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Místo konání 

VÝSTAVNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI 

AAA s.r.o. Jílová 2, Brno 
 

Předaukční prohlídka v místě konání aukce 

 
ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  10 - 17  hod. 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 

Kontakt 

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

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

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418 

fax 224 325 307, galerie.aukce@seznam.cz 
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DRAŢEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

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

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

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

II.  Obecná ustanovení 

1.  Draţebník vydraţuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení 

identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-

stitucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu reţimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

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

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

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

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

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

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

ţitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu draţby.       

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

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

ţené věci nebo pokud nevydraţil ţádnou věc.  

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

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

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

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

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu draţitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci 

určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze 

v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či 

jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíţ. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umoţněna prohlídka věcí do aukce zařa-

zených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jaké-

koliv věci mezi návštěvníky. Po tutéţ dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-

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

zachycovat věci vystavované či vydraţované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni kaţdou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její 

číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána 

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

2.  Po vyvolání předmětu draţby mohou draţitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se povaţuje, zvedne-li 

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

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamţité draţební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 200,- Kč a méně neţ 1000,-Kč OBSAH 
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100,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 1000,- Kč a méně neţ 5000,-Kč 

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 
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grafika .............................................................   183, 184 

grafit ...........................................................................   20 

hlína pálená ............................   32 - 35, 66, 72, 116, 175 

kamenina ...........................................................   40, 180 

keramika .................................................   38, 76, 77, 114 

kombinace ................................................................   178 

kombinovaná technika .....   13, 14, 16, 37, 49, 51, 53, 99,  

 .......................... 151, 186, 192, 201, 202, 204, 207, 215,  

 ................................................... 217, 218, 243, 244, 252 

kov...................................................................   105 - 108 

kresba lavírovaná..............................................   245, 249 

kresba pastelkou .......................................................   212 

kresba tuţkou ...................................................   211, 216 

kvaš ..........................................................................   209 

lept .............................................   12, 100, 187, 190, 213 

linořez ......................................................................   194 

litografie ..................................   3, 15, 17, 143, 144, 147,  

 ........................................... 182, 185, 188, 189, 214, 255 

majolika ..................................................................   177 

malba na dřevě ............................................................   87 

malba na kameni .......................................................   112 

mosaz ..........................................................................   68 

mramor ........................................................................   23 

obecný kov .........................................................   63, 240 

olej na desce ..............................................................   139 

olej na dřevě ......................................................   193, 219 

olej na kartonu ...........   47, 58, 82, 86, 97, 152, 153, 155,  

 ......................................... 157 - 159, 220, 246, 251, 258, 

olej na lepence ............................................   46, 160, 208 

olej na plátně ..........   41 - 45, 54 - 56, 81, 83, 85, 88 - 91, 

 ..............  93, 95, 96, 98, 121 - 130, 132 - 134, 136 - 138, 

 ................  140, 148, 191, 195 - 198, 205, 241, 242, 247,  

 .................................................................... 249, 250, 260 

olej na překliţce ..................................................   50, 248 

olej na sololitu .................   52, 57, 92, 131, 142, 145, 146 

olej-tempera ..............................................................   203 

papír ...................................................................   25, 103 

pastel .........................................................................   206 

pastel-tempera ...........................................................   199 

pěna ...........................................................................   111 

porcelán ....................   21, 22, 27 - 30, 61, 62, 67, 69, 70,  

 ........................... 74, 75, 78, 79, 104, 109, 110, 164, 170,  

 .................................................. 171, 173, 174, 223 - 231 

serigrafie.............................................................   1, 2, 19 

sitotisk ...............................................................   7, 10, 11 

sklo ...............................   64, 65, 115, 117, 118, 163, 165,  

 .................................................... 166, 169, 172, 232, 233 

sklovina .......................................................................   39 

stříbro ..................................................................   71, 235 

stříbro, český granát ................................   234, 236 - 239 

suchá jehla...................................................   48, 181, 253 

tempera ...............................................   84, 149, 150, 154 

tisk.....................................................................   4 - 6, 18 

zlato .........................................................................   120 
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REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

 

barometr ..................................................................   119 

broţ ..........................................................................   240 

dalekohled ...............................................................   178 

dóza ..............................................   22, 27, 165, 166, 225 

dýmka .......................................................................   111 

dţbán ..........................................................................   40 

dţbánek ......................................................................   70 

figurka .....................................................................   102 

forma ........................................................................   107 

gobelín ......................................................................   94 

hodinky ...................................................................   120 

hodiny ........................................................................   23 

hračka ...................................................................   24, 26 

karafa ......................................................................   118 

karafa ..........................................................................   65 

korbel .......................................................................   180 

krabička ....................................................................   176 

křeslo ..........................................................................   36 

kříţek ........................................................................   108 

květináč ......................................................................   67 

lampa .......................................................................   161 

mísa ..........................................................   30, 115, 163 

miska ........................................................   229, 230, 233 

náušnice ..................................................................   239 

náušnice ....................................................................   238 

obal ..........................................................................   235 

plaketa ...............................................................   37, 106 

plastika ......................   31 - 35, 72, 75 - 77, 80, 101, 113,  

 .................................... 114, 116, 162, 164, 167, 172, 224 

pohlednice ...................................................................   25 

pokladnička ...............................................................   105 

popelník ....................................................................   171 

prsten.........................................................................   236 

příbor ..................................................................   71, 179 

přístroj .......................................................................   222 

přívěs .........................................................................   237 

rtěnka .........................................................................   63 

řetízek s přívěsem ....................................................   234 

sada sklenic ..............................................................   169 

souprava čajová ...................................................   79, 223 

souprava jídelní ...........................................................   78 

souprava kávová ........................................................   174 

svícen ..................................................   68, 109, 228, 231 

šálek s podšálkem .....................................................   104 

talíř .................................   38, 62, 74, 170, 173, 177, 227 

varium ........................................................   73, 103, 112 

váza ...........................   28, 29, 39, 61, 110, 117, 175, 226 

vázička ............................................   64, 66, 69, 168, 232 

ţardiniéra ...................................................................   21 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 

 

AICH ................................................................   30, 231 

Atelier Lacouriere Paris..............................................   16 

AV ..............................................................................   71 

AYNSLEY ...............................................................   230 

BERNDORF - KRUPP ...........................................   179 

CARLSBAD FINEST CHINA GLORIA ...............   104 

DUBÍ ......................................................................   223 

Edice Euroart - Domberger .......................................   12 

Erker Press St. Gallen..............................................   4 - 6 

EVERAY HIGH FREQUENCY ..............................   222 

Graphikkreis der Neuen Münchner Galerie ..............   15 

HEREND .................................................................   69 

Krieger ...................................................................   164 

LIEZEN ..................................................................   175 

LONGWY ..................................................................   38 

Made in Czechoslovakia ........................................   171 

MÍŠEŇ .....................................................................   228 

MOORE BROSS ........................................................   67 

N.G.F. .....................................................................   227 

NEAPOL .....................................................................   21 

NOVÁ ROLE ....................................................   173, 174 

PRIMA ALP. IMPORT .............................................   63 

REMONTOIR .........................................................   120 

Rheinische Gummi und Celluloid Fabrik ....................   26 

ROSENTHAL .......................................   78, 79, 225, 226 

ROW RATHENOW ..................................................   178 

ROYAL DOULTON ...................................................   74 

ROYAL DUX ...................................................   109, 110 

SCHUMANN ..........................................................   229 

SOMMER & MATSCHAK ......................................   170 

SV - DESNÁ ...............................................................   61 

TRESORIA .............................................................   105 

VÍDEŇ ....................................................................   224 

VILLEROY & BOCH.................................................   27 

VOLKSTEDT .............................................................   62 

WEDGWOOD ..........................................................   40 

WOLD ........................................................................   66 

ZAJÍC ......................................................................   236 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 1-20 

 

1   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Pocta Baudelairovi - Partitura pro hláskovou báseň" (1) .............................................................................  4 500 Kč  
serigrafie, signováno tuţkou, datováno 1972, vydané v edicí R v Norimberku 1972 nákladem 150 exemplářů, tiskl Domberger KG, 

Norimberk - mimořádně renomovaná tiskárna a vydavatelství grafiky v Německu, volný list, 44,9 x 32,8  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

2   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Pocta Baudelairovi - Partitura pro hláskovou báseň" (2) .............................................................................  4 500 Kč  
serigrafie, signováno tuţkou, datováno 1972, vydané v edicí R v Norimberku 1972 nákladem 150 exemplářů, tiskl Domberger KG, 

Norimberk - mimořádně renomovaná tiskárna a vydavatelství grafiky v Německu, volný list, 44,9 x 32,8  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

3   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Caroline de Riviera" .......................................................................................................................................................  7 000 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, datováno 1981, číslováno 190/250, volný list, 37 x 56  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

4   Urbásek Miloš   (1932-1988) 

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

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

Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

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

výtvorům české abstraktní geometrie šedesátých a sedmdesátých let minulého století 
    

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

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

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

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

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

    

    

5   Urbásek Miloš   (1932-1988) 

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

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

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

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

výtvorům české abstraktní geometrie šedesátých a sedmdesátých let minulého století 

    

    

6   Urbásek Miloš   (1932-1988) 

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

Erker, volný list, 76 x 56  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

7   Corneille - Guillaume Cornelis van Beverloo   (1922-2010) 

"Dva modré akty" ...............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sitotisk, nesignováno, druhá polovina minulého století, volný list, 64,5 x 45,5  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    

Corneille - Guillaume 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 

    

    

8   Knap Jan   (1949-) 

"Kdyţ máma předčítá" ....................................................................................................................................................  8 000 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 
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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) 

    

    

9   Knap Jan   (1949-) 

"Malý houslista" ..................................................................................................................................................................  8 000 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 

    

    

10   Dokoupil Jiří Georg   (1954-) 

"Zmrzlinový pohár" ..........................................................................................................................................................  9 000 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) 

    

    

11   Piene Otto   (1928-) 

"Red Morning" ....................................................................................................................................................................  6 300 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 

    

    

12   Hrdlička Alfréd   (1938-2009) 

"Melancholie" .......................................................................................................................................................................  3 300 Kč  
lept, signováno autorovým razítkem, dále opatřeno slepotiskovým razítkem Edice Euroart - Domberger, osmdesátá - devadesátá léta 

minulého století (?), volný list, 33 x 49  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    

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

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

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

Albertina (Wikipedia) 

    

    

13   Anderle Jiří   (1936-) 

"Z cyklu Malé fragmenty" ...........................................................................................................................................  11 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno 33/70, konec minulého století, volný list, 48 x 64,5  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    

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

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

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the SCA, Deník 30.10.2006) 

    

    

14   Anderle Jiří   (1936-) 

"Z cyklu Malé fragmenty" ...........................................................................................................................................  11 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno 27/70, konec minulého století, volný list, 48 x 64  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

15   Brunovský Albín   (1935-1997) 

Z cyklu "Schliemannovy vykopávky v Hisarliku I a II" ................................................................................  19 000 Kč  
dvě litografie, signovány tuţkou, datovány 1966, číslováno 49/100 a 100/36, obě značeny slepotiskovým razítkem Graphikkreis der 

Neuen Münchner Galerie Dr. Hiepe & Co G.M.B.H., 24,5 x 30,5 (73 x 58,5) 24,5 x 28,5 (73,5 x 58,5)  

 Pochází z velmi hodnotné soukromé sbírky moderního umění. Cena za oba kusy 
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Henri Schliemann hledal bájnou Tróju podle Homérova eposu Íliada. Objevil ji pod nánosy v patnáct metrů vysokém pahorku 

Hisarlik v Anatolii v Turecku. Splnil si tak svůj dětský sen. Předtím však proţil ţivot plný dobrodruţství, usilovné práce a studia, 

ovládal mnoho jazyků slovem i písmem. Nashromáţdil bohatství, díky němuţ mohl archeologické průzkumy financovat z vlastních 

zdrojů 
    

Brunovský Albín  malíř, grafik, ilustrátor, studia na střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě a na vysoké škole 

výtvarného umění u prof. Hloţníka, ilustroval více neţ 100 knih, navrhoval bankovky, maloval rozměrná plátna, řada 

výstav doma i v zahraničí, zastoupen mimo jiné v Národní Galerii Praha, Art Institut of Chicago, Albertinum Vídeň, 

laureát grafických bienále v Brně, Banské Bystrici, Malborku, Krakově, Lipsku, Varně a dalších místech, významný 

slovenský malíř a grafik (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

16   Haass Terry   (1923-) 

"Fluide Astral" .....................................................................................................................................................................  5 600 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno E.A., opatřeno slepotiskovým razítkem Atelier Lacouriere Paris, volný list, 

32,5 x 59, list 57 x 77  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    

Haass Terry  grafička, malířka, sochařka, ţije a pracuje v Paříţi, narozena v Českém Těšíně, před druhou světovou válkou 

opustila s rodinou Československo, po vypuknutí války i Paříţ, studovala v New Yorku na Art's League, tvořila v Ateliéru 

17 pod vedením rytce S.W. Haytera, v roce 1951 se vrátila do Paříţe, jako stipendistka Fulbrightovy nadace studovala 

v grafickém ateliéru Lacouriere, kde se setkávala s umělci zvučných jmen Pablo Picasso, Joan Miró, André Masson 

a dalšími, studovala také a věnovala se archeologii Blízkého východu, od sedmdesátých let se věnuje tvorbě komorní 

plastiky z oceli a plexiskla, inspiraci nacházela mimo jiné v hudbě Leoše Janáčka či v díle Alberta Einsteina, vystavovala 

v předních světových galeriích ve Francii, Itálii, Německu, Spojených státech atd., získala četná ocenění, zastoupena 

v mnoha významných světových sbírkách, např. Museum of Modern Art, New York; Guggenheim Museum, New York; 

Museum of Art, San Francisco; Smithsonian Institute, Washnigton, DC; Kunstmuseum Basel, Basilej; Musée d’Art 

Moderne de la Vile Paris, Paříţ; Victoria and Albert Museum, Londýn atd., 2004 vystavovala v galerii AULA na fakultě 

výtvarných umění VUT v Brně, 2005 v Domě umění města Brna, 2006 v Olomouci, 2008 v Plzni  

(Katalog výstavy Terry Haass: Světlo - čas - prostor retrospektivní výstava v olomouckém Domě umění 16.3 - 14.5.2006, 

archiv.respectandtolerance.com/ceny-a-souteze/cz, www.galerie-plzen.cz, Týdeník televize "S Paříţí pod okny" - 

www.televize.cz) 

    

    

17   Dalí Salvador   (1904-1989) 

"Antonius a Kleopatra z cyklu Milenci" ...............................................................................................................  14 000 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 6122/125, toto dílo je z roku 1979, (Soupis Michler - Löpsinger II - 1568) 

volný list 75 x 55  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    

Dalí Salvador  španělský malíř a kreslíř, 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) 

    

    

18   Kolář Jiří   (1914-2002) (viz také poloţky 1,2, 3 tohoto katalogu) 

"Diskobolos" ..........................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
sitotisk, signováno tuţkou, číslováno E.A. V/X, volný list, 80 x 60  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

19   Hajek Otto Herbert   (1927-2005) 

"Barevná geometrická kompozice" ............................................................................................................................  7 000 Kč  
barevná serigrafie, signováno tuţkou, datováno 76-92/2, číslováno 71/100, volný list, 60 x 80  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    

Hajek Otto Herbert  malíř, sochař, výtvarný teoretik, narozen v Nové Huti u Prachatic, studoval sochařství na Státní 

akademii výtvarných umění ve Stuttgartu, zastoupen ve čtyřiceti světových galeriích, realizoval řadu monumentálních 

plastik a objektů a více neţ 120 výstav (Slovník Chagall) 

    

    

20   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 dalších galeriích doma i v zahraničí, mnoţství výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

OBSAH 



 
KATALOG 75. AUKCE – BRNO – 23. 10. 2011 

 

 

_ 12 _    

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 21-40 

 

21  Ţardiniéra s oválnou patkou na obdélníkovém soklu ..................................................................................  4 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, bohatě zlacený, povrch dále zdobený plastickými girlandami, úchopy ve tvaru ţenských polopostav, 

značeno modrou značkou pod polevou, NEAPOL, 19. století, neznatelný oklep při spodním okraji podstavce 

výška 31,5cm, délka 42cm  

    

    

22  Dóza na bonbony ve tvaru dítěte v peřince a postýlce ................................................................................  4 700 Kč  
porcelán barevně glazovaný a ručně domalovávaný, neznačeno, 19. století, výška 10cm, délka 21cm  

    

    

23  Hodiny krbové s francouzským strojem v mramorové schráně ..........................................................  12 000 Kč  
lemováno mosaznými páskami s jednoduchým geometrickým motivem, mosazný ciferník zdoben modrými římskými číslicemi 

na porcelánových čočkách, vzadu jméno firmy Franz Hiess & Söhne Wien, 19. století, dvě číslice schází, přetaţené, klíč nepřiloţen, 

výška 37cm, délka 22cm, hloubka 12,5 cm  

    

    

24   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

Dětské hrací kostky v papírové krabici ........................................................................................................................  750 Kč  
dřevěné s polepy dle obrázků malířky Marie Fischerové-Kvěchové na motivy z pohádky "O Budulínkovi," přelom padesátých 

a šedesátých let minulého století, původní krabice, 17 x 20,5 x 4, kostka 3,8 x 3,8 x 3,8  
    

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) 

    

    

25  Pohlednice "Herec Karel Höger s cigaretou" ....................................................................................................  900 Kč  
s vlastnoručním věnováním herce a s datací 1942, pohlednice vznikla v ateliéru Minařík Brno, 13,5 x 8,8  

    

    

26  Panenka ............................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
celuloid, v týle značeno ţelvou v kosočtverci - firma Rheinische Gummi und Celluloid Fabrik Co Germany, čtyřicátá léta minulého 

století, nepůvodní obleček, výška 29cm  

    

    

27  Dóza obdélníkového tvaru ..........................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený jemným zlacením s jednoduchým geometrickým dekorem, značeno VILLEROY & BOCH 

Dresden, oklep na hraně a při spodní straně víka, výška 5cm, délka 23,5cm  

    

    

28  Váza s vyobrazením asijské ţánrové scény ......................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán barevně glazovaný v odstínech hnědé barvy, zdobený barevným tištěným dekorem s průvodem dam na říčním mole 

a stylizovanými rostlinnými motivy, ručně domalovaná zlatá linka, Asie, kolem poloviny minulého století, výška 39,7cm  

 Výjev zahrnuje slunečník a nosítka v průvodu, převozníka a kachny na vodě 

    

    

29   Váza s vyobrazením scenérie u vody a siluetou hor ....................................................................................  1 200 Kč  
porcelán barevně glazovaný, laděno do zelených tónů, zdobeno tištěným dekorem cizokrajných ptáků pod převislým stromem, 

ručně domalováno zlatou linkou, značeno tištěnou značkou, Čína, kolem poloviny minulého století, výška 35cm  

    

    

30   Mísa oválná se širokým ţebrovaným okrajem .................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po vlnitém obvodu hnědá linka stylizovaná do rostlinných výhonků, značeno vtlačovanou značkou AICH - 

Doubí u Karlových Varů, přelom 19. a 20. století, krásný uţitkový i dekorační předmět, výška 5cm, délka 37cm  

    

    

31   Urban Vladislav   (1937-) 

Plastika "Torzo ţeny" .......................................................................................................................................................  5 000 Kč  
bronz, podstavec rovněţ bronz, signováno na spodní straně podstavce monogramem UV, datováno 1975/3, výška 13cm  
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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) 

    

    

32   Plastika "Klečí dívka s hlavou v dlaních" ..........................................................................................................  900 Kč  
hlína pálená, hnědě patinovaná, nesignováno, neznačeno, přelom šedesátých a sedmdesátých let minulého století, výška 34cm  

    

    

33   Širůček Antonín   (1913-1977) 

Nástěnný reliéf "Ukřiţování - výjev z Golgoty" ...................................................................................................  5 000 Kč  
hlína pálená, nesignováno, barevně glazovaná, druhá polovina minulého století, 35 x 35,5  
    

Širůček Antonín  sochař, malíř, narozen v Trávníku u Letovic, studoval u profesorů Vokála a Znoje na Státní škole 

keramické v Praze a u profesora B. Kafky na AVU v Praze, vytvářel keramické glazované plastiky, portréty a ţenské akty, 

zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna a MG v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

34   Schwarz Josef Václav   (1908-1988) 

Plastika "Dívka s lyrou" ..................................................................................................................................................  1 500 Kč  
hlína pálená, signováno na podstavci, kolem poloviny minulého století, výška 34,5cm  
    

Schwarz Josef Václav  sochař, narozen v Českých Budějovicích, studoval na Sochařsko kamenické škole v Hořicích, 

na AVU v Praze u profesora B. Kafky, věnoval se figurální sochařské tvorbě, portrétu a portrétnímu reliéfu, vytvořil 

několik pamětních desek významných osobností, vystavoval jiţ na II. zlínském saloně v roce 1937, zastoupen v Národní 

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

    

    

35   Zouhar Karel   (1920-1989) 

Plastika "Stojící muţský akt" ...........................................................................................................................................  900 Kč  
hlína pálená neglazovaná, signováno na podstavci, datováno 1960, výška 42cm  
    

Zouhar Karel  sochař, narozen ve Ţdánicích, studoval na UMPRUM v Praze a u profesora K. Pokorného na AVU tamtéţ, 

soustředil se na portrétní tvorbu, patří k pokračovatelům realistické tradice českého sochařství, asistent Vincence 

Makovského, spolupracovník Ing. Arch. Miroslava Mendla (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

36  Křeslo ................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
dřevo tmavé vyřezávané, květinový potah, konec 19. století, výška 93cm  

    

    

37   Suchý Vladimír   (1923-1998) 

"Nástěnná plaketa - Sv. Václav" ...............................................................................................................................  12 000 Kč  
kombinovaná technika - papirmasche, barevná sklíčka, olej na sololitové desce, signováno vpravo dole, datováno 1970, 44 x 23  
    

Suchý Vladimír  malíř, narozen v Praze, studia na Akademii u profesora Vlastimila Rady, významný figuralista, 

portrétoval Zrzavého, Salvátora Dalího, Picassa, Miróa atd., v osmdesátých letech maloval obrazy s tématem rodiny, ale 

také ţeny jako symboly krásy a rodiny, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, GHMP, ASJG Hluboká, jen výčet 

literatury o tomto umělci zabírá víc neţ polovinu celostránkového sloupce ve Slovníku Chagall 

    

    

38   Talíř závěsný .................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
pórovina bíle glazovaná, zdobeno barevným motivem s postavou Napoleona na bitevním poli, na okraji napoleonská symbolika, 

značeno zelenou tištěnou značkou LONGWY, Made in France, první polovina minulého století, průměr 26cm  
    

Longwy - město proslulé výrobou glazované keramiky, leţí poblíţ hranic s Lucemburskem, v roce 2008 bylo dáno 

na seznam UNESKO jako součást historické soustavy opevnění Vauban (viz Fortifications of Vauban, článek PDF: 

vrchotova_sebastien_le_prestre  ) 

    

    

39  Váza na čtyřech noţkách s víkem .........................................................................................................................  1 000 Kč  
opaktní zelená sklovina, tělo vázy je zploštělé, na čelní straně zdobené malbou barevnými opaktními emaily s motivem motýla, 

květů a bobulí, noţky a okraje matně zlacené, Anglie, šedesátá - sedmdesátá léta 19. století, jedna noţka lepená, výška 29,5cm  

    

    

40  Dţbán s loveckým výjevem ......................................................................................................................................  2 000 Kč  
kamenina krémově glazovaná, zdobená plastickým dekorem lovců, koní a psů, ouško ve tvaru loveckého psa, značeno vtlačovanou 

značkou WEDGWOOD, černě tištěnou značkou WEDGWOOD / DYE KEN JOHN PEEL / BARLASTON ENGLAND a dalšími 

znaky a čísly, kolem roku 1880, výška 17cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 41-60 

 

 

41   Kubíček Jánuš   (1921-1993) 

"Město - Mikulov" ...........................................................................................................................................................  75 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1948, krásná práce, svou velikostí a kvalitou vysoce reprezentativní, 

vysoká galerijní hodnota, umělecký náročný rám, 62,5 x 76 (77 x 91)  
    

Kubíček Jánuš  malíř a grafik, narozen v Nových Hradech u Vysokého Mýta, studia na škole uměleckých řemesel v Brně, 

dále soukromě u svého otce sochaře Josefa Kubíčka a Jana Trampoty, člen skupin Brno 57, Blok výtvarných umělců země 

Moravskoslezské, dlouhý výčet výstav (Slovník Chagall, Lexicon) 

    

    

42   Hlaváček Rudolf   (1878-) 

"Ukřiţovaný" .....................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1908, na destičce ve vrcholu kříţe mezi přibitými dlaněmi latinský text "Hic Est Rex 

Judaeorum," PŘILOŢENO VÝVOZNÍ POVOLENÍ, 133,5 x 98 (148,5 x 113)  
    

Hlaváček Rudolf  narozen v Praze, malíř krajin a podobizen v Praze (Toman) 

    

    

43   Suchý Vladimír   (1923-1998) 

"Sedící dívčí akt" ..............................................................................................................................................................  17 000 Kč  
olej na plátně, signováno, přelom sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, 119,5 x 80 (122 x 82)  
    

Suchý Vladimír  malíř, narozen v Praze, studia na Akademii u profesora Vlastimila Rady, významný figuralista, 

portrétoval Zrzavého, Salvátora Dalího, Picassa, Miróa atd., v osmdesátých letech maloval obrazy s tématem rodiny, ale 

také ţeny jako symboly krásy a rodiny, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, GHMP, ASJG Hluboká, jen výčet 

literatury o tomto umělci zabírá víc neţ polovinu celostránkového sloupce ve Slovníku Chagall 

    

    

44   Suchý Vladimír   (1923-1998) 

"Sedící dívčí akt s kyticí růţových květů ve váze" ............................................................................................  18 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1962, 99 x 86 (103 x 89)  

    

    

45   Suchý Vladimír   (1923-1998) 

"Kytice slunečnic ve váze" ...........................................................................................................................................  11 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1968, 98,5 x 69 (122,5 x 92,5)  

    

    

46   Salaba Jiří   (1947-) 

"Hlava Pierota" ...................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datace nečitelná 1987 (?), 38 x 38 (75,5 x 65,5)  
    

Salaba Jiří  malíř, narozen v Semilech, studoval na SPŠ v Jičíně a u profesora Jiroudka na AVU v Praze, věnuje se 

krajinomalbě a figurálním kompozicím, jeho malbu charakterizuje tvarové zjednodušení, které často přechází 

aţ k pouhému náznaku (Slovník Chagall) 

    

    

47   Nikl František   (1935-2005) 

"Dívčí portrét" .....................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1975, malba na několika místech poškozená, nutno restaurovat, 28,3 x 21,4 (34,5 x 27,5)  
    

Nikl František  malíř, grafik, pedagog, narozen ve Vracově u Hodonína, studoval malbu u profesora M. Holého na AVU 

v Praze, 1967-1981 vedl obor propagační grafiky na SUPŠ v Uherském Hradišti, od 1981 pedagogicky působí 

na detašované katedře tvarování strojů a nástrojů VŠUP ve Zlíně, od 1990 docent, věnuje se volné malířské a grafické 

tvorbě, patří k tvůrcům českého výtvarného lyrismu, řada výstav, 31. března 2005 obdrţel „Cenu města Zlína“  

(Slovník Chagall, www.zlin.eu) 

    

    

48   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Hlava dívky" .......................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
barevná suchá jehla, signováno tuţkou, druhá polovina minulého století, 30,5 x 22,5 (42 x 32)  
    

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 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) 

    OBSAH 
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49   Plocek Vilém   (1905-2001) 

"Loďka" ..................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1988, paspartováno, 39,5 x 29 (57,7 x 45,7)  
    

Plocek Vilém  malíř, grafik, narozen v Brandýse nad Labem, studia u Bendy a Tichého, člen SVU Mánes, zastoupen 

v řadě galerií včetně Národní galerie Praha, kolem padesáti výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

50   Veris - Zamazal Jaroslav   (1900-1983) 

"Ruiny na útesu s cypřiši" ...........................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na překliţce, signováno, první polovina minulého století, 36 x 42 (52,5 x 59)  
    

Veris - Zamazal Jaroslav  malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, narozen ve Vsetíně, ţák praţské akademie 

u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříţi, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříţi, často maloval 

v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ARTDEKA, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších 

evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře (mimořádně dlouhý výčet jeho prací 

a výstav v Tomanovi, slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web "Valašské Athény") 

    

    

51   Zhouf Martin   (1962-) 

"Tajemství v trávě" ............................................................................................................................................................  4 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1989, 45 x 35,5 (50 x 40,5)  
    

Zhouf Martin  grafik, malíř, ilustrátor, pedagog, narozen v Chomutově, studoval učitelství se zaměřením na výtvarnou 

výchovu na PedF UJEP v Ústí nad Labem, ilustroval, či graficky upravil více neţ 250 knih pro různá nakladatelství, 

zabývá se časopiseckou ilustrací, věnuje se grafické a výtvarné úpravě hudebních nosičů, maluje obrazy s ekologickou,  

abstraktní i konkrétní sci-fi tematikou (Slovník Chagall) 

    

    

52   Kupka Karel   (1932-) 

"Kytice pivoněk" .................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1997, vzadu autorský štítek, 50 x 70 (58 x 78)  
    

Kupka Karel  malíř, pedagog, narozen v Postupicích, studoval výtvarnou výchovu na PedF UK v Praze a u C. Boudy a K. 

Lidického na FF UK, věnuje se kresbě i malbě, malíř kytic (Slovník Chagall) 

    

    

53   Stibůrek Antonín   (1942-) 

"Sedící ţenský akt" .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1961, 42 x 30 (60 x 45,5)  
    

Stibůrek Antonín  malíř, sochař, grafik, narozen v Krhanicích nad Sázavou, studoval na SUPŠ keramické v Bechyni 

a u profesorů Sychry a Paderlíka figurální monumentální malbu na AVU v Praze, věnuje se komorní i monumentální 

malbě, keramice a výtvarné tvorbě ve spolupráci s architekty (Slovník Chagall) 

    

    

54   Řepka Jan   (1924-) 

"Stojící dívčí akt zezadu" ................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1957, 60,5 x 51 (74 x 64)  
    

Řepka Jan  malíř, pedagog, narozen v Praze, studoval malbu u profesorů M. Holého a K. Součka na AVU v Praze, 

pedagogicky působil na Lidové škole umění v Praze, věnuje se volné malířské tvorbě a restaurátorské práci  

(Slovník Chagall) 

    

    

55   Bochořáková - Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"Zátiší s růţí ve váze a zeleninou" ...............................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, padesátá léta minulého století, 67 x 47 (77 x 57,5)  
    

Bochořáková - Dittrichová Helena  malířka, grafička, studovala na AVU v Praze v grafické speciálce A. Brömse a jako 

stipendistka francouzskou grafiku v Paříţi, byla členkou KVU Aleš v Brně, Kruhu výtvarných umělkyň, Nezávislých 

umělců v Paříţi, od roku 1924 vystavovala kaţdoročně v salonu Nezávislých (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

56   Knechtlová Bibiana   (1946-) 

"Baletky" ................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1971, vzadu autorský štítek s razítkem Českého fondu výtvarných umění, 74 x 36 (91 x 53,5) 
    

Knechtlová Bibiana  malířka, narozena v Praze, studovala u K. Součka na AVU v Praze, věnuje se výhradně volné malbě 

a tematicky dvěma okruhům - květinová a ovocná zátiší a figurální výjevy z baletního prostředí (Slovník Chagall) 
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57   Moravec Alois   (1899-1987) 

"Kladruby" .........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1969, vzadu uvedeny autorovou rukou informace o obraze, dále autorský štítek s razítkem 

fondu výtvarných umění, 29,5 x 86 (43 x 100)  
    

Moravec Alois  skvělý malíř a grafik, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na praţské akademii v grafické 

speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, více neţ padesát výstav, medaile na světové 

výstavě v Paříţi 1937, zaslouţilý umělec, výroční cena AKADEMIE VĚD, velká řada výstav, jen literatura o tomto 

významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

58   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Práce na zelném poli" .....................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 38 x 53 (50 x 65)  
    

Duša Ferdiš  významný grafik, malíř, keramik a ilustrátor, narozen ve Frýdlantu, zaloţil a vedl Jaroňkovy keramické dílny 

v Roţnově, studoval kresbu v Německu, člen Hollaru, řada výstav, výstavy doslova po celém světě - ve Vídni, Benátkách, 

Moskvě, Leningradě, New Yorku, Varšavě, vystavoval s Uměleckou besedou, Hollarem, v Topičově saloně, zastoupen 

ve sbírkách Národní galerie Praha, Národního muzea Praha, Slovenské národní galerie v Bratislavě, jeho práce jsou 

ve Varšavě, Švýcarsku, Moskvě, ve Frýdlantu nad Ostravicí samostatná galerie věnovaná tvorbě tohoto umělce  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

59   Milén Eduard   (1891-1976) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
akvarel, signováno tuţkou, druhá polovina minulého století, 54 x 44 (74,5 x 62)  
    

Milén Eduard  malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně, 

studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského, 

člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích, vynikající umělec 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

60   Řehořek František   (1890-1982) 

"Strejci" ...............................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
akvarel, kvaš, signováno tuţkou, padesátá léta minulého století, 54,5 x 64,5 (73 x 83)  
    

Řehořek František  malíř, rodák z Boskovic, studoval v malířské speciálce profesora H. Schwaigera, zaměřoval se 

na figurální malbu (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 61-80 

 

61  Váza .......................................................................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán bíle glazovaný, ručně malovaný dekorem podle lidových vzorů, značeno tištěným SD Czechoslovakia v oválu a modře 

psaným SV - Desná J. Schnabel & Sohn, malírna porcelánu Semily Vladimír Strádal, dvacátá léta minulého století, výška 24cm  

    

    

62   Schneider J.    

Talíř s květy, ptáčkem a hmyzem podle japonského dřevořezu ........................................................................  700 Kč  
porcelán bíle glazovaný, po obvodu zdobeno červenými spirálkami a stylizovanými květy v bílých polích, značeno tištěnou modrou 

značkou VOLKSTEDT - RUDOLSTADT, signováno malířem, číslo 13, první polovina minulého století, průměr 27,5cm  

 Dole německý rukopisný text "Azaleenblüten mit Vogel und Insekten nach japanischen Holzschnitten"  

    

    

     

63  Schránka na rtěnku ........................................................................................................................................................  150 Kč  
obecný kov po obvodu plasticky zdobený figurálním motivem pouličních muzikantů, značeno PRIMA ALP. IMPORT, první 

polovina minulého století, průměr válečku 3cm, délka 7,4cm  
    

    

    

64 Vázička s mosaznou mříţkou přes hrdlo ...............................................................................................................  300 Kč  
sklo melírované oranţové a černé, široké prohýbané tělo, nízká patka, Čechy, první polovina minulého století, výška 9cm  

    

    

65 Karafa se zátkou ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo hutní lahvově zelené, po obvodu plasticky zdobené kovovou aplikací ve tvaru vinné révy, stejný motiv se opakuje i na kovové 

zátce, hrdlo v kovové montáţi, přelom 19. a 20. století, výška 25,5cm  
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66  Vázička.................................................................................................................................................................................  200 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, přeaţují odstíny tyrkysové, modré, šedé, značeno vtlačovaně WOLD, HAND-THROWN, 

HUTTON - HOLE N. YORKSHIRE, Anglie, druhá polovina minulého století, výška 15cm  

    

    

67  Dva čtyřboké květináčky na noţkách ....................................................................................................................  400 Kč  
tenkostěnný porcelán, těla tvarovaná rokokovými motivy, prořezávané okraje, glazura v odstínu slonové kosti, dekor zlacením 

a malbou růţiček, oba značeny tištěnou hnědou značkou MOORE BROS a čísly, vlasové praskliny, na jednom poškození při okraji , 

jeden z nich dále značen hnědou tištěnou značkou ENGLAND, druhý vtlačovaným MOORE a zelenou tištěnou značkou MOORE 

ENGLAND, 19. století, výška 9,5cm  

 MOORE BROS ENGLAND 

jde o porcelánku, která v Anglii vyráběla dekorativní porcelán a porcelán ke stolování v letech 1872 -1905, v tomto roce prodali 

všechny formy a návrhy a rovněţ firmu, od roku 1905 -1915 pak pokračoval pouze Bernard Moore pod svým jménem, předtím 

v letech 1859 -1870/72 vyráběli jako Samuel Moore and Son.  

Pozn.: Bros se pouţívá jako zkratka pro brothers – bratři Bernard Moore a mladší Samuel Vincent Moore 

Více na http://www.thepotteries.org/people/moore.ht 

    

    

68  Svícny párové ....................................................................................................................................................................  200 Kč  
mosaz ve tvaru korintských sloupů, druhá polovina 19. století, výška 23,9cm  

    

    

69  Vázičky párové .................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený ruční barevnou malbou lístků jetele a úponků, při okrajích zlacením, značeno modrou tištěnou 

značkou HEREND HUNGARY / HANDPAINTED, první polovina minulého století, výška 17,3cm  

    

    

70  Dţbánek s víčkem ............................................................................................................................................................  180 Kč  
porcelán bíle glazovaný ve tvaru ptáčka, zdobený modrou malbou, značeno černou tištěnou značkou, Anglie, kolem poloviny 

minulého století, drobný oklep při okraji, výška 12cm  

    

    

71  Sada dezertních příborů šestiosobní ...................................................................................................................  2 000 Kč  
stříbrná dutá rukojeť, značeno platnou rakouskouherskou puncovní značkou AV, přepuncováno trojúhelníkem s trojvrším 

a dvouramenným kříţem, značkou platnou od roku 1929, čepele a vidlice pozlacená ocel, původní etue, vše dobře zachováno, 

ryzost stříbra 800, hmotnost 281,93g btto, délka noţů 17,5cm, vidliček 15,6cm  

    

    

72   Štursa    

Plastika "Klečící dívka" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
hlína pálená glazovaná, signováno, první polovina minulého století, poškozeno, výška 28cm  

    

    

73  Tabulka závěsná "Palais de L'electricite - Exposition Univ LR de Paris 1900" ................................  150 Kč  
biskvit dvoubarevný, bílý na modrém, zdobený plastickým motivem budovy s vodotryskem, počátek minulého století, 7,5 x 17,2  

Palais de L'electricite se nachází naproti Eiffelově věţi na opačném konci parku Champ de Mars. Palác byl postaven pro světovou 

výstavu v Paříţi 1900 (Eiffelovka pro světovou výstavu 1889) 

    

    

74  Talíř ke 100. výročí vítězství John Balla na golfovém turnaji ve Skotsku 1890-1990 .....................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený modrým tiskem golfisty při hře, námět dle Lyngarda 1992, talíř pochází z kolekce "Svět golfu" 

dle Lyngarda Simpsona ve speciální edici 150 souprav, značeno modrou tištěnou značkou ROYAL DOULTON, made in England, , 

datováno 1995, původní etue, průměr 30,5cm  

    

    

75   Plastika "Ţena v rokokovém oblečení" ............................................................................................................  2 000 Kč  
porcelán barevně glazovaný zdobený ruční malbou a zlacením, značeno zelenou tištěnou značkou a vtlačovanými čísly 152 16, 

čtyřicátá léta minulého století, výška 26,5cm  

    

    

76  Plastika "Ţena s nádobami na vodu" ....................................................................................................................  500 Kč  
keramika barevně glazovaná, Anglie, kolem poloviny minulého století, výška 21cm  

 Párová k následující poloţce č. 77 

    

    

77  Plastika "Muţ s vysokou čapkou a nádobami na vodu" ...............................................................................  500 Kč  
keramika barevně glazovaná, Anglie, kolem poloviny minulého století, výška 22cm  

 Párová k předcházející poloţce č. 76 

    

    
OBSAH 
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78   Jídelní souprava šesti osobní ....................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený tištěným stylizovaným motivem lístků ţluto - zeleno -oranţově - šedé barvy, značeno tištěnou 

značkou ROSENTHAL SELB Bavaria, druhá polovina minulého století, v sestavě: 6 mělkých talířů průměr 24,5cm, 6 hlubokých 

průměr 22,6cm, 6 malých průměr 19cm, 6 dezertních průměr 15cm, oválný tác 24,7 x 34  

    

    

79  Čajová souprava šesti osobní .....................................................................................................................................  800 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený tištěným stylizovaným motivem lístků ţluto - zeleno -oranţově - šedé barvy, značeno tištěnou 

značkou ROSENTHAL SELB Bavaria, druhá polovina minulého století, v sestavě: konvice výška 20cm, 6 šálků výška 6,8cm, 

6 podšálků průměr 16cm  

    

    

80   Metzner Franz   (1870-1919) 

Plastika "Rytíř na koni - Bamberský jezdec" ...................................................................................................  150 000 Kč  
velký mistrovský galerijní bronz, signováno, kolem roku 1910, srovnatelný bronz byl prodán 28.10.2008 v Londýně u Christie's 

za 32.437 eur, mimořádná nabídka, výška 66cm, šířka 50cm, hloubka 25cm, hmotnost odhadem cca 50kg  
    

Metzner Franz  sochař, narozen ve Všerubech, zemřel v Berlíně, zprvu dělal kameníka v Praze, Plzni a Berlíně, pak byl 

modelérem továrny na porcelán v Berlíně, v letech 1903-1907 byl profesorem na umělecké průmyslové škole ve Vídni, 

od roku 1907 opět činný v Berlíně, řada realizací, jde o velmi ceněného sochaře (Toman) 

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 81-100 

 

81   Choděra L.    

"Mezi stromy" ......................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, datováno 1913, 76 x 64 (90 x 77,5)  

    

    

82   Chramosta Cyril   (1908-1990) 

"Podvečer na blatech" ...................................................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1989, z cyklu "Jiţní Čechy rybníky a rybáři", vzadu štítek Díla a autorovou rukou informace 

o obraze, 59 x 119,5 (72 x 132)  
    

Chramosta Cyril  malíř, grafik, narozen v Husinci u Prachatic, studoval UMPRUM V Praze a soukromě u Oldřicha 

Blaţíčka, podnikal časté studijní cesty, věnoval se krajinářství, ilustroval Domácí herbář léčivých rostlin, účastnil se 

Zlínských salónů, samostatná výstava v Bruselu, Národní umělec, zastoupen v Národní galerii Praha a v dalších galeriích, 

řada výstav u nás i ve světě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

83   Nemastil Zdeněk   (1879-1942) 

"Krajina pod horami s borovicemi" ...........................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, nerámováno, 76 x 98,5  
    

Nemastil Zdeněk  malíř a krajinář v Praze, studoval u Vacátka a Šetelíka, nejčastěji maloval motivy z Volyně, kde 

na podzim 1923 uspořádal svou soubornou výstavu (Toman) 

    

    

84   Číla Otakar   (1894-1973) 

"Zátiší s houskami a jablky" ..........................................................................................................................................  9 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 43 x 34 (53 x 44,6)  
    

Číla Otakar  narozen v Nové Pace, studoval na Akademii v Praze, studia dokončil v roce 1919 po návratu z 1. světové 

války, vytvořil návrh na poštovní známky ČS legií v Rusku a na bankovky Kolčakovy vlády na Sibiři (Toman) 

    

    

85   Liebsch J.    

"Pohled na Karlštejn" ......................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1926, 45,5 x 60 (64,5 x 80)  

    

    

86   Hérink F. Hanuš   (1889-1958) 

"Letní den" ............................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1939, 49 x 66 (64 x 80)  
    

Hérink F. 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) 
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87   nesignováno    

"Krysař" .................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
malba na dřevě, druhá polovina 19. století, 31,7 x 56,3 (37,5 x 62,5)  
    

    

88   Skramlík Jan Rytíř   (1860-1936) 

"Ţal" ......................................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno, konec 19. století, 46,5 x 56 (64 x 73)  
    

Skramlík Jan Rytíř  malíř, narozen v Praze, studia v Mnichově, Paříţi, později u prof. Broţíka v Praze, vynikající malíř 

přelomu století, velký počet výstav a zastoupení v evropských galeriích (Toman) 
    

    

89   Lichtágová Vlasta   (1921-) 

"Slezy v bílém dţbánku" ..................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu autorský štítek, 73 x 56 (88,8 x 72)  
    

Lichtágová Vlasta  keramička, malířka, průmyslová výtvarnice, rodačka z Plzně, působila v Brně, studovala u Süssera 

a Dillingera, věnovala se tvorbě sklářských výrobků, později malbě zátiší a krajiny, na našem trhu jsou občas v nabídce její 

sklářské práce realizované ve sklárně v Škrdlovicích (Slovník Chagall, Informační systém abART) 
    

    

90   Forbes Donald   (1947-) 

"Genesis" ................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, nesignováno, datováno 1974, vzadu autorský štítek, 89,4 x 107,3 (90,7 x 108,8)  
    

Forbes Donald  jeden z předních skotských figuralistů, studoval na Edinburgh College of Art 1964-1969, oceněn SED 

postgraduální stipendium 1968-1969, přednáší na Bell College, zakládající člen Ligy glasgowských výtvarných umělců 

a zároveň její předseda, člen Společnosti skotských umělců 

    

    

91   Augusta A.    

"Stádo ovcí s pasákem na podzimní cestě lemované břízami" .......................................................................  7 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, 100 x 74 (120 x 94)  

    

    

92   Krasický Marcel   (1898-1968) 

"Pohled na podzimní krajinu - Ze Záhoří" .............................................................................................................  9 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno na štítku na rámu 1954, vzadu nalepené ex libris Ludmily Konečné, 27,3 x 42,2 (42 x 56,5)  
    

Krasický Marcel  malíř, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, 

rovněţ v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříţe, učil ve Sdruţení 

umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

93   Solovjev Arkadi   (1902-1948) 

"Vltava ze Zvíkova" ...........................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, vzadu ověřovací list a na blind rámu razítko: Přijato pro výstavu SVU 

Marold, 29 x 55,5 (43 x 67,6)  
    

Solovjev Arkadi  malíř, narozen v Lotyšsku, ţák Akademie v Praze u Nejedlého a Nechleby, souborné výstavy 

v Rubešově galerii v letech 1933, 1935, 1938, 1941, 1943, 1945, 1946, 1947 a 1948, maluje romanticky cítěné krajiny 

s charakteristickými rybníky a stromovím (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

94   nesignováno    

"Galantní scéna" .................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
francouzský goblén, první polovina minulého století, podloţeno kartonem, 29 x 38 (46 x 55)  

    

    

95   Synecký Luboš   (1925-) 

"Serenáda" .............................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
olej na plátně lepeném na kartonu, signováno Synecký 1964, současný umělecký rám, 34 x 48,5 (52,5 x 69)  
    

Synecký Luboš  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesora A. Pelce a E. Filly na VŠUP v Praze 

a na Vysoké škole technické se zaměřením na uměleckou výchovu v Lipsku, pracoval jako filmový animátor ve studiu 

Bratři v triku v Praze, v šedesátých letech působil v Ostravě, orientuje se na figurální malbu, kniţní ilustraci a tvorbu 

plakátů, grafiku a realizace v architektuře (Slovník Chagall) 

    

    

96   Kamenický Josef Jiří   (1910-) 

"Traktorista" ........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu na blind rámu ověřovací list, 31,2 x 55,2 (43,2 x 67,7)  
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Kamenický Josef Jiří  malíř, fotograf, narodil se v Brně, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl 

členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby, jeho díla jsou v majetku MG Brno 

a GVU Zlín (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

97   Linhart Rudolf   (1895-1968) 

"Partie na Podhůře" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1923, vzadu uveden název obrazu a číslo 55, 47,5 x 67,5 (57,5 x 77)  
    

Linhart Rudolf  malíř, narozen v Chrudimi, zemřel 7.2.1968 Chrudim, studoval na Akademii ve Vídni, působil 

v Mnichově, Terstu a Štýrském Hradci, maloval Českomoravskou vysočinu (Toman, Slovník Chagall, Informační systém 

abART) 

    

    

98   Verostová Iva    

"Imaginární krajina" ........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1964, 57,5 x 81,7 (65,5 x 89,5)  
    

Verostová Iva  Na seznamu absolventů Nasarykovy univerzity z roku 1967 je zapsáno jméno Verostová Iva, získala titul 

Mgr. v oboru Etnologie 

    

    

99   Veselý Petr   (1953-) 

"Meditativní krajina" .......................................................................................................................................................  8 000 Kč  
kombinovaná technika, nesignováno, vzadu uvedeno jméno autora, druhá polovina minulého století, 67,5 x 80 (72 x 84,5)  
    

Veselý Petr  malíř, kreslíř, tvůrce objektů, narozen v Brně, studoval u J. Coufala na ŠUPŠ v Brně a u profesora J. Smetany 

a O. Oplta na AVU v Praze, věnuje se meditativní malbě a kresbě, pracím pro architekturu, ilustraci, tvorbě objektů, 

od 1987 pedagog PF UJEP a MU v Brně, docent FaVU VUT tamtéţ, člen Umělecké besedy, UVU ČR, občanského 

sdruţení Spolek Josefa Šímy v Brně a TT klubu tamtéţ, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze  

(Slovník Chagall) 

    

    

100   Procházka Antonín   (1882-1945) 

"Dvě dívčí hlavy" ................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
lept, signováno tuţkou monogramem AP, první polovina minulého století, paspartováno, 21 x 19 (58 x 47)  
    

Procházka Antonín  studia na UPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení 

v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav 

českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ţenou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob 

uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříţi cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný (Toman) 

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 101-120 

 

101   Amort Vlastimil   (1880-1950) 

"Poslední podpis" ................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní bronz zachycující poslední podpis legionáře plukovníka Švece, signováno, nedatováno, datováno 1919, 

na dřevěném podstavci vyraţeno "Kruh starodruţiníků Praha XIX," v bronzu velmi vzácné, skvělá nabídka 

výška podstavce 5cm, celková výška 34,5cm, šířka 24cm, hloubka 24cm  

"25.10.1918 spáchal plukovník Švec sebevraţdu. Vyčerpaní legionáři odmítli pokračovat v bojích a pro plukovníka Švece, jehoţ 

jediným cílem bylo dojít se svými legiemi do osvobozené vlasti, to byla smrtelná uráţka jeho cti." 

http://dnes.stalose.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=11127&Itemid=189) 

"Plukovník Josef Jiří Švec patří k nejvýznamnějším legionářským osobnostem. Pohřben byl v Čeljabinsku, později v roce 1933 

exhumován a ostatky přeneseny do Památníku osvobození na Ţiţkově. Za fašistické okupace byly ostatky definitivně umístěny 

do rodinné hrobky v Třešti." (http://www.vysocina-news.cz/clanek/na-vysocine-bude-stat-socha-plukovnika-svece) 
    

Amort Vlastimil  sochař, legionář, narozen v Povelu u Olomouce, zemřel v Praze, v sochařství se vzdělával u otce 

a bratrance Amortových, od roku 1911 ţil v Moskvě, kde se účastnil carských slavností Borodinských 1912, v Moskvě 

vytvořil řadu soch, po válce pracoval v Anýţově ateliéru v Praze, otec herečky Světly Amortové (*1911)  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

102  Figurky "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" ......................................................................................................  1 800 Kč  
dřevo soustruţené malované, jednotlivé části těla jsou spojeny gumičkami, vyrobily Umělecko-řemeslné dílny Bohumíra Čermáka 

Brno, kolem roku 1920, výšky: Dlouhý 22cm, Široký 10cm, Bystrozraký 15cm  

    

    

103  Vystřihovánka "Ladův český betlém" ................................................................................................................  500 Kč  
čtyři listy dle Ladových předloh doplněné výběrem lidových koled, vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1969, 33,2 x 48  
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104   Šálek s podšálkem ........................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán tenkostěnný, vínově glazovaný, při okrajích zdobený širokým pásem oroplastiky s motivem hrajících si dětí, na šálku 

i podšálku dále medailony s oroplastikou, značeno CARLSBAD FINEST CHINA GLORIA Czechoslovakia, drobný oklep 

ve spodní části šálku, výška šálku 4cm, průměr podšálku 10,5cm  
    

    

105  Střádanka "Prahy" Vzájemné pojišťovny .......................................................................................................  700 Kč  
kov,  zespodu TRESORIA čs. patent č. 21319, zák. chrán Praha, období 1. republiky, pokladnička, 8 x 9,6 x 5,5  
    

    

106  Výroční plaketa firmy Bertuzzi...........................................................................................................................  1 400 Kč  
kov, na aversu logo firmy ZAHRADNÍK dle obrazu G. Arcimbolda, na reversu anglický slogan THREE JUICES A DAY KEEP 

ILLNESS AWAY a datum zaloţení firmy na výrobu strojů pro potravinářský průmysl 1936, vyrobil ateliér S. Johnson v Miláně, 

původní etue, průměr 6,8cm  

 Tři dţusy denně a nemoc nemá šanci 
    

    

107   Forma na bábovku závěsná .................................................................................................................................  1 500 Kč  
kov, první polovina minulého století, výška 9,7cm, průměr 18,4cm  
    

    

108  Kříţek na patce ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kov, v centrální části kříţení zdobeno shlukem přírodních krystalů ametystu, druhá polovina minulého století, výška 13,2cm  
    

    

109  Svícínek .............................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený tmavě šedými linkami, styl Expo Brusel, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX, konec 

padesátých let minulého století, výška 4cm  
    

    

110  Dvojvázička nástěnná .................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený jemným světle šedým dekorem, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX, šedesátá léta minulého 

století, výška 23cm  
    

    

111  Dýmka .............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
náustek z materiálu imitujícího jantar,hlava dýmky vyřezaná z pěny ve tvaru muţské hlavy s čapkou, kolem poloviny minulého 

století, délka 16,5cm  

    

    

112   Švejdová - Lorenzová Vlasta   (1946-) 

"Zatoulaná ovečka" ..............................................................................................................................................................  600 Kč  
malovaný kámen, signováno, datováno 1989, vespod štítek Díla, 7 x 9,5  
    

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

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

v Dikobrazu, spolupracovala s řadou nakladatelství, zabývá se kresleným filmem, výstavy doma i v zahraničí  

(Slovník Chagall) 
    

    

113  Staněk Josef - Kotrba Heřman    

Reliéf nástěnný "Pijící muţ" ..........................................................................................................................................  4 500 Kč  
dřevo, jedná se o fragment z levočského oltáře vyřezaný Josefem Staňkem dle sádrového odlitku, který vyrobil restaurátor Heřman 

Kotrba v roce 1964, 57 x 40  
    

Staněk Josef (1899-1995) 

sochař, řezbář, narozen ve Vícemilicích u Bučovic, studoval modelování na Fakultě architektury ČVUT v Praze, věnoval 

se především figurální tvorbě (Slovník Chagall) 
    

Kotrba Heřman (1913-1989) 

řezbář, restaurátor, narozen v Günzburgu nad Dunajem, zemřel ve Střelicích u Brna, významný brněnský restaurátor, spolu 

s bratrem Karlem a Milošem Vlčkem restauroval hlavní oltář v univerzitním kostele v Trnavě, spolu s bratry restauroval 

mj. oltář Mistra Pavla z Levoče v chrámu sv. Jakuba v Levoči (Slovník Chagall) 

    

    

114  Plastika "Děvčátko v čepečku se psem" .............................................................................................................  800 Kč  
keramika glazovaná ručně malovaná, na spodní straně podstavce nápis "Dinner Time", patrně Hummel, kolem roku 1930  

výška 12cm, podstavec 7 x 8,5  

    

    

115  Luxusní otevřená váza - mísa na silné noze ...................................................................................................  2 500 Kč  
sklo silnostěnné čiré, na spodní i střední části nohy broušené do dvanácti vertikálních širokých fazet, celkem 48 fazet, horní část 

mísy řezaná diamantem a leptaná motivem klasů, chmelových šišek a vinných listů, jedinečný mistrovský kus, výborný stav 

výška 17,5cm, kruhový půdorys, průměr horní 27cm, spodní 13,5cm. Mimořádná nabídka 
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116   Benda Břetislav   (1897-1983) 

Plastika "Dívčí akt stojící v záklonu" ........................................................................................................................  1 500 Kč  
hlína pálená - terakota, signováno, kolem poloviny minulého století, práce mimořádně významného sochaře, výška 26cm  
    

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

členem SVU Mánes (Slovník Chagall) 

    

    

117  Váza s úzkým hrdlem ...............................................................................................................................................  6 500 Kč  
sklo s matným povrchem, zdobené ruční malbou emailem, motiv papouška, květin a secesních ornamentů, Čechy, kolem roku 

1910, sběratelský, funkční i muzeální kus, výška 30cm, nejširší část 15cm  

    

    

118  Karafa velká ke stolování ......................................................................................................................................  5 500 Kč  
sklo čiré a rubínové, vrstvené (přejímané), bohatě broušené do vertikálních faset a elipsovitých polí, dále ručně malované, uzávěr 

byl korkový, lze lehce nahradit, Čechy, 19. století, mimořádně luxusní provedení, stav velmi dobrý, výška 27cm  

    

    

119   Nástěnný barometr s teploměrem .....................................................................................................................  1 900 Kč  
vsazený do bohatě ručně řezaného rámování, motiv dubových listů a ţaludů, okruţí barometru mosazné, kolem roku 1890-1910, 

velmi dobrý stav, skvělá nabídka, výška 43cm, šířka 23cm, průměr okruţí barometru 10cm  

    

    

120  Luxusní dámské kapesní hodinky tzv. jeptišky ............................................................................................  2 900 Kč  
dvouplášťové, vnější plášť zlato značené rakouskouherskou puncovní značkou AV, plášť bohatě zdobený gravírováním, uvnitř 

REMONTOIR, Cylindres 10 Rubis, No 22684, na plášti uvnitř K14, znovu 22684 a 7, ciferník bílý smalt, kolem roku 1890, krásný 

šperk,, velmi dobrý stav, funkční, skvělá nabídka 

ryzost zlata 585, hmotnost 29,71g btto, průměr 3,3cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 121-140 

 

121   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Dvojice na cestě v letní české krajině" .................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vynikající příleţitost získat do sbírky skvělého 

krajináře, který v posledních letech dosahoval cen aţ ve statisících korun, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka 

30 x 40 (42 x 52) 

Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora.  

Rodina má uschována autorova plátna v deskách. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů na plátně, plátna nebyla vůbec na světle . 
    

Procházka Josef  vynikající malíř krajinář, studia na praţské akademii u profesora Nejedlého, řada výstav, hodně jeho 

obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici 

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 
 

Ceny obrazů Josefa Procházky v posledních pěti letech neustále rostou, jsou jiţ prodeje kolem 800 000 Kč 

    

    

122   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Procházka lesní cestou" ..............................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vynikající příleţitost získat do sbírky skvělého 

krajináře, který v posledních letech dosahoval cen aţ ve statisících korun, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka 

30 x 40 (42 x 52) 

 Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů na plátně, plátna nebyla vůbec na světle.  

    

    

123   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Na polní cestě v otevřené české krajině" .............................................................................................................  16 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vynikající příleţitost získat do sbírky skvělého 

krajináře, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka, 30 x 40 (42 x 52) 

Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů na plátně, plátna nebyla vůbec na světle.  

    

    

124   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Rozhovor za humny" ...................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vynikající příleţitost získat do sbírky skvělého 

krajináře, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka, 30 x 40 (42 x 52) 

Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů na plátně, plátna nebyla vůbec na světle. 
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125   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Povoz taţený koněm v české krajině s vodou" .................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vynikající příleţitost získat do sbírky skvělého 

krajináře, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka, 30 x 40 (42 x 52) 

Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů na plátně, plátna nebyla vůbec na světle . 
    

    

126   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Pramice a postavy u řeky v české krajině" ........................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vynikající příleţitost získat do sbírky skvělého 

krajináře, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka, 30 x 40 (42 x 52) 

Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů na plátně, plátna nebyla vůbec na světle.  
    

    

127   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Česká krajina s vodou a lesy" ..................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vynikající příleţitost získat do sbírky skvělého 

krajináře, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka, 30 x 40 (42 x 52) 

Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů na plátně, plátna nebyla vůbec na světle.  
    

    

128   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Ţivot za humny české vesnice o ţních" ................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vynikající příleţitost získat do sbírky skvělého 

krajináře, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka, 30 x 40 (42 x 52) 

Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů na plátně, plátna nebyla vůbec na světle.  
    

    

129   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Na procházce v české letní krajině" ......................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, vynikající příleţitost získat do sbírky skvělého 

krajináře, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka, 30 x 40 (42 x 52) 

Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů na plátně, plátna nebyla vůbec na světle.  
    

    

130   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Povoz v otevřené české krajině" .............................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, příleţitost získat do sbírky skvělého krajináře, 

který v posledních letech dosahoval cen aţ ve statisících korun, luxusní adjustace, skvělá cenová nabídka, 30 x 40 (42 x 52) 

Nataţeno na blindrámu a zarámováno aţ pro účely této aukce  

 Pochází přímo z rodiny autora. Rodina má uschována autorova plátna v deskách. Pro tuto aukci bylo uvolněno 10 olejů 

na plátně, plátna nebyla vůbec na světle. 
    

    

131   Bartůněk Jiří   (1946-) 

"Studio 8" ............................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno leden 1984, vzadu autorský štítek, velká reprezentativní práce malíře ze Severních 

Čech s výstavami u nás i ve světě, skvělá nabídka, 99 x 108 (101 x 110)  

 Slevněno z 37 000 Kč 
    

Bartůněk Jiří  malíř, grafik, studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, nyní na této fakultě 

působí jako odborný asistent, řada výstav (Slovník Chagall) 
    

    

132   neurčeno    

"Plachetnice v bouři" ........................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 58, kvalitní a zajímavá práce, 42 x 36 (48 x 42)  
    

    

133   neurčeno    

"Honosná kytice vlčích máků" ......................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1952, luxusní široký ručně řezaný stříbřený rám, dekorativní, 50 x 65 (67 x 84)  
    

    

134   Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Koupání u Ostravice (?)" ...........................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1939, vzadu staré kulaté razítko galerie a část evidenčního štítku, široký 
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zdobný rám ve starozlaté barvě, 54 x 70 (70 x 84)  
    

Sládek Jan Václav  malíř, grafik, spisovatel, pedagog, narozen na Hukvaldech, studium na UMPRUM v Praze u prof. 

Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní 

galerii Praha, významný malíř z Ostravska, významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale 

komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd., vydal soubor 

pohlednic z Ostravska (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

135   nesignováno    

"Bitva u hradu" ...................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
domalba olejem na papíře lepeném na plátně, podkladem je patrně grafika - rytina, kolem roku 1750, starý blind rám, honosný, 

široký vnější rám, dekorativní - pro sběratele militarií, 53 x 76 (72,5 x 95)  

 Kvůli stavu slevněno z 15 000 Kč 

    

    

136   neurčeno    

"Modlící se dívky v kroji" ...............................................................................................................................................  5 900 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, kolem roku 1925, luxusní ručně řezaný zlacený rám francouzského typu, zajímavá 

impresionistická práce, krakeláţ, 69 x 75 (86 x 94)  

    

    

137   Ichtchouk Serguei - Iščuk Sergej   (1970-) 

"Dopis" .................................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno v angličtině, vzadu česky i azbukou, datováno 1999, výborná práce, luxusní rám 

z dřevěného masivu, výjimečné, 70 x 60 (89 x 79)  
    

Ichtchouk Serguei - Iščuk Sergej  současný ruský autor s řadou výstav, od roku 1999 ţije a tvoří v České republice, 

od 5.6.2010 do 12.3.2011 probíhala v Litomyšli výstava SERGEJ IŠČUK : MÍR A SLÁVA LITOMYŠLI 

(http://www.czecot.cz/akce/88017_sergej-iscuk-mir-a-slava-litomysli, 

 http://art.salixus.cz/iscuk/kompletni-biografie-autora/) 

    

    

138   nesignováno    

"Biedermeier portrét ţeny s náhrdelníkem" ..........................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, kvalitní práce portrétního umělce, kolem roku 1850, kvalitní široký zdobný rám zlaté barvy ze stejné doby, sbírkový 

kus, 62 x 48 (76 x 62)  

    

    

139   Rossmann M.    

"Mostar (?) - Město u moře" ......................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na malířské desce se strukturou plátna, signováno monogramem MR, datováno špatně čitelně, luxusní široký rám 

francouzského typu, skvělý celek, jen cenu rámu lze odhadnout na 10 000 Kč, 48,5 x 63 (68 x 83)  
    

Rossmann M.  malíř v Bratislavě, člen U.B. slovenské v Bratislavě 

    

    

140   Hájek Oskar   (1886-) 

"Portrét dívky v modrých šatech" ..............................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno Brno 1958, širší blondel rám, výborný celek, 65 x 50 (80 x 64)  
    

Hájek Oskar  malíř, narozen v Brně, studoval na vys. uměl. prům škole v Dráţďanech, přešel na Akademii v Berlíně, 

věnoval se figurální malbě a krajině (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 141-160 

 

141   Pešek Richard   (1954-) 

"Březnové IDY/44B.C." ..............................................................................................................................................  139 000 Kč  
email, olej na sololitu, signováno, datováno 1996, k obrazu přiloţeno autorovo dobrozdání o pravosti uměleckého díla 

160 x 180 (171 x 190,5)  
    

Pešek Richard  malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, sochař, pedagog, narozen ve Vilémově u Šluknova, je synem textilního 

inţenýra, Zdeňka Peška, podle něhoţ vypodobnil Jaroslav Dietl jednu z hlavních postav televizního seriálu Inţenýrská 

Odyssea, studoval výtvarnou výchovu na PedF v Hradci Králové, pracoval v Orlické galerii v Rychnově nad Kněţnou, kde 

se věnoval propagační grafice a plakátové tvorbě, byl výtvarníkem Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, od roku 1980 se 

opakovaně vracel do USA, jejichţ krajina a dějiny se mu stávají ţivotním tématem pro tvorbu (Slovník Chagall) 

 

Dále čerpáno z článků publikovaných na www, Mgr. Martiny Raizlové k výstavě v Klimkovicích 2011 a Olgy Szymanské 

ke kolekci děl Richarda Peška v Galerii Platýz v Praze: 

Pešek by se dal s velkou mírou zjednodušení označit za neosurrealistu. Své obrazy, v nichţ se lidské tělo nebo tvář 

objevuje v nečekaných, aţ dalíovských souvislostech, sám označuje za schizma. Vyuţívá kombinované techniky, kterými 
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i v jednom díle dosáhne nečekaného vyznění. Zatímco mnozí jiní autoři podle kunsthistorika PhDr. Petra Kmoška, CSc. 

inklinují k rovnováze a harmonii člověka se světem, tedy k obrazu ţivota víceméně nekonfliktnímu, dává Richard Pešek 

přednost výtvarné výpovědi o střetech, dramatu, o vnitřní rozpornosti světa a absurditě současné civilizace.  

Kaţdé dílo Richarda Peška je pro autorův hluboký zájem o člověka váţnou sondou do vztahu umění a morálky. Jimi však 

nekritizuje pouze negativní jevy moderní civilizace a společnosti, ale v tématech společensky orientované malby 

zdůrazňuje obavu o osud člověka a o osud lidstva. Obrazy jsou tak velmi procítěnými vizemi, které v nás aktivují to 

nejlepší a které nás vybízejí k zamyšlení nad sebou samými i nad společností. Pro svůj mimořádný talent a brilantní 

techniku nás Richard Pešek vţdy oslovuje - přes vzdálenost kontinentů i staletí.  

V České republice vystavuje a prodává jen vzácně, většinou se prezentuje v zahraničí, zejména v USA, znají ho v Itálii, 

Maroku, Německu, Švédsku, Švýcarsku, posledních více neţ deset let vystavuje také ve Spojených arabských emirátech, 

kde nejen s úspěchem prezentuje svou tvorbu, ale stal se téţ osobním přítelem tamního vládce Sultana Bina Mohameda Al 

Qassimiho a jeho rodiny. Je zastoupen v řadě galerií, dva jeho obrazy jsou v prezidentských sbírkách Bílého domu 

ve Washingtonu, kam je osobně pořizovali přímo od autora manţelé Bill a Hillary Clintonovi, vedle Josefa Škvoreckého je 

druhým Čechem, jehoţ ţivot a dílo jsou v Austrálii námětem maturitní otázky. 

Některá Fakta. Vedle volné tvorby pracuje Richard Pešek také pro divadlo, je tvůrcem scény pro Státní operu v Praze 

a pro Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Po draţbě dvou obrazů v galerii Christies v New Yorku (1990) věnuje 9000 USD 

Nadaci Olgy Havlové pro Jedličkův ústav v Praze. Ilustruje úplné vydání E. R. Burroughse Tarzan pro nakladatelství 

Paseka (1991 - 1996). Téma Ţivot a dílo Richarda Peška je v tomtéţ roce maturitní otázkou škol v Austrálii - druhý Čech 

po Josefu Škvoreckém. Se Chantal Poullain vydraţuje své obrazy a výtěţek věnuje Dětské chirurgii Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové a pro účely likvidace povodní na Moravě a v Ústí nad Orlicí (1997). Za finanční podpory vydavatelství 

OFTIS a Hillary a Billa Clintonových vydává se spoluautory bibliofilii - knihu obrazů, básní a fotografií pod názvem 

Yippee (1998) - dva jiţ zmíněné obrazy zůstávají ve sbírkách Bílého domu ve Washingtonu. V roce 2002 věnuje 

G. Bushovi Jr. a R. Giulianimu obrazy s námětem W. T. C., v roce 2004 zahajuje výstavou v Rabatu spolupráci mezi 

Českou republikou a Marockým královstvím. Reprezentuje Evropskou Unii a ČR třemi kolekcemi tvorby 

na velvyslanectvích v zahraničí. V roce 2005 přiváţí z Mezinárodního kulturního festivalu Goree Diaspora Festival 

v Senegalu Hlavní cenu za kulturu - za expozici DVEŘE BEZ NÁVRATU a čestné občanství města Goree - z rukou 

prezidenta Me. Abdulaya Wade.  

"Jsme moc rádi, ţe můţeme představit tvorbu světově uznávaného umělce také u nás v regionu. Pro Sanatoria Klimkovice 

bude výstava opět jedním z kroků, jak pozvat veřejnost k návštěvě svého areálu ..." řekl prokurista Sanatorií Klimkovice 

Jozef Dejčík. (únor 2011) 

"Richard Pešek je malíř, jakých je na světě málo. Svým mimořádným talentem a brilantním malířským přednesem vysoce 

přesahuje běţný standard, s nímţ se obvykle setkáváme ve výstavních síních. Jeho obrazy nás oslovují přes vzdálenost 

kontinentů i staletí ...," řekla o něm teoretička výtvarného umění PhDr. Eva Ronzová. 

    

    

142   Urban Vladislav   (1937-) 

"Reinstalace (vše pokračuje)" .......................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 2009, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 425, 51 x 50 (62 x 60,5)  
    

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

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

a hutnického uţitkového a obalového skla (Slovník Chagall) 

    

    

143   Bič František   (1925-1992) 

"Leţící dívčí akt" .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1965, autorský tisk, 31 x 43,5 (49,7 x 62)  
    

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

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

    

    

144   Roučka Pavel   (1942-) 

"Věčná země" ...........................................................................................................................................................................  700 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 15/70, druhá polovina minulého století, vzadu štítek Díla, 28 x 18 (54 x 41)  
    

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

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

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

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

    

    

145   Hlubuček Vladimír   (1928-) 

"Praha v zimě" .....................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu autorský štítek s razítkem Českého fondu výtvarných umění, 

46,5 x 121 (61,5 x 136,5)  
    

Hlubuček Vladimír  malíř, narozen ve Frýdštejně u Turnova, studoval na AVU v Praze u profesorů Ţelibského, V. Rady 

a O. Nejedlého, jako náruţivý cestovatel poznal celou Evropu a všude na svých cestách maloval, v roce 1953 získal hlavní 

cenu AVU, v roce 1995 čestné uznání v Barceloně (Slovník Chagall) 
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146   Hudec Jaroslav   (1910-) 

"Zátiší s houslemi" ..............................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu informace o obraze a autorský štítek s razítkem fondu 

výtvarných umění, 49 x 69 (53 x 73)  
    

Hudec Jaroslav  malíř, sochař, ilustrátor, grafik, restaurátor, narozen v Prostějově u Chrudimi, navštěvoval večerní kurzy 

na UMPRUM, v letech 1931 - 1933 studoval na Ukrajinské akademii Praha, dále studoval figurální malbu na AVU 

u profesora Švabinského (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

147   Pokorný Jaroslav   (1903-1969) 

"Masopustní průvod" .......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, datováno 1944, 30,5 x 41 (56 x 65)  
    

Pokorný Jaroslav  malíř, narozen v Praze, studoval u profesorů J. Loukoty a V. Nechleby na AVU v Praze, od 1939 člen 

JUV v Praze s níţ se zúčastnil všech členských výstav, od počátku byl silně ovlivněn postimpresionistickými proudy 

evropského malířství, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

148   Budík Lojza   (1888-1945) 

"Zimní krajina" ...................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1933, 54 x 64,4 (72 x 82)  
    

Budík Lojza  malíř, ilustrátor, krajinář, narozen v Bučovicích u Brna, působil ve Znojmě a Třebíči, kde také zemřel, 

vzdělával se soukromě, maloval zejména krajiny z Podyjí a okolí říčky Ţeletavky, byl zakladatelem a členem Sdruţeni 

umělců jihomoravských a západomoravských ve Znojmě, řada výstav v Československu i ve Vídni, zastoupen ve sbírce 

obrazů v Jihomoravském muzeu ve Znojmě (Toman, Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, 

http://www.znojmuz.cz/digitalizace/obrazy/index.php, http://www.znoj-tyden.cz/printart.php?id=637 ) 
    

    

149   Franc Jaroslav   (1935-) 

"Podzim na Vysočině - Znetínek" ................................................................................................................................  3 500 Kč  
tempera na kartonu, signováno, datováno 1977, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, 42,5 x 70 (64 x 90,5)  
    

Franc Jaroslav  malíř, narozen v Prostějově, malbu studoval soukromě, věnoval se krajinomalbě (Slovník Chagall) 
    

    

150   Pokorný Jiří   (1945-) 

"Postava v zimním lese" ...................................................................................................................................................  3 000 Kč  
tempera na kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, 29,5 x 39 (44,5 x 54,5)  
    

Pokorný Jiří  malíř, grafik, kreslíř, narozen v Kolíně, studoval u profesorů F. Jiroudka a J. Johna na AVU v Praze, 

v letech 1976-1979 byl uměleckým aspirantem u profesora F. Jiroudka, zabývá se krajinomalbou, aktem i zátiším, 

příleţitostně se věnuje grafice, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 
    

    

151   Zamazal Josef   (1899-1971) 

"Alegorie" ...............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1956, 55 x 42,5 (75,3 x 62,3)  
    

Zamazal Josef  malíř,ilustrátor, pedagog, narozen ve Vsetíně, působil v Brně, studia na Praţské akademii u Preislera, 

Nechleby, Štursy, dále studia v Dráţďanech, Berlíně a další studijní pobyty, měl vlastní školu malby a kresby, vyučoval 

figurální kreslení na VUT v Brně, člen KVU Aleš (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

152   Hroch Vladimír   (1907-1966) 

"Pohled na vesnici" ............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1963 (?), 35 x 50 (48 x 64)  
    

Hroch Vladimír  malíř, velmi kvalitní impresionista, pedagog, rodák z Prahy, studium soukromě u Engelmüllera, 

na praţské akademii u Nejedlého, dále v Paříţi, Mnichově a Berlíně, malíř podobizen, praţských motivů a zátiší, v roce 

1938 přesídlil z Prahy do Zlína, působil ve Zlíně a Uherském Hradišti, náměty čerpal ve městech a městských parcích, 

na vesnicích, ve volné krajině, ve vinicích, vinných sklípcích, sušárnách švestek, řada výstav, zastoupen v Národní galerii 

Praha, významný malíř Jiţní Moravy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

153   Procházka    

"Krajina s dřevěnicemi" ..................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1956, 31,8 x 44 (49,5 x 61,3)  

    

    

154   Ţiţka Edmund   (1880-1968) 

"Porubka u Sv. Mart. Hrádku" ...................................................................................................................................  2 900 Kč  
tempera na kartonu, signováno, datováno 1936, 28,5 x 48,5 (43 x 63)  
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Ţiţka Edmund  malíř a profesor v Olomouci, narozen v Novém Světě u Olomouce, studia na Akademii ve Vídni, tvořil 

obrazy s náměty zvířat, vytvářel originální umělecké loutky, dekorace i nábytek pro loutková divadla, řada výstav, člen 

SVUM v Hodoníně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

155   Lejček František Milan   (1896-1980) 

"Mladý pytlák" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, vlevo dole drobné poškození, 48,5 x 29,5 (54,5 x 35,5)  
    

Lejček František Milan  malíř krajinář i figuralista, narozen ve Vídni, studoval u profesorů Pangratze a Pochwalského 

ve Vídni, působil ve Veselí nad Moravou, jeho ţivot a dílo byly spojeny také s Vnorovami a Slováckem vůbec, okolo roku 

1940 se stala tradiční pouť u sv. Antonínka v Blatnici námětem i k jeho obrazu - tentokrát s kostelem obklopeném 

poutníky spěchajícími na bohosluţbu, v Odborné knihovně Slováckého muzea je několik publikací o tomto malíři, je 

uveden na seznamu Valašských Athén - Slovníku osobností východní Moravy (Toman, Slovník Chagall, Katalog Vědecké 

knihovny v Olomouci) 

    

    

156   Schmidt Oskar   (1908-1982) 

"Národní divadlo v noci".................................................................................................................................................  2 500 Kč  
akvarel, signováno, kolem poloviny minulého století, 30 x 40,5 (43,5 x 54,2)  
    

Schmidt Oskar malíř měst, akvarelista, narozen v Litoměřicích, na sklonku ţivota působil v Praze, zastoupen ve sbírkách 

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (Registr sbírek výtvarného umění – katalog sbírek členských galerií 

Rady galerií České republiky) 

    

    

157   Dvořák J. (?)    

"Krajina s jeřabinami - Kamenice" ...........................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 32,3 x 42,7 (46 x 57)  

    

    

158   Berghauer (Horyna) Bohumil   (1910-1972) 

"Cesta v lese" ........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 54 x 66 (70 x 82)  
    

Berghauer (Horyna) Bohumil  malíř, ilustrátor, narozen v Rosicích u Brna, zemřel v Bosonohách u Brna, autodidakt, 

maloval krajiny, figurální obrazy i podobizny (Toman, Lexicon of the CVA) 

Signován také Berghauer Gottlieb 

    

    

159   Škovran Karel    

"Houby" ..................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1966, vzadu autorovo razítko a vlastní rukou informace o obraze, dále věnování: Manţelům 

Šoltysovým věnují Škovranovi 4.11.1967, 20,8 x 31,2 (35 x 46)  

    

    

160   Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Vánoce" ..............................................................................................................................................................................  59 000 Kč  
olej na lepence, signováno, velká reprezentativní práce, která si nezadá se špičkovými pracemi Jiřího Trnky, 69 x 99 (88,5 x 118)  
    

Sládek Jan Václav  malíř, grafik, spisovatel, pedagog, narozen na Hukvaldech, studium na UMPRUM v Praze u prof. 

Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní 

galerii Praha, významný malíř z Ostravska, významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale 

komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd., vydal soubor 

pohlednic z Ostravska (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 161-180 

 

161  Lampa stolní elektrická ..........................................................................................................................................  8 500 Kč  
provedení v bronzu, na stínítku nový potah, velmi reprezentativní, skvělá nabídka, výška se stínidlem 85cm, podstava 20 x 20  

    

    

162   Bič František   (1925-1992) 

Plastika "Stojící postava" ................................................................................................................................................  3 900 Kč  
bronz, signováno ve spodní části podstavce, datováno 1968, výška 37,5cm  
    

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

1946 na výstavách SVU Aleš, zastoupen v galeriích v Brně a Praze (Slovník Chagall) 
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163  Mísa ....................................................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo temně fialové s iridovaným povrchem, zdobené zavinutým okrajem, druhá polovina minulého století, při okraji drobný oklep, 

výška 4cm, průměr 28cm  

    

    

164   Plastika "Ptáček na větvičce" ................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, vtlačeně značeno ve spodní části podstavce vtlačeně prof. Krieger a číslo 162, první polovina minulého 

století, drobné poškození, výška 10,5cm  

    

    

165   Dóza ...................................................................................................................................................................................  250 Kč  
sklo světle růţové barvy, po obvodu zdobené plastickým rostlinným motivem, víčko ve tvaru květu, Čechy, první polovina 

minulého století, výška 6,5cm, délka 9,5cm  

    

    

166  Dóza ....................................................................................................................................................................................  150 Kč  
sklo čiré světle modré, lisované, oválný tvar, víčko plasticky zdobené dvěma holubičkami, Čechy, kolem poloviny minulého století, 

výška 6cm, délka 12,5cm  

    

    

167   Plastika "Děvčátko s košíky" .................................................................................................................................  300 Kč  
biskvit, přelom 19. a 20. století, výška 18cm  

    

     

168  Vázička "Děvčátko s králíčkem u stromu v lese" ..........................................................................................  150 Kč  
biskvit barevně glazovaný a drobně zlacený, dole vtlačované číslo 8084, konec 19. století, při okraji lepeno, výška 12,5cm  

    

     

169  Sada šesti likérek na stopce ......................................................................................................................................  300 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené drobnou řezbou, Čechy, první polovina minulého století, výška 11cm  

    

     

170  Talíř ....................................................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený v centrální části tištěným barevným pohledem na "Jelení skok" v Karlových Varech, dále 

zlacením a při okraji pásem barevných květů, značeno tištěnou značkou fy SOMMER & MATSCHAK, CZECHOSLOWAKIA, 

prvorepubliková práce, průměr 24,5cm  

SOMMER & MATSCHAK továrna na výrobu stolních a nápojových souborů v Horním Slavkově, zaloţena v roce 1904, po roce 

1945 nebyla výroba obnovena 

    

     

171  Popelník na osmi naznačených noţkách ............................................................................................................  150 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený vínovou glazurou, zlacením a plasticky po obvodu v nejširším místě, tištěno Made in 

Czechoslovakia, první polovina minulého století, výška 5cm, průměr 15cm  

    

     

172  Plastika "Dívka s nádobou na rameni" ..............................................................................................................  390 Kč  
sklo lité čiré, Čechy, ARTDEKO, výška 23,5cm  

    

    

173  Talíř ozdobný .................................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený v centrální části barevným tištěným medailonem s motivem tří dívek v antickém oblečení, dále 

bohatým zlacením, značeno tištěnou značkou Nová Role, kolem poloviny minulého století, průměr 24cm  

    

    

174   Kávová souprava šestiosobní .................................................................................................................................  390 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený barevným tiskem větviček růţí a při okraji tenkou zlatou linkou, značeno tištěnou značkou Nová 

Role, šedesátá léta minulého století, oklep na víčku cukřenky 

v sestavě: konvice výška 22cm, cukřenka výška 8cm, mléčenka výška 12cm 

šest šálků výška 7,5cm, šest podšálků průměr 15,2cm  

    

     

175  Váza ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
hlína pálená, glazovaná zeleně a hnědočerným melírem, značeno vtlačovanou značkou LIEZEN Austria XII, kolem poloviny 

minulého století, výška 19,5cm  

    

     

176  Krabička na šňupací tabák "Šňupka" ................................................................................................................  500 Kč  
černě lakované dřevo zdobené stříbrným rostlinným dekorem, kolem roku 1850, sběratelský a muzeální kus, 5,2 x 8,5 x 2,2  
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177  Talíř nástěnný .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
majolika, značeno, bohatý plastický dekor stylizovanými květy a listy ve stylu SECESE, kolem roku 1905, průměr 28 cm  

    

     

178  Kapesní dalekohled - divadelní kukátko .........................................................................................................  1 500 Kč  
výborná optika, značeno ROW RATHENOW, koţené kapesní pouzdro, původní záruční list z 8.10.1971, funkční i sbírkový kus, 

výborný stav, délka 9,5 cm  

    

     

179  Rybí příbor šestiosobní ..............................................................................................................................................  900 Kč  
alpaka silně stříbřená, secesní zdobení, značeno BERNDORF - KRUPP, kolem roku 1935, luxusní provedení, velmi dobrý stav, 

délka noţů 22cm  

    

     

180  Honosný korbel s cínovým víčkem .....................................................................................................................  2 900 Kč  
kamenina plasticky a barevně zdobená, centrální námět říšská orlice, ve stuhách německý text, značeno vtlačovanou značkou, 

počátek minulého století, velmi dobrý stav, výška 21cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 181-160 

 

181   John Jiří   (1923-1972) 

"Motýl a struktura" ........................................................................................................................................................  16 000 Kč  
velká suchá jehla, signováno, datováno 1969, číslováno 18/35, vzadu potvrzení pravosti od Adrieny Šimotové, unikátní kus od 

jednoho z nejvýznamnějších umělců poloviny a druhé poloviny minulého století, na trhu prakticky neexistuje, sběratelská lahůdka, 

ve výřezu 30 x 38 (51,5 x 58)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

John Jiří  vynikající český moderní malíř a grafik, studoval v Praze VŠUM u Josefa Kaplického, byl členem UB 12, 

zúčastnil se všech výstav této skupiny, dále členem Umělecké besedy a SČUG Hollar, ve svých začátcích byl ovlivněn 

dílem Jana Zrzavého, zdrojem jeho témat byla příroda a věčné vznikání i zanikání, velmi významné je jeho ilustrátorské 

dílo, v letech 1964 - 1972 pedagogicky působil na AVU v Praze, od roku 1967 jako docent, řada výstav a ocenění, výstavy 

po celém světě: 1963 - Sao Paulo, 1964 - Lublaň, San Maríno, 1965 - Paříţ, 1966 - Lugano, Tokio, Lausanne, 1967 - Oslo, 

Švédsko, Turín, 1968 - Krakow, Paříţ, Lublaň, Avignon, Washington, znovu Paříţ, 1970 - Benátky, Mexiko, Ţeneva atd., 

zastoupen v Národní galerii Praha, mimořádně významný malíř druhé poloviny 20. století (Slovník Chagall) 

    

    

182   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Svatý Václav" ..................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno, kvalitní tisk, umělecká adjustace, sběratelský kus, ve výřezu 26 x 20 (50 x 41,5)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších 

českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči 

je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of 

the CVA) 

    

    

183   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 

"Oko dívky"...........................................................................................................................................................................  5 800 Kč  
přílohová grafika, signováno v desce, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 24 x 15,5 (42,5 x 32,5)  

 Párová k následující poloţce č. 277 
    

Toyen - Čermínová Marie  malířka, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříţi, členka 

Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 

vystavovala se Štýrským v Paříţi, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany 

a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo 

zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, 

představitelka surrealismu v celoevropském měřítku (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

184   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) 

"Oko dravce" ........................................................................................................................................................................  5 800 Kč  
přílohová grafika, signováno v desce, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 24 x 15,5 (42,5 x 32,5)  

 Párová k předcházející poloţce č. 276 
    

Toyen - Čermínová Marie  malířka, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříţi, členka 

Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 

vystavovala se Štýrským v Paříţi, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany 

a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo 
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zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, 

představitelka surrealismu v celoevropském měřítku (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

185   Svolinský Karel   (1896-1986) 

"Dívka s růţí" .......................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská litografie kolorovaná pastelem, signováno, kolem poloviny minulého století, umělecká adjustace v textilní paspartě 

a textilním rámku, ve výřezu 35 x 22 (48 x 33,5)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

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) 

    

    

186   Bláha Václav   (1922-) 

"Píseň kosmická" ...................................................................................................................................................................  600 Kč  
kombinovaná reprodukční technika, signováno, datováno 1972, číslováno 10/29, vzadu text o autorovi, kvalitní adjustace 

ve výřezu 16 x 15 (35 x 32,5)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

Bláha Václav  kniţní grafik, ilustrátor, ţák K. Svolinského, studoval na VŠUP v Praze, za grafické úpravy a kniţní 

ilustrace získal plno ocenění v soutěţích Nejkrásnější kniha roku, člen SČUG Hollar (Toman dodatky, Slovník Chagall) 

    

    

187   Kotík Pravoslav   (1889-1970) 

"Leţící ţenský akt zezadu" .............................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský lept, signováno v desce i tuţkou, datováno 1925, kvalitní adjustace, ve výřezu 12,5 x 16 (25 x 30)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

Kotík Pravoslav  přední český moderní malíř 20.století, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále 

studia v Paříţi, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé 

vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě 

světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více neţ 50 výstav  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

188   Kiml Václav   (1928-) 

"Mostek" .................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
litografie kolorovaná pastelem, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 15 x 10 (31 x 24,5)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

Kiml Václav  malíř, grafik, narozen v Mochově u Českého Brodu, studia na VŠUP u J. Baucha a E. Filly, člen SVU 

Mánes, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall) 

    

    

189   Hudeček František   (1909-1990) 

"Horské údolí" .....................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
dvoubarevná litografie, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 10,5 x 15 (25,5 x 29,5)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

Hudeček František  malíř, grafik, kreslíř, navrhoval rovněţ poštovní známky, studoval na UPŠ v Praze u Kysely, později 

na praţské akademii u Nowaka, od roku 1936 se účastnil Zlínských salonů, od roku 1941 vystavoval s Uměleckou 

besedou a od roku 1961 s tvůrčí skupinou Radar, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, Konfrontace 

a dalších, zastoupen v řadě galerií u nás i v Evropě, široké zastoupení v Národní galerii Praha, dlouhý výčet výstav 

a literatury o tomto umělci v Lexiconu, velmi významný český malíř 20. století (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the 

CVA) 

    

    

190   Filla Emil   (1882-1953) 

"Zátiší s kytarou" .............................................................................................................................................................  10 000 Kč  
mistrovský lept, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 11 x 14,5 (29,5 x 31,5)  

 Pochází ze sbírky grafiky 
    

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

a Bukovace, člen Osmy, jejíţ vznik vyvolal, člen SVU Mánes a Skupiny výtvarných umělců, kde byl také iniciátorem 

jejího vzniku, od roku 1945 profesor pro monumentální malbu na VŠUP v Praze, velké mnoţství výstav doma 

i v zahraničí, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní galerie v Praze, vynikající, světově proslulý český malíř - 

kubista, v posledních letech dosáhl řady rekordních cen, zejména v kubistických obrazech (Slovník Chagall) 
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191   Bílek Alois   (1887-1961) 

"Autoportrét malíře" .....................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1944, kvalitní zlacený rám, autoportrét významného malíře, 

spolupracovníka Františka Kupky, skvělá nabídka, 65 x 54 (81 x 70)  
    

Bílek Alois  malíř a grafik, studoval architekturu na praţské technice, přestoupil na akademii, kde studoval u prof. Pirnera, 

poté ţil a tvořil s Kupkou ve Francii, kde měl kaţdý rok výstavy, zastoupen ve francouzských galeriích, v roce 1999 

proběhla rozsáhlá výstava jeho prací v Praze, z jeho díla se zachovalo málo prací (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

192   Voţniak Jaroslav   (1933-2005) 

"Abstraktní struktura" ....................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, akryl, tempera na kartonu, práce jednoho z nejvýznamnějšího malíře druhé 

poloviny minulého století s výstavami po celém světě, skvělá nabídka, ve výřezu 33 x 46 (74,5 x 85)  
    

Voţniak Jaroslav  koláţista, kreslíř, malíř, studium na VŠUP Praha u Svolinského, na praţské akademii u Silovského, 

člen skupiny Šmidrové, jeden z nejvýznamnějších představitelů "estetiky divnosti," zastoupen v Národní galerii Praha, 

v Moravské galerii v Brně, National Galery of Art, Washington D.C., USA, výstavy v Paříţi, Londýně, Stockholmu, velmi 

známý český malíř, ceněný především v cizině (Lexicon of the CVA, NEČVU) 

    

    

193   Hozecker (?)    

"Dům v Alpách" ...............................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno, čteno jako Hozecker, kolem poloviny minulého století, luxusní široký ručně dělaný 

rám z dřevěného masivu, zajímavý celek, 82 x 49 (104 x 70)  

    

    

194   Sýkora Zdeněk   (1920-) 

"Červeno-modrá struktura" .......................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní linořez, nesignováno, datováno 1965, zkušební tisk, publikováno v knize "Zdeněk Sýkora - grafika" na straně 

46 a 47, vydala Gallery 2008, 65,5 x 50 (86 x 67)  
    

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) 

    

    

195   Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Jabloně u cesty" .............................................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1961, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, 

výborná práce významného malíře, rodáka z Hukvald, 50 x 70 (69 x 88,5)  
    

Sládek Jan Václav  malíř, grafik, spisovatel, pedagog, narozen na Hukvaldech, studium na UMPRUM v Praze u prof. 

Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní 

galerii Praha, významný malíř z Ostravska, významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale 

komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd., vydal soubor 

pohlednic z Ostravska (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

196   Zbojan Martin   (1960-) 

"Protest" ..............................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1986, mimořádná práce slovenského malíře, svou velikostí vysoce reprezentativní, 

vzadu štítek Díla s cenou 13 400 Kčs z roku 1986, mezi tím se stal z autora velmi významný malíř, 101 x 130 (104 x 134)  
    

Zbojan Martin  malíř, grafik, pedagog, narozen v Michalovcích, studoval u A. Bugana na SUPŠ v Košicích a figurální 

malbu u profesora K. Součka na AVU v Praze, zastoupen ve sbírkách SNG v Bratislavě, v Prešově,  Liptovském Mikuláši,  

Lučenci, Banské Bystrici, Majdanek v Polsku atd., kolem čtyřiceti výstav na Slovensku včetně prezidentského paláce, 

v Praze, Krakově, Bruselu, Sapporu v Japonsku atd. (Slovník Chagall) 

    

    

197   neurčeno    

"Mořský útes s plachetnicí" ...........................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno - nepřečteno, kolem roku 1935, mimořádně honosný široký zlacený rám, velmi reprezentativní 

celek, skvělá nabídka prakticky v ceně rámu, 67 x 97 (87 x 117)  

    

    

198   Panocha Karel    

"Tábor u řeky pod hradem" ..........................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1934, profesionální práce, 40 x 60 (52,5 x 73)  
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199   Lábr Antonín   (1917-) 

"Moskva - Leninova knihovna" ...................................................................................................................................  3 500 Kč  
pastel - tempera, signováno, datováno 1962, vzadu štítek Díla a název obrazu, 60 x 80 (67 x 87)  
    

Lábr Antonín  malíř, studoval u profesorů Dillingera a Süssera a ve speciálce monumentální malby u profesora Hrbka 

na ŠUŘ v Brně, orientoval se převáţně na uţité monumentální umění (Slovník Chagall) 

    

    

200   Krejsa Josef   (1896-1941) 

"Honosná kytice" .............................................................................................................................................................  12 000 Kč  
velký mistrovský galerijní kolorovaný dřevoryt, signováno, kolem roku 1930. mistrovský, ručně dělaný rám z masivu dřeva, luxusní 

celek, nabízeno v ceně rámu, 51 x 54 (70 x 72,5)  
    

Krejsa Josef  malíř a grafik, narozen v Husinci, v roce 1910 vstoupil do učení u malíře dekorací, během vojenské sluţby 

ve Vídni od roku 1914 se věnoval studiu architektury a staromistrovských technik u Františka Alta. Byl poslán na ruskou 

frontu, léčen ve Lvově a Budapešti a po nezdařeném útěku byl umístěn do zajateckého tábora v Itálii. Tam studoval 

figurální kresbu, anatomii a perspektivu u Františka Pavla Michettiho, zapojil se do protirakouského odboje v Itálii, 

pro Českou národní armádu tvořil plakáty a divadelní dekorace, v roce 1918 se vrátil do rodného Husince. Po propuštění 

z armády odešel do Prahy, pracoval v malírně Národního divadla a studoval na AVU u Maxe Pirnera, ze zdravotních 

důvodů se vrátil do Husince. Věnoval se malbě české krajiny, od roku 1931 i grafice, absolvoval řadu výstav. Mezi jeho 

významná díla patří výzdoba kostela sv. Cyrila a Metoděje a nástěnná malba s tématikou české historie na domu v Husinci 

(http://www.husinec.cz/osobnosti/josef-krejsa,Toman) 

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 201-220 

 

201   Loydolt Bedřich Jan   (1908-1982) 

"Zajíci" .......................................................................................................................................................................................  450 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem, kolem roku 1930, 13,5 x 24,7 (25,6 x 34,2)  
    

Loydolt Bedřich Jan  malíř, narozen v Brně, zemřel v Uherském Hradišti, studoval u profesora Olafa Gulbranssona 

(1873-1958) na Akademii výtvarných umění (Akademie der Bildenden Künste) v Mnichově, věnoval se především 

figurální malbě, portrétům, zátiším, zabýval se ilustrací, několik jeho obrazů se nacházelo v kapli v Uherském Hradišti, 

zastoupen ve sbírkách Slováckého muzea (Toman, Slovník Chagall, informační systém abART, Dobrý den, Slovácko, 

číslo 4, 26.1.1998, viz: http://dds.hradiste.cz/index.php?AKCE=STRANA&ID=4&CISLO=4&ROK=1998) 

    

    

202   Loydolt Bedřich Jan   (1908-1982) 

Konvolut tří portrétů stylizovaných do alegorických podob ...........................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno monogramem, kolem roku 1930, adjustováno v rámcích stejného rozměru, vzadu obrázky 

pod folií - bonusy pro kupující, 17 x 14,5; 17,5 x 14,5; 17 x 14,5 (rozměr kaţdého s rámkem 31 x 28,5)  
    

Loydolt Bedřich Jan  malíř, narozen v Brně, zemřel v Uherském Hradišti, studoval u profesora Olafa Gulbranssona 

(1873-1958) na Akademii výtvarných umění (Akademie der Bildenden Künste) v Mnichově, věnoval se především 

figurální malbě, portrétům, zátiším, zabýval se ilustrací, několik jeho obrazů se nacházelo v kapli v Uherském Hradišti, 

zastoupen ve sbírkách Slováckého muzea (Toman, Slovník Chagall, informační systém abART, Dobrý den, Slovácko, 

číslo 4, 26.1.1998, viz: http://dds.hradiste.cz/index.php?AKCE=STRANA&ID=4&CISLO=4&ROK=1998) 

    

    

203   Polanský Jaroslav   (1909-1970) 

"Stavení pod stromem" ....................................................................................................................................................  6 000 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 1944 (?), 25 x 35,5 (36 x 47)  
    

Polanský Jaroslav  malíř, narozen v Herálci u Nového Města na Moravě, studoval u O. Nejedlého na AVU v Praze, byl 

malířem krajinářem (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

204   Mezera Karel   (1911-1988) 

"Vesnice s rybníkem" ........................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1962, 24 x 43,5 (28,7 x 48,5)  
    

Mezera Karel  malíř, restaurátor, narozen v Týně nad Vltavou, studoval dekorativní kresbu a malbu u profesorů F. Kysely 

a J. Nováka na UMPRUM v Praze, kde pak působil jako odborný asistent, působil také jako redaktor Malířských listů 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

205   Süsser František Václav   (1890-1956) 

"Zátiší s baţantem" .........................................................................................................................................................  25 000 Kč  
olej na plátně, signováno, padesátá léta minulého století, 51,5 x 62,3 (64 x 74,5)  
    

Süsser František Václav  malíř, grafik, pedagog, narozen ve Vídni, studium na akademii a umělecko průmyslové škole 

ve Vídni, realizoval několik studijních cest po Evropě, umělecky prošel od projevu neoklasicistního, přes kubismus 
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k popisnému realismu, profesor na škole uměleckých řemesel v Brně, portrétoval Engliše a další osobnosti zejména 

brněnské společnosti, maloval oltářní obrazy, za plakátovou tvorbu získal několik ocenění, řada výstav, zastoupen 

v Národní galerii a v brněnských galeriích (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

206   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Letní krajina"..................................................................................................................................................................  10 000 Kč  
pastel, signováno, druhá polovina minulého století, 42 x 63 (56 x 77)  
    

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

u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdruţení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 

Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 

výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 

Moskva atd., Zaslouţilý umělec, Národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

    

    

207   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Koně na poli" ...................................................................................................................................................................  10 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1952, paspartováno, 28 x 41 (41 x 57)  
    

Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na praţské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, působil jako 

středoškolský profesor, od roku 1926 se věnoval výhradně malířské tvorbě, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, výstavy 

po celé Evropě, od roku 1959 Národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto 

významném malíři, slavný malíř polních prací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

208   Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Mezi stodolami" .............................................................................................................................................................  10 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1966, vzadu autorský štítek, paspartováno, 22 x 30 (40 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) 

    

    

209   nesignováno    

"Dvě ţeny" .............................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kvaš - akvarel, signum nenalezeno, druhá polovina minulého století, 47 x 32 (53 x 38)  

    

    

210   Světlík Eduard   (1903-1970) 

"Zima na horách" ...............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
akvarel, signováno, první polovina minulého století, paspartováno, 30 x 44 (53 x 66)  
    

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) 

    

    

211   Čech Pavel   (1968-) 

"Portrét muţe s knírem" ....................................................................................................................................................  800 Kč  
kresba tuţkou, signováno kryptogramem, konec minulého století, 17,5 x 13,5 (36 x 31)  
    

Čech Pavel  malíř, ţije a pracuje v Brně, kde také v roce 1997 vystavoval v soukromé galerii Moravia (Slovník Chagall) 

    

    

212   Minařík Josef Mathias   (1939-) 

"Ptačí námluvy" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kresba barevnými pastelkami, signováno tuţkou, druhá polovina minulého století, 16 x 8,5 (38,5 x 28,7)  
    

Minařík Josef Mathias  malíř, narozen v Ronově nad Doubravou, studoval výtvarnou výchovu u profesorů C. Boudy 

a M. Salcmana na PedF v Hradci Králové, věnuje se poeticky laděné krajinomalbě a intimním přírodním motivům, od roku 

1997 působí jako galerista a spolumajitel Galerie D - Mathias v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

213   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Ţidle s drapérií" ................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
lept, signováno tuţkou, datováno 1952, číslováno 25/60, 16 x 10 (38 x 30,5)  
    

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

    

    

214   Mézl Zdeněk   (1934-) 

"Josef I." .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
litografie, signováno tuţkou, druhá polovina minulého století, 22 x 9 (46 x 26)  
    

Mézl Zdeněk  malíř, grafik, ilustrátor a dřevorytec, narozen v Praze, studia na Vyšší škole Uměleckého průmyslu 

u J. Vodráţky, na akademii v Praze u Pukla a u Silovského, dále na Akademii v Sophii u profesora Tomova  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

215   Zábranský Vlastimil   (1936-) 

"Muţský akt" ........................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 2007, 29 x 20 (47 x 37,5)  
    

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

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

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

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

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

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

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

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

    

    

216   Navrátil František   (1932-) 

"Sedící dívka" .......................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kresba tuţkou barevně kolorovaná, signováno, datováno 1989, 28 x 20,5 (44,5 x 36)  
    

Navrátil František  sochař, narozen v Borkovanech u Brna, studoval na AVU v Praze u profesorů J. Laudy 

a V. Makovského, v letech 1965-1976 vedl oddělení plastiky a tvarování plastických hmot na ŠUŘ v Brně, věnuje se 

sochařské tvorbě, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie Brno, Muzea města Brna a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

217   Konrád Miroslav   (1945-) 

"Váţka" ...................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1976, vzadu autorský štítek, 56,5 x 50 (80 x 70)  
    

Konrád Miroslav  malíř, narozen v Českých Budějovicích, studoval u profesora J. Smetany na AVU v Praze, věnuje se 

malbě a tvorbě art-protis, zastoupen v AJG v Hluboké nad Vltavou, v galerii v Lounech, Náchodě, Pardubicích, Memorial 

v Caen (Francie) a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

218   Setvák Jan (?)    

"Gladioly" ..............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno vzadu 13.10.1989, vzadu dále autorský štítek, 100 x 72,5 (112,5 x 85)  

    

    

219   neurčeno    

"Rybářská loď s rybáři u pobřeţí" .............................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na dřevě, signováno, datováno 1942, 47 x 62,5 (58 x 73,5)  

    

    

220   Wech L. (?)    

"Abstraktní motiv" ............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno Paris 1942, 27,5 x 40 (38 x 51)  

    

    

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 221-240 

 

221  Váza s bohatou ruční malbou ..............................................................................................................................  2 000 Kč  
porcelán světle hnědě glazovaný, zdobený po obvodu střídajícími se vertikálními pásy s rostlinnými a zvířecími motivy se zlacenýni 

konturami, první polovina minulého století, výška 23 cm, průměr 30 cm  
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222   Masáţní přístroj EVERAY HIGH FREQUENCY se skleněnými trubicemi ...................................  500 Kč  
původní dřevěná skříňka s elektrickým zdrojem, 4 trubice tvarů obvyklých u tohoto typu přístroje, bakelitový drţák trubic, značeno, 

made in England, třicátá léta minulého století. Z BEZPEČNOSTNÍHO DŮVODU NUTNÁ ODBORNÁ REVIZE, 17,5 x 24 x 17  

Starostlivý FRANCIN (Jiří Schmitzer) demonstroval podobný přístroj na své manţelce MARYŠCE (Magda Vašáryová) 

v Hrabalově - Menzelově filmu POSTŘIŢINY (1980) 

    

    

223  Souprava čajová šestiosobní .................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, vně glazura v kobaltové barvě, zdobeno pásem barevných květů růţí a bohatým zlacením, značeno tištěnou 

značkou DUBÍ u Teplic, první polovina minulého století 

v sestavě: konvice výška 18cm, cukřenka výška 13cm, mléčenka výška 11,5cm 

šest šálků výška 6,5cm, průměr 8,2cm, šest podšálků průměr 15,5cm  

    

     

224  Plastika "Galantní scéna" .....................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, ručně malovaný, značeno tištěnou značkou VÍDEŇ, 19. století, oklepy na prstech dam, na klobouku je kaz 

v polevě, výška 14,4cm  

    

     

225  Dóza ....................................................................................................................................................................................  250 Kč  
porcelán bíle glazovaný, na víku barevný motiv ptáčka sedícího na rozkvetlém keři a motýl, značeno zelenou tištěnou značkou 

ROSENTHAL Bavaria, po roce 1924, výška 4,5cm, průměr 12,2cm  

    

      

226 Váza na kruhové patce s reliéfním dekorem ovoce a květin ......................................................................  450 Kč  
porcelán bíle glazovaný, uprostřed vázy pás barevných květů, horní část pokryta kobaltovou modří, okraj zlacený, dekor doplněn 

zlatými prouţky v dolní části, značeno zelenou tištěnou značkou ROSENTHAL SELB Bavaria, Modell von Ph. Rosenthal, po roce 

1924, výška 14,5 cm, horní průměr 9,5 cm, dolní průněr 7,5 cm  

    

     

227  Talířek ...............................................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený ruční barevnou malbou květů a zlacením ve tvaru lístků a úponků jetele, značeno vtlačovanými 

písmeny N.G.F., Kysibl - Neuberg Giesshübel, druhá polovina 19. století, průměr 18,6cm  

    

     

228  Svícen zasypaný květy, mezi nimi figurka ptáčka ......................................................................................  4 500 Kč  
porcelán bíle glazovaný, čtyři noţky ve tvaru stylizovaných rokajů, ruční malba a bohaté zlacení, značeno zkříţenými modrými 

meči pod polevou - MÍŠEŇ a vtlačovanými čísly 2069, 19. století, poškozeno, průměr 13cm  

    

     

229  Miska čtvercového tvaru ...........................................................................................................................................  150 Kč  
porcelán bíle glazovaný, vysoký okraj prolamovaný, dekorace květy a zlacením ve dně i na bocích, značeno modrou tištěnou 

značkou SCHUMANN, Německo, první polovina minulého století, výška 3cm, 14 x 14  

    

     

230  Miska čtvercového tvaru se zvlněným okrajem .............................................................................................  200 Kč  
porcelán bíle glazovaný, dekor barevnou malbou květů a motýla, značeno modrou tištěnou značkou AYNSLEY made in England, 

kolem poloviny minulého století, výška 2,3cm, 11 x 11  

AYNSLEY anglická porcelánka zaloţená v roce 1775. V letech 1947 a 1981 vyrobila porcelánka jídelní soupravy pro oba 

novomanţelské páry - princeznu, později královnu Elisabeth a prince Philipa, lady Dianu a prince Charlese, letos vyrobila 

upomínkové předměty při příleţitosti svatby Kate a prince Williama 

    

     

231  Svícen s figurkou leţícího chlapce s hroznem vína ........................................................................................  350 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobeno ruční malbou a zlacením, značeno vtlačovanou značkou AICH Doubí u Karlových Varů, konec 

19. století, lepený jeden lístek, jeden opravovaný, výška 13cm  

    

     

232  Vázička ..............................................................................................................................................................................  100 Kč  
sklo hutní čiré bezbarvé a zelené, Čechy, sedmdesátá léta minulého století, výška 14cm  

    

     

233  Mistička hluboká se zvlněným okrajem .............................................................................................................  100 Kč  
sklo hutní čiré bezbarvé a zelené, Čechy, sedmdesátá léta minulého století, výška 5cm  

    

     

234  Řetízek s přívěskem ve tvaru srdíčka ..................................................................................................................  450 Kč  
stříbro, přívěsek osazen českými granáty, ryzost stříbra 900, hmotnost 2,41g btto  
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235  Obal na cigarety .........................................................................................................................................................  1 300 Kč  
stříbro, krásná filigránská práce, přiloţen ATEST - OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU, ryzost stříbra 900, hmotnost 84,30g  

    

    

236  Prsten osazený českými granáty .........................................................................................................................................  600 Kč  
stříbro, značeno puncovní značkou zajíc, druhá polovina minulého století, ryzost stříbra 800, hmotnost 3,74g btto  

    

     

237  Přívěs ve tvaru srdíčka ...............................................................................................................................................  300 Kč  
stříbro osazené českými granáty, ryzost stříbra 800, hmotnost 1,62g btto  

    

     

238  Náušnice visací ...............................................................................................................................................................  600 Kč  
stříbro zlacené, osazené českými granáty, šedesátá léta minulého století, ryzost stříbra 900, hmotnost 3,51g btto  

    

     

239  Náušnice ............................................................................................................................................................................  600 Kč  
stříbro zlacené, osazené granáty, druhá polovina minulého století, ryzost stříbra 900, hmotnost 3,31g btto  

    

    

240  Broţ kruhová ...............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
obecný kov - tombak osazený českými granáty, přelom 19. a 20. století, secesní provedení, průměr 2cm, hmotnost 4,04g  

    

    

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 241-260 

 

241   nesignováno    

"Zátiší s vázou, mísou a citronem" ..........................................................................................................................  12 000 Kč  
olej na plátně, kolem poloviny 20. století, rondokubisnus, 35 x 45 (46,5 x 58)  

    

    

242   neurčeno    

"Pohled na vesnická stavení" ........................................................................................................................................  3 300 Kč  
olej na plátně, signováno, čtyřicátá léta minulého století, 59 x 65 (71,5 x 77)  

    

    

243   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Ţena s červenými korálky" ..........................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1956, 24 x 33 (43,8 x 52)  
    

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) 

    

    

244   Wagner Josef   (1901-1957) 

"Meditace" .............................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
kombinovaná technika, signováno, datováno 1941, dedikace: P. Rud. Kitlerovi z přátelství, 35,5 x 42,5 (51,5 x 57,5)  
    

Wagner Josef  sochař, restaurátor, pedagog, narozen v Jaroměři, studoval u Q. Kociána na Odborné sochařsko-kamenické 

škole v Hořicích v Podkrkonoší a u profesora J. Štursy a O. Španiela na AVU v Praze, u profesora O. Gutfreunda školu 

stavební plastiky na UMPRUM v Praze, od roku 1924 se věnoval restaurování, zejména soch M.B. Brauna  

(ve Slovníku Chagall široký výčet výstav a literatury) 

    

    

245   Paderlík Arnošt   (1919-1999) 

"Leţící dívka" .......................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno, datováno 1960, 33 x 51 (51 x 68,3)  
    

Paderlík Arnošt  malíř, kreslíř, grafik, keramik, ilustrátor, scénograf, ţák F. Kysely a Nováka na UPŠ v Praze, asistent 

Makovského ve Zlíně, pedagogicky působil na VŠUP a AVU v Praze - profesor na akademii, člen a spoluzakladatel řady 

sdruţení - člen skupiny Sedm v říjnu, SVU Mánes a SČUG Hollar, výstavy po celém světě, v roce 1972 Zaslouţilý umělec, 

v roce 1981 Národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii a v řadě cizích zemí, mimořádně významný umělec 

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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246   Rotter Leonard   (1895-1963) 

"Vesnická stavení" .............................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na kartonu, signováno, jméno autora i na kovovém štítku na rámě, kolem poloviny minulého století, 23 x 33,5 (33,5 x 44)  
    

Rotter Leonard  řezbář, sochař a malíř, narozen u Vídně, studoval a působil v Praze, autor pomníku K.H.Máchy 

odhaleného v roce 1936 na Jarmilině skále u Máchova jezera - po okupaci v roce 1939 byl pomník svrţen do jezera, 

po válce vyzvednut a umístěn v parku Na Hůrce v Bělé pod Bezdězem, značná část umělcova díla byla zničena při zásahu 

jeho ateliéru v bombardované Praze 1945, Komunitní centrum Kampa spolu s jeho dcerou Romanou Rotterovou 

uspořádalo v dubnu 2011 výstavu obrazů tohoto umělce (Toman, Informační systém abART, 

http://www.podhouskou.cz/okoli.html, http://www.kckampa.eu/komu/Vystavy.htm) 

    

    

247   Šimorda Miroslav   (1923-) 

"Zátiší s pomeranči" ..........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1955, 23 x 32,5 (36,5 x 46)  
    

Šimorda Miroslav  malíř, grafik, narozen v Brně, studoval na ŠUŘ v Brně, na Škole umění ve Zlíně a malbu u Ţelibského 

a Mináře na AVU v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

248   Sládek Jan Václav   (1909-1992) 

"Nástup II" .........................................................................................................................................................................  28 000 Kč  
olej na překliţce, signováno, datováno 1982, vzadu autorské štítky, 100 x 75 (107,5 x 82,2)  
    

Sládek Jan Václav  malíř, grafik, spisovatel, pedagog, narozen na Hukvaldech, studium na UMPRUM v Praze u prof. 

Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní 

galerii Praha, významný malíř z Ostravska, významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale 

komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd., vydal soubor 

pohlednic z Ostravska (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

249   Šulc Pavel   (1932-1991) 

"Českolipská krajina".......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno ŠULC, kolem roku 1985, vzadu štítek Díla a razítko fondu výtvarných umění, kvalitní reprezentativní 

práce, 76 x 90 (82,5 x 97)  
    

Šulc Pavel  malíř, narodil se v Lázních Bělohrad, zemřel v Liberci, studia na PedF UK Praha u prof. C. Boudy, 

K. Lidického, M. Salcmana, člen SKUPINY 7, zastoupen v OG Liberec, Okresním muzeu Česká Lípa, GVU Litoměřice, 

GVU Cheb (Lexicon of the CVA) 

    

    

250   neurčeno    

"Dívčí akt s rozpuštěnými vlasy zezadu" .................................................................................................................  6 900 Kč  
olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno, datováno 1947, 47 x 36,2 (63,5 x 53,5)  

    

    

251   Pošar Miloš   (1924-) 

"Lidová architektura" ...................................................................................................................................................  13 000 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, vzadu autorovo dobrozdání o pravosti obrazu, konec minulého století, 39,5 x 58,5 (55 x 74,5)  
    

Pošar Miloš  malíř, narozen v Červeném Kostelci, studoval na Akademii v Praze u profesora V. Rady, byl členem 

Sdruţení praţských výtvarných umělců - malířů, s nimiţ vystavoval, je malířem krajinářem, zastoupen v řadě galerií, 

včetně Národní galerie v Praze, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

252   DORI    

"Banket kanibalů" ..............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
kombinovaná technika, signováno DOR1 57, zajímavá profesionální práce, 35 x 76 (48 x 90)  

 Výrazně slevněno z 15 000 Kč 

    

    

253   Reichmann Vilém   (1908-1991) 

"Jan Werich" ........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
suchá jehla na ručním papíře, výborný grafický list galerijní úrovně z druhé poloviny minulého století, kvalitní rám z jasanového 

masivu, 40 x 29 (44,5 x 32,5)  

    

    

254   neurčeno    

"Odpočinek" ..........................................................................................................................................................................  5 800 Kč  
barevný lept, signováno, skvělá práce galerijní úrovně z počátku minulého století, patrně Německo, ve výřezu 26 x 35,5 (39 x 51,5)  
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255   Hojný Ladislav   (1944-) 

"Rodina" ....................................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1973, číslováno 4/20, vzadu věnování od autora, ve výřezu 35 x 27 (52 x 42)  
    

Hojný Ladislav  grafik, typograf, narozen v Praze, studoval na VŠUP u profesora Strnadela, věnoval se ilustraci a hlavně 

typografii časopisů, v roce 1978 získal zvláštní cenu v soutěţi Klubu výtvarných novinářů ČSN (Slovník Chagall) 

    

    

256   Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Pierot - Mi-Carême v Paříţi" ......................................................................................................................................  6 000 Kč  
akvatinta, signováno v desce stylizovaným monogramem, datováno 1909, 31 x 30,4 (48,5 x 45,5)  

Mi-Carême - v překladu třetí masopustní čtvrtek. S tímto dnem je spojen tradiční maškarní průvod v katolických a frankofoních 

zemích, doslova znamená “uprostřed Lentu.” Lent je období, které začíná den po popeleční středě a končí den před velikonocemi . 

Lidé se převlékají, “maskují” a chodí dům od domu, kde mají uhádnout o koho se jedná. 

 

V Seznamu grafických prací F.T.Šimona pod číslem 102 je uvedena grafika s tímto názvem jako barevný lept o rozměrech 

300 x 305 mm (http://www.tfsimon.com/seznam.htm) 
    

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

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

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

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

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

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

    

    

257   Zámečník Zdenek   (1949-) 

"Noční Ostrava" ...............................................................................................................................................................  18 000 Kč  
akryl na plátně, signováno, datováno 2009, 99,6 x 120 (100,4 x 121,3)  
    

Zámečník Zdenek malíř, galerista, narodil se v Děčíně, ţije v Litoměřicích, malířství soukromě studoval u Oskara 

Schmidta (1977-1979), Josefa Kampprle, ţáka Švabinského (1975- 1977), v Atelieru Rudolfa Randy, u Karla Kleina, 

podnikl studijní cesty do Barcelony, Francie, Rakouska, jeho obrazy jsou u soukromých sběratelů v Japonsku, Španělsku, 

Francii, Holandsku (Ústecký deník - http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20110831_ich_galerie_nikol_deti.html, www.galerie-nikol.cz) 

Z výstavních aktivit: 

vernisáţ Specik Club 1978, výroční výstavy Litoměřice 1968, Geppingen 1997, Barcelona 2004, Tenerife, Španělsko 

2006, Galerie Jan Go, Galerie Nikol Litoměřice,  Galerie Můstek Praha. 

 

Slovy Jana Go: 

Lidská osobnost jako subjekt umělecké tvorby 

Hned na začátku tohoto pojednání chci konstatovat, ţe povaţuji dílo malíře Zdenka Zámečníka za velmi osobitý 

a podstatný příspěvek české výtvarné kultuře zhruba posledních dvaceti let. Také jsem vţdy znovu překvapen tím, ţe mu 

není věnována taková pozornost, jakou by si zaslouţil. Zajisté, patří k oné méně spektakulární, méně ,,hlučné´´ linii umění 

naší doby, jejíţ někteří představitelé čekají na uznání déle neţ ti, kdo dávají přednost razantní prezentaci autorského 

subjektu nebo kdoţ se jen prostě vezou na vlně monumentální aktuálnosti. Tento deficit se týká jak přímého výstavního 

zveřejňování díla (hlavně u nás), tak zejména soustavného kritického zhodnocení a analytické a interpretační reflexe, jeţ 

by překročila meze obecného popisu individuální poetiky a sledovala jednotlivé morfologické a tematické sloţky v rámci 

autorovy tvorby a v historickém kontextu vývoje českého výtvarného umění. Dosavadní tvorba Zdenka Zámečníka sice 

koresponduje s některými aktuálními tendencemi, o kterých se zmíním v dalším textu, ale ve všech případech představuje 

jeho osobitou reakci, v níţ se dokonale spojil dobový přístup se subjektivním přínosem, vlastním jeho naturelům. A co je 

ještě podstatné - jeho práce se sice nikdy nevzdává významnosti, ale je co nejvíce vzdálená literárním významům, které 

jsou v českém prostředí tak oblíbeny. Jeho dílo neoplývá nadbytečnou a vykalkulovanou početností (kvantitativností), 

realizace vznikají pomalu, předchází jim řada studií, autor trpělivě rozvíjí problematiku, kterou si pro sebe a pro vnímatele 

objevil. Přes všechno ,,ticho´´, které se do určité míry rozprostírá kolem dosavadní tvorby Zdenka Zámečníka (i kdyţ 

v posledních letech je znatelný zřetelný posun prezentace hlavně v zahraničí, ,,zlepšení´´ je patrné i v českých výstavních 

síních), a moţná, ţe právě díky němu, jeho obrazy a kresby rostou k soustředěné zářivosti. Jako u všech lidí, kteří vědí, zde 

nedochází k překotným zvratům a krkolomným kouskům. Jde o příliš zodpovědnou práci, o to cennější, ţe její výsledek 

působí stejně přirozeným rytmem jako třeba dýchání.  

Je pravdou, ţe na této umělecké cestě je několik zastavení, tyto zastávky však byly vţdy ku prospěchu autorova dalšího 

vývoje. Přitom pozorní návštěvníci jeho výstav mohou sledovat, ţe Zámečníkovy obrazy jsou osobité, zejména svými 

,,přírodními´´ motivy, vycházejícími z abstraktního tvarosloví. Motivy, které umělec pouţívá, se jakoby stále točí kolem 

určitých základních ikonických témat. Kdybychom pouţili charakteristiku Zdenka Zámečníka jako malíře typologií 

uměleckých osobností severoamerického historika umění George Kublera, zařadili bychom jej mezi hledače 

a experimentátory určitých motivů a témat. Jestliţe jsem tedy autora označil za hledače určitých motivů, potom nutně musí 

být východiskem mého ,,zkoumání´´, jejich sledování v kontextu základního směřování umělcovy tvorby.  

Figurální tématika byla nosným tematickým okruhem nejenom po dobu jeho soukromých studií. Zařadil se tak do širokého 

proudu své, i předchozí generace, která figurální téma pojala za své. Lidská osobnost jako subjekt umělecké tvorby nikdy 

nebyla a není nakonec ani dnes izolovanou entitou. Určující je hlavně způsob, jakým realizuje své mnohonásobné vztahy 

k obklopující skutečnosti, jak vidí sebe, věci, ţivotní děje a situace. V obrazech a kresbách Zdenka Zámečníka se 

od samotného počátku otevírá problém plurality lidské osobnosti, mnohovrstevnosti lidského vědomí, vůle, spontaneity 

a trpnosti, problematiky relativity ţitého času, problematiky současného světa kolem nás. Je to samotný člověk, který je 

ústředním motivem Zámečníkových obrazů, pojatý a ztvárněný ovšem v jiné existenční formě. 
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258   Lhotková Jarmila   (1912-) 

"Portrét dívky s květy" ....................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1941, 39,5 x 40,5 (52,5 x 54)  
    

Lhotková Jarmila  malířka, narozena v Malinci u Přeštic, studovala na soukromé škole R. Vejrycha a u J. Obrovského 

na AVU v Praze, malovala zátiší a květiny, působila v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

259   Kašpar Adolf   (1877-1934) 

"Mladý myslivec" ................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
lavírovaná kresba tuší, signováno monogramem, počátek minulého století, 21 x 15 (42,5 x 33)  
    

Kašpar Adolf  významný a slavný český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, ţák učitelského ústavu v Olomouci, ţák specielní 

školy profesora Pirnera, další studia v Itálii, byl i v Paříţi, kde poznal francouzské ilustrátory, zejména umění Daniela 

Vierge, člen SVU Mánes, autor slavné ilustrace Babičky od Boţeny Němcové, Filosofské historie, F.L. Věka, široké 

zastoupení v Národní galerii Praha (v Tomanovi dlouhý text o tomto významném malíři, Lexicon of the CVA) 

    

    

260   Bubák Alois   (1824-1870) 

"Postavy v krajině pod horami" ...............................................................................................................................  65 000 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem, jméno malíře uvedeno i na kovovém štítku na rámu, kolem poloviny 19. století, nutno 

vyčistit, 34,5 x 60 (51 x 77)  
    

Bubák Alois  malíř krajinář, narozen v Kosmonosích, zemřel v Praze, studoval na praţské akademii, později vstoupil  

do krajinářské školy Haushoferovy, byl pilným spolupracovníkem Světozora (Toman) 

    

    

 

 

 

 

ERRATA 
 

V tištěném prospektu jsou nesprávně uvedené údaje u poloţek:  

 

100 lept Antonína Procházky, vyvolávací cena správně 2 200 Kč, celý popis poloţky v oddíle OBRAZOVÉ POLOŢKY 81-100 

141 rozměrný olej Richarda Peška, rozměr obrazu správně 160 x 180 cm, celý popis poloţky v oddíle OBRAZOVÉ POLOŢKY 141-160 
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