

276   L'ESTAMPE MODERNE .................................................................................................................................  29 000 Kč  
soubor patnácti grafických listů v sešitě, červen 1897, číslo 2, na titulní straně grafika od Alfonse MUCHY, dále barevné 

i černobílé grafiky od různých autorů z konce 19. století, obrazové části velmi dobré, celkový stav dobrý, 41 x 31  

 Tyto sešity se prodávají v přepočtu okolo 50 000 Kč 

    

    

    

277   Myslivec František   (1890-) 

"Ţeny na cestě v krajině" ................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská miniatura - olej na plátně, signováno, nedatováno, výborná miniatura skvělého krajináře, ve výřezu 5 x 8 (17 x 19)  

V této aukci jsou zařazeny čtyři velké krajiny Františka Myslivce, nyní nabízíme postupně jeho tři miniatury v kvalitní adjustaci  
  

Myslivec František  grafik, narozen v Brně, studoval u profesora Maška na UMPRUM v Praze, věnoval se krajinomalbě, 

grafickému designu (znak Brna z roku 1934) a portrétní tvorbě, řada výstav v Brně, byl členem KVU Aleš, zastoupen 

ve sbírkách MG v Brně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

278   Myslivec František   (1890-) 

"Ţena na cestě v zimní krajině" ...................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská miniatura - olej na plátně, signováno, nedatováno, výborná miniatura skvělého krajináře, ve výřezu 5 x 8 (17 x 19)  

    

    

    

279   Myslivec František   (1890-) 

"Tři ţeny na kraji lesa" ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská miniatura - olej na plátně, signováno, nedatováno, výborná miniatura skvělého krajináře, ve výřezu 5 x 8 (17 x 19)  

    

    

    

280   Kříţ Jiří   (1945-1993) 

"Figurální motiv - Tři postavy" ................................................................................................................................  40 000 Kč  
kombinovaná technika na plátně, nesignováno, druhá polovina minulého století, poškozeno, restaurováno 

165 x 144 (166,2 x 146,2)  

Básník Jiří Kuběna (nar. 1936) se stal v roce 1994 kastelánem na hradě Bítově. Jeho zásluhou zde bylo vystaveno dílo Jiř ího 

Kříže. Katalog z jmenované výstavy je k nahlédnutí 
  

Kříţ Jiří  byl spojován s brněnskou Bohémou, ale také s legendárním filozofem Josefem Šafaříkem, jeho dílo je významné 
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především svým nekompromisním odklonem od modernismu ke klasickému pojetí umění. Veřejných prezentací se téměř 

neúčastnil, jeho díla byla vystavena aţ v roce 1997 v galerii na hradě Bítov. Přesto si získal uznání z řad přátel i odborné 

veřejnosti, mezi jeho příznivce patřili např. Mikuláš Medek, Václav a Ivan Havlovi, Jiří Kuběna a další 

(www.divadloustolu.cz, rubrika "12 hodin pro... ") 

    

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 281 - 300 

    

281   Prigov Dmitrij   (1940-2007) 

"God" .......................................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
kombinovaná grafická technika, signováno tuţkou, devadesátá léta minulého století - po datu 9.4.1992 (Izvestija z 9.4.1992,)  

volný list, 79 x 61,8  

Pochází z vynikající soukromé sbírky moderního umění 
  

Prigov Dmitrij  narozen v Moskvě, sochařství studoval na Stroganově umělecké škole v Moskvě, zabýval se dětským 

sochařstvím, v šedesátých aţ sedmdesátých letech se sblíţil s umělci ruského UNDERGROUNDU, oslovilo ho dílo 

Josepha Bevyse, v roce 1974 člen Svazu sovětských výtvarných umělců, 1991 člen Svazu spisovatelů, roku 1986 byl 

z politických důvodů krátce intervenován na psychiatrické klinice, patřil mezi zakladatele Konceptualismu 

(www.ruskodnes.cz) 

    

    

    

282   Piene Otto   (1928-) 

"Red Morning" ....................................................................................................................................................................  7 800 Kč  
sitotisk, signováno tuţkou, datováno 1977, číslováno 83/100, opatřeno vpravo nahoře slepotiskovým razítkem: Erker Presse St. 

Gallen, 76,5 x 56  

Pochází z vynikající soukromé sbírky moderního umění 
  

Piene Otto  narozen v Bad Lasphe, v letech 1949 - 1953 studoval malířství na Umělecké akademii v Mnichově 

a na Umělecké akademii v Düsseldorfu, 1952 - 1957 studoval filozofii na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, v roce 1957 

zaloţil spolu s Hainzem Mackem skupinu Zero v Düsseldorfu, tendence k purismu a abstrakci je vedla k redukci 

výtvarných prostředků k jednoduchosti a sevřenosti kompozice absolutizující barvu, tvar, vyuţívají prvky kinetismu 

a efekty světla 

    

    

    

283   Dalí Salvador   (1904-1989) 

"Abraham Lincoln a nahá Gala zezadu" .................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno v desce stylizovaným monogramem, vodotisk BFK RIVES Francie, vzadu uvedeny informace o díle, 

limitovaná série 5000 kusů, naše má číslo 1625, vytištěno 1996, výřez 68 x 52, list80 x 60  

Pochází z vynikající soukromé sbírky moderního umění 
  

Dalí Salvador  španělský malíř a kreslíř, tvořil fantaskní kompozice často sexuální a protináboţenské tématiky, umělecky 

působil v oblasti filmu a fotografie, tvořil i plastiky, činný ve Francii a USA, slavný surrealista  

(Malá čs. encyklopedie, Wikipedie) 

    

    

    

284   Dokoupil Jiří Georg   (1954-) 

"Zmrzlinový pohár" .......................................................................................................................................................  15 800 Kč  
sitotisk, signováno v desce a červenou propisovací tuţkou, datováno 1987, číslováno 14/30, 77,5 x 68 (105 x 84,5)  

Pochází z vynikající soukromé sbírky moderního umění 
  

Dokoupil Jiří Georg  malíř, grafik, sochař, narozen v Krnově, v roce 1969 rodina emigrovala do SRN, studoval malbu 

na Akademii výtvarných umění v Kolíně nad Rýnem a ve Frankfurtu nad Mohanem, svá studia ukončil na Cooper Union 

v New Yorku (Ateliér Hanse Haacka,) pedagogicky působil na akademiích v Düsseldorfu a Madridu, v roce 1980 

spoluzaloţil skupinu Mühlheimer Freiheit, s níţ začal vystavovat, jeho díla se objevovala na mnoha výstavách 

postmoderního umění v galeriích celého světa (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

285   Nešleha Pavel   (1937-) 

"Ţidle III" ............................................................................................................................................................................  22 000 Kč  
grafit na kartonu, signováno monogramem PN, datováno 1972, z cyklu "Ţidle," nerámováno, 111 x 78  

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Nešleha Pavel  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval u Z. Baláše a K. Tondla na Vyšší výtvarné škole v Praze a uţitou 

malbu se speciálním zaměřením na textilní umění u profesora A. Fišárka na VŠUP v Praze, od roku 1990 docent a vedoucí 

ateliéru malby, 1991 jmenován vysokoškolským profesorem, člen skupiny Zaostalí, zastoupen v Národní galerii Praha 

a v řadě dalších galerií doma i v zahraničí, mnoţství výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 
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286   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Modří motýlci" .....................................................................................................................................................................  800 Kč  
ofset, nesignováno, druhá polovina minulého století, sběratelská edice, 79 x 67  

Pochází z vynikající 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) 

    

    

    

287   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Modří motýlci" .....................................................................................................................................................................  800 Kč  
ofset, nesignováno, druhá polovina minulého století, sběratelská edice, 79 x 67  

Pochází z vynikající soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

288   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Modří motýlci" .....................................................................................................................................................................  800 Kč  
ofset, nesignováno, druhá polovina minulého století, sběratelská edice, 79 x 67  

 Pochází z vynikající soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

289   Fini Leonor   (1908-1996) 

"Milenecký pár" ..................................................................................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, skvělá nabídka, volný list v paspartě, nerámováno, 42,5 x 31,5 (49,5 x 34,5)  

 Pochází z vynikající soukromé sbírky moderního umění 
  

Fini Leonor  malířka - samouk, návrhářka kostýmů - např. pro britský film Romeo a Julie z roku 1954, reţisér Renato 

Castellani, spoluautorka návrhu kostýmů k italsko-francouzskému filmu Federica Felliniho "8 1/2" z roku 1963, narozena 

v Argentině, jako dítě ji matka "unesla" do Itálie, v osmnácti odešla do Paříţe, pro pověstnou krásu byla opěvována 

básníky a zahrnována milostnými dopisy od současných umělců, ilustrovala řadu knih slavných autorů - Edgar Allan Poe, 

Charles Baudelaire, Shakespeare, ale také autorů současných, k nejznámějším patří ilustrace knihy Histoire d'O - erotická 

novela z roku 1954 autorky Anne Desclos píšící pod pseudonymem Pauline Réage, byla dvakrát provdaná, milovala 

kočky, v jednom období jich vedle Leonory ţilo 23, kočky a sfingy zaujímaly často místo v jejích pracích, mezi její přátele 

patřil Jean Cocteau, uváděna ve světových slovnících, její litografie se pohybují v rozmezí 3 000 - 6 500 eur  

(wikipedia, http://www.leninimports.com/leonor_fini1.html) 

    

    

    

290   Fini Leonor   (1908-1996) 

"Dvě ţeny - erotická scéna"............................................................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, skvělá nabídka, volný list v paspartě, nerámováno, 42,5 x 31,5 (49,5 x 34,5)  

 Pochází z vynikající soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

291   neurčeno    

"Romantická krajina pod horami" .............................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno KAROSSI (?,) druhá polovina 19. století, ručně řezaný rám, 31 x 24 (47 x 40)  

    

    

    

292   Planerová Kamila Veronika   (1942-) 

"Dvě" ........................................................................................................................................................................................  3 300 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu štítek Díla z roku 1985, 30,5 x 28,5 (50 x 48)  
  

Planerová Kamila Veronika  malířka, textilní výtvarnice, keramička, narozena v Dambořicích, studovala u profesora 

Zeminy na SUPŠ v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

    

293   Šlégl František (?)    

"Stavení u lesa" ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1961, 33 x 40 (45,5 x 52)  
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294   Bejot Eugéne   (1867-1931) 

"Most sv. Ludvíka v Paříţi"..............................................................................................................................................  600 Kč  
lept, signováno, datováno v desce Paříţ 1905, paspartováno, 33 x 28 (56,5 x 50,5)  
  

Bejot Eugéne   francouzský grafik, studoval na Académie Julian v Paříţi, jeho práce je spojena s mnoha vyobrazeními 

Seiny, paříţských nábřeţí a budov, uveden v publikaci Krasoumná jednota: Soubor prací francouzských grafiků Domu 

Sagotova,  Sdruţení českých grafiků Hollar, Praha 1921 (wikipedia) 

    

    

    

295   Kindermann    

"Kytice ţlutých růţí ve váze" ........................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, polovina 20. století, 46 x 46 (59 x 59)  

    

    

    

296   Weirauch Emil   (1909-1976) 

"Zimní scenérie s bruslaři" .............................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 47 x 58 (61 x 72)  
  

Weirauch Emil  malíř, narozen v Dukovanech, zemřel v Brně, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, člen SVU Aleš 

v Brně, Sdruţení výtvarných umělců Purkyně v Praze, Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a skupiny M-

Brno, zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, MG v Brně, GVU v Ostravě a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

    

297   Pacák Antonín Jiří   (1876-1946) 

"Statek obloţený barevným prádlem na plotě" ....................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno J. Jura, datováno 1908, bíle natřené stěny obytného stavení a sklepa ve stráni, sytě modré lemy kolem 

oken a dveří spolu s rozkvetlou loukou v popředí podtrhují pohodu letního dne, 50,5 x 70,5 (53 x 73,5)  
  

Pacák Antonín Jiří  malíř a grafik, narozen v Pardubicích, původním povoláním hudebník, jako malíř samouk, pouţíval 

pseudonym J. Jura (Toman) 

    

    

    

298   Pacák Antonín Jiří   (1876-1946) 

"Stodola u potoka při západu slunce - Na Kopaninách" ..................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno J. Jura, datováno 1908, 50 x 71 (53,5 x 73,5)  

    

    

    

299   Matisse Henri   (1869-1954) 

"Smutek".................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
barevný ruční tisk, signováno v desce, práce z roku 1952, edice viz typografické značení "Published and Distributed by King 

Posters, Euro Business Park, New Roap, Newhaven Sussex BN9 ODQ," volný list, 101,4 x 140, výřez 77,5 x 105,5  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Matisse Henri  francouzský malíř, grafik a sochař, hlavní představitel fauvismu (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

    

300   Hartung Hans   (1904-1989) 

"T1961 - H27" ......................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
serigrafie - ruční tisk, signováno v desce, datováno 1961, volný list, 84x114, výřez 61 x 100 

Z typografického značení: 

TI96I-H27 by Hans Hartung Copyright ADAGP, Paris and DACS London 2004. Photograph courtesy of Christies Images. 

Published by O.v.H. Design. Screenprinted by Hand in England at Artizan Editions. Code HI272  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Hartung Hans  narozen v Lipsku, zemřel v Antibes, studoval filozofii a historii umění v Lipsku a Dráţďanech, v roce 

1926 se odstěhoval do Paříţe - centra uměleckého dění, kde ţil s malířkou Annou - Evou Bergmann, v Německu byl 

neţádoucím malířem, jeho dílo bylo nacisty prohlášeno za "zvrhlé," protoţe příliš odráţelo vliv kubismu a expresionismu, 

v roce 1939 vstoupil do Francouzské cizinecké legie, po válce získal francouzské občanství, tvořil ve stylu uměleckého 

směru tachismu, který se vyvinul v 50-tých letech ve Francii a někdy je chápán jako francouzská varianta abstraktního 

expresionismu (http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=298) 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 301 - 311 

    

301   Mondrian Piet   (1872-1944) 

"Broadway Boogie Woogie" ..........................................................................................................................................  1 200 Kč  
ofset - plakát s reprodukcí stejnojmenného oleje na plátně 127 x 127 cm z let 1942-43, vydalo Muzeum moderního umění v New 

Yorku 2004, volný list, 78,5 x 71,5, výřez 67,2 x 67,2  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Mondrian Piet  narozen v Amersfoortu, zemřel v New Yorku, studoval na Akademii v Amsterodamu, získal stipendium 

od královské rodiny, význačný představitel nizozemského uměleckého hnutí De Stijl, zaloţeného roku 1917 

    

    

    

302   Warhol Andy   (1928-1987) 

"Marilyn Monroe - šedá verze" ...................................................................................................................................  6 000 Kč  
barevný sitotisk, nesignováno, na zadní straně značeno razítkem "Published by Sunday Morning," volný list, 91,5 x 91,5  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Warhol Andy  americký malíř a filmový tvůrce, po krátké periodě abstraktního expresionismu se věnoval pop-artu, 

pouţíval fotografický materiál z mass-medií - portréty, reklamy, reportáţní snímky, jejichţ variacemi a řazením vedle sebe 

vytvářel parafrázi zmechanizovaného a dehumanizovaného světa (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

    

303   Warhol Andy   (1928-1987) 

"Campell's Condensed - The Alphabet Soup - Vegetatzian Vegetable Sup" ..........................................  6 000 Kč  
barevný sitotisk, nesignováno, na zadní straně značeno razítkem "Published by Sunday Morning," volný list, 89,4 x 58,5  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

304   Gudmundur Gudmundson - Eró   (1932-) 

"Orientální ţeny se stíhačkou" .....................................................................................................................................  7 800 Kč  
barevný sitotisk, signováno tuţkou, datováno 1981, číslováno 71/100, opatřeno slepotiskovým razítkem: "Edition Kerlikowsky - 

München - Paris," volný list, 65 x 50, výřez 58 x 46  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Gudmundur Gudmundson - Eró  slavný islandský postmoderní umělec, narozen na Islandu 

    

    

    

305   Malich Karel   (1924-) 

"Červený bod v modré linii" .......................................................................................................................................  19 000 Kč  
barevný sitotisk, signováno vzadu tuţkou, datováno 1968, číslováno 12/100, volný list, 59 x 42  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Malich Karel  sochař, malíř, narozen v Holicích, studoval výtvarnou výchovu na PedF v Praze a grafickou speciálku 

u profesora V. Svolinského na AVU, člen skupiny Hollar, UB a skupin Proměna a Křiţovatky, zastoupen ve sbírkách NG 

Praha, SNG Bratislava, MG Brno, Galerie hlavního města Prahy, Středočeské galerie v Praze, AJG Hluboká nad Vltavou, 

GVU Hradec Králové, GU v Karlových Varech, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, GVU Roudnice nad Labem, 

Východočeské galerie v Pardubicích, Muzea umění v Olomouci, Stedelijk Museum v Amsterodamu, Albright-Knox 

Gallery v Buffalu, Museum Folgwang v Essenu, Musée d'Art et d'Historie v Ţenevě, Muzeu Sztuki v Lodţi, McCrory 

Corporation v New Yorku, Centre Georges Pompidou v Paříţi, ve sbírce Medy Mládkové a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

    

306   Malich Karel   (1924-) 

"Kompozice barevných čtverců" ..............................................................................................................................  19 000 Kč  
barevný sitotisk, signováno vzadu tuţkou, datováno 1968, číslováno 68/69, volný list, galerijní hodnota, 59 x 42  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

307   Sýkora Zdeněk   (1920-) 

"Stromová struktura - Černá a bílá" ......................................................................................................................  36 000 Kč  
sítotisk na listu z umělé hmoty, vzadu autorský štítek se signaturou, datováno 1970, číslováno 21/100, edice Hoffmann Frankfurt, 

nerámováno, vysoká galerijní hodnota, 59 x 42,2  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
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Sýkora Zdeněk  malíř, grafik, sochař, pedagog, narozen v Lounech, studoval u C. Boudy, F. Kovárny, K. Lidického, 

M. Salcmanna a V. Denksteina na PedF UK v Praze, představitel avantgardního umění a konstruktivismu, průkopník 

počítačového umění, pracoval v cyklech, zabývá se bibliofiliemi, zakládající člen skupiny Křiţovatka, Nová skupina, UVU 

a Umělecké besedy, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze, mnoţství výstav (Slovník Chagall) 

    

    

    

308   Corneille - Guillaume Cornelis van Beverloo   (1922-2010) 

"Dva modré akty" ...............................................................................................................................................................  1 600 Kč  
sitotisk, nesignováno, druhá polovina minulého století, volný list, 64,5 x 45,5  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Corneille - Cuillaume Cornelis van Beverloo  studoval na Umělecké akademii v Amsterodamu, jeden ze zakladatelů 

hnutí Reflex v roce 1948 a v roce 1949 hnutí Cobra, vedle malířství se věnoval i psaní poezie, kterou publikoval v Cobra 

magazínu 

    

    

    

309   Knap Jan   (1949-) 

"Kdyţ máma předčítá" ....................................................................................................................................................  8 500 Kč  
akvatinta a lept, signováno tuţkou, datováno 1990, volný list, 42 x 54, výřez 20 x 29  

 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) 

    

    

    

310   Knap Jan   (1949-) 

"Malý houslista" ..................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
barevná akvatinta a lept, signováno tuţkou, datováno 1990, volný list, 42 x 53,5, výřez 19,7 x 29  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

311   Zorn    

"Dunaj s Bratislavským hradem" ...............................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, první třetina minulého století, nerámováno, pouze na blind rámu, 44 x 39  

 Bratislavský hrad vyhořel v roce 1811 do základů, až v letech 1953 - 1968 byl rekonstruován 
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