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

 

 

Člen Asociace staroţitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá 102. aukci v Ostravě 
 

17. října 2010 od 11 hodin 
 

 

Místo konání 

HOTEL BRIONI 

Ostrava, Stodolní ul. 
 

 

 
Předaukční prohlídka 14 – 16. října v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 

 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

Předaukční prohlídka 17. října v místě konání aukce 

 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 

 

Kontakt 

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

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

Vinohradská 38, 120 00 PPRRAAHHAA, 224 323 218, 224 322 418, fax 224 325 307 

mobil 602 555 363,  724 307 382 

aukční položky včetně popisu naleznete na www.aukcnidum.cz
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

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

ZDE VŠUDE MŮŢETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŢÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

UDĚLEJTE SI RADOST NÁKUPEM NA NAŠICH AUKCÍCH NEBO NAOPAK NABÍDNĚTE DO NAŠICH AUKCÍ 

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

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

 
 

40 Takové jsou všechny 
 

 „Ne!“ řekla ţena. 

 „Ano,“ odtušil 007. A to platilo. 

 

Naučení: Těm, kteří mají genofond jako Bond, těm všechny dají. 

 

 

 

 

41 Gramatická bajka 
 

Malá elektronická veš řičela nadšením, kdyţ se v jednom počítači, kde právě jako běs ničila encyklope-

dii, dověděla, ţe je přímým potomkem slavného trojského koně, dřevěného monstra, po jehoţ průniku do města 

Troje následovala naprostá zkáza.  

 „Můj ideový otec je Odysseus, král Ithaky!“ ječela veš celá bez sebe. „a já nejsem ţádná počítačová 

veš, já jsem plnohodnotný kůň, jsem trojský kůň a budu mít svého koníčka – budu běhat dostihy a budu v nich 

vítězit!“ 

Uţ příští neděli se ve výsledcích Národního derby objevil na prvním místě kůň Odysseus. Bylo to nej-

větší překvapení, ke kterému kdy při dostizích došlo, protoţe to bylo první vítězství koně, jenţ se vůbec na dráze 

neobjevil. 

 „Byl to jenom trojský kůň v počítači,“ řekli policisté později. Říkáme-li později,  

myslíme tím poté, co si ţena jménem Helena vyzvedla fantastickou výhru, na které se podílel jiný troj-

ský kůň. 

 „Trojští koně … ti tedy šlapali,“ komentovala to paní pokladní. 

 „ … koně … ty šlapaly,“ řekl tvrdě policista, neboť nepovaţoval potomky dřevěného hovada za ţivot-

né. 

 

Naučení: Ty bestie je třeba vymýtit, ať se zjednoduší gramatika. 
 

 
 

 

BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením)  

 

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

 

 

 

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

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

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

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

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

II.  Obecná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ţitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu draţby.       

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

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

ţené věci nebo pokud nevydraţil ţádnou věc.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zachycovat věci vystavované či vydraţované. 

III. Průběh aukce 

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

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

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

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

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

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamţité draţební ceny takto: 

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

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

500,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 5000,-Kč 
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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. 
Jílová 2, 639 00 Brno 
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Vágner Bohumil   ...................................................   114 

Váchal Josef - připsáno   ............................................   33 

Válová Květa   ............................................................   92 

Varmuţa Vratislav  ..................................................   193 

Vašíček   .....................................................................   55 

Vik Karel   ..................................................................   37 

Wänke Emil   .....................................................   38, 39 

Wenig Josef   ...............................................................   85 

Werich Jan   ..............................................................   143 

Wiesner Richard   ................................................   28 - 30 

Wünsche Vilém   ...............................................   105, 117 

Ţiţka   ......................................................................   157 

Ţiţka Jiří   .................................................................   280 

 
 

 

 

POUŢITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 

 

akvarel.........................   21,83, 84, 89, 90, 144,155, 156 

barevný lept ...........   12 - 17, 38, 39, 208, 226, 248, 270 

bronz ........................................................   127, 139, 140 

cín ..............................................................................   66 

cín a mosaz .................................................................   76 

český granát .............................................................   164 

domalba ....................................................................   74 

dřevo ........................   133, 134, 165, 189, 190, 200, 286 

dřevoryt ............................................................   153, 227 

grafika .....................................................................   188 

heliogravura ............................................................   229 

hlína pálená ..............................................................   129 

hmota ................................................................   128, 137 

jantar .......................................................................   162 

kamenina ........................................   138, 173 - 178, 180 

keramika ...................................   125, 126, 171, 193, 281 

kombinace ................................................................   172 

kombinovaná technika ...........   1 - 11, 18, 42, 44, 47 - 50,  

 .. 100, 104, 149, 205, 233, 253, 265, 267 - 269, 276, 277 

kov......................................................................   68, 195 

kresba .........................................................................   81 

kresba lavírovaná......................................................   154 

kresba tuší .........................................................   232,246 

kresba tuţkou .......................................................   45, 98 

lept ...............................................   82, 92, 209, 275, 279 

linoryt .........................................   99, 256, 257, 272, 273 

litografie ..............................   96, 97, 217, 218, 222, 249,  

 ........................................... 262, 263, 266, 271, 274, 278 

malba ......................................................................   247 

malba na dřevě .........................................................   169 

mosaz .........................................................................   67 

ocel.............................................................................   69 

olej ......................................................................   86 - 88 

olej na desce ...................   19, 23, 34, 40, 41, 52, 110,112 

olej na dřevě ......................   201, 203, 206, 207, 212, 223 

olej na kartonu ...................................   32, 204, 211, 213,  

 ............................................ 234, 236, 239, 240, 252, 255 

olej na lepence .......................   22, 25, 33, 35, 51, 85, 93,  

 .................. 105 - 108, 111, 115, 120, 146, 231, 237, 238 

olej na plátně ....................   20, 24, 26, 27, 30, 36, 37, 43,  

 ........ 53 - 60, 91, 94, 101, 102, 109, 113, 114, 116 - 119,  

 ................ 141, 145, 150 - 152, 160, 202, 210, 214 - 216,  

 ................... 219, 220, 225, 228, 235, 241, 242, 244, 245,  

 .......................................... 250, 251, 254, 259 - 261, 280 

olej na plechu ............................................................   158 

olej na sololitu .......................................   28, 29, 103, 221 

olej-tempera ......................................................   142, 230 

pastel ..........................................   31, 147, 148, 157, 159 

polodrahokam ...........................................................   163 

porcelán ......................................   80, 121, 122, 124, 136,  

 ................................................. 181, 196 - 198, 283 - 285 

reprodukce ...............................................................   143 

řezba v kosti .............................................................   161 

řezba ve dřevě ...........................................   131, 132, 166 

sklo ....................   77 - 79, 123, 170, 179, 182 - 187, 199 

stříbro ............................................................   71 - 73, 75 

suchá jehla.................................................................   258 

tempera .........................................................   46, 95, 224 

terakota......................................................................   135 

tisk.............................................................................   264 

zvonovina .................................................................   167 

ţelezo ...................................................................   64, 65 

 
 

 

 

PŘEDMĚTNÝ SEZNAM (NE OBRAZ) 

 

dóza.........................................................................   123 

dţbán ................................................................   138, 170 

fotoaparát ............................................................   61 - 63 

hmoţdíř .....................................................................   65 

hodinky ....................................................................   191 

hodiny ..............................................................   163, 189 

hračka .......................................................................   133 

hrníček ......................................................................   171 

kahan .........................................................................   68 

kazeta ........................................................................   140 

kilof ...........................................................................   282 

korbel ..............................................................   173 - 187 

kord .............................................................................   69 

kořenka........................................................................   80 

krabička .....................................................................   165 
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maska .....................................................................   166 

mikroskop ...................................................................   67 

miska ..................................................................   79, 135 

nádoba.....................................................................   139 

náramek ....................................................................   164 

plastika ..   127 - 129, 131, 132, 193, 195 - 198, 281, 286 

pohár ..........................................................................   66 

pohlednice ........................................................   168, 243 

přístroj ......................................................................   190 

přívěs ....................................................................   74, 75 

pudřenka ..............................................................   71 - 73 

soubor ......................................................................   188 

souprava servírovací .................................................   134 

stojánek ....................................................................   172 

svícen ..........................................................................   76 

šapo ..................................................................   284, 285 

talíř ...........................................................................   283 

tesák ....................................................................   70, 130 

těţítko .......................................................................   199 

varium ......................................................   161, 162, 192 

váza .......................................   77, 78, 121, 122, 124, 136 

zaráţka na knihy .......................................   125, 126, 137 

zrcadlo .......................................................................   194 

zvonek .......................................................................   167 

ţehlička ......................................................................   64 

ţidle...........................................................................   200 
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ART FAMILY CRYSTAL .....................................   199 

Atelier Lacouriere Paris....................................   267, 268 

DELFT ............................................................   121, 122 

Edice Bollafi - Arte.................................................   271 

Edice Euroart - Domberger ......................................   279 

Erker Press St. Gallen...............................................   264 

FLEXARET-automat ................................................   63 

GP ..........................................................................   137 

HAND MADE ŠKRDLOVICE ................................   77 

Harrachovské sklárny .................................................   79 

Heli-Clack ...................................................................   61 

JAEGER - LeCoultre ...............................................   163 

made in Czechoslovakia ..........................................   125 

REICHERT WIEN ....................................................   67 

ROSENTHAL ...........................................................   197 

ROYAL DUX ...........................................................   136 

RUDOLFSTADT ......................................................   196 

VILEROY BOSCH .................................................   171 

WEDGWOOD ........................................................   135 

YASHICA .................................................................   62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 1-60 

 

1   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Nesení májky" ....................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1977, vzadu název Jaro - velikonoce, skvělá 

práce jedné z nejlepších českých kreslířek a ilustrátorek, ve výřezu 21 x 14,5 (29 x 22,5)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
  

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

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

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

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

lidových krojů a další skvělé práce, většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, 

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

    

    

    

2   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Zima - Vánoce - krmení Jeţíška" ..............................................................................................................................  5 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1977, ryze česká kresba, češtější si snad 

v tomto i dalších případech jiţ nelze představit, ve výřezu 21 x 14,5 (29 x 23)  

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

"Marjánko, Marjánko, Marjánko má…" ...............................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, skvělá ilustrace k lidové písni 

30 x 20 (33 x 23)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 
     
    

    

4   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Majda - malá zpěvačka" ...............................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, kvalitní umělecká adjustace 

ve výřezu 14 x 10 (30,5 x 23)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

5   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Zlatohlávek pozoruje Broučkovu svatbu" ............................................................................................................  6 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, kvalitní umělecká adjustace, ilustrace 

ke Karafiátovým Broučkům, velmi významná práce, ve výřezu 10 x 10 (19,5 x 17)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

6   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Usnul v tulipánu" ..............................................................................................................................................................  3 600 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, ilustrace k Jaráškovi 

ve výřezu 13,5 x 10,5 (19,5 x 17)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

7   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Strach před kočičkou" ....................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1976, umělecká adjustace 

ve výřezu 20 x 20 (32 x 31)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

8   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Súkalo sa po lavici" ..........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1973, umělecká adjustace 

ve výřezu 16 x 18 (29 x 31)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

9   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Karafiát: Brouček spadl s postele" ...........................................................................................................................  6 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, originální ilustrace ke Karafiátovým 

Broučkům, velmi významná práce, ve výřezu 10, 5 x 22 (28 x 37)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

10   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Slunečnice" .......................................................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, datováno 1980, nezvykle velká práce vynikající malířky, kreslířky 

a ilustrátorky, ve výřezu 43 x 31 (61 x 46,5)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

11   Fischerová - Kvěchová Marie   (1894-1984) 

"Děvčátko s psíčkem a pampeliškami" ......................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, umělecká adjustace 
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ve výřezu 11,5 x 10,5 (29,5 x 24,5)  

 Pochází z výborné sbírky prací této ryze české umělkyně 

    

    

    

12   Komáček Marian   (1959-) 

"Pauza v AUSe" ......................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevný lept, signováno, datováno 1987, číslováno 23/50, umělecká adjustace, AUS - Armádní umělecký soubor, výborná práce 

ţáka Brunovského na VŠVU v Bratislavě, ve výřezu 14,5 x 10,5 (29 x 21,5)  
  

Komáček Marian  malíř, grafik, ilustrátor, narozen ve Gbelích na Slovensku, studoval u Brunovského na VŠVU 

v Bratislavě, jeho obrazy jsou dynamické a expresivní, jeho grafika je snová - většinou figurální, absolvoval řadu výstav 

doma i ve světě, namátkou: 1987 - Praha, 1989 - Bratislava, Skalica, Trenčín, Piešťany, 1990 - Nitra, Holandsko, 1991 - 

Bad Mergetheim, 1992 - Antverpy, 1993 - Frankfurt, 1994 - Passau, 1995 - Frankfurt, 1997 - Amsterodam, USA, atd. 

(Slovník Chagall) 

    

    

    

13   Komáček Marian   (1959-) 

"Nie sme zlí" .............................................................................................................................................................................  900 Kč  
barevný lept, signováno, datováno 1989, číslováno 7/60, umělecká adjustace, kvalitní práce ţáka Brunovského 

ve výřezu 9,5 x 11,5 (22 x 22)  

    

    

    

14   Komáček Marian   (1959-) 

"Královna I" .........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, datováno 1990, autorský tisk, kvalitní adjustace, grafika galerijní úrovně ţáka Brunovského 

ve výřezu 21,5 x 17 (34,5 x 29)  

    

    

    

15   Komáček Marian   (1959-) 

"Bez názvu" ..............................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, datováno 1992, autorský tisk, umělecká adjustace, grafika galerijní úrovně ţáka Brunovského 

ve výřezu 20,5 x 14,5 (33 x 25)  

    

    

    

16   Komáček Marian   (1959-) 

"Uţ sme traja" .........................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, datováno 1987, číslováno 37/60, ve výřezu 12,5 x 12,5 (27 x 25)  

    

    

    

17   Komáček Marian   (1959-) 

"Odkliatí" ..................................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1990, číslováno 12/100, ve výřezu 12,5 x 12,5 (25 x 25)  

    

    

    

18   Lexa Rudolf   (1915-) 

"Krojovaný pár při tanci" .................................................................................................................................................  900 Kč  
bravurní kombinovaná technika - tuţka, akvarel, tempera, signováno, datováno 1950, ve výřezu 28 x 18 (48 x 36)  
  

Lexa Rudolf  malíř, narozen v Praze, studoval školu pro umělecká chrámová okna a na AVU v Praze  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

19   Adámek Ferdinand   (1896-1975) 

"Koupání v potoce"............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na malířské desce, signováno, kolem poloviny minulého století, komorní práce významného malíře ostravského regionu, 

původní autorský široký rám, 32 x 24,5 (44,5 x 39,5)  
  

Adámek Ferdinand  malíř, studoval na UPŠ v Praze u Hofbauera, Špillara, Kysely, Wachsmanna, byl členem SVU 

Mánes, MSVU v Ostravě, významný ostravský malíř, pro ostravskou radnici namaloval portréty čtyř bývalých starostů, 

podílel se na výzdobách kostelů v Přerově, Místku a jinde, malíř známý z Mariánských Hor v Ostravě  

(Toman, Slovník Chagall) 
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20   Podešva František   (1893-1979) 

"Mladý muţ z Valašska s dýmkou" .........................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1940, vzadu část původního názvu "Klobúk z huba…(?)", 

dále dvě nálepky ze sbírek Národní galerie Praha a další razítka a poznámky, jde patrně o restituci, luxusní dobový rám, mimořádně 

zdařilý celek, 46 x 36 (68 x 58,5)  
  

Podešva František  malíř figuralista a grafik, studia na akademii v Praze u Bukovace a Preislera, dále u světoznámého 

Brömseho, roční stipendijní pobyt u F. Kupky v Paříţi, studijní cesty Florencie, Řím, Benátky, Madrid, Mnichov, vysoký 

počet výstav, zastoupení v Národní galerii a dalších, spoluzakladatel Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně  

(široký text v Tomanovi, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

21   Luňáček Josef   (1889-1991) 

"Antonínské náměstí" ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, kvaš, tempera, signováno, kolem poloviny minulého století, příjemná komorní práce absolventa praţské akademie 

u Bukovace, Pirnera, Loukoty, Matějčka a Švabinského, 20 x 21,5 (28,5 x 30)  
  

Luňáček Josef  malíř, narozen v Protivanově u Boskovic, absolvent Akademie v Praze u Bukovace, Nechleby a Pirnera, 

výrazný impresionista, maloval zátiší, portréty, zachycoval krajiny Pobeskydí a moravsko-slovenského pomezí, zabýval se 

sochařskou tvorbou a medailérstvím, působil v Metylovicích u Místku (Slovník Chagall) 

    

    

    

22   Kunc Jaromír   (1900-1971) 

"Ve ţních" ..............................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1940, vzadu ověřovací list a štítek s povídáním o autorovi, 

krásná ukázka mařákovy české krajinářské školy, luxusní ručně řezaný rám, 26 x 35,5 (39 x 48,5)  
  

Kunc Jaromír  významný krajinář, ţák Engelmüllera a Liebschera, V. Součka a Otakara Nejedlého, řada výstav, 

vystavoval na dvanácti výstavách SVU Myslbek, zastoupen v Národní galerii, patří mezi představitele mařákovy školy 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

23   Kusý F.    

"Polní kvítí ve dţbánu" .......................................................................................................................................................  600 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem poloviny minulého století, kvalitní původní široký rám, 39,5 x 30,5 (52 x 43)  

    

    

    

24   Stehlík C.    

"Ţeny při polní práci" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1935, vzadu uvedena původní cena 22 000 Kč, široký umělecký rám 

francouzského typu, 34 x 48 (49 x 61,5)  
    

    

    

25   Hodr Karel   (1910-2003) 

"Zátiší s cibulí, česnekem, zelím a mrkví" ...............................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, práce malíře známého především ze zahraničí, ţil a tvořil u Bodamského 

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

Hodr Karel  významný malíř, absolvent Akademie v Praze a Královské akademie ve Stockholmu, řada výstav 

a zastoupení v evropských galeriích, emigroval a většinu času ţil a tvořil ve Švýcarsku, u nás se jeho práce objevují 

sporadicky, ceněný malíř v evropském kontextu (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

    

26   Horn Julius   (1900-) 

"Krojovaná dívka před zrcadlem" .............................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, obraz zachycuje interiér staré slovácké chalupy, luxusní široký ručně řezaný rám 

50,5 x 40 (69 x 59)  
  

Horn Julius  malíř, grafik, kreslíř ex libris, studia na umělecko průmyslové škole v Praze u Dítěte a Kysely, podnikl 

studijní cesty do Vídně, Německa a Paříţe, v malířství se nejvíce věnoval portrétům, namaloval např. podobizny Jana 

a Tomáše Bati, zúčastňoval se přehlídek ex libris (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

27   Průša    

"Podhorská krajina s řekou" .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, dobový zlacený rám, 49 x 69,5 (60,5 x 81)  



KATALOG 102. AUKCE 17. 10. 2010 OSTRAVA 

 

 

 

_ 15 _ 

 

28   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Toaleta I" ..........................................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, výborná práce významného autora, 46,5 x 38,5 (54 x 45,5)  
  

Wiesner Richard  malíř, absolvent akademie v Praze u Obrovského a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříţi, 

člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 Národní 

umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění 

v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, 

na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříţi, v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR (1955,) 

New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech v Československu (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

29   Wiesner Richard   (1900-1972) 

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

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

    

    

    

30   Wiesner Richard   (1900-1972) 

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

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

    

    

    

31   Kutzer Viktor   (1885-1948) 

"Ţně pod Ondřejníkem" ..................................................................................................................................................  4 600 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, nedatováno, kolem roku 1935, vzadu věnování z roku 1941, luxusní zlacený rám, kvalitní 

celek, dokumentační i umělecká hodnota, 40 x 40 (49,5 x 49,5)  
  

Kutzer Viktor  malíř, ţák prof. Preislera, řada výstav, převáţně v Ostravě, delší dobu působil na Severní Moravě, jeden 

ze zakladatelů Moravskoslezského sdruţení výtvarných umělců, uváděn mezi komunitou ţidovských malířů, zastoupen 

v Národní galerii (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

32   Chaloupka Karel   (1889-) 

"Honosná kytice ve váze" ................................................................................................................................................  3 600 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, kolem roku 1940, kvalitní práce absolventa Akademie v Praze u Nejedlého, Obrovského 

a Švabinského, kvalitní rám francouzského typu, 50 x 40 (57 x 47)  
  

Chaloupka Karel  malíř, absolvent Akademie v Praze u Nejedlého, Obrovského a Švabinského, věnoval se hlavně malbě 

krajiny (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

33   Váchal Josef - připsáno    

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

k uvedenému autorství, nejsme schopni garantovat, v kaţdém případě jde o výraznou kvalitní práci řešící vztah průmyslu a umění, 

70 x 47 (85 x 61,5)  
  

    

    

    

34   Klusáček Ladislav   (1953-) 

"Kříţovnické náměstí v Praze" ....................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na desce, signováno, datováno pod rámem, vzadu štítek Díla, 34 x 48 (45 x 61)  
  

Klusáček Ladislav  malíř, narozen ve Frýdlantě v Čechách, absolvent Akademie v Praze, později asistent a aspirant 

u Františka Jiroudka na Akademii (1983-1988), vyzdobil pět stěn hotelu Internacionál v Praze, zastoupen v Národní galerii 

Praha, výstavy u nás i po Evropě (Slovník Chagall) 

    

    

    

35   Šimek Vilém    

"Zátiší s kyticí azalek a mísou ovoce" ........................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, vzadu štítek ČSFVU, ve výřezu 32 x 60 (49 x 77)  
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36   Cigoš Stanislav   (1955-2003) 

"Abstraktní figurální sen" ..............................................................................................................................................  1 900 Kč  
čtyři samostatné oleje a kombinované techniky na plátně, jeden z nich signován, datovány 1985, řazením obrazů v sérii čtyř kusů 

vznikají snové abstraktní představy se sexuálním podtextem, zajímavá práce známého umělce, kaţdý 30 x 30 (31,5 x 31,5) 

 Všechny čtyři obrazy jsou nabízeny společně 
  

Cigoš Stanislav  malíř, grafik, autor objektů, autodidakt, narozen v Jeseníku, provozoval soukromou Galerii 761 v Ostravě 

Přívoze, od roku 1980 vystavoval téměř kaţdý rok (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

37   Vik Karel   (1883-1964) 

"Zimní slunce" ......................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem VK, datováno 1908, kvalitní komorní práce z počátku minulého století, kvalitní adjustace, 

oleje tohoto autora jsou sběratelsky vzácné, 24,5 x 18 (33 x 26,5)  
  

Vik Karel  malíř a grafik, praţská akademie, zakládající člen SČUG Hollar, člen Salonu d'Automme v Paříţi, jeden 

z nejvýznamnějších českých grafiků, z literatury o tomto umělci uveďme katalog Výstava z díla grafika a malíře Karla 

Vika, Kulturní a společenské středisko Ústí nad Labem 1983, publikace Karel Vik : popisný seznam grafického díla, autoři 

Borovský Jiří, Borovská Nelly, Matějček Antonín, Novák, Arthur, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 

Praha 1955, biografická práce s názvem Karel Vik : poselství krajinářovo, autor Alois Jilemnický, Severočeské 

nakladatelství Ústí nad Labem 1977 (v Tomanovi tři celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

    

38   Wänke Emil   (1901-) 

"Tábor - náměstí" ..................................................................................................................................................................  950 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1930, 26 x 33 (31,5 x 38,5)  

 Párová k následující položce č. 39 
  

Wänke Emil  malíř a grafik, ţák umělecko průmyslové školy v Praze u profesora Dítěte, další studia na praţské akademii 

u profesorů Loukoty, Obrovského, Krattnera a Thieleho, člen ČFVU (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

39   Wänke Emil   (1901-) 

"Tábor - Kotnov" ...................................................................................................................................................................  950 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, kolem roku 1930, mimo obraz zaţloutlé skvrny, lze překrýt paspartou, 26 x 33 (31,5 x 38)  

 Párová k předcházející položce č. 38 

    

    

    

40   Laníková - Galásková A.    

"Slunečnice" ..........................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na malířské desce, signováno vzadu na desce a značeno štítkem ČFVU Ostrava, spolu s rámem velmi reprezentativní celek 

93 x 100 (102 x 108)  

    

    

    

41   Christov Georgi   (1897-) 

"Bílé narcisy a ţluté květy" ............................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce, signováno a datováno vpravo nahoře, vlevo dole ČECHIE (?), vzadu rukou Tábor 1922, 

výborná práce bulharského malíře ţijícího v té době v ČSR, luxusní hluboký umělecký rám, 26 x 35 (32,5 x 42)  

Mezi díly tohoto autora prodávanými v poslední době se nám nepodařilo vyhledat další květinový motiv  
  

Christov Georgi  narozen 27.12.1897 ve Slivnu v Bulharsku, studoval na umělecko průmyslové akademii v Sofii, kde 

působili profesoři Jaroslav Věšín a Jan Mrkvička, v Praze studoval na Akademii výtvarných umění u prof. V. Hynaise, 

studium ukončil v roce 1924, podnikal studijní cesty do Rakouska, Francie, Německa, Polska, Turecka, v roce 1936 

souborně vystavoval v Pardubicích a Chrudimi (Toman) 

 

Podle prodejů zaznamenaných na www-stránkách, tvořil v České republice i ve třicátých letech 

 

Zajímavou je informace, kterou uvádí spisovatel Radko Pytlík (narozen 1928) "… S Panuškou přijel na Lipnici mladičký 

bulharský malíř Georgi Christov. Chudičký umělec nepočítal s krutou horáckou zimou a kdyţ Panuška odjel, ocitl se zcela 

bez prostředků. Hašek mu věnoval kabát a poskytl mu nejen úvěr, ale i nocleh ve svém malém pokojíku (asi 16 m/2) 

v patře Invaldova hostince…. " (http://radkopytlik.sweb.cz/hasek_ke_b.html) 

 

Podle téhoţ zdroje přivedl Haška na Lipnici malíř Panuška v roce 1921. Na podzim 1922 se Hašek nastěhoval do vlastního 

domku, v němţ ţil velmi krátce do své smrti v roce 1923. Georgi Christov musel tudíţ v České republice ţít jiţ v letech 

1921- 1922 

    

    

http://radkopytlik.sweb.cz/hasek_ke_b.html
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42   Kotas Dominik   (1893-) 

"Vesnice s kostelíkem a potokem" ...............................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, kvaš, tempera, signováno, kolem roku 1925, výborná práce na úrovni veduty, 

autor se na trhu prakticky nevyskytuje, 37 x 50 (45 x 58)  
  

Kotas Dominik  malíř, narozen v Kladně, soukromě se učil u Ferdinanda Engelmüllera, lze jej zařadit mezi mařákovce 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

43   neurčeno    

"Dřevěný kostelík v Hrabové" ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, práce s výraznou dokumentační hodnotou, protoţe tento velmi cenný kostel v roce 

2002 vyhořel, luxusní dobový rám, 48,5 x 37,5 (56 x 45)  
 

Kostel sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové pocházel ze 16. století. V roce 2000 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, v dubnu 2002 vyhořel, 

v roce 2004 byl znovuobnoven. Patřil mezi nejhodnotnější dřevěné sakrální stavby dochované na severovýchodní Moravě. 

Ve stavbě se vzájemně prolínaly stavební prvky z období pozdní gotiky s prvky renesančními.  

Více viz:  

- DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE V BESKYDECH A OKOLÍ, autor Henryk WAWRECZKA a kol., 

 vydalo Nakladatelství WART – Henryk Wawreczka, Český Těšín 2009, 362 stran 

-http://homen.vsb.cz/~ber30/texty/zajimavosti/hrabova/Hrabova.htm a navazující stránky  

    

    

    

44   Rada Ladislav   (1929-) 

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

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

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

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

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

    

    

    

45   Myslbek Josef   (1884-) 

"Krmení pašíka" .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kresba tuţkou a akvarelem, signováno, kolem roku 1915, komorní práce syna sochaře J. Myslbeka, ţáka Hynaise 

na Akademii v Praze, luxusní umělecká adjustace, ve výřezu 16 x 10 (35,5 x 25,5)  
  

Myslbek Josef  malíř a kreslíř, syn sochaře J.V. Myslbeka, ţák Hynaise na praţské akademii, další studia v Mnichově, 

tvořil akvarely a kresby drobného formátu (Toman) 

    

    

    

46   Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Shromáţdění Husitů" .....................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovská galerijní skica olejovou temperou, signováno monogramem, umělecká adjustace, bravurně nahozená skica dokazuje 

mistrovství autora, ve výřezu 30 x 46 (50,5 x 66)  
  

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na praţské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 

ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 

v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 

dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

47   Anderle Jiří   (1936-) 

"Šestnáct dívek a kytice" ..............................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - grafika s kresbou a kolorováním, signováno, nedatováno, číslováno 1/1, grafika s kresbou 

číslovaná 1/1 značí, ţe v této barevnosti a podání se jedná o jediný kus, umělecká adjustace, výrazně velký list, skvělý grafický list 

světového autora, v této kvalitě na trhu ojedinělé 

ve výřezu 45 x 35 (76 x 62,5)  

 Pochází z vynikající české sbírky 
  

Anderle Jiří  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Pavlíkově u Rakovníka, studoval na Akademii v Praze u profesorů 

A. Pelce a V. Silovského, v letech 1969-1973 dělal asistenta na VŠUP J. Trnkovi a Z. Sklenářovi, působil v Černém 

divadle J. Srnce, jiţ od roku 1966 patří k předním reprezentantům české grafiky v zahraničí, je zastoupen ve sbírkách 

Národní galerie Praha, Centre Georges Pompidou v Paříţi, Metropolitan Museum of Modern Art New York, Galerie Uffizi 

Florencie, Stedelijk Museum Amsterodam a dále ve všech špičkových galeriích a muzeích světa, víc jak padesát výstav 

po celém světě, kolem deseti Grand Prix a dalších světových a evropských cen (Slovník Chagall) 
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48   Anderle Jiří   (1936-) 

"Čtyři motýli a dívka" ...................................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - grafika s kresbou a kolorováním, signováno, nedatováno, číslováno 1/1, grafika s kresbou 

číslovaná 1/1 značí, ţe v této barevnosti a podání se jedná o jediný kus, umělecká adjustace, výrazně velký list, skvělý grafický list 

světového autora, v této kvalitě na trhu ojedinělé 

ve výřezu 44 x 33 (75 x 60)  

 Pochází z vynikající české sbírky 

    

    

    

49   Anderle Jiří   (1936-) 

"Divertimento" ..................................................................................................................................................................  22 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - grafika s kresbou a kolorováním, signováno, nedatováno, číslováno 1/1, grafika s kresbou 

číslovaná 1/1 značí, ţe v této barevnosti a podání se jedná o jediný kus, umělecká adjustace, výrazně velký list, skvělý grafický list 

světového autora, v této kvalitě na trhu ojedinělé 

ve výřezu 53 x 36 (84 x 63,5)  

 Pochází z vynikající české sbírky 

    

    

    

50   Anderle Jiří   (1936-) 

"Capriccio" .........................................................................................................................................................................  22 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - grafika s kresbou a kolorováním, signováno, nedatováno, číslováno 1/1, grafika s kresbou 

číslovaná 1/1 značí, ţe v této barevnosti a podání se jedná o jediný kus, umělecká adjustace, výrazně velký list, skvělý grafický list 

světového autora, v této kvalitě na trhu ojedinělé 

ve výřezu 53 x 36 (84 x 63,5)  

 Pochází z vynikající české sbírky 

    

    

    

51   Drha Josef   (1912-2009) 

"Kytice jiřin ve váze" ........................................................................................................................................................  4 300 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, nedatováno, výborná práce významného malíře ostravského regionu 

70,5 x 50 (83 x 62,5)  
  

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

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

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

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

    

    

    

52   Götzová Jana   (1936-) 

"Polní kytice a zelená jablka" .......................................................................................................................................  2 200 Kč  
olej na malířské desce, signováno, kolem roku 1975, vzadu štítek Díla, obdobná kytice publikována ve Slovníku Chagall díl 2  

70,5 x 50 (83 x 62,5)  
  

Götzová Jana  malířka, narozena v Teplicích v Čechách, studovala na SUPŠ v Uherském Hradišti, zabývá se komorní 

malbou, nejčastěji tvoří zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

    

53   Schiller Milan   (1914-) 

"Zimní dostaveníčko" .......................................................................................................................................................  6 900 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, zajímavá figurální práce absolventa Akademie v Praze u Nejedlého, připomíná výjev 

z Vojny a míru, 75,5 x 56 (93,5 x 74)  
  

Schiller Milan  malíř, restaurátor, narozen v Praze, studoval u profesorů J. Obrovského a O. Nejedlého na AVU v Praze, 

věnoval se převáţně krajinomalbě, zaujala ho městská zákoutí Prahy, jiţních Čech a Polabí u Děčína, vedle krajinomalby 

se věnoval i portrétu, figurálním kompozicím a zátiší, významné byly i jeho restaurátorské práce např. na opravách chrámu 

Sv. Mikuláše v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

54   Suchý Bohuslav   (1907-1967) 

"Chroustovice v zimě" ......................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně lepeném tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, široký, ručně řezaný stříbřený rám, práce v duchu 

Blaţíčkovy krajinářské školy, 60 x 79 (77,5 x 97)  
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Suchý Bohuslav  malíř, narozen v Praze, studoval u profesora Kulce na Ukrajinské akademii v Praze a u profesora 

V. Sychry ve škole Mánesa a na AVU v Praze, zabýval se nejvíce krajinomalbou, náměty čerpal na Českomoravské 

vrchovině, zastoupen ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích a jinde (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

55   Vašíček    

"Dřevěnice s květinovou předzahrádkou" ..............................................................................................................  3 900 Kč  
reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1953, velká kvalitní profesionální práce, původní dobový rám 

68,5 x 85 (84 x 100)  

    

    

    

56   Prudil Evţen   (1909-2001) 

"Krajina ve ţních" .............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1960, vzadu štítek ČFVU, 44 x 67,5 (54 x 77,5)  
  

Prudil Evţen  malíř, narozen v Lipníku nad Bečvou, studoval na Ukrajinské akademii v Praze u Daňka - Sedláčka, Kulce 

atd., působil v Novém Jičíně, řada výstav v regionu Severní Moravy (Toman dodatky, Slovník Chagall) 

    

    

    

57   neurčeno    

"Potok v krajině" ................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
olej na plátně, signováno špatně čitelně, nedatováno, spolu s širokým zlaceným rámem působivý celek, ve výřezu 36 x 27 (64 x 49)  

    

    

    

58   Šmejkal Josef    

"Potok mezi stromy" ............................................................................................................................................................  900 Kč  
impresionistický olej na plátně, signováno, datováno 1921, 52 x 40,5 (62,5 x 51)  

 Párová k následující položce č. 59 

    

    

    

59   Šmejkal Josef    

"Zámek a zámecká zahrada" ............................................................................................................................................  900 Kč  
impresionistický olej na plátně, signováno, datováno špatně čitelně, 50 x 38 (60,5 x 48,5)  

 Párová k předcházející položce č. 58 

    

    

    

60   Marei (?)    

"Honosná kytice ve váze" ................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, luxusní široký zlacený rám, velmi reprezentativní celek 

80 x 60 (101 x 81,5)  

 

 

    

  

NEOBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 61-80 

   

61  Fotoaparát měchový ...................................................................................................................................................  2 800 Kč  
včetně objektivu, černý, značeno Heli-Clack firmy RIETZSCHEL'S CLACK MÜNCHEN, první čtvrtina minulého století, 

v otevřeném stavu 16,5 x 13 x 18  
    

    

    

62  Fotoaparát zrcadlovka ..............................................................................................................................................  1 400 Kč  
značeno YASHICA-D, made in Japan, šedesátá léta minulého století, koţený obal, vynikající zachovalost, 15 x 10,5 x 8  
    

    

     

63  Fotoaparát zrcadlovka .................................................................................................................................................  500 Kč  
značeno FLEXARET-automat, výrobce Meopta, ČSSR, šedesátá léta minulého století, koţený obal, 14,5 x 11 x 8  

    

    

    

64   Ţehlička na dřevěné uhlí.............................................................................................................................................  600 Kč  
ţelezná, částečně niklovaná, horní část s drţadlem odklápěcí, kolem roku 1900, 22,5 x 19  
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65  Hmoţdíř s paličkou ........................................................................................................................................................  600 Kč  
ţelezo, nápis PRO PATRIA 1914-1915, vyrobeno jako náhrada za odevzdané mosazné hmoţdíře pro vojenské účely v 1. světové 

válce, na paličce dva oklepy - vada materiálu, výška 12cm  

    

    

    

66   Pohár ................................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
cín, výrazně secesní provedení s nápisem FRAUEN und MÄDCHEN ORTSGRUPPE … MÄHR. OSTRAU 1906 (Moravská 

Ostrava), výška 33cm  

    

    

    

67  Mikroskop .......................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mosaz, značeno REICHERT WIEN, původní dřevěná skříňka s příslušenstvím a prodejním certifikátem z Prahy ze dne 22.7.1926 , 

celková výška 35cm  

    

    

    

68  Kahan hornický benzínový ......................................................................................................................................  1 000 Kč  
chromovaný typ z padesátých let minulého století, funkční, věnování z roku 1974 k odchodu do důchodu, celková výška 39cm  

    

    

     

69  Kord důstojnický francouzský ...............................................................................................................................  7 500 Kč  
mosazná záštita a garnitury zlacené v ohni, čepel ocel s oboustranným břitem, značeno jménem a letopočtem 1839, koţené pouzdro 

v polovině poškozeno - přetrţeno, lze restaurovat, jinak původní a výborný stav, délka 102cm  

    

    

     

70  Tesák lovecký ..............................................................................................................................................................  24 000 Kč  
rukojeť paroţí zdobené ţaludy, nádherné mosazné zlacené garnitury plasticky zdobené motivy vysoké zvěře a loveckých psů, 

19. století, v pouzdře schází tzv. závazák, jinak bezvadná zachovalost, vše původní, délka 57cm  

    

    

     

71  Pudřenka kruhová ..........................................................................................................................................................  900 Kč  
stříbro zdobené rytím a gilošováním, na vrchní straně obdélníková ploška pro monogram, po obvodu reliéf tvořený rokaji, značeno 

platnou puncovní značkou, kolem roku 1930, ryzost stříbra 900, hmotnost 91,30g btto  

    

    

    

72   Pudřenka čtvercová ...................................................................................................................................................  1 000 Kč  
stříbro zdobené rytím a gilošováním, na vrchní straně obdélníková ploška s monogramem LM, po obvodu reliéf tvořený rokaji, 

značeno platnou puncovní značkou, kolem roku 1930, ryzost stříbra 800, hmotnost 114,50g btto  

    

    

     

73  Pudřenka obdélníková ..................................................................................................................................................  900 Kč  
stříbro zdobené rytím a gilošováním, na vrchní straně obdélníková ploška s monogramem AS, poblíţ otvírání vyryto věnování 

a datace 26.7.1936, po obvodu reliéf tvořený rokaji, značeno platnou puncovní značkou, ryzost stříbra 900, hmotnost 95,40g btto  

    

    

    

74   Přívěsek "Madonka" ................................................................................................................................................  1 500 Kč  
domalba na porcelánu ve stříbrné montáţi, značeno platnou puncovní značkou, období 1. republiky 

ryzost stříbra 800, hmotnost 37,00g btto  

    

    

    

75   Přívěsek - figurka "Buddha" ...................................................................................................................................  800 Kč  
stříbro, na dolní hraně text "Talisman", značeno puncovní značkou, období první republiky, ryzost stříbra 900, hmotnost 15,90g, 

výška 5cm  

    

    

    

76   Svícen................................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kombinace cínu a mosazi, zdobeno stojící figurkou ţeny a rostlinným dekorem, secesní provedení, kolem roku 1900, sbírkový kus, 

výška 31cm  
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77  Váza masivní válcovitá, silnostěnná ....................................................................................................................  1 800 Kč  
sklo umělecké, čiré a kobaltové doplněné stříbrnou drtí, dole původní papírová nálepka ateliéru HAND MADE ŠKRDLOVICE 

(umělecká řemesla), Czechoslovakia, kolem roku 1960, výška 13,5cm, průměr 13cm  

    

    

    

78  Váza ve tvaru nepravidelného hranolu ..............................................................................................................  2 500 Kč  
sklo čiré jantarové a prostupující do kobaltu se zatavenou stříbrnou mlhovinou, ateliér Ţelezný Brod, sedmdesátá léta minulého 

století, 13,5 x 17 x 6,5  

    

    

     

79  Miska masivní ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo čiré se zatavenou spirálovitou síťovinou, umělecké sklo - etiketa Harrachovské sklárny, výška 10cm, délka 19cm  

    

    

     

80  Souprava velkých kořenek .......................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán zdobený siluetami romantického páru, na kaţdé kořence jiný pár, kolem roku 1900, šest kusů, dole nápisy: KAFFEE, 

ZUCKER, GRIES, BRÖSEL, REIS, GRAUPEN, kompletní a nepoškozené, výška kaţdé 18,5cm  

    

 

 

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 81-120 

    

81   Tomek Antonín   (1908-1978) 

"Ostrava - Poruba III. obvod" .........................................................................................................................................  700 Kč  
kolorovaná kresba akvarelem a temperou, signováno, datováno 25.11.1961, vzadu štítek Svazu československých výtvarných 

umělců a razítko ČFVU - přijato uměleckou komisí Českého fondu výtvarných umění, komorní práce známého ostravského malíře, 

20 x 30 (26,5 x 36)  
  

Tomek Antonín  malíř, hudebník, pedagog, narodil se v Horních Nětčicích v okrese Přerov, zemřel v Ostravě, studoval 

na pedagogické škole v Brně, působil v Novém Hrozenkově a v Týnci na Břeclavsku, na Slovácku zaloţil dva pěvecké 

sbory, náměty mnoha obrazů čerpal z Valašska a Záhoří, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách 

GVUO pořádané v ostravském Domě umění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny 

v Olomouci) 

    

    

    

82   neurčeno    

"Kampa - Praha" ...................................................................................................................................................................  100 Kč  
černobílý lept, signováno, kolem roku 1930, komorní práce, adjustováno v široké paspartě, rámováno v úzké liště 

ve výřezu 10,5 x 8  

    

    

    

83   Hrašová L.    

"Babička s deštníkem" .........................................................................................................................................................  150 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, datováno 1918, původní rámeček, 25 x 20 (26,5 x 21)  

    

    

    

84   nesignováno    

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

    

    

    

85   Wenig Josef   (1885-1939) 

"V břízovém háji" ..................................................................................................................................................................  250 Kč  
mistrovský impresionistický olej na tvrzené lepence, signováno vzadu, datováno 1917 v dedikaci, s velkou pravděpodobností jde 

o práci významného malíře, zejména ilustrátora a skvělého scénografa, 30 x 21 (33,5 x 24,5)  
  

Wenig Josef  malíř, ilustrátor pohádkových knih, jevištní dekoratér a grafik, narozen ve Staňkově u Horšovského Týna, 

ţák E. Lišky, později studoval na Akademii v Praze, ilustroval zejména knihy svého bratra Adolfa (Toman) 
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86   Cigoš Stanislav   (1955-2003) 

"Bez názvu I" ........................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej a kombinovaná technika na plátně, signováno, datováno 1990, kvalitní ukázka moderního umění, 25,5 x 25,5 (27 x 27)  
  

Cigoš Stanislav  malíř, grafik, autor objektů, autodidakt, narozen v Jeseníku, provozoval soukromou Galerii 761 v Ostravě 

Přívoze, od roku 1980 vystavoval téměř kaţdý rok (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

87   Cigoš Stanislav   (1955-2003) 

"Bez názvu II" ......................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej a kombinovaná technika na plátně, signováno, datováno 1990, kvalitní ukázka moderního umění, 25,5 x 25,5 (27 x 27)  

    

    

    

88   Cigoš Stanislav   (1955-2003) 

"Bez názvu III" ....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej a kombinovaná technika na plátně, signováno, datováno 1990, kvalitní ukázka moderního umění, 25,5 x 25,5 (27 x 27)  

    

    

    

89   Hosperger Emanuel   (1891-) 

"Albatrosi a skály v moři" .................................................................................................................................................  950 Kč  
akvarel, signováno, datováno 1908, příjemná komorní práce ţáka mnichovské akademie z roku, kdy byl výrazně ovlivněn Benešem 

Knüpferem, vzadu razítko soukromé sbírky EUGÉNEHO VOLDANA PRAGUE, 11 x 26 (19 x 33)  
  

Hosperger Emanuel  narozen v Karlíně, studia na Akademii v Mnichově u profesora Brucknera, byl velmi ovlivněn 

Benešem Knüpferem při jeho pobytu v Praze v roce 1908, proslavil se svými pracemi z francouzské a italské Riviéry, 

Sardinie, Korsiky a dalmatského pobřeţí, významný malíř mořské tématiky (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

90   De Gesta    

"Praní u řeky" ......................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský galerijní akvarel - kvaš, signováno, nedatováno, patrně kolem roku 1850, skvělá sbírková i galerijní práce, vzadu 

sběratelská poznámka - 1. dekáda 19. století, ve výřezu 15,5 x 24,5 (27,5 x 34,5)  

    

    

    

91   neurčeno    

"Kytice ve dţbáně" .............................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně, signováno špatně čitelně, datováno rovněţ špatně čitelně, poškozeno na několika místech v plátně, rám 

francouzského typu rovněţ poškozen, 66 x 54,5 (82,5 x 73)  

    

    

    

92   Válová Květa   (1922-1998) 

"Oči" .........................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský galerijní lept, signováno, datováno 1974, číslováno 32/37, krásný sběratelský grafický list 

ve výřezu 30 x 35 (47,5 x 51,5)  
  

Válová Květa  malířka, kreslířka, grafička, narozena v Kladně, studovala u profesorů J. Nováka a E. Filly na VŠUP 

v Praze, zastoupena v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, řada výstav, vystavovala společně se svou sestrou Jitkou 

Valovou, velký výčet literatury (Slovník Chagall) 

    

    

    

93   Sabev Miroslav   (1952-) 

"Červený dívčí akt" ........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 2010, kvalitní reprezentativní práce současného umělce, 100 x 70 (101 x 71)  
  

Sabev Miroslav  malíř, kreslíř, narozen v Hukovicích (Bartošovicích) na Novojičínsku, autodidakt, v jeho malbě 

převaţuje portrétní a figurální tvorba, ale vytváří také imaginárně laděné krajiny a nekonvenční zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

    

94   nesignováno    

"Chalupy u lesního potoka v zimě ...............................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1925, luxusní široký stříbřený rám, 50,5 x 70,5 (67,5 x 88)  
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95   Sládek Jan   (1906-1982) 

"Mořské pobřeţí" ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská tempera - kvaš, signováno, kolem roku 1960, práce významného malíře, scénografa, grafika a profesora 

ve výřezu 21 x 34 (34 x 47,5)  
  

Sládek Jan  malíř, grafik, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, narozen v Ostravě-Kunčicích, soukromá studia u prof. 

Ungermanna, pedagogicky působil na Škole umění ve Zlíně a na DAMU, katedra scénického výtvarnictví, grafik 

a výtvarník divadla v Ostravě, vydal cyklus z prostředí ţelezáren, řada výstav, významný umělec regionu 20. století 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

96   nesignováno    

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

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

 Pochází z výborné sbírky 

    

    

    

97   Hrnčárek Jan   (1918-2008 (?) 

"Dřevěnice v Beskydech" ...................................................................................................................................................  450 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, kolem roku 1970, umělecká adjustace, kvalitní celek, ve výřezu 11 x 23 (29 x 40)  
  

Hrnčárek Jan  malíř, kreslíř, grafik, věnuje se převáţně krajinomalbě, narozen ve Fryčovicích, soukromá studia u Otty 

Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, praţská akademie u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera, a Tittelbacha, od roku 1948 

ţije a tvoří ve Frenštátě pod Radhoštěm, zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. 

Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěţe o výzdobu 

malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdrţel cenu města Ostravy, v roce 1983 titul Zaslouţilý umělec 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

98   Tichý František   (1896-1961) 

"Domovní znamení - Symbol křesťanství" ..............................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská kresba tuţkou, signováno jako solitér tuší, datováno 1950, sbírková práce významného autora, kreslíře a grafika 

ve výřezu 7 x 10,5 (47,5 x 35)  
  

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

99   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Na haldě u Ostravského hradu" ................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský ručně kolorovaný linoryt, signováno tuţkou, kolem roku 1935, kvalitní práce jedné z nejlepších malířek Severní Mora-

vy, 40 x 30 (46 x 34,5)  
  

Salichová Helena  moravská malířka, grafička, ilustrátorka, spisovatelka, narozena v Kyjovicích, studia na akademii 

v Praze u Hynaise, Bukovace, Nechleby, Krattnera, ţila v Polance nad Odrou, řada výstav, zastoupena v galeriích, včetně 

Národní galerie, jedna z našich nejlepších malířek 20. století, v roce 2009 vyšla rozsáhlá monografie o ţivotě a díle Heleny 

Salichové v rozsahu 400 stran a 1680 reprodukcí, autor Petr Pavliňák (Slovník Chagall, Toman) 

    

    

    

100   Knebl Jan   (1866-1962) 

"Ţivot na Valašsku" ...........................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuţka, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1938, krásná figurální práce skvělého 

valašského malíře a sochaře, adjustováno pod sklem bez rámu, skvělá nabídka, 47 x 131,5  
  

Knebl Jan  sochař, malíř, grafik, narozen v Trojanovicích, studoval uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni, kamenickou 

školu ve Znojmě a figurální speciálku na Akademii výtvarných umění v Budapešti, v malířské a grafické tvorbě se věnoval 

figurálnímu a krajinářskému zobrazení rodného Valašska (Slovník Chagall) 

    

    

    

101   Handschuh    

"Městečko v Sudetách" ....................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1942, údajně jde o Bruntál, široký kvalitní rám, reprezentativní celek, 65 x 90 (84 x 108)  
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102   Drha Josef   (1912-2009) 

"Portrét dívenky - Šárka" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 20.1.1949, luxusní široký zlacený rám francouzského typu 

35 x 30 (52 x 46)  
  

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

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

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

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

    

    

    

103   Götz Zdeněk   (1935-) 

"Jabloně" ...................................................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, vzadu štítek Díla s původní cenou 5 400 Kč, asi z roku 1975, velká krajinářská práce 

45 x 120 (58 x 133)  
  

Götz Zdeněk  malíř, narozen v Hradci Králové, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, zabývá se převáţně 

krajinomalbou (Slovník Chagall) 
    

    

    

104   Sokol Rudolf   (1887-1974) 

"Ţně v podhůří" ...................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - olej, pastel na dřevě, signováno, kolem roku 1930, bravurní práce ţáka mnichovské a praţské 

akademie, malíře slezských krajin, kvalitní dobový rám, 61 x 73 (73 x 87)  
  

Sokol Rudolf  malíř, grafik, pedagog, narozen ve Starém Městě u Bílovic, studoval u profesora Knirra v Mnichově 

a u profesora Thieleho na AVU v Praze, věnoval se krajinomalbě a grafice, námětově čerpal na severu Moravy, pracoval 

převáţně v technikách akvarelu a pastelu (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

105   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Horníci v porubu" .........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, nedatováno, velká působivá práce, 70 x 76 (85 x 93)  
  

Wünsche Vilém  malíř, ilustrátor, narozen v Šenově ve Slezsku, kde také zemřel, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. 

Švabinského, stipendium v Paříţi, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodţi a řadě měst 

ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní 

umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu  

(Toman, Lexicon of the CVA, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 
    

    

    

106   Schön Fráňa   (1882-1976) 

"Pohled na Olomouc" ....................................................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1935, práce galerijní i dokumentační hodnoty, kvalitní 

rám francouzského typu, 50 x 70 (67 x 88)  
  

Schön Fráňa  malíř, narozen v Olomouci, studoval ve Vídni, pouţíval i jméno ŠÉN, od roku 1902 byl důstojníkem, 

pracoval na ministerstvu války ve Vídni, prošel ruským zajetím, vytvořil četné studie Orientu, v roce 1922 opustil 

vojenskou sluţbu a věnoval se výhradně malířství, maloval zejména Olomouc a krajinu Hané, jeho obrazy byly 

reprodukovány v učebnicích pro střední školy, ve Zlaté Praze atd., pro region Olomouce významný malíř, jeho působení 

jako orientalista má význam celostátní (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

    

107   Dobeš    

"Horská krajina" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, podle podpisu jde patrně o práci významného malíře Milana Dobeše (viz 

Chagall), 50 x 60 (62 x 71)  
    

    

    

108   neurčeno    

"Kytice kopretin ve váze" ...............................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na lepence, signováno - nepřečteno, nedatováno, velmi kvalitní široký rám, 47 x 38 (66 x 57)  
    

    

    

109   Károly E.    

"V malém přístavu" ...........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní ručně řezaný stříbřený rám francouzského typu, 38 x 55 (55 x 72)  
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110   Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Ostravské hutě" ..............................................................................................................................................................  75 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, kolem roku 1940, skvělá práce jednoho 

z nejtalentovanějších malířů působících v ČSR, dokonalým provedením i velikostí se jedná o mimořádně reprezentativní celek, 

luxusní rám francouzského typu, 70 x 100 (91 x 121)  
  

Tkaczyk Bedřich Augustin  malíř, grafik, narozen v Brezince (Polsko), zemřel v Ostravě, studoval na UPŠ v Praze 

a na Kunstgewerbe ve Vídni, jako malíř působil v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř Severní 

Moravy, měl velmi ztíţené moţnosti účasti na výstavách, z politických důvodů se tento skvělý malíř nestal malířem 

evropské třídy, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího malíře našeho regionu ve 20. století  

(Lexicon of the CVA) 

    

    

    

111   neurčeno    

"Honosná kytice pivoněk" ...........................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, luxusní široký stříbřený rám francouzského typu, vysoce 

reprezentativní a dekorativní celek, 70 x 88,5 (92 x 110)  

    

    

    

112   Drha Josef   (1912-2009) 

"Slaměnky" ............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
bravurní komorní olej na malířské desce, signováno, datováno 1956, vzadu štítek autora, 17 x 18 (24 x 25)  
  

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

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

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

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

    

    

    

113   Svozil J.    

"Tovární architektura" ....................................................................................................................................................  1 400 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1949, 41 x 60 (56 x 75)  

    

    

    

114   Vágner Bohumil   (1897-1921) 

"Pasačka krav" ....................................................................................................................................................................  3 600 Kč  
olej na plátně, signováno špatně čitelně, kolem roku 1920, luxusní široký ručně řezaný zlacený rám francouzského typu, obrazy 

malíře vzhledem k jeho brzké smrti jsou na trhu ojedinělé, 28 x 37 (45 x 54)  
  

Vágner Bohumil  malíř krajinář, narozen v Kadově u Blatné, ţák um. prům. školy v Praze (Toman) 

    

    

    

115   Šimůnek Jaroslav   (1872-1939) 

"Zimní krajina od Záběhlic" .........................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1925, kvalitní práce českého impresionismu, galerijní úroveň, původní kvalitní rám 

49 x 61 (70 x 81)  
  

Šimůnek Jaroslav  ţák profesora Schönlebera a Antonína Slavíčka, časté reprodukce ve Zlaté Praze, významný malíř 

Prahy a jejích periférií (Toman) 

    

    

    

116   neurčeno    

"Krajina kolem zátoky" ................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno - nepřečteno, počáteční písmena jsou S.W., datováno 1856, luxusní široký zlacený 

galerijní rám, restaurováno, 38 x 54 (42,5 x 57,5)  

    

    

    

117   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Horníci v rubání" ..........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátěné struktuře lepené na lepence, signováno, kolem roku 1950, mistrovská galerijní práce mistra, který je v malbě obrazů 

z hornického díla nepřekonán, ručně řezaný rám v hodnotě cca 15 000 Kč, 55 x 72 (72 x 87)  
  

Wünsche Vilém  malíř, ilustrátor, narozen v Šenově ve Slezsku, kde také zemřel, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. 

Švabinského, stipendium v Paříţi, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodţi a řadě měst 
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ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní 

umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu (Toman, 

Lexicon of the CVA, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 

    

    

    

118   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Z Beskyd" ..........................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno, nedatováno, sběratelsky i galerijně vzácné, luxusní široký rám 

francouzského typu, honosný celek, 71 x 98 (93 x 119)  
  

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) 

    

    

    

119   Šustek Karel   (1912-) 

"Zátiší s chlebem" ...............................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1943, velmi kvalitní práce, široký zlacený rám, 55 x 81 (74 x 98,5)  
  

Šustek Karel  malíř v Praze, narozen v Pitíně, soukromá studia u Gustava Risnera v Zábřehu, Královská belgická malířská 

akademie v Antverpách, dále opět soukromé studium u malíře Račiče v Záhřebu a Vágnera v Nišské škole (Toman) 

    

    

    

120   Gross František   (1909-1985) 

"Průmyslová periferie města" ....................................................................................................................................  65 000 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, vpředu nesignováno, vzadu plná adresa malíře psaná jeho rukou, bezesporu výborná práce 

galerijní úrovně ze čtyřicátých let, tedy z období Skupiny 42, mimořádně kvalitní velký francouzský rám, reprezentativní celek, 

71,5 x 100 (94 x 122,5)  
  

Gross František  malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněţ známky, studium v Praze na ČVUT u Blaţíčka a na UPŠ 

u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné 

v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 

obdrţel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 Zaslouţilý 

umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 121-140 

    

121   Váza s dvěma úchopy .............................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán zdobený modrobílým květinovým dekorem, tělo protáhlé, značeno DELFT, minulé století, výška 29,5cm  

 Párová k následující položce č. 122 

    

    

    

122   Váza vysoká s dvěma úchopy ..............................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán zdobený modrobílým květinovým dekorem, tělo protáhlé, značeno DELFT, minulé století, výška 29,5cm  

 Párová k předcházející položce č. 121 

    

    

    

123   Luxusní dóza na cukr .............................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo kostní rosalinové, okraje zlacené, dóza s víkem ve tvaru plodu je umístěna na podtácku, Čechy, kolem roku 1830, na okraji 

tácku několik drobných oklepů, krásný sběratelský, muzeální i funkční kus, výška dózy 17cm, průměr podtácku 20cm  

    

    

    

124   Vázy párové s výjevy u kašny ................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán ručně malovaný a zlacený, s figurálním a rostlinným dekorem, vlastní povrch váz je reliéfní, figury jsou plastické, na jedné 

váze je myslivec, na druhé dívka nabírající vodu z kašny, Čechy, kolem roku 1855-1860, krásné sbírkové a muzeální kusy 

výška 22cm, šířka 18,5cm  
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125  Zaráţka na knihy ve tvaru tučňáka .....................................................................................................................  250 Kč  
keramika černobíle glazovaná, značeno made in Czechoslovakia, kolem roku 1925, tyto posuvné zaráţky se pouţívaly jako 

protějšek pevné opory (stěny, apod.), výška 18cm, základna 9 x 9  
    

    

    

126  Zaráţka na knihy ve tvaru kůzlete .......................................................................................................................  250 Kč  
keramika barevně glazovaná, kolem roku 1925, tyto posuvné zaráţky se pouţívaly jako protějšek pevné opory (stěny, apod.) 

výška 13,5cm, základna 10 x 8,5  
    

    

   

127   Plastika "Chlapec vytahující si trn z chodidla" .........................................................................................  1 800 Kč  
stříbrný bronz na dřevěném soklu, známý, původně antický námět, který poslouţil řadě umělců 

výška plastiky 20cm, soklu 2cm, základna 16,5 x 20  

    

    

    

128   Lorenc Klement   (1911-1983 ?) 

Plastika "Ţena s košíkem brambor na rameni" - alegorie úrody ....................................................................  700 Kč  
sochařská hmota patinovaná, signováno, kolem roku 1940, oklep, příjemná práce, výška 50cm  
  

Lorenc Klement  sochař, narozen v Praze, studoval u J. Drahoňovského na UMPRUM v Praze, vystavoval se spolkem 

Praha a spolkem Purkyně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

129   Schwarz Josef Václav   (1908-1988) 

Plastika "Dívka hrající na loutnu" ................................................................................................................................  600 Kč  
sochařská hlína pálená, signováno na plintě, kolem roku 1935, výška 33cm  
  

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

a 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) 

    

    

    

130   Tesák ţenijní s pochvou .........................................................................................................................................  9 500 Kč  
výzbroj saperů rakousko-uherské armády, datováno 1859, značeno GF ES JUNO, dobrý stav 

délka čepele 46cm, celková délka 64,5cm  

    

    

    

131  Plastika "Ţena se snopem obilí" ............................................................................................................................  500 Kč  
řezba ve dřevě, signum nenalezeno, kolem roku 1910, výška 28cm  

    

    

    

132   Plastika "Mudrc a chlapec s košíkem květin"" ..........................................................................................  4 500 Kč  
mimořádně kvalitní řezba ve vzácném dřevě, Čína, 19. století, výjimečná práce, luxusní sběratelský kus, výška 24cm  

    

    

     

133  Hračka - model "Velká elektrická lokomotiva PK 137" ............................................................................  750 Kč  
dřevo, povrch barevně malovaný jako skutečná předloha, šedesátá léta minulého století, pojízdná, střecha lokomotivy odklápěcí, lze 

pouţít jako dózu, velmi dobrý stav, výška 21cm, délka 31cm  

    

    

    

134   Souprava na servírování orientálních pokrmů ..............................................................................................  450 Kč  
dřevo černě lakované, zdobené zlacenými rostlinnými motivy, první polovina minulého století, dobrý stav 

celkem tři menší a tři větší misky   

 Cena za všech šest kusů 
    

    

    

135   Miska na servírování ovoce .................................................................................................................................  4 500 Kč  
terakota bílá ve formě pleteného košíku, neznačeno, patrně WEDGWOOD, přelom 18. a 19. století, velmi dobrý stav, pro srovnání  

uvádíme práci pořízenou obdobnou technikou z knihy Judith MILLER - ANTIQUES HANDBOOK 2010 - 2011, str. 85 

výška 7,5cm, délka 33cm  

 Pochází z velké pražské sbírky 



KATALOG 102. AUKCE 17. 10. 2010 OSTRAVA 

 

 

 

_ 28 _ 

 

136  Váza s vlčími máky ......................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán zdobený bohatým květinovým dekorem, širokými kobaltovými pásy a zlacením, kruhová podstava, tělo rozšiřující se 

směrem nahoru, značeno ROYAL DUX, šedesátá léta minulého století, výborný stav 

výška 18cm, spodní průměr 11,5cm, horní průměr 17,5cm  

    

    

    

137   Dvě zaráţky na knihy ................................................................................................................................................  400 Kč  
sochařská hmota patinovaná, kaţdá zaráţka zdobená dvěma figurkami sov, značeno vtlačovanou značkou GP. reg. 5023/5, počátek 

minulého století, drobné oklepy, výška 18cm, základna 10 x 10  

    

    

     

138  Dţbán - čepák ..............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kamenina německá, šedě glazovaná, ručně modře malovaná motivem rostliny s květy, kolem roku 1850, výška 27,5cm  

    

    

    

139   Velká mohutná luxusní nádoba .........................................................................................................................  5 500 Kč  
na pěstování květin, keřů, bonsaí apod., bronzový dvouplášťový korpus ve tvaru pravidelného dvanáctibokého hranolu, ve stylu 

vídeňské moderny, kolem roku 1890-1910, sběratelský, muzeální i funkční kus, výška 30cm, horní průměr 47cm  

    

    

    

140   Kazeta na psací stůl nebo šperkovnice ........................................................................................................  12 500 Kč  
masivní bronz, bohaté reliéfní zdobení ve stylu ARTDEKO, uvnitř dřevěná vloţka, patrně návrh Františka Kysely (1881-1941), 

mimořádně luxusní, výška 7,5cm, základna 20 x 21  

    

  

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 141-160 

   

141   neurčeno    

"Zima v horách" ..................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1951, velká reprezentativní a dekorativní práce v kvalitním rámu francouzského typu  

96 x 106 (114 x 125)  

    

    

    

142   Krejsa Josef   (1896-1941) 

"Česká krajina u Vodňan" ..........................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na dřevě, signováno, kolem roku 1930, velká luxusní reprezentativní práce, mimořádně efektní 

široký zlacený rám francouzského typu, tento obraz můţe být ozdobou jakékoliv sbírky, 70 x 100 (93 x 123)  
  

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) 

    

    

    

143   Werich Jan   (1905-1980) 

"A mějte se tu dobře" ........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
reprodukce fotografie Jana Wericha s textem a podpisem, značeno TARAS, vydala Polygrafia, náročná adjustace v plátěné 

paspartě, rámováno plátěnou páskou, ve výřezu 28 x 17,5 (42,5 x 30)  
  

Werich Jan  český herec, dramatik, spisovatel a filmový scénárista, významný představitel meziválečné divadelní 

avantgardy a poválečné české divadelní kultury (Malá čs. encyklopedie) 

    

    

    

144   nesignováno    

"Krajina s polní cestou" .....................................................................................................................................................  900 Kč  
akvarel, signum nenalezeno, datováno Záhořany 11.6.1943, ve výřezu 28 x 36 (45,5 x 52)  
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145   nesignováno    

"Brána" ...................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1935, zajímavá práce, 29 x 53,5 (37 x 62)  
    

    

    

146   Strnad Al.    

"Kytice v modrém dţbánu" ............................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, spolu s rámem příjemný celek, 37 x 27 (47,5 x 37,5)  
    

    

    

147   neurčeno    

"Muţ v čepici" ......................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský pastel, signováno, nedatováno, kvalitní adjustace, 45 x 31,5 (56,5 x 43,5)  
    

    

    

148   nesignováno    

"Doma z pastvy" ..................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovský pastel, signum nenalezeno, kolem roku 1935, 34 x 50 (42 x 57,5)  

    

    

    

149   Bouletté    

"Milenci".................................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kombinovaná technika - tempera, kvaš, signováno a datováno 1955 vpravo nahoře, zajímavá práce moderního umění, patrně 

Francie, 42 x 30 (48,5 x 36,5)  

    

    

    

150   neurčeno    

"BRETAŇKA - dívka v šátku se zlatou náušnicí" ............................................................................................  24 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1893, mimořádná figurální práce v luxusním širokém hnědém rámu z masivu, práce 

galerijní úrovně, 52 x 42 (71 x 61)  
    

    

    

151   Kálecký Z.   (1890-) 

"Zátiší s číší vína a jablky" .............................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1975, velká profesionální práce, 60 x 70 (72 x 86,5)  
    

    

    

152   Hajduček Adolf   (1911-1971) 

"Beskydy v létě" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, další z výborných malířů Beskyd, 60 x 80 (78,5 x 98,5)  
  

Hajduček Adolf  malíř, narozen v Ostravě, autodidakt, ţil a tvořil ve Frýdlantě nad Ostravicí, věnoval se krajinomalbě 

a také portrétní tvorbě (Slovník Chagall) 
    

    

    

153   Štěch Karel   (1908-1982) 

"Babička v šátku" ..................................................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovský galerijní velký dřevoryt, signováno, datováno 1958, skvělý list vynikajícího malíře a grafika, absolventa Akademie 

v Praze u Šimona, výborný stav, v paspartě, nerámováno, 43,5 x 33,5 (46,5 x 35)  

 Pochází z rozsáhlé sbírky kreseb a grafik 
  

Štěch Karel  významný malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik, studium na AVU u T.F. Šimona, člen SČUG Hollar, Sdruţení 

jihočeských výtvarníků, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, řada výstav  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

    

154   Bergler Josef   (1753-1829) 

"Biblická scéna" ..................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní lavírovaná kresba, značeno vzadu patrně sběratelem, kolem roku 1790-1800, v paspartě, nerámováno, 

ve výřezu 19 x 21 (30,5 x 31)  

 Pochází z rozsáhlé sbírky kreseb a grafik 
  

Bergler Josef  malíř a mědirytec, ţák M. Knollera v Miláně a A. Marona v Římě, komorní malíř biskupa pasovského, 

první ředitel praţské akademie (Toman) 
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155   Bochořáková - Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"Krajina s velkou řekou a lodičkami" ..........................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, datováno 1944, skvělá sbírková práce významné malířky, nerámováno, 33 x 50  

 Pochází z rozsáhlé sbírky kreseb a grafik 
  

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) 

    

    

    

156   Bochořáková - Dittrichová Helena   (1894-1980) 

"New York (?)" ....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, nedatováno, patrně kolem roku 1935, vytrţeno z pasparty, obrazová část neporušena, 

skvělá sbírková práce významné malířky, volný list, 36 x 52,5  

 Pochází z rozsáhlé sbírky kreseb a grafik 

    

    

    

157   Ţiţka    

"Dívka sedící na ţidli" .........................................................................................................................................................  200 Kč  
mistrovský pastel a kvaš, signováno, datováno 1960, volný list, 43 x 32  

 Pochází z rozsáhlé sbírky kreseb a grafik 
  

    

    

    

158   nesignováno    

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

    

    

    

159   Mašata Radko   (1933-1999) 

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

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

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

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

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

    

    

    

160   Nejedlý Otakar   (1883-1957) 

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

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

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

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

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

dalších (v Tomanovi dva celostránkové sloupce, Slovník Chagall) 

    

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 161-200 

    

    

161   Koule dovednosti - soustava do sebe vloţených koulí ..............................................................................  4 500 Kč  
mistrovská řezbářská práce ve slonové kosti, vţdy uvnitř větší koule je postupně vyřezána další volně se pohybující koule, v našem 

případě se jedná o čtyři stupně koulí, zdobeno reliéfně růţemi, minulé století, průměr 4cm  

    

    

    

162   Velká koule s reliéfy zvířat ...................................................................................................................................  5 800 Kč  
litý a dořezávaný jantar plasticky zdobený čínským zvěrokruhem, minulé století, rarita, průměr 9,5cm  
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163   Luxusní miniaturní stolní hodiny - budík ..................................................................................................  13 000 Kč  
světově proslulá značka JAEGER - LeCoultre, SWISS MADE, hodiny s budíkem jsou vsazeny do čtvercové desky 

z polodrahokamu lapis lazuri, mimo budíku jsou hodiny opatřeny ještě datumářem, druhá polovina minulého století, exklusivní, 

rarita, 4,5 x 4,5, tloušťka pouze 0,8cm  

    

    

     

164  Náramek dámský ....................................................................................................................................................  13 000 Kč  
tombak osazený cca 260 kameny broušených českých granátů, uprostřed bohatě osazená osmicípá hvězda vrstvená dvěma dalšími 

menšími hvězdami, Čechy, kolem roku 1880, velmi efektní, unikátní šperkařská práce, vnitřní průměr 5,5cm  

    

    

    

165   Krabička s víkem ......................................................................................................................................................  2 900 Kč  
dřevo lakované, na horní části víka olejem ručně malovaná miniatura "Na polní cestě mezi obilím", signováno azbukou Fedoskinn 

O. 1952, tyto malované dózičky jsou významným ruským uměleckým zboţím a některé dosahují extrémních cen, 3 x 9,5 x 12  

    

    

     

166  Maska africká obličejová .......................................................................................................................................  9 500 Kč  
řezba ve dřevě, kmen PUNO - GABUN, obličej bílý, vlasy černé, o těchto maskách je známo, ţe vţdy představovaly konkrétního 

člověka, v tomto případě ţenu, kolem poloviny minulého století, výška 27cm  

    

    

     

167  Kolekce sedmi zvonků .............................................................................................................................................  3 900 Kč  
zvonovina různých velikostí a různého zvuku, tři značeny zvonařskou značkou z 19. století, všech sedm kusů má čistý jasný zvuk 

různé výšky, nejmenší je zvonek s číslem 3, výška 6,5cm 

největší je zvonek s číslem 9, výška 9cm, průměr 10cm  

    

    

     

168  "Panorama Vladivostoku" .......................................................................................................................................  900 Kč  
zarámováno jako podlouhlý obraz na stěnu, sloţeno ze šesti dobových, na sebe navazujících pohlednic vloţených do zlaceného 

rámku z doby, počáteční pohlednice má název v ruštině, angličtině a japonštině, vše kolem roku 1918-1920, přivezeno legionáři 

z cesty po Magistrále, upomínka na legie, velmi dobrý stav, rarita dokumentační hodnoty 

10,5 x 86  

    

    

     

169  "Jurij Gagarin" .........................................................................................................................................................  5 000 Kč  
malba na desce, ruský lak, mistrovská práce z dílen PALICHOVSKÉ ŠKOLY proslavené malovanými dózami, krabičkami 

a dalšími uměleckými malbami na lakovaných plochách, výborná sbírková práce, 38 x 32,5  

    

    

    

170   Vysoký dţbán na víno s víkem ............................................................................................................................  6 500 Kč  
sklo broušené a řezané ve skvělé secesní figurální montáţi ze stříbřeného cínu, kolem roku 1905, luxusní umělecký předmět, velmi 

dobrý stav, výška 35cm  

    

    

    

171   Smějící se hrníček ........................................................................................................................................................  180 Kč  
keramika glazovaná ručně malovaná, značeno tištěnou značkou "VILEROY BOSCH zákonem chráněno," velmi dobrý stav, řada 

z nás si tento skvělý hrníček jistě pamatuje z dětství, výška 6,5cm  

    

    

    

172   Stojánek na láhev vína ..............................................................................................................................................  900 Kč  
kombinace dřeva a chromovaného kovu, provedení ve tvaru rikši - dvoukolého vozíku taţeného běţící postavou, ARTDEKO, 

kolem roku 1925, výška 17cm, délka 30cm  

    

    

     

173  Korbel s víkem ............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
kamenina německá, plasticky figurálně zdobená pijáckými motivy, víčko cínové plasticky zdobené, kolem roku 1930, velmi dobrý 

stav, výška 23,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
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174   Korbel s víkem ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kamenina německá, plasticky figurálně zdobená pijáckým motivem, víčko cínové zdobené, nápis FRANZENSBAD, kolem roku 

1920, velmi dobrý stav, výška 22cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

     

175  Korbel s víkem ............................................................................................................................................................  1 300 Kč  
kamenina německá, plasticky zdobená motivem hořců, v předním medailonu nápis SALZBURG a barevná veduta města - otisk, 

ručně malováno zlatem, luxusní kus z počátku minulého století, velmi dobrý stav, výška 21,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

     

176  Korbel s víkem ............................................................................................................................................................  1 600 Kč  
kamenina německá, plasticky zdobená skřítky a vinnými listy, ručně malováno, pijácký nápis v němčině, cínové zdobené víčko, 

přelom 19. a 20. století, velmi dobrý stav, výška 19cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
  

    

    

    

    

177   Korbel s víkem ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kamenina glazovaná, ručně malovaná, figurálně zdobená pijáckými motivy, víčko cínové zdobené, raritou je český nápis v předním 

medailonu "DO PEKLA SE DOSTANE, KDO PIVO PÍT PŘESTANE," počátek minulého století, víčko je opravované, výška 20cm  

Opravu víčka lze vidět pouze z vnitřní strany 

Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

    

178   Korbel s víkem ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kamenina plasticky zdobená ornamenty, v předním medailonu český nápis "DOBRÉ PIVO, DĚVČE HEZKÉ, TO JSOU DARY 

ZEMĚ ČESKÉ," počátek minulého století, velmi dobrý stav, výška 20cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

     

179  Honosný korbel s víkem ..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, okraje zabrušované, v přední části ruční malba bílým emailem "Panoš s pohárem," víčko cínové zdobené, 

luxusní provedení, kolem roku 1890, velmi dobrý stav, výška 23cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

    

180   Honosný korbel s víkem ........................................................................................................................................  6 900 Kč  
kamenina imitující kůru stromu, po které se vinou plastické stříbřené listy vinné révy, víčko stejná kamenina v cínové montáţi, 

značeno na dně plastickým erbem z šedobílé keramiky, kolem roku 1890, mimořádný sběratelský kus, velmi dobrý stav 

výška 22cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
  

    

    

    

    

181   Korbel s cínovým víkem ........................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán zdobený květinovým dekorem a nápisem "GRUSS AUS PASSAU", kolem roku 1890, dobrý stav, výška 15cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

    

182   Korbel s víkem ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené motivem z Prodané nevěsty, ruční malba emailem, nápis "ROZMYSLI SE MAŘENKO," víčko 

zabrušované sklo v cínové montáţi, počátek minulého století, velmi dobrý stav, výška 16,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 
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183   Korbel s víkem ..............................................................................................................................................................  500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, buclaté tělo zdobené řezbou, rostlinný motiv, víčko cín a kov, kolem roku 1930, velmi dobrý stav, výška 12cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

    

184   Korbel s cínovým víkem ...........................................................................................................................................  900 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené malbou emailem, motiv jelen na palouku, okraje zabrušované, kolem roku 1930, velmi dobrý stav, 

výška 18cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

    

185   Luxusní korbel s víkem ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zabrušované, zdobené sedmnácti broušenými čočkami a dvanácti horizontálními půlčočkami, víčko cínové 

bohatě zdobené, přelom 19. a 20. století, sběratelská rarita, velmi dobrý stav, výška 21,5cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

     

186  Korbel s víkem ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, lité, po obvodu sedm vertikálních ploch, víčko porcelán v cínové montáţi, víčko zvenčí zdobené mysliveckým 

motivem, na vnitřní straně erotickým motivem, německé verše, kolem roku 1900, na víčku prasklina, výška 15cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

     

187  Luxusní korbel s víkem ...........................................................................................................................................  3 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, po obvodu broušené do osmi vertikálních vzhůru se zuţujících ploch, zdobeno ruční malbou vysokým emailem 

motivem protěţe, víčko silné zabrušované sklo tyrkysové barvy v cínové montáţi, počátek minulého století, velmi dobrý stav, 

unikátní sběratelský kus, výška 21cm  

 Pochází z velké moravské sbírky korbelů, dýmek a fajek 

    

    

    

188   L'ESTAMPE MODERNE .................................................................................................................................  29 000 Kč  
soubor patnácti grafických listů v sešitě, červen 1897, číslo 2, na titulní straně "SALOMÉ" od Alfonse MUCHY, dále barevné 

i černobílé grafiky od různých autorů z konce 19. století, obrazové části velmi dobré, celkový stav dobrý, 41 x 31  

 Tyto sešity se prodávají v přepočtu okolo 50 000 Kč 

    

    

    

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

    

    

     

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

průměr 13cm  

    

    

     

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

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

průměr 6cm  

    

    

     

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

    

    

    

193   Varmuţa Vratislav   (1934-) 

Plastika "Hlava dívky s květy" .....................................................................................................................................  5 800 Kč  
keramika vysokopecní, signováno, datováno 1989, dále uvedeno věnování: Jiřímu k 30+30, výška 25cm  
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Varmuţa Vratislav  sochař, keramik, grafik, pedagog, narozen ve Spytihněvi u Uherského Hradiště, studoval na SUPŠ 

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

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

(Slovník Chagall) 

    

    

    

194  Luxusní nástěnné zrcadlo ......................................................................................................................................  4 900 Kč  
nádherný ručně řezaný polychromovaný a zlacený rám, tzv. florentinská řezba, zrcadlo zabrušované, elipsovitý tvar ve stylu rokoka, 

19. století, případné oţivení zrcadla není problémem, jinak velmi dobrý stav, komorní, 27 x 22  

    

    

     

195  Plastika "Letadlo" ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kov obecný, čtyřicátá léta minulého století, výška 5cm, délka 14cm  

    

    

     

196  Plastika "Pištec" ........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno RUDOLFSTADT, kolem roku 1920, ze série pitoreskních postav podle neapolských modelérů, 

nepoškozeno, výška 8,5cm  

    

    

     

197  Plastika "Sedící chlapec s bílým králíkem" ...................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán malovaný, značeno ROSENTHAL, kolem roku 1930, kvalitní sbírkový kus, nepoškozeno, výška 10,5cm  

    

    

    

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

sběratelská poloţka, výška 17cm  

    

    

     

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

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

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

 Přiložena orientační brožurka 

    

    

    

200   Ţidle ................................................................................................................................................................................  8 500 Kč  
dřevo, opěradlo zdobené řezbou se znakem Varšavy - Mořská panna s mečem a štítem, nohy rovněţ vyřezávané, barva černá, velmi 

reprezentativní, výška 114cm  

    

  

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 201-280 

   

201   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 
  

Šebek Jan  malíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u M. Švabinského na AVU v Praze, od roku 1926 spolupracoval 

s A. Muchou, v jeho volné tvorbě převaţují figurální obrazy, krajiny a zátiší, působil v Domaţlicích, zaměřil se na náměty 

z Chodska, ve třicátých a čtyřicátých letech namaloval řadu figurálních kompozic, v nichţ pokračoval také po roce 1950, 

maloval monumentální plátna, zobrazoval českou a slovanskou minulost (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

202   Häring J.    

"Skály v moři" ......................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, kvalitní rám holandského typu, 38 x 48 (46,5 x 56,5)  

 Pochází z velké ucelené sbírky 
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203   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 
  

Šebek Jan  malíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u M. Švabinského na AVU v Praze, od roku 1926 spolupracoval 

s A. Muchou, v jeho volné tvorbě převaţují figurální obrazy, krajiny a zátiší, působil v Domaţlicích, zaměřil se na náměty 

z Chodska, ve třicátých a čtyřicátých letech namaloval řadu figurálních kompozic, v nichţ pokračoval také po roce 1950, 

maloval monumentální plátna, zobrazoval českou a slovanskou minulost (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

204   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

205   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

206   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

207   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

208   Knap Jan   (1949-) 

"Pod slunečníkem" .............................................................................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept na ručním papíře, signováno, nedatováno, skvělá práce autora dosahujícího na trhu vysokých cen, 

nerámováno, volný list, skvělá nabídka, 40,5 x 50  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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

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

na Moravě, zaměřuje se na figurální tvorbu (Slovník Chagall) 

    

    

    

209   Knap Jan   (1949-) 

"Andělíčci hrající Jeţíškovi" .........................................................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovský galerijní hnědobílý lept na ručním papíře, signováno, datováno 1990, dále německy poznámka ze série "Jesus meine 

Freunde", opět sbírkový kus autora dosahujícího na trhu vysokých cen, nerámováno, volný list, skvělá nabídka, 42 x 53,5  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

210   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Kvetoucí krajina" ........................................................................................................................................................  145 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1941, špičková galerijní práce, svou velikostí navíc vysoce reprezentativní, 

výborný rám francouzského typu - blondel, 81 x 115,5 (98 x 133,5)  

Spolu s položkou 215 patří tento obraz k tomu nejlepšímu co Dvorský ve své krajinářské tvorbě vytvořil. Období 1941 -1946 

je jedno z nejlepších v autorově tvorbě 
  

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, 
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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) 

    

    

    

211   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 
  

Šebek Jan  malíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u M. Švabinského na AVU v Praze, od roku 1926 spolupracoval 

s A. Muchou, v jeho volné tvorbě převaţují figurální obrazy, krajiny a zátiší, působil v Domaţlicích, zaměřil se na náměty 

z Chodska, ve třicátých a čtyřicátých letech namaloval řadu figurálních kompozic, v nichţ pokračoval také po roce 1950, 

maloval monumentální plátna, zobrazoval českou a slovanskou minulost (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

212   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

213   Blaţek Josef Tomáš   (1884-1967) 

"Společnost na louce".....................................................................................................................................................  45 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 1908, jednoduchý zlacený rám, mistrovská práce bezesporné galerijní hodnoty 

73,5 x 104,5 (81,5 x 112,5)  
  

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

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

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

(Toman) 

    

    

    

214   Glückselig Zdeněk   (1883-1945) 

"Krávy na pastvě" ..............................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1911, výborná práce významného malíře z období před 1. světovou válkou, dobový 

rám, 78,5 x 90,5 (85,5 x 97,5)  
  

Glückselig Zdeněk  malíř, narozen v Kutné Hoře, absolvent Akademie v Praze u Bukovace a Ottenfelda, od roku 1910 

vydává reprodukce jeho obrazů Zlatá Praha, řada realizací, např. v bance Slavia Praha, výzdoba Agrobanky v Bratislavě, 

restauroval řadu Mařákových obrazů atd. (Toman) 

    

    

    

215   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Letní krajina u Olomouce" .....................................................................................................................................  145 000 Kč  
mistrovský galerijní vysoce reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1942, výborný rám francouzského typu - blondel, 

výborný a reprezentativní celek, 68 x 118,5 (87 x 135,5)  

Spolu s položkou 210 patří tento obraz k tomu nejlepšímu co Dvorský ve své krajinářské tvorbě vytvořil. Období 1941 -1946 

je jedno z nejlepších v autorově tvorbě 
  

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) 

    

    

    

216   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Zátiší s křepelkami a zeleninou" .............................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1938, luxusní blondel rám, skvělá nabídka 

60 x 71,5 (82,5 x 95)  

Naše společnost získala dvě desítky obrazů převážně krajinářů mařákovy školy z vynikající a známé sbírky pana  

PharmDr. Miroslava Kareše (1938-2006), nabízený obraz pochází z této skvělé sbírky 
  

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

u Švabinského, studium na akademii ukončil krátce po skončení první světové války, byl zařazen mezi poválečné grafiky, 
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ve své tvorbě se však téměř výhradně věnoval olejomalbě se zaměřením na malbu krajiny, procestoval mnoho evropských 

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

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

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

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

Wikipedie, www stránky města Tišnova) 

    

    

    

217   Fini Leonor   (1908-1996) 

"Milenecký pár" ..................................................................................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, skvělá nabídka, volný list v paspartě, nerámováno, 42,5 x 31,5 (49,5 x 34,5)  

  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Fini Leonor  malířka - samouk, návrhářka kostýmů - např. pro britský film Romeo a Julie z roku 1954, reţisér Renato 

Castellani, spoluautorka návrhu kostýmů k italsko-francouzskému filmu Federica Felliniho "8 1/2" z roku 1963, narozena 

v Argentině, jako dítě ji matka "unesla" do Itálie, v osmnácti odešla do Paříţe, pro pověstnou krásu byla opěvována 

básníky a zahrnována milostnými dopisy od současných umělců, mezi její přátele patřil Jean Cocteau, byla dvakrát 

provdaná, milovala kočky, v jednom období jich vedle Leonory ţilo 23, kočky a sfingy zaujímaly často místo v jejích 

pracích, ilustrovala řadu knih slavných autorů - Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Shakespeare, ale také autorů 

současných, k nejznámějším patří ilustrace knihy Histoire d'O - erotická novela z roku 1954 autorky Anne Desclos píšící 

pod pseudonymem Pauline Réage, uváděna ve světových slovnících, její litografie se pohybují v rozmezí 3 000 - 6 500 eur 

(wikipedia, http://www.leninimports.com/leonor_fini1.html) 

    

    

    

218   Fini Leonor   (1908-1996) 

"Dvě ţeny - erotická scéna"............................................................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, skvělá nabídka, volný list v paspartě, nerámováno, 42,5 x 31,5 (49,5 x 34,5)  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 

    

    

    

219   nesignováno    

"Portrét mladé ţeny s náušnicemi a zlatým kříţkem" .......................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, nedatováno, kolem roku 1850, typický portrét z období biedermeieru, zlacená oválná pasparta, nerámováno, 45 x 36  

    

    

    

220   Langer Karel   (1878-1947) 

"Rozkvetlá louka"............................................................................................................................................................  95 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu K. Langer Praha, nedatováno, skvělá reprezentativní práce, která můţe viset 

i v těch nejvýznamnějších galeriích, jedinečná nabídka, 70 x 100 (85,5 x 114,5)  

 

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

K obrazu je přiložena dokumentace o zakoupení v Dorotheu dne 20.10.2000 za částku 120 000 Kč  
  

Langer Karel  malíř, ţák Julia Mařáka, Beneše Knüpfera, představitel mařákovy školy, zastoupen v Národní galerii, řada 

výstav, mimo jiné vystavoval v Mánesu, obdrţel dvě výroční ceny Čes. akademie věd a umění, jeho obrazy byly 

reprodukovány ve "Zlaté Praze" (Toman) 

    

    

    

221   Bauerová V.    

"Dívka v kroji" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1945, profesionální práce s oblíbeným námětem té doby, 63 x 48,5 (74 x 59,5)  

    

    

    

222   Černý Karel   (1910-1960) 

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

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

 Pochází z výborné pražské sbírky 
  

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

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

v Lexiconu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci (Lexicon of the CVA) 
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223   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 
  

Šebek Jan  malíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u M. Švabinského na AVU v Praze, od roku 1926 spolupracoval 

s A. Muchou, v jeho volné tvorbě převaţují figurální obrazy, krajiny a zátiší, působil v Domaţlicích, zaměřil se na náměty 

z Chodska, ve třicátých a čtyřicátých letech namaloval řadu figurálních kompozic, v nichţ pokračoval také po roce 1950, 

maloval monumentální plátna, zobrazoval českou a slovanskou minulost (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

224   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

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

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

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

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

salonu a další, zastoupen v Národní galerii Praha (Slovník Chagall) 

    

    

    

225   Jambor Josef   (1887-1964) 

"Barevný podzim na Vysočině" .................................................................................................................................  75 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1930, skvělá nabídka, 61 x 81 (74,5 x 94,5)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

    

    

226   Born Adolf   (1930-) 

"Rodinný výlet nad městem" .........................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský tříbarevný lept, signováno, nedatováno, číslováno 35/60, vzadu štítky z galerií, kvalitní umělecká adjustace 

 ve výřezu 30 x 21,5 (58 x 47,5)  
  

Born Adolf  slavný český grafik a malíř, současný přední ilustrátor, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, 

skupiny karikaturistů Polylegran, v roce 1977 na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdrţel třicet 

vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupení v Národní Galerii (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

227   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Chalupa v lese" ..................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní tříbarevný dřevoryt, signováno, kolem roku 1908, kvalitní adjustace, velmi dobrý stav, 56 x 69 (63,5 x 76,5)  
  

Jaroněk Bohumír  vynikající malíř a grafik, autodidakt, rodák ze Zlína, zakladatel Valašského muzea v Roţnově, zaloţil 

a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Roţnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy 

a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestiţním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř 

vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava  

(Toman, Lexicon of the CVA, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě) 

    

    

    

228   Slavíček Jan   (1900-1970) 

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

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

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

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

(Toman, Lexicon of the CVA) 
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229   Švabinský Max   (1873-1962) 

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

minulého století, 42 x 28 (83 x 66)  
  

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

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

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

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

    

230   Blaţíček Oldřich   (1887-1953) 

"Javorek - Vesnice" ........................................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera, signováno, datováno 1932, vzadu znovu štítek se signaturou autora, krásný ručně řezaný 

zlacený rám, 31 x 42 (42 x 52,5)  

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

K obrazu je přiložen znalecký posudek PHDr. Jana N. Assmanna a kupní paragon ze dne 6.1.1999 na částku 32 000 Kč 
  

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

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

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

řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

231   Fanta Z.    

"Můstek přes potok" .........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, signováno, nedatováno, 36 x 45 (47 x 56)  

    

    

    

232   nesignováno    

"Benátky (?)" ........................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší kolorovaná akvarelem, signum nenalezeno, kolem roku 1920, luxusní dubový dobový rám se 

zlacenou vnitřní lištou, 50 x 40 (61,5 x 51,5)  

    

    

    

233   Rada Vlastimil   (1895-1962) 

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

Rada Vlastimil  malíř, grafik, ilustrátor, studium na praţské akademii u Preislera, Švabinského a Štursy, později profesor 

ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy 

v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, 

dlouhý výčet výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

234   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 
  

Šebek Jan  malíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u M. Švabinského na AVU v Praze, od roku 1926 spolupracoval 

s A. Muchou, v jeho volné tvorbě převaţují figurální obrazy, krajiny a zátiší, působil v Domaţlicích, zaměřil se na náměty 

z Chodska, ve třicátých a čtyřicátých letech namaloval řadu figurálních kompozic, v nichţ pokračoval také po roce 1950, 

maloval monumentální plátna, zobrazoval českou a slovanskou minulost (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

235   Slavíček Jan   (1900-1970) 

"Pohled na chrám sv. Mikuláše - Praha"..............................................................................................................  79 000 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem JS 44, obraz vyţaduje vyčištění a částečné restaurování, potom z něj bude reprezentativní 

plátno, 75 x 56 (89 x 69,5)  
  

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

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

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

(Toman, Lexicon of the CVA) 
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236   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 
  

Šebek Jan  malíř, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u M. Švabinského na AVU v Praze, od roku 1926 spolupracoval 

s A. Muchou, v jeho volné tvorbě převaţují figurální obrazy, krajiny a zátiší, působil v Domaţlicích, zaměřil se na náměty 

z Chodska, ve třicátých a čtyřicátých letech namaloval řadu figurálních kompozic, v nichţ pokračoval také po roce 1950, 

maloval monumentální plátna, zobrazoval českou a slovanskou minulost (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

237   Satra August   (1877-1909) 

"Branná v Krkonoších" ................................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1903, 25 x 33 (31,5 x 39,5)  

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

K obrazu je znalecký posudek PHDr. Jana Nízkého, soudního znalce a přiložena účtenka o nabytí věci za 66 000 Kč dne 

11.4.2001 v Dorotheu. Párová k následující položce č. 238 
  

Satra August  malíř, narozen v Kouřimi, zemřel v Clevelandu ve státu Ohio v USA, ţák praţské akademie u Julia Mařáka, 

mnohými odborníky povaţován za nejlepšího ţáka Julia Mařáka (Toman) 

    

    

    

238   Satra August   (1877-1909) 

"Sitová - Háje - Stodola na rozkvetlé louce" .......................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1903, vzadu text Augustin Satra, nejlepší ţák Julia Mařáka, 25 x 33 (31,5 x 39,5)  

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

K obrazu je znalecký posudek PHDr. Jana Nízkého, soudního znalce a přiložena účtenka o nabytí věci za 54 000 Kč dne 

11.4.2001 v Dorotheu. Párová k předcházející položce č. 237 

    

    

    

239   Šebek Jan   (1890-1966) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky 

    

    

    

240   Kaván František   (1866-1941) 

"Soumrak za tání" ...........................................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1920, luxusní široký stříbřený rám francouzského typu (blondel) 

39,5 x 50 (56 x 67)  

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

K obrazu je Expertíza od PhDr. Mgr. Michaela Zachaře, která potvrzuje kvalitu a pravost obrazu, rovněž je přiloženo 

Potvrzení o nabytí vlastnictví od Galerie AR Praha, Staroměstské náměstí za pořizovací částku 58 330 Kč  
  

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

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

zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    

    

    

241   Drobik A.    

"Zima v horách" ..................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, profesionální práce, Toman uvádí Alexandra Droblika - moţná došlo k chybě 

61,5 x 67 (70 x 75)  

    

    

    

242   neurčeno    

"V horách" ..........................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nepřečteno, zcela mimořádný luxusní rám francouzského typu, skvělý celek 

62,5 x 82 (81,5 x 100)  

    

    

    

243   "Pohledy na Ostravu"............................................................................................................................................  1 900 Kč  
šest pohlednic s náměty staré Ostravy, zarámováno v ručně řezaném hornickými kladívky zdobeném rámu, rám patří do hornického 

lidového umění, 50 x 40 (70 x 51)  
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244   Lolek Stanislav   (1873-1936) 

"Krajina pozdního léta" ...............................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, 50 x 56 (58,5 x 64,5)  

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

K obrazu je přiloženo Potvrzení o zaplacení aukční ceny u ART CONSULTING ve výši 41 270 Kč ze dne 17.5.2001  
  

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

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

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

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

z okolí Uherského Hradiště bylo publikováno na pohlednicích (Toman) 

    

    

    

245   neurčeno    

"Partie z Tater" ................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1927, spolu s uměleckým rámem je tento obraz určen pro reprezentační 

prostory, 100 x 123 (122 x 146)  

    

    

    

246   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

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

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

u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdruţení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 

Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 

výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 

Moskva atd., zaslouţilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 

    

    

    

247   Foltýn František   (1891-1976) 

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

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

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

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

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

Evropě, špičkový český malíř - modernista (Slovník Chagall, Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

248   Knap Jan   (1949-) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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

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

na Moravě, zaměřuje se na figurální tvorbu (Slovník Chagall) 
    

    

    

249   Kremlička Rudolf   (1886-1932) 

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

ve výřezu 18 x 13 (38 x 29)  
  

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

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

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

i ve Francii a Holandsku, řada monografií (Toman) 
    

    

    

250   Kaván František   (1866-1941) 

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

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

nejsou, 22 x 27 (34 x 39)  



KATALOG 102. AUKCE 17. 10. 2010 OSTRAVA 

 

 

 

_ 42 _ 

 

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

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

na částku 110 827 Kč 
  

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

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

zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    

    

    

251   neurčeno    

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

    

    

    

252   monogramista E. St    

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

    

    

    

253   nesignováno    

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

    

    

    

254   Konečný Josef Ţarošický   (1909-1989) 

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

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

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

doplňoval zkratkou Ţar (Slovník Chagall) 

    

    

    

255   Ille Stanislav   (1927-) 

"Být či nebýt" .......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno monogramem SI, datováno 1958, 32,5 x 51,5 (46 x 65)  
  

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

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

architektury Vysokého učení technického v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

    

256   Filla Emil   (1882-1953) 

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

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

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

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

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

kubista, v posledních letech dosáhl řady rekordních cen, zejména v kubistických obrazech (Slovník Chagall) 

    

    

    

257   Filla Emil   (1882-1953) 

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

    

258   Tichý František   (1896-1961) 

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

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

20. století, studium na praţské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké 
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zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zaslouţilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném 

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

259   Bakla Emanuel   (1878-1943) 

"Karlův most a Hradčany v noční zimní Praze" ..................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, velká reprezentativní práce malíře barokní Prahy, ţáka Pirnera a Broţíka, 

na trhu zcela ojedinělé, čištěno, 75 x 106 (95 x 126)  
  

Bakla Emanuel  malíř, narozen v Praze, ţák praţské akademie u Pirnera a Broţíka, byl zobrazovatelem barokní Prahy, její 

půvaby vystihoval i rozměrnými plátny a pohledy na praţské pahorky a Karlův most (Toman) 

    

    

    

260   Kredbová Marie   (1896-) 

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

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

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

    

    

    

261   Hajduček Adolf   (1911-1971) 

"Ţofínská huť" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1937, obraz dokumentační i umělecké hodnoty, 29 x 40 (38 x 49,5)  
  

Hajduček Adolf  malíř, narozen v Ostravě, autodidakt, ţil a tvořil ve Frýdlantě nad Ostravicí, věnoval se krajinomalbě 

a také portrétní tvorbě (Slovník Chagall) 

    

    

    

262   Roučka Pavel   (1942-) 

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

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

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

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

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

    

    

263   Roučka Pavel   (1942-) 

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

    

    

264   Urbásek Miloš   (1932-1988) 

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

im Erker, volný list, 76 x 56  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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) 

    

    

    

265   Guttuso Renato   (1912-1987) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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

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

také ovlivněn kubismem, v roce 1937 se přestěhoval do Říma, kde maloval obrazy ze silnou sociální tématikou 
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266   Dalí Salvador   (1904-1989) 

"Antonius a Kleopatra z cyklu Milenci" ...............................................................................................................  22 000 Kč  
barevná litografie, signováno tuţkou, číslováno 6122/125, toto dílo je z roku 1979, (Soupis Michler - Löpsinger II - 1568) 

volný list, 75 x 55  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Dalí Salvador  španělský malíř a kreslíř, umělecky působil v oblasti filmu a fotografie, tvořil i plastiky, činný ve Francii 

a USA, slavný surrealista (Malá čs. encyklopedie, Wikipedie) 
    

    

    

267   Haass Terry   (1923-) 

"Parcours de Junon" .........................................................................................................................................................  5 800 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno 49/60, opatřeno slepotiskovým razítkem Atelier Lacouriere Paris, volný list, 

70 x 45,5, rozměr listu 76,3 x 56,5  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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

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

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

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

a dalšími, studovala také a věnovala se archeologii Blízkého východu, od sedmdesátých let se 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, www.galerie-plzen.cz, 

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

    

    

268   Haass Terry   (1923-) 

"Fluide Astral" .....................................................................................................................................................................  6 600 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, číslováno E.A., opatřeno slepotiskovým razítkem Atelier Lacouriere Paris, volný list, 

32,5 x 59, rozměr listu  57 x 77  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    

    

    

269   Kyncl František   (1934-) 

"Struktura" ........................................................................................................................................................................  26 000 Kč  
kombinovaná technika, signováno tuţkou, datováno 1984, volný list, 76 x 57  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Kyncl František  malíř, sochař, interiérový architekt, narozen v Pardubicích, vyučil se písmomalířem, studoval SUPŠ 

v Praze obor plastika, interiérová architektura, plakát, dále na VŠUP V Praze a u G. Hoema na Akademii umění 

v Düsseldorfu, kde také později působil jako pedagog (Slovník Chagall) 

    

    

    

270   Janíček James   (1935-) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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

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

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

známkové tvorbě (Slovník Chagall) 
    

    

    

271   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Verde" ....................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
čtyřbarevná fotolitografie, signováno na nálepce (dle majitele se tyto signatury na nálepkách vyváţely tajně z Československa), 

opatřeno slepotiskovým razítkem Edice Bollafi - Arte, náklad 5000, tento exemplář má číslo 2193, sedmdesátá léta 20. století, 

volný list 28,4 x 21  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Kolář Jiří  malíř, kreslíř, koláţista, básník, překladatel, český umělec světového jména, vyučen truhlářem, absolvoval 

soukromá studia, široký počet výstav, 1996 výstava ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě spolu s Bělou Kolářovou, 

zastoupen snad ve všech významných galeriích na celém světě, patří k nejvýznamnějším českým uměleckým osobnostem, 

patrně světově nejznámější český výtvarník 20. století (široký text ve Slovníku Chagall) 
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272   Hofman Vlastislav   (1884-1964) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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

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

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

navrhl první kubistický nábytek, výtvarník Národního a Vinohradského divadla v Praze a Zemského divadla v Brně, 

od roku 1919 bylo podle jeho návrhů vypraveno asi 140 divadelních her, významný evropský umělec, ve Slovníku dlouhý 

výčet jeho prací a výstav, vystavoval mj. v Topičově saloně, zastoupen v řadě světových galerií, autor knihy 30 let 

výtvarné práce na českých jevištích (Slovník Chagall) 
    

    

    

273   Hofman Vlastislav   (1884-1964) 

"Bajazzo" ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
linoryt, pozdější tisk z originálního štočku z roku 1918, značeno typograficky na přední straně, volný list, 30 x 21  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
    

    

    

274   Miró Joan   (1893-1983) 

"Escultor" ...............................................................................................................................................................................  6 800 Kč  
barevná litografie, signováno v desce, 1974 (originální litografie Soupis Mourlot č. 936), náklad 1500, volný list, 20 x 40  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Miró Joan  španělský malíř, grafik, sochař a scénický výtvarník činný ve Francii a USA, svým osobitým stylem se hlásil 

k surrealismu (Malá čs. encyklopedie) 
    

    

    

275   Hrdlička Alfréd   (1938-2009) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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

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

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

Albertina (Wikipedia) 
    

    

    

276   Anderle Jiří   (1936-) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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

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

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

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

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

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

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

    

    

277   Anderle Jiří   (1936-) 

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

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

    

    

278   Dumas Marlene   (1953-) 

"Leţící akt" ............................................................................................................................................................................  9 800 Kč  
litografie, signováno v desce i tuţkou, datováno 1989, volný list, 34 x 65  

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

Dumas Marlene  nizozemská výtvarnice, narozena v Jiţní Africe, studovala v sedmdesátých letech na Univerzitě Cape 

Tomás Michaelis School of fine Arts, ţije a tvoří v Amsterodamu 
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279   Hrdlička Alfréd   (1938-2009) 

"Melancholie" .......................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
lept, signováno autorovým razítkem, dále opatřeno slepotiskovým razítkem Edice Euroart - Domberger, osmdesátá - devadesátá léta 

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

 Pochází ze soukromé sbírky moderního umění 
  

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

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

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

Albertina (Wikipedia) 

    

    

    

280   Ţiţka Jiří   (1954-2009) 

"Pocta skladateli Giuseppe Verdimu" ....................................................................................................................  20 000 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu datace 27.1.2001, portrét muţe v cylindru, situovaném v obraze nad klavír, byl zřejmě inspirován 

portrétem Guisseppe Verdiho od italského malíře Giovanni Boldiniho, 70 x 50 (92 x 72)  
 

Giovanni Boldini (1842-1931) žil a tvořil ve Francii a na konci 19. století byl nejpopulárnějším pařížským portrétistou 

(Wikipedia) 
  

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

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

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

    

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  poloţky 281-286 

    

    

281   neurčeno    

Plastika nástěnná "Ţenský akt" ......................................................................................................................................  500 Kč  
keramika s šedozelenou polevou, signováno - nepřečteno, kolem oku 1975, 33 x 26  

    

    

    

282  Kilof hornický ................................................................................................................................................................  350 Kč  
topůrko ručně vyřezávané - lidová práce s figurálním hornickým motivem, nápis: p. Marušce věnuje vedení úseku 101, délka 91 cm  

    

    

    

283   Závěsné talíře "Pozdrav z Radhoště" a "Pasáček ovcí" ...........................................................................  500 Kč  
porcelán ručně malovaný, jeden z talířů značen Karlovy Vary a signován malířem J. Matulou, kolem roku 1946, na talíři s kresbou 

pasáčka nápis "Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide?", průměr kaţdého 24,5 cm 

Cena za oba  

    

    

     

284  Šálek s podšálkem .........................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán zdobený modrým dekorem, značeno RAUENSTEIN, sbírkový kus, výška šálku 5,5 cm, průměr podšálku 15 cm  

    

    

    

285   Šálek s podšálkem ........................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán zdobený měditiskem, značeno vtlačovanou značkou FGN, kolem roku 1850, výška šálku 7 cm, průměr podšálku 14 cm  

    

    

 

286   neznámý autor    

Plastika "Svatá Barbora"................................................................................................................................................  3 000 Kč  
řezba ne dřevě, pobrchová úprava barevnou polychromií, rustikální pojetí, Čechy, druhá polovina 19. století, výška 27,5 cm 

 

PŘILOŢEN DOKLAD NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU,  

KTERÝ ZÁROVEŇ SLOUŢÍ JAKO POVOLENÍ K PRODEJI A TRVALÉMU VÝVOZU  
  

    

    

    

 

 


