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KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 104. aukci v Ostravě 

8. května 2011 od 11 hodin 

Popis aukčních poloţek včetně fotografií naleznete na www.aukcnidum.cz  
 

 

 

ON-LINE KATALOG 

PROSPEKT 
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Místo konání 

HOTEL BRIONI, Ostrava, Stodolní ul. 
 
 

Předaukční prohlídka 5 – 7. května v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 8. května 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 

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/ov103-prospekt.pdf
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BAJKY STARÉHO ČIPU 
 

 
 

48 Pane Karafiáte, ach! 
 

A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty střely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa 

jako granáty, a ta válka, co začala hned s jarem, byla jako řemen. Ty střely, co tolik bzučely, byly poslední gene-

race. Vesele se proplétaly lesem a tak krásně splývaly se ţivotním prostředím, ţe ani nejpřísnější ekologové proti 

nim nic nenamítali. Střel si vŧbec nikdo nevšiml, dokud ho neoslovily. Umět se zeptat na cestu a po výbuchu 

po sobě uklidit byly jejich hlavní předností. 

V chaloupce broučkŧ pod jalovcem kaţdou chvíli zaťukala na okénko řízená střela a ptala se, kudy 

k chaloupce broučkŧ u kopretin nebo v mechu. Brouček řízeným střelám lhal a schválně je řídil jinam. Na to 

konstruktéři nepomysleli, ţe by některý brouček mohl být takový. Počítali s poctivostí. 

 „I ty jeden ošklivý Broučku!“ zlobila se Beruška, „kdybych to věděla, nikdy bych si tě nevzala.“ Ale 

Brouček nic nedbal a lhal, jako kdyţ někteří tisknou. Beruška proto chtěla odejít k mamince nebo Janince nebo 

kmotřičce. 

Jednou večer, kdyţ uţ se pomodlili, zaťukala na okénko řízená střela a ptala se, je-li dobře v chaloupce 

pod jalovcem, odkud se uţ za pár minut má vysílat do televize přímý přenos detonace. 

 „Ne!“ řekl Brouček a ani se přitom nezačervenal. „To musíte jít k šípku, tam, co je to velké lejno.“ Stře-

la rychle odkvapila, aby stihla přímý přenos. 

Ten večer viděli všichni na všech kanálech v přímém přenosu výbuch velkého lejna. 

 „Mohli jsme tam být my,“ řekla Beruška. 

 

Naučení: Kdo lţe, nedostane se do médií. 

Čimburova námitka mezi řečí: „… ale to naučení zjevně není pravdivé!“ 

Autorova odpověď: „Máš pravdu, zato zcela odpovídá logice příběhu.“ 

 

 
49 Osud kola osudu 

 
Kolo osudu bylo nejdříve poháněno boţskou, pak lidskou, později i zvířecí silou. Poté přišel parní stroj. 

To uţ se kolo začalo vrtět pěkně rychle. Osudy lidí a světa vŧbec se začaly odvíjet ráz naráz. Historici uvádějí, ţe 

prostřednictvím parního stroje se kolo osudu zrychlilo, aţ z něj začaly lítat třísky. Pomocí taktních i beztaktních 

motorŧ se dostalo kolo osudu do ještě vyšších obrátek. Spousta lidí uţ se na to nemohla dívat, protoţe pochopila 

vztah mezi zvyšující se úhlovou rychlostí kola osudu a naším osudem: to proto nám ţivot tak utíká, pohonné 

hmoty jsou stále draţší a draţší a úroky vkladŧ v bankách menší a menší. Ti, co se na to nemohou dívat, se sku-

tečně na to raději nedívají a přejí osudu, aby ten frmol vydrţel, aby se nám nepoloţil.  

Odborníci zatím marně bijí na poplach, ţe kolo nebylo dimenzováno na takové obrátky, a odhadují, ţe 

uţ to nebude dlouho trvat a kolo osudu se rozletí na kusy. 

Co bude dál - aţ kolo osudu uštvem? 

 

Naučení: Jsme osudem osudu. 

 
 

 

 

 

 

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 

OBSAH 



 
KATALOG 104. AUKCE – OSTRAVA – 8. 5. 2011 

 

 

_ 6 _    

 



 
KATALOG 104. AUKCE – OSTRAVA – 8. 5. 2011 

 

 

_ 7 _    

 

 

 

DRAŢEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětŧ. Prŧběh 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 majitelŧ nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními in-

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

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

členem klubu. Členem klubu draţitelŧ mŧţe být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-

lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu draţitelŧ AAA. Draţebník mŧţe přijmout pověření 

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

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

cího jeho totoţnost, tj. občanského prŧkazu, platného cestovního pasu či prŧkazu Klubu draţitelŧ AAA. Dra-

ţitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu draţby.       

3.  Draţit mŧţe 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 mŧţe 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 draţitelŧ 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 nedŧstojným 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 zpŧsobem obrazově 

zachycovat věci vystavované či vydraţované. 

III. Prŧběh 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 příhozŧ více (více draţitelŧ 

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamţité draţební ceny takto: 

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

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

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

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

licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamţitou draţební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v prŧběhu 

narŧstání 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 mŧţe 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 svŧj dluh vŧči draţebníkovi se splatností do 10 

kalendářních dnŧ 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 lhŧtě splatnosti má za následek, ţe sloţená záloha propadá 

draţebníkovi a takto vydraţené věci se povaţují za nevydraţené. Draţebník se mŧţe 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 lhŧtě, 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 zpŧsobenou v souvislosti s předmětem draţby. 

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

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 vydraţitelŧ 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, pŧvodu, data stáří, provenience, stavu nejniţší vyvolávací ceny či od-

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

2.  Draţitel souhlasí účastí ve draţbě s tímto řádem včetně smluvních pokut.  

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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Horáková - Helclová Ludmila   ..................................   99 

Horský Václav (?)   ..................................................   197 

Hosperger Emanuel   ................................................   203 

Hŧrka Otakar   ..........................................................   134 

Charwot Břetislav   ..............................................   233 

Istler Josef   .............................................................   239 

Janasová Jana   .........................................................   15 

Janeček Ota   ....................................................   120, 242 

Jarolímek Václav Arnošt   ........................................   244 

Jelínek A.   ...............................................................   145 

Kaván František   ....................................................   260 

Knopp Bedřich   ............................................................   2 

Kobliha František   ......................................................   88 

Konŧpek Jan   ...........................................................   218 

Kopf Maxim   ..............................................................   96 

Kopp R.   ...................................................................   192 

Korbelyová V.   .........................................................   152 

Krejčí   ......................................................................   232 

Kroča Antonín   .....................................................   61, 62 

Krupka Josef K   .......................................................   248 

Kubín (Coubine) Otakar   ...........................................   33 

Kuluti A. (?)   ............................................................   129 

Kunc Jaromír   .............................................................   91 

Kutzer Viktor   ..............................................................   3 

Landová Zdenka   ...................................................   188 

Lászlöffy   .................................................................   137 

Lepík Karel   ...............................................................   74 

Líbal František   ..........................................................   90 

Liesegang Helmut   ...................................................   206 

Lubojacký Josef   ......................................................   126 

Luňáček Josef V.   .....................................................   183 

Marynčák A.   ..............................................   29, 37, 69 

Micke   ......................................................................   207 

Mlodzik   ...................................................................   146 

Mocová M.   ................................................................   11 

Mohylák Drahomír   ....................................................   38 

Moldřik Jiří   ...............................................   72, 181, 182 

monogramista J.F.   .....................................................   27 

monogramista MK   ..........................................   110, 111 

Mudroch   ....................................................................   71 

Mucha Alfons  ............................................................   66 

Naske František Xaver   ..........................................   213 

Navrátil Václav A.   ....................................................   19 

nesignováno   ..........   21, 22, 67, 133, 202, 215, 226, 234 

neurčeno   .....   17, 36, 76, 121, 143, 144, 157 - 159, 193, 

194, 196, 225, 235, 238 

neznámý autor   .................................   209, 210, 212, 216 

Novák Jaroslav   ..........................................................   85 

Oliva Viktor  ..........................................................   205 

Oriešek Peter   ...........................................................   240 

Panuška Jaroslav   ...................................................   195 

Pařízek Jan   ..................................................................   1 

Pick Anton   ......................................................   236, 237 

Placatka Ladislav   ......................................................   30 

Pleiner Vladimír   ........................................................   73 

Podzemná - Suchardová Anna   ................................   127 

Povaţan Július  ...........................................................   97 

Příhoda Václav   ........................................................   221 

Rabas Václav   ..........................................................   92 

Raskova Darina   .........................................................   79 

Rogovský Mikuláš   ....................................................   77 

Röhling Vladislav   ...................................................   245 

Róna Jaroslav   ............................................................   65 

Rusitaj (?)   ................................................................   184 

Rys Václav   ..............................................................   119 
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Salichová Helena   ..................................................   247 

Saudek Jan  ..............................................................   107 

Seigerschmidt   .........................................................   128 

Sládek Jan Václav   .   130 - 132, 185, 186, 217, 228, 230 

Spáčil Jan   .................................................................   20 

Strnadel Antonín   ....................................................   123 

Strnková Pavlína   ..........................................   23, 24, 82 

Svoboda  ....................................................................   83 

Šerých Jaroslav   .....................................................   201 

Šlam - Bor   ..............................................................   204 

Špála Václav   ..........................................................   160 

Šrámek Josef   ......................................................   34, 89 

Štapfer Karel   ..........................................................   250 

Šteffel Josef   ............................................................   125 

Štěpánek Vladimír   ....................................................   39 

Štěrba Karel   ............................................................   124 

Štrobl Josef   ...............................................................   86 

Švabinský Max   .........................................................   84 

Tannenberg J.   ...............................................   190, 191 

Teissig Karel   ..........................................................   229 

Telkessy Valeria   ......................................................   149 

Tesař Vladimír   ........................................................   243 

Tomek Antonín   .........................................................   68 

Toyen - Čermínová Marie   ...............................   153, 154 

Turek František   ...............................................   222, 241 

Tykal Jaroslav   ...........................................................   18 

Ullmann Josef   .................................................   98, 200 

Uprka František   .......................................................   258 

Uzlová Milča   ...........................................................   227 

Vik Karel   ................................................................   16 

Vukovič Svetislav   ...............................................   93, 94 

Wagner Josef   .........................................................   63 

Wagner Ladislav Maria   .............................................   31 

West F.   ......................................................................   12 

Wiesner Richard   ........................................................   40 

Wünsche Vilém   ...............................................   140, 150 

Zrzavý Jan   .......................................................   25, 220 

 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŢITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 

akvarel ............................   39, 85, 87, 88, 160, 219, 223 

barevný lept ....................................   155, 156, 201, 239 

bronz ................................................................   106, 120 

cín .............................................................   54, 116, 117 

domalba ..................................................................   133 

dřevo ................................................................   115, 162 

dřevoryt ......................................................................   16 

grafika .............................................   153, 154, 159, 243 

hlína pálená ............................................................   104 

kamenina .......................................   103, 109 - 111, 173 

kombinace ........................................................   251, 252 

kombinovaná technika   14, 122, 124, 151, 152, 218, 249 

kov........................................................................   50, 60 

kov stříbřený.............................................................   178 

kresba lavírovaná..............................................   205, 228 

kresba tuší ........................................................   139, 229 

kresba tuţkou ...................................................   189, 240 

kresba uhlem ..............................................   84, 220, 222 

lept ...............................................................   63, 92, 238 

litina .........................................................................   258 

litografie ..................   25, 33, 64,123, 213, 241, 242, 245 

majolika ...........................................................   52, 254 

mosaz ....................................................   47 - 49, 55, 177 

olej ....................................................................   17, 211 

olej na desce ....................................   13, 19, 20, 77, 131,  

 ........................................... 158, 181, 182, 206, 212, 215 

olej na dřevě .......................................................   91, 246 

olej na kartonu ..............................................   4, 200, 231 

olej na lepence ...................................   18, 21, 22, 37, 75,  

 ....................................... 81, 83, 90, 93, 94, 96, 121, 130,  

 ........................ 135 - 137, 142, 146, 184, 185, 197 - 199,  

 ............................................................ 203, 247, 248, 260 

olej na plátně ...................................   1, 2, 7 - 10 - 12, 15,  

 .................................. 28 - 31, 36, 38, 40, 67 - 74, 76, 78,  

 ......................... 80, 86, 95, 97 - 100, 126, 128, 129, 134,  

 ................ 144, 145, 147 - 150, 186, 190 - 192, 195, 196,  

 ........ 202, 204, 207 - 210, 214, 216, 217, 221, 224 - 226,  

 .......................... 230, 232, 233, 235 - 237, 244, 250, 259 

olej na překliţce ........................................   193, 194, 234 

olej na sololitu ...................................   6, 61, 62, 132, 141 

olej-tempera ....   23, 24, 26, 34, 35, 79, 82, 125, 140, 227 

pastel .....................................................   3, 27, 183, 187 

plech ..........................................................................   105 

porcelán .   53, 56 - 59, 101, 102, 108, 112, 172, 174, 255 

reprodukce ...........................................................   5, 143 

řezba v kosti ............................................................   113 

řezba ve dřevě ...................................................   114, 118 

sklo ............   51, 119, 175, 176, 179, 180, 253, 256, 257 

stříbro .................................................   41 - 46, 167 - 171 

suchá jehla.................................................................   138 

štětcová malba tuší .....................................................   32 

tempera ........................................   65, 89, 127, 157, 188 

zlato, briliant ....................................................   164, 165 

zlato, korál ................................................................   163 

zlato, routa ................................................................   166 
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REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 

cukřenka ....................................................................   42 

dóza ........................................................................   102 

fotografie ...........................................................   66, 107 

hodiny.................................................................   50, 60 

hra ............................................................................   113 

kahan ..................................................................   48, 49 

karafa ..................................................................   51, 254 

karty .........................................................................   161 

košík .........................................................................   167 

kukátko .......................................................................   55 

lţíce .........................................................................   169 

mikroskop ................................................................   47 

miniatura ....................................................................   59 

mísa .........................................................   41,52, 53, 177 

model ........................................................   115, 251, 252 

náušnice ..................................................................   164 

plastika .......................................   54, 57, 58, 104 - 106,  

 ............................ 110, 111,114, 118, 120, 173, 253, 258 

pohár ...........................................................................   43 

pohárek .....................................................................   170 

prsten.........................................................   163, 165, 166 

příbor ..........................................................................   46 

pudřenka ...................................................................   168 

sada číší....................................................................   180 

souprava likérová ......................................................   175 

souprava na psací stŧl ...............................................   257 

souprava servírovací .................................................   174 

svícen ..................................................................   44, 171 

šálek s podšálkem ......................................   56, 108, 172 

tác ....................................................................   112, 178 

talíř ....................................................................   109, 116 

terina .........................................................................   117 

těţítko .......................................................................   179 

varium......................................................................   162 

váza ...................................................   103, 119, 176, 256 

vázička ..............................................................   101, 255 

 

 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 

AV Praha ...............................................................   167 

BUSCH ....................................................................   55 

ČEJKA ...................................................................   165 

DIANA ...................................................................   171 

EPIAG ROYAL .....................................................   172 

Franz Manka ..........................................................   174 

KLINKOSCH ..........................................................   46 

KLUM ......................................................................   109 

LABUŤ ..........................................................   163, 164 

Made in Austria .....................................................   173 

Made in Czechoslovakia ..........................................   102 

MÍŠEŇ ................................................................   53, 112 

NOHYNEK.............................................................   162 

PIATNIK VIENNA ................................................   161 

PIRKENHAMMER ..................................................   255 

REICHERT WIEN ...................................................   47 

ROSENTHAL .......................................................   56, 57 

ROYAL DUX .............................................................   58 

SLAVKOV ......................................................   101, 108 

TRADE MARK ENGLAND ....................................   52 

Z ..............................................................................   166 

ZAJÍC 4.....................................................................   170 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 1 - 20 

 
1   Pařízek Jan   (1941-) 

"Dívka v červených šatech" ...........................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1986, reprezentativní práce významného malíře našeho regionu 

95 x 95 (105 x 105)  
  

Pařízek Jan  významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, narozen v Praze, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ 

stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě 

podnikŧ na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivŧ a ţenských postav, více neţ 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 

u nás i v zahraničí (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

2   Knopp Bedřich   (1919-1991) 

"Praha - Karlův most" .....................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1945, práce z výborného období významného malíře našeho regionu, ţáka 

Blaţíčka, rodáka z Budapešti, 65 x 100 (83 x 117)  
  

Knopp Bedřich  malíř, grafik, ilustrátor, jevištní výtvarník, známý ostravský autor, narodil se v Budapešti, zemřel 

v Ostravě, studoval na ČVUT Praha u Blaţíčka, Cyrila Boudy, Sejpka, Pokorného, byl členem několika výtvarných 

skupin, mimo jiné SČVU od roku 1950 a UVU Ostrava od roku 1990, od roku 1940 se účastnil výstav MSVU v Ostravě, 

v roce 1943 výstavy mladých umělcŧ ve Zlíně a dalších, v roce 1990 byl zastoupen na Salonu výtvarných umělcŧ 

ostravské oblasti, v roce 1991 měl samostatnou expozici v Galerii Dílo v Ostravě, významný malíř z Moravy  

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

    

3   Kutzer Viktor   (1885-1948) 

"Krajina s panáky obilí" .................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, vzadu popis obrazu, skvělá práce ţáka Preislera ve skvělém reprezentativním rámu 

francouzského typu, rám je restaurován, 69 x 73 (87 x 89)  
  

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

ze zakladatelŧ Moravskoslezského sdruţení výtvarných umělcŧ, uváděn mezi komunitou ţidovských malířŧ, zastoupen 

v Národní galerii (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

4   Hérink F. Hanuš   (1889-1958) viz také 35, 246 

"Krajina o ţních před bouří" ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1953, široký zlacený rám, 39 x 52 (54 x 67)  
  

Hérink F. Hanuš  malíř krajinář, narozen ve Smečně na Podřipsku, učil se u Kalvody v jeho ateliéru, potom dva roky 

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

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

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

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

    

    

    

5   Dürer Albrecht   (1471-1528) 

"Autoportrét z Itálie 1495" ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
vynikající umělecká reprodukce, krásný rám v renesančním stylu, vzadu poznámka: Koupeno v galerii Louvre v Paříţi 1937  

52,5 x 40,5 (66 x 54,5)  
  

Dürer Albrecht  německý malíř, grafik a teoretik umění, autor oltářních obrazŧ - např. Rŧţencová slavnost, grafický 

cyklus Apokalypsa spolu s grafickými cykly Malé pašije, Ţivot Panny Marie, Velké pašije jsou význačnou součástí jeho 

rozsáhlého díla, jeden z nejslavnějších středověkých umělcŧ, jeden z nejslavnějších světových autorŧ vŧbec  

(Malá československá encyklopedie) 

    

    

    

6   Holejšovská Zdeňka   (1950-) 

"Toreador" .........................................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, datováno vzadu 1978, dedikace, skvělá práce malířky, která jiţ v roce 1978 

vystavovala v Buenos Aires a má stálé prodejní zastoupení v galerii v Tokiu, skvělá nabídka, 80 x 62 (94,5 x 77,5)  
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V Tokiu dosahují její obrazy cen ve statisících korun. Vzadu patrně z recese uvedeno Zasloužilá umělkyně 
  

Holejšovská Zdeňka  malířka, učila se u malířŧ L. Musila, L. Laitgeba a J. Peci, vystavuje v Argentině a Japonsku, 

s rodinou zaloţila firmu na výrobu zrcadel (Slovník Chagall) 

    

 

    

KURIOZITA 

Ludvík Barták je autorem série obrazŧ Čtyři roční období na okraji lesa. 

Všechny čtyři obrazy  jsou zařazeny pod poloţkami 7, 8, 9, 10 
    

7   "Jaro na kraji lesa"......................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, zdobný honosný secesní rám se zlaceným plastickým květinovým dekorem, pŧsobivé 

a dekorativní, rám vyţaduje drobnou restauraci, 66,5 x 42,5 (80 x 56)  

    

"Léto na kraji lesa" ............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, zdobný honosný secesní rám se zlaceným plastickým květinovým dekorem, pŧsobivé 

a dekorativní, rám vyţaduje drobnou restauraci, 66,5 x 42,5 (80 x 56)  

    

9   "Podzim na kraji lesa" ...............................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, zdobný honosný secesní rám se zlaceným plastickým květinovým dekorem, pŧsobivé 

a dekorativní, rám vyţaduje drobnou restauraci, 66,5 x 42,5 (80 x 56)  

    

10  "Zima na kraji lesa" ...................................................................................................................................................  3 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, zdobný honosný secesní rám se zlaceným plastickým květinovým dekorem, pŧsobivé 

a dekorativní, rám vyţaduje drobnou restauraci,  66,5 x 42,5 (80 x 56)  
  

 Barták Ludvík (1857-1921)  

 malíř krajinář, narozen v Chlumci nad Cidlinou, kopista starých mistrŧ, pracoval pro praţské obchody (Toman) 

    

    

    

11   Mocová M.    

"Brána s opevněním" ...........................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1929, zajímavá profesionální práce, 44,5 x 56,5 (58,5 x 68,5)  

    

    

    

12   West F.    

"Tři stojící dívčí akty" ......................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na plátně podloţeném lepenkou, signováno, konec minulého století, zajímavá ukázka práce moderního umění druhé 

poloviny 20. století, 64,5 x 50 (81 x 65,5)  

    

    

    

13   Frankl Franz Xaver   (1881-1940) 

"Budovy statku pod Alpami" ........................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na zpevněné dřevěné desce, signováno plným jménem, datováno München 1921, kvalitní umělecký, 

částečně zlacený rám, pŧsobivý reprezentativní celek, 53,5 x 73 (67,5 x 87)  
 

Frankl Franz Xaver  německý malíř 

V roce 2010 byl prodáván u společnosti Dobiaschofsky Auktionen AG pod názvem "Deutschlands höchster Berg" obraz Franze 

Frankla z roku 1914 s podobným pohledem na horský masiv Zugspitze (www.artprice.com) 

    

    

    

14   Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Cesta barevnou krajinou" ............................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, pastel, akvarel, tempera, signováno, datováno 1961, velmi výhodná nabídka, 

ve výřezu 46 x 60 (73 x 89)  
  

Grus Jaroslav  malíř, studium na akademie v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, 

zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, Národní umělec  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

15   Janasová Jana   (1963-) 

"Hudební zátiší" ..................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu, datováno 2002, zajímavá profesionální práce, vzadu text o malíři, 50 x 60 (62 x 72)  
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Janasová Jana  narozena na Jiţní Moravě, studovala u akademického malíře Petra Dvorského ve Dvorcích na Moravě, 

dále studia malby u akademického malíře Zdeňka Ţáčka v Praze, výstavy: keramika 1978 - Olomouc, obrazy 1991 -  

Praha, 1996 - Praha, 1998 - Praha Lucerna - sdruţení "Čtverec", 2002 -  Atrium Praha, 2006 - Praha 

    

    

    

16   Vik Karel   (1883-1964) 

"Ke Starým pověstem českým" ....................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní černobílý dřevoryt, signováno v desce i tuţkou, datováno 1924, pŧvodní dubová lišta 

ve výřezu 50 x 60 (63,5 x 71)  
  

Vik Karel  malíř a grafik, narozen v Hořicích v Podkrkonoší, praţská akademie, zakládající člen SČUG Hollar, člen 

Salonu d'Automme v Paříţi, jeden z nejvýznamnějších českých grafikŧ, 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, Slovník Chagall) 

    

    

    

17   neurčeno    

"Usedlost u vody" ...............................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej - akryl na kartonu, signováno, nepřečteno, datováno 1974, velmi kvalitní práce, 54 x 75 (67,5 x 84)  

    

    

    

18   Tykal Jaroslav   (1919-2003) 

"Na cestě alejí v létě".........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1949, kvalitní a pŧsobivá práce, 53,5 x 68 (63,5 x 79)  
  

Tykal Jaroslav  malíř, narozen v Domaţlicích, studoval soukromě, věnoval se především krajinomalbě, malbě zátiší, 

městských i venkovských vedut (Slovník Chagall) 

    

    

    

19   Navrátil Václav A.   (1918-) 

"Kolonie Salma" ..................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský olej na malířské tvrzené desce, signováno V.A.N., datováno 1949, vzadu dedikace z roku 1957, kromě umělecké má 

obraz i velkou dokumentační hodnotu pro poznání staré Ostravy, kvalitní umělecký rám, 40 x 60 (55 x 76)  
  

Navrátil Václav A.  malíř, narodil se a pŧsobil v Ostravě, ţák prof. Kratochvíla a Fišárka na umělecko prŧmyslové škole 

v Praze (Toman - dodatky) 

    

    

    

20   Spáčil Jan   (1892-) 

"Staroměstské náměstí v Praze" ...............................................................................................................................  23 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na specielní malířské desce se strukturou plátna, signováno, krásná impresionistická práce významného 

malíře, legionáře, kvalitní dobový rám, 47 x 63,5 (65 x 82)  
  

Spáčil Jan  malíř krajinář na Vinohradech, ţák Kalvodŧv a Šetelíkŧv, dále studia v Mnichově, pouţíval také jméno 

Ţeranovský, pŧsobil jako profesor v Rostově na Donu, účastnil se výstav v Moskvě i Petrohradě, v roce 1920 se vrátil 

s legionáři přes Sibiř do vlasti, jeho práce visely v ředitelně Legionbanky, získal cenu České akademie, řada reprodukcí 

v časopisech i na pohlednicích (Toman, Slovník Chagall) 

     

    

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 21 - 40 

    

21   nesignováno    

"Zátiší s hruškou a pomeranči" ....................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, druhá polovina minulého století, 20,5 x 59,5 (25,5 x 64)  

Párová k následující položce č. 22 

    

22   nesignováno    

"Zátiší s hroznem a hruškami" .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, druhá polovina minulého století, 20,5 x 59,5 (25,5 x 64)  

Párová k předcházející položce č. 21 OBSAH 
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23   Strnková Pavlína   (1959-) viz také 24, 82 

"Šlapeto - Tanečnice"........................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej-tempera na plátně, signováno, datováno 2011, kvalitní práce naivistického (insitního) umění, po dlouhé době nabízíme kvalitu 

i pro sběratele naivního umění, 50 x 69,5 (51 x 70,5)  
  

Strnková Pavlína  malířka, restaurátorka, narozena v Praze, vyučila se uměleckou pozlacovačkou a malířkou písma, 

účastnila se restaurátorských prací v Národním divadle a Arcibiskupském paláci v Praze, věnuje se malbě v oblasti 

naivního umění, pochází z uměleckého klanu Šustŧ, slavných architektŧ a designérŧ, v časopise Xantypa červenec - srpen 

2009 byl text o malířce s reprodukcí jejího obrazu "Cyklisti" (Slovník Chagall) 

    

24   Strnková Pavlína   (1959-) viz také 23, 82 

"Nádraţí" ...............................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej-tempera na plátně, signováno, datováno 1998, opět kvalitní práce do sbírky naivního umění, 35 x 47,5 (48,5 x 61,5)  
     
    

    

25   Zrzavý Jan   (1890-1977) viz také 220 

"Studna v Karlachových sadech" .............................................................................................................................  32 000 Kč  
velká mistrovská galerijní litografie, signováno, nedatováno, číslováno 98/300, tato práce je v soupise malířova díla, na trhu se 

vyskytuje vzácně, umělecká adjustace, ve výřezu 41 x 48 (64 x 69,5)  
  

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

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

je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

26   Götzl Adolf    

"Mír - Konec války" ..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská olej-tempera na kartonu, signováno, datováno 1945, zajímavá práce velmi málo frekventovaného autora 

ve výřezu 27 x 35 (45 x 51)  
  

Götzl Adolf  malíř, pedagog, studoval na AVU v Praze u profesorŧ F. Thieleho a W. Nowaka, vystavoval s německými 

výtvarníky z Čech v roce 1934 ve Frýdlantě (Slovník Chagall) 

    

    

    

27   monogramista J.F.    

"Zátiší s konví a písmeny KO" .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
pastel na papíře, signováno monogramem, nedatováno, druhá polovina minulého století, zajímavá práce v pozdně kubistickém 

pojetí, paspartováno, rámováno textilní páskou, ve výřezu 49 x 34,5 (62 x 45)  

    

    

    

28   Eichler Oldřich   (1941-) 

"Vysněná krajina I" ...........................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vzadu, datováno 1983, štítek ČSFVU, kvalitní rám, sběratelský kus, 40,5 x 40,5 (53,5 x 53,5)  
  

Eichler Oldřich  malíř, narozen v Byškovicích u Prahy, studia na Škole uměleckých řemesel v Turnově, později na VŠUP 

V Praze u Nušla, zastoupen ve sbírkách MG Brno, OG Vysočiny, GVU V Chebu, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

    

29   Marynčák A.   viz také 37,69 

"Portrét muţe v kroji s dýmkou" ................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na desce z tvrzené lepenky, signováno, výjimečná portrétní práce 

50,5 x 40,5 (66,5 x 57)  

    

    

    

30   Placatka Ladislav   (1923-1986) 

"Město" ................................................................................................................................................................................  28 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, vzadu štítek Díla s pŧvodní cenou 24 000 Kčs, vynikající velká 

reprezentativní práce, jedinečná nabídka, 200 x 160 (213 x 172,5)  
  

Placatka Ladislav  pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady 

na AVU v Praze, pŧvodním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, kniţní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manţelka, 

je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času" (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, web: 

Informační systém abART) 

OBSAH 
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31   Wagner Ladislav Maria   (1945-) 

"Snová krajina" ................................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1979, skvělý obraz výborného malíře ještě z období jeho pobytu 

v Havířově, skvělá nabídka pro obohacení sbírky, 69 x 48,5 (87,5 x 67,5)  
  

Wagner Ladislav Maria  malíř, grafik, sochař, narodil se v Nitře, v šedesátých aţ sedmdesátých letech pŧsobil 

v Havířově, dnes Jihočech, měl zákaz studia na vysokých školách, vliv na jeho uměleckou práci měli Jan Zrzavý, Bohumil 

Slánský, Jindřich Chalupecký, Ladislav Placatka, Petr Holý, je členem UVU ČR, Legé artis, Prezident Internacional 

plastique groupe Faubourien, Čestný člen Masarykovy akademie umění, Barcelonské výtvarné skupiny Arraca, SCA, 

z dlouhého výčtu výstav uvádíme 2004 Velvyslanectví ČR, Luxemburg, 2003 Galerie La Femme, Praha, Galerie Christien 

Pueguot, Paříţ, 2002 Galerie U Jakoba, Opava, Galerie Viva, Zlín, 2001 Malache club, Praha, Ţivnostenská banka, Praha, 

Kreslené ohlédnutí, Vila Russel, Brémy, Salle des expositions l'Havre direction, Narbone, Itálie, Salon 2000 

v Prŧmyslovém paláci, Praha, zastoupen ve sbírkách galerie L´eco, Mexico City, Catol - Center, Los Angeles, v katedrále 

Sv. Trojice, Vanahin, ve Foyer studia RT Geél, Paříţ, v Atéra Bogen, praţské Sbírce Masarykovy akademie umění, 

Lexicon uvádí dále Villa La luna, Pollenca, Mallorca, Fond národního majetku ČR, Českou národní banku v Českých 

Budějovicích, Stadtgemeinde Vöcklabruck, Landrat Passau, Eternit Werke Vöcklabruck, Stadtgemeinde Hauzenberg, 

Sbírku Noiret - Darenié v Marseille, Sbírku České pojišťovny v Praze, Villa Russel v Brémách, Sbírku Evropské unie 

umění v Bruselu, z řady ocenění: 2003 Cena Evropské unie umění za výtvarnou činnost, 1998 1. cena Carte G, Sao Paulo, 

1996 Cena Salvadora Daliho de Puebl (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.artwagner.cz ) 

    

    

    

32   Gabánek Josef   (1923-) 

"Stromy na břehu Dunaje" ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
štětcová malba tuší a uhlem, signováno, datováno 1964, vzadu štítek ČSFVU, kvalitní pŧsobivá adjustace, 62 x 85 (71,5 x 95)  
  

Gabánek Josef  malíř, grafik pŧsobící v Havířově, narodil se v Budapešti, studoval na AVU Praha u prof. Ţelibského 

a Pukla (Lexicon of the CVA) 

    

    

    

33   Kubín (Coubine) Otakar   (1883-1969) 

"Kytice polních květů ve váze" .....................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská barevná litografie světově proslulého umělce z jeho pobytu v Praze, signováno, nedatováno, kvalitní umělecká 

adjustace, skvělá nabídka, ve výřezu 45 x 36 (60,5 x 50,5)  
  

Kubín (Coubine) Otakar  významný český malíř, grafik a kreslíř, studia na akademii v Praze u Thieleho a Antverpách, 

člen OSMY, SVU Mánes, převáţnou část ţivota tvořil v Paříţi, Francie jej povaţuje za svého malíře, poprvé vystoupil 

na veřejnost při výstavě Osmy, výstavy po celém světě, v Lexiconu dlouhý výčet domácích výstav, zastoupen ve všech 

významných světových galeriích, od roku 1956 zaslouţilý umělec (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

    

34   Šrámek Josef   (1893-1971) viz také 89 

"Stará zbrojnice" ................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská galerijní olej-tempera, signováno, datováno 1961, vzadu štítky malíře i Díla, kvalitní práce významného malíře 

ostravského regionu v umělecké adjustaci, ve výřezu 26 x 41 (56 x 49)  
  

Šrámek Josef  malíř krajinář, odborný učitel kreslení v Ostravě, ţák Aloise Kalvody, později studoval na Umělecko-

prŧmyslové škole v Praze a na akademii v Praze ve speciálce u Nejedlého, uskutečnil studijní cesty do Jugoslávie a Itálie, 

delší dobu pobýval ve Francii, člen MSVU, v Lexiconu výčet výstav, zastoupen v Národní galerii, Galerii výtvarného 

umění v Ostravě, významný ostravský malíř (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

35   Hérink Ferd. Hanuš   (1889-1958) viz také 4, 246 

"Statek v podzimní krajině" ..........................................................................................................................................  5 600 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 1936, luxusní rám francouzského typu 

ve výřezu 33 x 48,5 (67 x 81)  
  

Hérink Ferd. Hanuš  malíř krajinář, narozen ve Smečně na Podřipsku, učil se u Kalvody v jeho ateliéru, potom dva roky 

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

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

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

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

    

    

    

36   neurčeno    

"Zátiší s baţantem, květy a ovocem" .........................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, signováno nepřečteno, kolem roku 1930, velké honosné dekorativní zátiší v odpovídajícím rámu 

69 x 100 (84,5 x 114)  OBSAH 
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37   Marynčák A.   viz také 29,69 

"Portrét veselého dědy" ...................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, kolem roku 1950, zajímavá a kvalitní portrétní práce 

54,5 x 39,5 (68,5 x 53,5)  

    

    

38   Mohylák Drahomír   (1961-) 

"Večerní krajina u Neapole" .........................................................................................................................................  5 000 Kč  
olej na plátně, kopie obrazu Milči Uzlové (nar. 1883, viz Toman) z roku 1936, vzadu značeno štítkem kopisty s textem o něm 

42 x 45 (52,5 x 55,5)  
  

Mohylák Drahomír  JUDr.,  ţije a pracuje v Šilheřovicích,velmi kvalitní kopista, další viz štítek vzadu na obraze, v roce 

1999 proběhla v ostravské galerii PATRO výstava obrazŧ pod názvem "Staří mistři v replice" 

    

    

    

39   Štěpánek Vladimír   (1906-) 

"Krojovaný muţ a ţena na návsi" ...............................................................................................................................  1 900 Kč  
akvarel na ţlutém papíře, signováno, kolem roku 1935, 57,5 x 43 (71,5 x 56,5)  
  

Štěpánek Vladimír  malíř, narozen v Holáskovicích u Brna, studoval na uměleckoprŧmyslové škole v Brně a soukromě 

u A. Frolky, zaměřoval se na malbu s folklorními náměty (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

40   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Při snídani s maminkou" ............................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1958, výborná práce výborného malíře, 55 x 74  
 

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

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

výtvarných umělcŧ, 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, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
 

Na 71. aukci v Brně jsme prodali Wiesnerův obraz "Velké zátiší u prostřeného stolu" za 285 000 Kč  

 

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 41 - 60 

    

41  Mísa ....................................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
stříbro tepané, okraj prolamovaný, lemovaný perlovcem, značeno mistrovskou značkou A.P. a puncovní značkou, ČSR, třicátá léta 

minulého století, ryzost stříbra 800, hmotnost 700,00g, prŧměr 29,5cm  

    

    

42  Cukřenka s víkem .....................................................................................................................................................  18 000 Kč  
stříbro bohatě tvarované, plasticky zdobené figurálními motivy, uvnitř vyzlaceno, značeno puncovní značkou, počátek minulého 

století, sbírkový kus, ryzost stříbra 835, hmotnost 560,50g, 9,5 x 17  

    

    

43   Pohár secesní ..............................................................................................................................................................  14 500 Kč  
stříbro bohatě plasticky zdobené rostlinným dekorem a rytým věnováním "1906 v Piešťanech", značeno rakouskouherskými 

puncovními značkami, muzeální a sbírkový kus, ryzost stříbra 800, hmotnost 356,00g, výška 22,5cm  

    

    

44   Svícny párové jednoplamenné ..............................................................................................................................  7 900 Kč  
stříbro zdobené plastickým dekorem, značeno puncovní značkou, Švédsko, kolem roku 1930, dobová sádrová výplň, dva kusy, 

ryzost stříbra 830, hmotnost 388,00g btto a 385,5g btto, výška 18cm  

    

    

45  Ikona ...............................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
se stříbrným zdobeným příkrovem, značeno mistrovskou značkou PE a puncovní značkou Carské Rusko z období 1908-1917, 

malba zobrazuje Jeţíše jako ikon. typ Pantokratora, viz popis na osvědčení, krásný muzeální kus, Přiloţeno osvědčení o ryzosti 

stříbra a vývozní povolení 

ryzost stříbra 875 (84 zolotnikŧ), 22,2 x 17,8 cm OBSAH 
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46   Sada příborů šestiosobní ......................................................................................................................................  24 000 Kč  
stříbro, velmi masivní luxusní provedení vídeňské firmy KLINKOSCH - císařský dvorní dodavatel Fr. Josefa I., značeno RU orlicí, 

JCK a puncovní značkou DIANA, Vídeň, kolem roku 1890, ryzost stříbra 800, hmotnost bez noţŧ 1366,20g, noţe v masivním Ag 

plášti 636,00g btto, celková hmotnost 2002,2g btto  

    

    

47   Mikroskop ......................................................................................................................................................................  3 700 Kč  
mosaz, na tubuse značeno REICHERT WIEN, No 73 918, příslušenství uloţeno v dřevěné skříňce, přiloţen prodejní certifikát 

z roku 1926,   

    

    

48  Kahan hornický benzínový  

a koţená hornická přilba .................................................................................................................................................  2 900 Kč  
kahan mosaz s funkčním zapalovačem, obojí z období 1. republiky, muzeální kusy, cena za oba kusy, výška kahanu 35cm  

    

    

49  Kahan hornický karbidový......................................................................................................................................  1 400 Kč  
mosaz, kolem roku 1900, pochází z rudných dolŧ na Jesenicku, muzeální kus, výška 29,5cm  

    

    

50  Hodiny stolní ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kovová kompozice patinovaná, zdobeno figurou horníka s kahanem, kolem roku 1925, hodinový strojek jdoucí, bez záruky, 27 x 25  

    

    

51   Karafa bez zátky .........................................................................................................................................................  2 400 Kč  
sklo čiré s výbrusy do rubínové lazury, malované emaily a zlatem dekorem rozvilin, Čechy, druhá polovina 19. století, výška 27cm  

    

    

52  Mísa kruhová ....................................................................................................................................................................  900 Kč  
majolika zdobená měditiskem s motivem barevných rŧţí a rozvilin, značeno TRADE MARK ENGLAND - W.A Comp, druhá 

polovina 19. století, prŧměr 38cm  

    

    

53  Mísa ve tvaru nepravidelné elipsy ........................................................................................................................  6 000 Kč  
Porcelán, malba květinovým dekorem, značeno modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, kolem roku 1900, bezvadný stav, délka 52cm  

    

    

54   Plastika "Sv. Jiří s praporem zabíjí draka" ...................................................................................................  8 700 Kč  
cínová kompozice, počátek minulého století, na koni drobná dobová oprava, výška 43cm  

    

    

55   Kukátko divadelní ......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mosazná montáţ kompletně vykládaná perletí, značeno BUSCH, bezvadná optika i stav, originální koţené pouzdro značené 

prodejcem BIENENSTOCK Mor. Ostrava, období první republiky,   

    

    

56   Šálek s podšálkem mocca ............................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán zdobený výrazným barevným dekorem ARTDEKO, kolem roku 1930, značeno ROSENTHAL, výška 4,8cm  

    

    

57  Plastika "Chlapec se zlatou koulí" .......................................................................................................................  2 700 Kč  
porcelán, signováno H. Meisel, značeno ROSENTHAL, dvacátá - třicátá léta minulého století, výška 16cm  

    

    

58   Plastika "Tygr" ...........................................................................................................................................................  1 700 Kč  
porcelán, značeno ROYAL DUX 1958, model největší velikosti, výška 24cm, délka 46cm  

    

    

59  Miniatura "Putto a Amorek se šípem" ..............................................................................................................  1 800 Kč  
domalba na porcelánu, nesignováno, kolem roku 1900, paspartováno v rámečku, dekorativní, 5,5 x 8,5 (13,5 x 16)  

    

    

60  Hodiny stolní figurální ...............................................................................................................................................  9 000 Kč  
kovová kompozice, spodní část zlacená, zdobená tmavě patinovanou figurou hudebníka, kolem roku 1890, umístěno na dřevěném 

černě lakovaném podstavci na noţkách, opatřeno kónickým skleněným poklopem, hodiny nejdou, nutná oprava stroje 

výška 52,5cm  

OBSAH 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 61 - 80 

    

61   Kroča Antonín   (1947-) viz také 62 

"Bouře"....................................................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, nesignováno, nedatováno, výborná práce významného moderního malíře s desítkami výstav 

u nás i po celé Evropě, nerámováno, 45 x 33  

Pochází ze sbírky PhDr. Pospíšila z Olomouce 
  

Kroča Antonín  malíř, narozen v Dolním Sklenově, Hukvaldech, studia na SUPŠ v Uherském Hradišti, dále na AVU 

v Praze u profesorŧ Smetany a Johna, člen SVU Mánes, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha, kolem 

padesáti výstav jak doma, tak v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

62   Kroča Antonín   (1947-) viz také 61 

"Postava v abstraktním prostředí" .............................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, nesignováno, nedatováno, výborná práce významného moderního malíře s desítkami výstav 

u nás i po celé Evropě, nerámováno, 55 x 37  

 Pochází ze sbírky PhDr. Pospíšila z Olomouce 

    

    

    

63   Wagner Josef   (1938-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno, datováno 1991, číslováno 4/10, velký reprezentativní sbírkový grafický list umělce oceněného 

Cenou Biennale of Greek a zastoupeného kromě jiných i v Národní galerii Praha, umělecká adjustace 

ve výřezu 44 x 50 (62,5 x 65,5)  
  

Wagner Josef  architekt, malíř, pedagog, narozen v Praze, studia na VŠUP v Praze obor architektury, po ukončení studia 

se zúčastnil mnoha architektonických soutěţí, krátce také pŧsobil jako scénograf v Divadle za branou, 30 let se zabýval 

instalacemi výstav výtvarného umění jako hlavní architekt výstavního ústředí SČVU, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, 

AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Chebu a ve Zlíně, MG v Brně a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

    

64   Gaţovič Vladimír   (1939-) 

"Kolotoč ţivota" ...............................................................................................................................................................  15 500 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, datováno 1983, číslováno 2/30, nádherný velký grafický list významného 

slovenského autora, kvalitní adjustace, sbírkový kus, ve výřezu 51 x 58 (76,5 x 82,5)  
  

Gaţovič Vladimír  grafik, narozen v Bratislavě, studoval na VŠVU v Bratislavě u profesora V. Hloţníka, dále 

na stipendium u profesora M. Melchera na AVU ve Vídni a absolvoval stáţ na AVU v Amsterodamu, pŧsobil jako 

pedagog na VŠVU v Bratislavě, jeho tvorba byla mnohokrát oceněna na mezinárodních výstavách a bienále, cenami 

na přehlídkách slovenské grafiky a na přehlídkách ex libris (Slovník Chagall) 

    

    

    

65   Róna Jaroslav   (1957-) 

"Abstrakce" ........................................................................................................................................................................  26 500 Kč  
mistrovská galerijní tempera a další techniky, signováno, datováno 1980, skvělý sbírkový kus významného autora 

33 x 43 (38,5 x 48,5)  
  

Róna Jaroslav  malíř, sochař, keramik, sklářský výtvarník, narozen v Praze, studoval na VŠUP u profesora S. Libenského, 

mnoţství výstav a zastoupení v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, velké mnoţství literatury o umělci  

(Slovník Chagall) 

    

    

    

66   Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Sedící modelka - rok 1895" .............................................................................................................................................  500 Kč  
faksimile fotografie ze sbírky Umělecko prŧmyslového muzea v Praze, vydalo PRESS FOTO ČTK v deskách z ručního papíru, 

patrně sedmdesátá léta minulého století, 29,7 x 20,7  
  

Mucha Alfons  malíř secesního období, umělec uţitého umění, sochař, fotograf, herec, jedna z nejpozoruhodnějších 

postav konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století, rodák z Ivančic, jehoţ kresby vzbudily pozornost jiţ během 

studia na gymnáziu v Brně, umělec, který nebyl přijat ke studiu na praţské Akademii, sloţitou ţivotní cestou přes práci 

ve Vídni, studium v Mnichově a Paříţi se stal „přes noc“ světoznámým díky zakázce na plakát pro Sarah Bernhardt. 

Navrhoval známky, bankovky, plakáty, viněty na nejrŧznější výrobky - cigarety, sušenky, čokolády, láhve, maloval zástěny 

i návrhy jídelních menu, navrhoval nádobí, šperky, interiéry. Fotografie, které si pořizoval, slouţily jako předloha 

k malířské tvorbě, fotodokumentace z cest po předrevoluční Rusi byla podkladem pro Slovanskou epopej  

(Toman, Lexicon of the CVA, wikipedie, www.ivancice.cz) 

http://www.ivancice.cz/


 
KATALOG 104. AUKCE – OSTRAVA – 8. 5. 2011 

 

 

_ 20 _    

 

67   nesignováno    

"Partie z Beskyd" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1920, široký, honosný dekorativní secesní hnědozlatý rám, vysoce 

dekorativní, v obraze drobná poškození, obraz byl pŧvodně větší, byl upraven do velikosti zdobného rámu, 85 x 112 (108 x 136)  

    

    

68   Tomek Antonín   (1908-1978) 

"Dívka v jezdeckém oblečení  

při skoku s koněm přes překáţku-parkur" .............................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1960, krásná práce pozdní imprese, patrně pŧjde o známou jezdkyni - 

sportovkyni, svou velikostí i adjustací jde navíc o vysoce reprezentativní obraz pod sklem, proto je výborně barevně zachovaný 

80 x 100 (98 x 118)  
  

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

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

sbory, náměty mnoha obrazŧ 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) 

    

    

    

69   Marynčák A.   viz také 29,37 

"Pohled na Ostravu" .........................................................................................................................................................  4 200 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní široký zlacený rám, vedle umělecké i dokumentační hodnota, 67 x 89,5 (85 x 108)  

    

    

70   Bubeníček Ota   (1871-1962) 

"Krajina s hradem na skále - Devín" ....................................................................................................................  125 000 Kč  
velký výjimečný mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1911, svou velikostí vysoce 

reprezentativní, luxusní široký ručně řezaný rám francouzského typu, 68 x 80,5 (91,5 x 106)  

Jeden z nejpůsobivějších Bubeníčkových obrazů, svou modrou orientací i jeden z nejhezčích. Obraz byl vystaven na 5. výstavě 

v Galerii Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov v roce 2006 
  

Bubeníček Ota  malíř, loutkář, narozen v Uhříněvsi, maloval krajiny z Valašska, Tater a Krkonoš, jeden z nejznámějších 

představitelŧ 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, GHMP, VČG Pardubice, 

MU Olomouc, AJG Hluboká (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

71   Mudroch    

"Borovice v Tatrách" ........................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, velký reprezentativní obraz, drobná poškození rámu, 70 x 96 (85 x 110)  

    

    

72   Moldřik Jiří   (1945-) viz také 181, 182 

"Abstrakce" ...........................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1968, reprezentativní vzorek informelu šedesátých let, vyloţeně sběratelská 

poloţka, 95 x 77,5 (98 x 81)  
  

Moldřik Jiří  malíř, grafik, narozen v Havířově, studoval na SUPŠ v Brně, pro ostravské nakladatelství ilustroval více neţ 

padesát kniţních titulŧ, desítky výstav, ocenění (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

73   Pleiner Vladimír   (1891-1952) 

"V listnatém lese" ................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1940, skvělá práce vzácně se vyskytujícího malíře, široký hnědý rám, 

vysoce pŧsobivý celek, 81,5 x 65 (99 x 82)  
  

Pleiner Vladimír  narozen v Branově u Rakovníku, malíř - legionář, v Rusku 1915 u něj objevil malířské nadání profesor 

Moskevské Akademie Kolesnikov, studoval v Praze na Akademii u Otakara Nejedlého, na studijních cestách procestoval 

Německo, Holandsko, Rusko, Francii, Rakousko, Maďarsko, Itálii, Jugoslávii a Anglii, samostatné výstavy v Topičově 

saloně, v Pošově galerii a další (Slovník Chagall) 

    

    

    

74   Lepík Karel   (1940-) 

"Beskydská krajina" .........................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1970, vzadu evidenční štítky s názvem, autorem a pŧvodní cenou 11 500 



 
KATALOG 104. AUKCE – OSTRAVA – 8. 5. 2011 

 

 

_ 21 _    

 

Kčs, coţ odpovídá dnešním cca 100 000 Kč, kvalitní rám z masivu, sbírkový kus ovlivněný moderními směry šedesátých let 

66 x 101 (80,5 x 115)  

Velký reprezentativní obraz 
  

Lepík Karel  malíř, grafik, narozen v Metylovicích, studoval na Akademii v Praze u profesora K. Součka, jeden rok 

studijně pobýval na Academia Belle arti Pietro Vanucci v Perugii, docent katedry výtvarného umění Pedagogické fakulty 

Ostravské univerzity, citace ze Slovníku Chagall: "V jeho díle se objevují filozofující náměty v nichţ vědomě navazuje 

na imaginaci surrealistického a symbolistního pojetí světa", dále je ve Slovníku výčet desítek výstav a literatury o tomto 

významném malíři (Slovník Chagall) 

    

    

    

75   Brunner Samuel   (1859-1939) 

"Mytologická figurální scéna" ...................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno vlevo dole pod rámem, kolem roku 1900, mohutný široký ručně řezaný rám 

ze dřeva mořeného nahnědo, vysoce reprezentativní celek, obraz byl koupen v roce 2006 v Dorotheu, 48 x 69 (71,5 x 93)  
  

Brunner Samuel  malíř podobizen, krajin, zátiší, biblických motivŧ, architektury, vedut, ţánru, narozen v Pohořelicích, 

zemřel v Brně, studium na uměleckoprŧmyslové škole ve Vídni a na akademii v Mnichově, v roce 1928 účast na výstavě 

soudobé kultury v Brně, zastoupen v Moravské galerii v Brně (Toman, Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny 

v Olomouci na http://aleph.vkol.cz/pub/svk04/00000/23/000002344.htm) 

    

    

    

76   neurčeno    

"Modlící se dívky v kroji" ...............................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole, kolem roku 1925, luxusní ručně řezaný zlacený rám francouzského typu, zajímavá 

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

    

    

77   Rogovský Mikuláš   (1923-) 

"Sedící dívčí akt s modrým pozadím" .......................................................................................................................  7 000 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1983, zajímavá práce slovenského autora, 87,5 x 61,5 (93,5 x 67,5)  
  

Rogovský Mikuláš  malíř, scénograf, pedagog, narozen v Uliči u Humenného, studoval kresbu a malbu u profesorŧ 

G. Malleho, J. Mudrocha a D. Millyho na SVŠT v Bratislavě, zprvu učitel, pak jevištní výtvarník ve Státním divadle 

v Košicích (Slovník Chagall) 

    

    

    

78   Blaţek Zdeněk   (1904-) 

"Úprava mléka" ................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1952, výborná práce výborného malíře a architekta, nerámováno, pouze 

na blind rámu, skvělá nabídka, 98,5 x 72  

Přiložen katalog malíře 
  

Blaţek Zdeněk  malíř, architekt, studoval u profesora Blaţíčka na Akademii v Praze, dále architekturu na ČVUT u J. 

Gočára, navštěvoval soukromou školu kreslení a malování Vladimíra Sychry v Mánesu, portrétoval řadu významných 

hercŧ Národního divadla, výborný krajinář, zastoupen ve sbírkách v Německu, Švýcarsku. Švédsku, Holandsku a jinde 

(Slovník Chagall) 

    

    

    

79   Raskova Darina    

"Snící dívka" .........................................................................................................................................................................  7 800 Kč  
mistrovská olej-tempera a další techniky, signováno monogramem D.R., datováno 1998, vzadu pozvánka na zahájení výstavy 

v Praze 2003, na které byl obraz zastoupen, velmi pŧsobivá práce, umělecká adjustace, ve výřezu 35 x 28 (53 x 42,5)  
  

Raskova Darina  česká malířka, která v roce 1973 emigrovala do Francie 

    

    

    

80   Číţek Bohuš   (1913-1989) 

"Z města" .............................................................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1962, mimořádně skvělá práce bezesporné galerijní hodnoty 

60 x 86 (73 x 100)  
  

Číţek Bohuš  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen v Lešanech u Prostějova, studia na ČVUT v Praze u prof. Blaţíčka, 

Boudy a Pokorného, člen ČFVU, poprvé vystavoval s Nesdruţenými v roce 1936 v Mánesu, vystavoval i ve sdruţení Aleš 

a v Topičově saloně v Praze, obdrţel cenu České akademie věd a umění 1941, významný malíř městského ţivota 

a figuralista, velkou část jeho tvorby tvoří grafické listy (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

OBSAH 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 81 - 100 

    

81   Hodonský František   (1925-) 

"Krajina Jiţní Moravy" ..................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, 35 x 40,5 (39 x 45)  
  

Hodonský František  malíř, narozen v Moravském Písku, studoval soukromě v Brně u J. Zamazala a na střední 

uměleckoprŧmyslové škole v Uherském Hradišti (Slovník Chagall) 

    

    

    

82   Strnková Pavlína   (1959-) viz také 23, 24 

"Sněţka" .................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej-tempera na plátně, signováno, datováno 1998, typická práce naivního stylu, sbírkový kus katalogové malířky 

45 x 60 (47,5 x 62,5)  

    

    

83   Svoboda    

"Vzpomínka na Pavla Gauguina" ...............................................................................................................................  1 600 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, nedatováno, nejde o kopii, ale o volnou inspiraci, 48 x 33 (56,5 x 41)  

    

    

84   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Slunce, stromy, voda" .....................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kresba uhlem, signováno, nedatováno, rámováno, zaskleno, drobné poškození rámu, 44 x 36 (52 x 45)  
  

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 

grafikŧ a kreslířŧ vŧbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupcŧ, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

    

85   Novák Jaroslav   (1914-1984) 

"Město" ...................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
akvarel, kvaš, signováno, nedatováno, kvalitní práce v moderním pojetí, ve výřezu 28,5 x 20,5 (45,5 x 36,5)  
  

Novák Jaroslav  malíř, grafik, scénograf, narozen v Praze, studoval u profesorŧ W. Nowaka a O. Nejedlého na AVU 

v Praze, dále rok u profesora Othona Friesze na Académie Nouvelle v Paříţi, člen SČUG Hollar, zastoupen v Galerii 

hlavního města Prahy (Slovník Chagall) 

    

    

    

86   Štrobl Josef   (1892-) 

"Křepelky" .............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na jemném plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1930, 49 x 37 (55 x 42,5)  
  

Štrobl Josef  malíř, narozen v Plzni, navštěvoval figurální kurzy Jednoty učitelŧ malířŧ v Praze u J. Šilhavého 

a krajinářský kurz u J. Šetelíka (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

87   Bous Julius   (1878-1944) 

"Kytice floxů" ..........................................................................................................................................................................  500 Kč  
akvarel, signováno, kolem roku 1910, ve výřezu 39 x 27 (52 x 39)  
  

Bous Julius  malíř krajinář, narozen v Nepolisech u Chlumce nad Cidlinou, ţák umělecko prŧmyslové školy v Praze 

u profesora E.K. Lišky a specielní školy profesora K.V. Maška, řada studijních cest a pobytŧ po Evropě, byl profesorem 

reálky v Českých Budějovicích (Toman) 

    

    

    

88   Kobliha František   (1877-1962) 

"Národní divadlo" ..............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský akvarel, signováno monogramem F.K., datováno 1944, pŧvodní adjustace, ve výřezu 25 x 18 (47 x 38)  
  

Kobliha František  malíř, grafik, narozen v Praze, studium v Praze na UPŠ u Lišky a Maška a na AVU u Ţeníška, jeden 

z nejvýznamnějších kreslířŧ a grafikŧ Evropy své doby, člen SČUG Hollar, SURSUM, široké spektrum výstav 

a zastoupení v galeriích, jeho práce dosahují na českém trhu jedny z nejvyšších cen v grafice (Toman, Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 

OBSAH 
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89   Šrámek Josef   (1893-1971) viz také 34 

"Země milovaná" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní vosková tempera, signováno, datováno 1955 (?), vzadu autorský štítek, francouzský rám na několika místech 

poškozen, vlastní obraz ve výborném stavu, ve výřezu 20 x 23 (38 x 41)  
  

Šrámek Josef  malíř krajinář, odborný učitel kreslení v Ostravě, ţák Aloise Kalvody, později studoval na Umělecko-

prŧmyslové škole v Praze a na akademii v Praze ve speciálce u Nejedlého, uskutečnil studijní cesty do Jugoslávie a Itálie, 

delší dobu pobýval ve Francii, člen MSVU, v Lexiconu výčet výstav, zastoupen v Národní galerii, Galerii výtvarného 

umění v Ostravě, významný ostravský malíř (Toman, Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

90   Líbal František   (1896-1974) 

"Domy na nábřeţí".............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1932, kvalitní komorní práce, 20 x 24 (26 x 31)  
  

Líbal František  malíř, narozen ve Veselí nad Luţnicí, studia u Bukovace a Pirnera na praţské AVU, od roku 1921 

studoval v Mnichově, Dráţďanech a Frankfurtu nad Mohanem, maloval katedrály v Kolíně nad Rýnem, Paříţi, Remeši, 

řada výstav v zahraničí, Oslo, Kodaň, Vídeň, Bergen atd., zastoupen v řadě českých galerií, významný český malíř - 

krajinář 20. století (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

91   Kunc Jaromír   (1900-1971) 

"Krajina ve ţních" .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, kolem poloviny minulého století, kvalitní široký zlacený rám, další komorní sbírková práce, 

16,5 x 25 (27,5 x 35)  
  

Kunc Jaromír  významný krajinář, narozen v Humpolci, 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) 

    

    

    

92   Rabas Václav   (1885-1954) 

"Útěk do Egypta" ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
komorní lept, signováno, datováno p.f. 1944, grafická práce vynikajícího českého malíře, 13 x 17,5 (17,5 x 19)  
  

Rabas Václav  význačný český malíř 20. století, grafik, sochař, rodák z Krušovic u Rakovníka, studia na akademii v Praze 

u Roubalíka, Bukovace, Schwaigera a Švabinského, člen a dlouholetý předseda Umělecké besedy, spoluzakladatel SČUG 

Hollar, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, řada domácích i zahraničních výstav, řada monografií, jiţ v roce 

1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafikŧ a malířŧ vŧbec (Toman, dlouhý výčet výstav 

v Lexiconu of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

    

93   Vukovič Svetislav   (1901-) viz také 94 

"Zátiší s kyticí a hodinami" ............................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský miniaturní olej na lepence, signováno, luxusní zdobný rámek, 12 x 10 (19 x 17)  
  

Vukovič Svetislav  vynikající malíř, narozen ve Vršci v Jugoslávii, Akademie v Praze u Hynaise, Krattnera a Obrovského, 

pŧsobil v Praze, významný moderní malíř jak pro české, tak pro jugoslávské umění (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

94   Vukovič Svetislav   (1901-) viz také 92 

"Zátiší s dvěma kyticemi" ...............................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský miniaturní olej na lepence, signováno, luxusní zdobný rámek, 12 x 10 (19 x 17)  

    

    

    

95   Hofman Karel   (1906-1998) 

"Mořský příboj" ...............................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1937, sběratelská práce významného malíře, národního umělce, zastoupeného 

ve všech naších galeriích, kvalitní rám francouzského typu, 45,5 x 64,5 (60 x 80)  
  

Hofman Karel  malíř, narozen v Jablunce u Vsetína, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia 

u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivŧ, široké zastoupení v řadě 

galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, jiţ v srpnu 1934 vystavoval v Římě, Národní umělec, Římská cena, významný 

malíř severní Moravy (Toman, Slovník Chagall) 
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96   Kopf Maxim   (1892-1958) 

"Vzpomínka na Tahiti" .................................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, datováno 1939, kvalitní široký rám hnědé barvy, sbírkový 

kus, 31,5 x 41,5 (47 x 57,5)  

Tento obraz byl dražen u aukční společnosti ART CONSULTING v Praze v roce 2010 (www.artprice.com) 
  

Kopf Maxim  světově známý malíř, narozen ve Vídni, ţák Bukovace, Thieleho a Krattnera na Akademii v Praze, 

a profesora Gussmanna v Dráţďanech, z Čech podnikl zájezd na Tahitské souostroví a Marquisy po stopách Gauguinova 

impresionismu, byl zakladatelem a předsedou sdruţení Prager Sezession zaloţeného v roce 1927 (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

97   Povaţan Július   (1926-) 

"Zimná krajina pri Krupine" .....................................................................................................................................  55 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1981, vzadu štítky Oravské galerie, název a evidenční čísla, skvělá nabíd-

ka, 84 x 77 (86 x 79)  
  

Povaţan Július  insitní malíř, narozen v Ţiaru nad Hronom, uváděn ve světových katalozích, pŧsobil jako dětský lékař, 

malbě se věnuje od roku 1953 (Slovník Chagall) 

    

    

    

98   Ullmann Josef   (1870-1922) viz také 200 

"Chalupy v zimní krajině"...........................................................................................................................................  75 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, typický luxusní široký zlacený rám, k obrazu je posudek soudního znalce 

dr. Petra Pavliňáka, 52 x 70 (63,5 x 84)  
  

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

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

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

    

    

    

99   Horáková - Helclová Ludmila   (1908-) 

"Štěstí - Světská madona" ............................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1942, 65 x 50 (70,5 x 54,5)  
  

Horáková - Helclová Ludmila  malířka v Olomouci, narozena v zámku Ţďáře, studovala na uměl. prŧm. škole v Praze 

u Kysely, současně obor profesury na filozofické Fakultě KU a na vys. uč. technickém v Praze (Toman) 

    

    

    

100   Hála    

"Jízda závodního automobilu č. 7" ........................................................................................................................  199 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno Hála s počátečním písmenem křestního jména, nejde jednoznačně rozšifrovat, jde 

však o vynikající práci s velmi exklusivním tématem, první polovina minulého století, 98 x 147 (125 x 175)  

Obraz svým rozměrem a honosným rámem tvoří luxusní reprezentativní celek. Pochází z kolekce trofejí a sbírky automobilového 

závodníka a konstruktéra Jaroslava Vlčka, nevíme však, kdo automobil č. 7 řídí (Junková?) 

 

Jaroslav Vlček, narozen 1908, byl významnou osobností automobilového sportu, do historie tohoto sportovního odvětví se zapsal 

především jako konstruktér závodních vozů, které dostávaly jméno po jeho manželce - Magda. Bylo vyrobeno celkem patnáct 

závodních automobilů, z toho dvanáct dvousedadlových a tři monoposty. Vlček závodil v letech 1926-1960 v automobilech 

i na motocyklech. Naše společnost vlastní rozsáhlou kolekci trofejí tohoto zasloužilého mistra sportu . 
  

    

    

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 101 - 120 

    

101  Vázička ..............................................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán ručně malovaný v Roţnově pod Radhoštěm, značeno Slavkov, signováno monogramem malíře BP., luxusní ARTDEKO 

provedení s vyuţitím stylizovaných dobových lidových motivŧ, první polovina minulého století, sbírkový kus, výška 7,5cm  

    

    

102  Dóza s víkem ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán bílý ručně malovaný v Roţnově pod Radhoštěm, značeno Made in Czechoslovakia, signováno monogramem malíře BP., 

luxusní ARTDEKO provedení s vyuţitím stylizovaných dobových lidových motivŧ, první polovina minulého století, sbírkový kus, 

výška 7cm, prŧměr 9cm  
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103   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

Váza ...........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
keramika glazovaná ručně malovaná na černo modrém podkladě, signováno F. Duša V. Kunčice, kde měl vynikající malíř 

a keramik před 1. světovou válkou a během ní keramickou dílnu, kolem roku 1913, muzeální sbírkový kus 

výška 14cm, prŧměr 15,5cm  
  

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) 

    

    

    

104   Benda Břetislav   (1897-1983) 

Plastika "Stojící dozadu prohnutý ţenský akt" ....................................................................................................  1 500 Kč  
hlína pálená patinovaná, signováno, první polovina minulého století, výška 26,5cm  
  

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

členem SVU Mánes (Slovník Chagall) 

    

    

    

105  Plastika "Rakousko-uherská dvouhlavá orlice se štítem" ......................................................................  2 500 Kč  
plech stříhaný, podle zpŧsobu práce 19. století, obnovena malba starozlatou barvou, sbírkový kus, 60 x 53  

    

    

106   Babraj Konrád   (1921-1991) 

Plastika "Marienka" .......................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský bronz, signováno, datováno 1967, velmi kvalitní práce významného sochaře, rodáka z Ostravy, ţáka V. Makovského, 

výška 43cm  
  

Babraj Konrád  sochař, narozen v Ostravě, studoval na Škole umění ve Zlíně u profesora Makovského, do roku 1985 měl 

48 realizací, v roce 1954 získal Státní cenu (Slovník Chagall) 

    

    

    

107   Saudek Jan   (1935-) 

Fotografie "Gábina - Holící se dívka" ....................................................................................................................  65 000 Kč  
originální fotografie světově proslulého fotografa, datováno 6. července 1986, vzadu kopie certifikátu pravosti od Jana Saudka, 

umělecká adjustace, 30 x 26 (52,5 x 41,5)  
  

Saudek Jan  současný praţský výtvarník, světově proslulý český fotograf, od roku 1983 fotograf ve svobodném povolání, 

fotografií se zabývá od patnácti let, zabývá se také malířskou tvorbou, jeho snímky byly publikovány v řadě zahraničních 

odborných časopisŧ, patří mezi nejuznávanější současné světové fotografy zabývající se aranţovanou fotografií, nositel 

řady ocenění, od roku 1990 nositel francouzského řádu Rytíř umění a literatury, v českých zemích od konce devadesátých 

let vystavuje pouze své obrazy (Slovník Chagall) 

    

    

    

108   Šálek s podšálkem .....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bohatě ručně malovaný motivem modrých květŧ a zlatem, značeno vtlačovanou značkou S pod polevou - SLAVKOV, 

kolem poloviny 19. století, velmi dobrý stav, sbírkový kus, výška šálku 6cm, prŧměr 9cm, prŧměr podšálku 15cm  

    

    

109   Talíř ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
keramika glazovaná v barvě slonové kosti, zdobeno ţebrováním a bohatě prostřihávaným okrajem, značeno vtlačovanou značkou 

KLUM, 19. století, velmi dobrý stav, sbírkový kus, přilepeno poutko k zavěšení na zeď, prŧměr 23cm  

    

    

110   monogramista MK    

Plastika "Umělecký objekt I" ...........................................................................................................................................  600 Kč  
umělecká práce v keramice, rozpíjená glazura, horní část malovaná emaily, signováno monogramem MK, datováno 2001 

výška 24cm  

    

    

111   monogramista MK    

Plastika "Umělecký objekt II" .........................................................................................................................................  600 Kč  
umělecká práce v keramice, rozpíjená glazura, horní část malovaná emaily, signováno monogramem MK, datováno 2004 

výška 25,5cm  
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112   Tác na dort ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
porcelán bílý, ručně barevně malovaný motivem květŧ a motýlŧ, značeno MÍŠEŇ - modré meče pod polevou, první polovina 

minulého století, dobrý stav, zcela ojedinělý luxusní kus ke stolování, prŧměr 33,5cm  

    

    

113  Šachové figury bílé a tmavohnědé - kompletní ............................................................................................  4 000 Kč  
figurální řezba v kosti, všechny figury jsou ručně řezány, i pěšáci jsou představováni jako postavy čínských vojákŧ, Orient, kolem 

poloviny minulého století, 32 figur v pŧvodní dvoupatrové etuji, výška krále 9cm, pěšce 6cm, etue 32 x 19 x 7  

    

    

114   Plastika "Srnec leţící pod větvemi stromu" .................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská ruční řezba v dřevěném masivním bloku, signum nenalezeno, Orient, kolem poloviny minulého století 

výška 38,5cm, délka 32cm, hloubka 6cm  

    

    

115  Model selské lidové truhly - cestovní oltářík .................................................................................................  1 500 Kč  
skrývající po otevření cestovní oltářík, dřevo ručně malované, kolem roku 1890-1910, na oltáři "Madona," domalba na porcelánu, 

stav velmi dobrý, SBĚRATELSKÁ RARITA, výška 7,5cm, délka 11cm, hloubka 8,5cm, výška po otevření 16cm  

    

    

116   Talíř ozdobný ................................................................................................................................................................  900 Kč  
cín bohatě zdobený ornamenty a symboly, patrně severní země, druhá polovina 20. století, prŧměr 29,5cm  

    

    

117   Terina................................................................................................................................................................................  700 Kč  
cín zdobený květinovým dekorem, minulé století, poškozeno, výška 25cm, prŧměr 21cm  

    

    

118    Plastika "Putto stojící na černé kouli" ..........................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, postavě schází obě ruce, na spodní části koule je čep, který svědčí o tom, ţe jde o zdobnou část buď 

ze schodiště, nebo z klavíru, jak se domnívá majitel, kolem roku 1890-1910, výška 64cm  

    

    

119   Rys Václav    

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo lité, ryté a broušené, vyrobil Václav Rys ve vlastní firmě RYSCO, výrobna v Městci Králové, kolem roku 1930, sběratelský 

unikát, výška 20cm, šířka v horní části 17,5cm, prŧměr podstavy 13cm  

Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

120   Janeček Ota   (1919-1996) viz také 242 

Plastika "Sedící ţena" ..................................................................................................................................................  250 000 Kč  
mistrovský galerijní zlatý bronz, signováno na štítku vlepeném uvnitř včetně čísla katalogu 82 88, podle literatury jde o rok 1942, 

publikováno v monografii "Ota Janeček" od Petra Hartmanna, vydalo PRES FOTO - Praha 1973, jedinečná nabídka, výška 24cm, 

základna cca 23 x 20 cm  

Z hlediska uměleckého jde o zcela mimořádnou práci české plastiky minulého století, podle  majitele byly vytvořeny pouze tři kusy 
  

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířŧ a sochařŧ 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, 

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

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

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

    

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 121 - 140 

    

    

121   neurčeno    

"Krajina s řekou" ...............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nepřečteno, datováno 1930, široký rám v odstínech zlaté barvy, 26 x 30 (43 x 47)  

    

    

122   Gabánková - Laníková Antonie   (1924-) 

"Sedící dívčí akt" .................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
kombinovaná technika - uhel, barevné křídy, kvaš na papíře, signováno, datováno pod paspartou, patrně 1967, vzadu  razítko 

ČFVU, výborná profesionální kresba, ve výřezu 53 x 33 (67 x 46)  
  

Gabánková - Laníková Antonie  grafička, malířka, narodila se v Brušperku, studovala na AVU, pŧsobila v Ostravě 
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123   Strnadel Antonín   (1910-1975) 

"Z Valašska" ............................................................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, kolem poloviny minulého století, umělecká adjustace, pasparta, sklo a orámování textilní 

páskou, ve výřezu 33 x 43 (50 x 58)  
  

Strnadel Antonín  malíř, grafik a ilustrátor, profesor na VŠUP v Praze, narodil se v Trojanovicích pod Radhoštěm, 

studoval na UMPRUM v Praze u prof. Bendy a na akademii u prof. Švabinského, věnoval se rovněţ typografii, 

animovanému filmu, návrhu poštovních známek, absolvoval výstavy doma i v zahraničí, obsazoval mimo jiné Zlínské 

salony, jiţ v roce 1937 obdrţel Zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříţi  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

124   Štěrba Karel   (1891-1973) 

"Polní kvítí" ..............................................................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuţka, pastel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 20.7.51, vzadu název "Bulharská kytička" 

s poznámkou "Květiny natrhány na břehu Černého moře nedaleko Varny", 43 x 43 (44 x 44,5)  
  

Štěrba Karel  malíř, profesor kreslení, narozen v Jaroměři, ţák Bukovace a Preislera na akademii v Praze, věnoval se 

malbě krajin a květinových zátiší, tvorbě ex libris (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

125   Šteffel Josef   (1928-2001) 

"Mísa s ovocem" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská olej-tempera, signováno, datováno 1970, velmi pŧsobivá práce kvalitní úrovně, umělecká adjustace 

ve výřezu 41 x 27 (52,5 x 64,5)  
  

Šteffel Josef malíř, pedagog, narozen v Plzni, studoval u Boudy a Salcmana na Univerzitě Karlově v Praze, vysokoškolský 

profesor, řada výstav a zastoupení v galeriích (dlouhý text ve Slovníku Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

126   Lubojacký Josef   (1887-1974) 

"Chalupa v Beskydské krajině" ...................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, umělecká i dokumentační hodnota, 60 x 75 (70 x 85,5)  
  

Lubojacký Josef  malíř, narozen ve Velké Košátce (Stará Ves nad Ondřejníkem,) praţská akademie u Pirnera, výborný 

krajinář, výstavy v MSVU (Moravskoslezští výtvarní umělci), známý malíř především beskydských a valašských krajin, 

profesor v Ostravě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

127   Podzemná - Suchardová Anna   (1909-1996) 

"Zpracování lnu" .............................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovská galerijní tempera, signováno, datováno 1949, vzadu štítek s názvem "Tírna lnu (?)", mimořádná práce, která patří 

do fondu českého moderního umění minulého století, stylový dubový rám a pasparta, ojedinělá nabídka, 42 x 62 (69 x 89)  
  

Podzemná - Suchardová Anna  malířka, narozena v Praze, znamenitá figuralistka a portrétistka, studia na Umělecko-

prŧmyslové škole u Hofbauera, na Akademii výtvarných umění u Švabinského, v Paříţi na slavné Académie Julien, 

podílela se na výzdobě nejstaršího stálého loutkového divadla, které zaloţil a mnoho let vedl její otec Vojtěch Sucharda, je 

autorkou monumentální mozaiky Selská bouře v památníku na hoře Vítkov, dokončena po pětileté práci v roce 1963, 

v roce 1986 byla v Galerii V. Špály uspořádána výstava z výběru malířské a známkové tvorby této autorky, obraz 

z padesátých let, olej na plátně 70 x 110 "Odsouzení", byl v roce 2002 přírŧstkem v Českém muzeu výtvarných umění 

v Praze (Lexicon of the CVA, www.artarchiv.cz, www.cmvu.cz) 

    

    

    

128   Seigerschmidt    

"Plachetnice na moři" .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, signatura kryta rámem, kolem roku 1910, obraz je sice v rámu, potřebuje však vypnutí na blind rám 

28 x 50 (34,5 x 56)  

    

    

129   Kuluti A. (?)    

"Lodě u břehu" ....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
profesionální olej na plátně lisovaném na papír, signováno, datováno 1974, velká práce, dvě delší praskliny vyţadují drobný 

restaurátorský zákrok, cena sníţena proti odhadu z 8 500 na 1 800 Kč, 70 x 101 (81,5 x 111)  
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130   Sládek Jan Václav   (1909-1992) viz také 131, 132, 185, 186, 217, 228, 230 

"Vánoce" ..............................................................................................................................................................................  59 000 Kč  
olej na lepence, signováno, skvělá galerijní, velká reprezentativní práce, která si nezadá se špičkovými pracemi Jiřího Trnky 

69 x 99 (88,5 x 118)  
  

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

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

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

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

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

    

    

131   Sládek Jan Václav   (1909-1992) viz také 130, 132, 185, 186, 217, 228, 230 

"Příbor - Rodiště Sigmunda Freunda" ..................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské desce, signováno, datováno 1951, skvělá reprezentativní práce včetně uměleckého rámu, 

vystavováno v Chagallu, 70 x 100 (86,5 x 116)  

    

    

132   Sládek Jan Václav   (1909-1992) viz také 130, 131, 185, 186, 217, 228, 230 

"Z Beskyd" .............................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, ručně řezaný stříbřený rám, 50 x 65,5 (66,5 x 82)  

    

    

    

133   nesignováno    

"Bitva u hradu" ...................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
domalba olejem na papíře lepeném na plátně, podkladem je patrně grafika - rytina, kolem roku 1750, starý blind rám, honosný, 

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

    

    

134   Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Podzimní krajina s řekou" ........................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na plátně podloţeném lepenkou, signováno, velká krajinářská práce ţáka Aloise Kalvody, široký rám ve stříbrné 

barvě, 51 x 76 (69 x 93,5)  
  

Hůrka Otakar  malíř, grafik, ilustrátor, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta ve Francii, patří mezi 

představitele mařákovy školy, jiţ v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříţi, v Paříţi vzbudil svými pracemi velkou 

pozornost, byl jmenován členem Salon d' automne, v grafice se věnoval ex libris, publikoval ve Zlaté Praze, Veraikonu, 

ve francouzských uměleckých časopisech (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

135   Crlík  viz také 136  

"Zátiší s kyticí ve váze" .......................................................................................................................................................  200 Kč  
miniaturní olej na malířské lepence, signováno, druhá polovina minulého století, malá komorní práce, 15 x 10 (18,5 x 13,5)  

Párová k následující položce č. 136 

    

    

136   Crlík   viz také 135 

"Zátiší s kyticí růţí a jahodami" .....................................................................................................................................  200 Kč  
miniaturní olej na malířské lepence, signováno, druhá polovina minulého století, malá komorní práce, 15 x 10 (18,5 x 13,5)  

Párová k předcházející položce č. 135 

    

    

137   Lászlöffy    

"Dívka ve večerní toaletě se šperky" ..........................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1929, 30 x 21 (38 x 30)  

    

    

138   Drha Josef   (1912-2009) 

"Z Jiţních Čech" .................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská suchá jehla, signováno, datováno 1985, číslováno 4/30, umělecká adjustace, ve výřezu 16 x 21 (35 x 37,5)  
  

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 umělcŧ, 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) 
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139   Holzinger C.    

"Vysokohorská vegetace"................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší, signováno, datováno 1915, 30 x 21 (45,5 x 33,5)  

    

    

140   Wünsche Vilém   (1900-1984) viz také 150 

"Havíř v dole" ...................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, datováno 1960, mistrovská práce bezesporné galerijní hodnoty skvělého malíře, mimořádně 

luxusní rám, který samostatně hodnotíme částkou 18 000 Kč, vysoce reprezentativní umělecký celek, 64 x 80 (78,5 x 95)  
  

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 motivŧ, jeden z nejvýznamnějších malířŧ našeho regionu  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 141 - 160 

    

141   Hlavsa Lutobor   (1924-) 

"Benátčanka" ........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1996, výborná práce ţáka Františka Tichého, kvalitní adjustace, 30 x 20 (44 x 34)  
  

Hlavsa Lutobor  malíř, narozen v Praze v rodině malíře praţských motivŧ a amatérského archeologa  Stanislava Hlavsy, 

byl soukromým ţákem Františka Tichého, Kamil Lhoták nazval jeho dílo magickým realismem, zastoupen ve sbírkách 

u nás, v Německu, Švýcarsku, USA a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

    

142   Frydrych    

"Stará cihelna" ........................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1940, kvalitní adjustace ve zlaceném zdobném rámku, 29 x 23 (35 x 30)  

    

    

143   neurčeno    

"Labutě na jezeře" a "Labutě na potoku u mostku" .........................................................................................  1 400 Kč  
dva litograficky reprodukované obrazy v luxusních secesních rámech zdobených plastickým florálním dekorem, vysoce 

dekorativní, drobná poškození na rámech, kaţdý 45 x 21 (68 x 33)  

Cena za oba kusy 

    

    

144   neurčeno    

"Muţ v béţovém klobouku" ...........................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na hrubém plátně, signováno, nepřečteno, datováno 1946 (?), vzadu na blind rámu razítko úřadu - "Zvolenská ţup - Banská 

Bystrica" s uherským znakem, dále razítko Franz Bury, nově rámováno do široké plasticky zdobené lišty zlaté barvy, skvělá nabídka 

52,5 x 41 (66 x 54,5)  

    

    

145   Jelínek A.    

"Chlapci na pastvě" ...........................................................................................................................................................  2 400 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1928, zajímavý dubový rám, 48 x 72 (53 x 76)  

    

    

146   Mlodzik    

"Dva rybáři - otec a syn" .................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1956, ručně řezaný stříbřený rám francouzského typu, 35 x 48 (54 x 64)  

    

    

147   Hauptmann - Sedláček Jaromír   (1899-) 

"Vojenská hlídka na koních  

- Českoslovenští dragouni" .............................................................................................................................................  4 500 Kč  
impresionisticky laděný olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, mistrovská práce ţáka Josefa Ullmanna, kvalitní ručně řezaný 

rám, 50 x 66 (64 x 80)  
  

Hauptmann - Sedláček Jaromír  malíř, krajinář a ilustrátor, narozen v Praze, ţák Josefa Ullmanna, absolvent české 

vysoké školy technické v Praze, studijní cesty po Francii, Itálii, Belgii a Německu (Toman, Slovník Chagall) 

OBSAH 



 
KATALOG 104. AUKCE – OSTRAVA – 8. 5. 2011 

 

 

_ 30 _    

 

148   Cion V. - Cionová    

"Kytice růţí ve váze" .........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, široký, ručně řezaný stříbřený rám, práce pŧvodně ostravské malířky, 

která později přesídlila do Kanady, 50 x 70 (67 x 86)  
  

Cion V. - Cionová  za první republiky byla malířkou v Ostravě, později emigrovala do Kanady, malovala zejména 

reprezentativní květinová zátiší, zemřela v Kanadě 

    

    

    

149   Telkessy Valeria   (1870-1950) 

"Kytice polních květů ve dţbánku" ............................................................................................................................  5 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno Telkezzy V, nedatováno, vhodný široký zlacený rám, 75 x 58 (86 x 70)  

V naaranžovaném zátiší autorka použila džbánek s malovanými svislými proužky, stejný džbánek je zakomponovaný  v obraze 

s květinovým zátiším, který byl  v prodeji  u londýnské společnosti Christie's v roce 2004. Dokonce i kytice v tomto džbánku mají 

na obou obrazech stejné modro - bílé ladění. 
  

Telkessy Valeria  maďarská malířka, uváděna ve světových katalozích, malovala zejména portréty, akty a květinová zátiší 

    

    

    

150   Wünsche Vilém   (1900-1984) viz také 140 

"Horníci v rubání" ..........................................................................................................................................................  39 000 Kč  
olej na plátěné struktuře lepené na lepence, signováno, datováno 1950, mistrovská galerijní práce mistra, který je v malbě obrazŧ z 

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

    

    

151   Anderle Jiří   (1936-) viz také 249 

"Renesanční téma" .............................................................................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika s kresbou a kolorováním, signováno, číslováno 1/1, coţ značí, ţe v této barevnosti 

a podání se jedná o jediný originální kus, skvělý grafický list světového autora, kvalitní adjustace, skvělá nabídka 

ve výřezu 27 x 17 (47 x 36)  
  

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 

reprezentantŧm 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) 

    

    

    

152   Korbelyová V.    

"Očista" ......................................................................................................................................................................................  900 Kč  
kombinovaná technika, signováno, nedatováno, umělecká adjustace, zajímavá komorní práce, elipsa ve výřezu 17 x 12 (29 x 25)  

    

    

153   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) viz také 154 

"Oko dívky"...........................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
přílohová grafika, signováno v desce, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 24 x 15,5 (42,5 x 32,5)  

Párová k následující položce č. 154 
  

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

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

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

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

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

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

    

    

154   Toyen - Čermínová Marie   (1902-1980) viz také 153 

"Oko dravce" ........................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
přílohová grafika, signováno v desce, nedatováno, kvalitní adjustace, ve výřezu 24 x 15,5 (42,5 x 32,5)  

Párová k předcházející položce č. 153 

    

    

155   Hlavatý Pavel   (1943-) viz také 156 

"Kočky" ......................................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevný lept, signováno, datováno 1989, vzadu štítek se ţivotopisem autora, umělecká adjustace pod sklem, rám tvoří textilní 

páska, ve výřezu 18,5 x 19 (40 x 39)  

OBSAH 
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Hlavatý Pavel  grafik, malíř, narodil se v Albrechticích u Turnova, ţije a pŧsobí v Havířově a Praze, věnuje se kresbě, 

grafice, malbě, ilustraci, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, řada výstav, viz Lexicon CVA. a Slovník Chagall 

Ocenění (dle Lexiconu CVA): 

1994 Hlavní cena SSPE, Brno  

1993 2. cena, stříbrná medaile, Kazanlak, Bulharsko  

1990 2. hlavní cena za grafiku, Aosta, Itálie  

1988 Hlavní cena za plakát, Legnica, Polsko  

1987 Cena kultury, Zielona Gora, Polsko, Speciální cena, Torgiano, Itálie  

1986 Hlavní cena za grafiku - Libido, Lublin, Polsko, Hlavní cena za Exlibris, Lublin, Polsko  

1985 Cena domu kultury, Legnica, Polsko, Grand Prix za grafiku s literární tématikou Kazanlak, Bulharsko, Tokio, 

Stříbrná medaile  

1984 Hlavní cena, Rawicz, Polsko, Hlavní cena, Prix Segnaleto, Marostica, Itálie  

1983 jedna z hlavních cen Sint Niklaas, Belgie - Cena belgických bank, Marostica, Itálie, 3. hlavní cena za Exl. pro papeţe 

Jana Pavla II., Wroclaw, Polsko  

1982 Dattero d' Argento, Bordighiera, Itálie 

    

    

156   Hlavatý Pavel   (1943-) viz také 155 

"Vlna" .........................................................................................................................................................................................  600 Kč  
barevný lept, signováno, datováno 1989, vzadu štítek se ţivotopisem autora, umělecká adjustace pod sklem, rám tvoří textilní 

páska, ve výřezu 13,5 x 31,5 (31,5 x 49,5)  

    

    

157   neurčeno    

"Jáma Pokrok u Petřvaldu" ..........................................................................................................................................  7 000 Kč  
olejová tempera na kartonu, signováno vzadu pod názvem obrazu, přečteno pouze křestní jméno Robert, nedatováno, velká 

reprezentativní krajinářská práce, luxusní rám francouzského typu, kromě umělecké i dokumentační hodnota, 70 x 100 (88 x 116)  

    

    

158   neurčeno    

"Lesní jezírko" .....................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, nepřečteno, nedatováno, 60 x 77 (72 x 91)  

    

    

159   neurčeno    

"Orání koňmi" .....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
velký grafický list, signováno vpravo dole, nepřečteno, první třetina minulého století, pŧvodní zdobný rám, 49 x 69 (61 x 81)  

    

    

160   Špála Václav   (1885-1946) 

"Zátiší s jablky a hruškami" .......................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský akvarel, signováno vlevo i vpravo dole, datováno 1943, na akvarel neobvykle velká práce, případný kupec si mŧţe 

domluvit dobu na konzultaci se svým znalcem, skvělá nabídka, 57 x 47 (67,5 x 57)  
  

Špála Václav  soukromá studia v krajinářském ateliéru, v letech 1902-1903 studium na UPŠ Praha u Lišky, od roku 1903 

studia na praţské akademii u Bukovace a Thieleho, člen Osmy, SVU Mánes, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělcŧ, 

od roku1945 Národní umělec, vynikající malíř, jehoţ díla dosahují cen aţ kolem 2 000 000 Kč  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 161 - 180 

    

161    Hrací karty "Ţolíky" ................................................................................................................................................  450 Kč  
2 x 54 kusŧ, značeno PIATNIK VIENNA, made in Austria, hrané, v pŧvodní, mírně poškozené etuji, kolem poloviny minulého 

století, karty 8,8 x 5,8, etue 10 x 12,5  

    

    

162  Lyţe historické ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
jasanové dřevo, ruční práce, později přidáno vázání KANDAHAR, stáří kolem osmdesáti let, lyţe značeny ve špici na kování 

NOHYNEK, jako bonus je u lyţí visačka ČSD Albrechtice, muzeální, navíc funkční, výška 190cm  

    

    

163    Prsten dámský ..........................................................................................................................................................  6 500 Kč  
zlato osazené velkým narŧţovělým korálem, nádherná zlatnická práce z konce 19. století, značeno současnou puncovní značkou - 

LABUŤ, na korále malé praskliny zpŧsobené stářím, velikost prstenu 52, ryzost zlata 14K, hmotnost 15,61g btto  
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164   Náušnice - šroubky ...............................................................................................................................................  18 000 Kč  
zlato bílé, osazeno diamanty - briliantový brus, značeno současnou puncovní značkou LABUŤ, zlatnická práce z druhé poloviny 

minulého století, ryzost zlata 14K, hmotnost 3,81g btto, brilianty 2 x 0,22ct  

    

    

165  Prsten dámský ..........................................................................................................................................................  13 000 Kč  
kombinace bílého, ţlutého a červeného zlata, osazeno diamanty - briliantový brus, značeno puncovní značkou ČEJKA 

ryzost zlata 14K, hmotnost 5,79g btto, brilianty 2 x 0,20ct  

    

    

166  Prsten dámský .............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
zlato, zdobeno rytím, osazeno diamantovou routou, značeno mistrovskou značkou EZ, současnou puncovní značkou Z pro zboţí 

podzákonné ryzosti, zlatnická práce z počátku minulého století, velikost prstenu 52, ryzost zlata 472, hmotnost 3,36g btto  

    

    

167   Košík s uchem a skleněnou vloţkou .................................................................................................................  1 500 Kč  
stříbro zdobené prolamovaným dekorem, zvlněným okrajem a perlovcem, Německo, přeznačeno puncovní značkou AV, puncovní 

úřad Praha, počátek minulého století, ryzost stříbra 800, čistá hmotnost 177,57g - bez skleněné vloţky  

    

    

168   Pudřenka ......................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
stříbro zdobené rytím a gravírováním, značeno mistrovskou značkou MV, čtyřicátá léta minulého století, ryzost stříbra 835, 

hmotnost 98,14g btto, prŧměr 9cm  

    

    

169  Servírovací lţíce na vejce .......................................................................................................................................  1 400 Kč  
stříbro zdobené prolamovaným dekorem a  monogramem, datováno 13. juli 1886, značeno cizí puncovní značkou, přepuncováno 

značkou pro staré zboţí podzákonné ryzosti č.271, dle seznamu puncovních značek platných na území České republiky 

ryzost stříbra 750, hmotnost 53,72g, délka 17,5cm  

    

    

170  Pohárek na vodku ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
stříbro, zdobeno rytým motivem, značeno pŧvodní  ruskou puncovní značkou 84 zolotnikŧ, přepuncováno platnou puncovní 

značkou ZAJÍC 4, ryzost stříbra 835, hmotnost 50,92g  

    

    

   

171   Svícen tříplamenný ..................................................................................................................................................  6 900 Kč  
stříbro, značeno monogramem stříbrníka AW a rakouskouherskou puncovní značkou DIANA, platnou od roku 1866, 

v Československu pouţívanou do roku 1921, ryzost stříbra 800, hmotnost 586,00g, výška 47cm  

    

    

172   Šálek s podšálkem ........................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán zdobený kobaltovou modří a oroplastikou - reliéfním podkladem zlaceném dukátovým zlatem, značeno EPIAG ROYAL 

made in Czechoslovakia, luxusní provedení, výška 5,5cm  

    

    

173   Plastika "Dáma v kloboučku s bohatou kyticí"..........................................................................................  6 500 Kč  
jemná kamenina barevně glazovaná a malovaná, značeno made in Austria, signováno modelérem Rudolff, kolem roku 1925, 

špičkový sběratelský kus, výška 34,5cm  

    

    

174   Souprava servírovací .................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán v barvě slonové kosti, zdobený tenkou stříbrnou linkou, značeno Franz Manka made in Čechoslovakia, třicátá léta 

minulého století 

v sestavě: obdélníkový tác a šest malých obdélníkových táckŧ s úchopy, délka velkého 36,5cm, malých 15cm  

Franz Manka - malá továrna ve Staré roli. Značka z období 1918-1951, potom továrna zanikla 

    

    

175   Souprava likérová ....................................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo čiré s jantarovou lazurou, v lazuře zdobené broušeným dekorem rŧţí a lístkŧ, třicátá léta minulého století 

v sestavě: karafa se zátkou a pět odlivek na stopce, výška karafy 18cm, spolu se zátkou 25cm  

    

    

176   Váza ................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
sklo čiré přejímané rubínovým, broušené, řezané a leptané, zdobené na jedné straně polskou orlicí s nápisem Rzeszow 16.4.1969, 

na straně druhé českým státním znakem té doby, elipsovitý pŧdorys, reprezentativní práce, sběratelský kus 

výška 30,5cm, šířka 21cm  OBSAH 
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177   Servírovací mísa se dvěma úchopy ......................................................................................................................  600 Kč  
mosaz zdobená plastickým květem a váţkou v letu, na čtyřech kulovitých nohách, elipsovitý tvar, pŧvodně stříbřeno, kolem roku 

1905, SECESNÍ provedení, výška 7cm, 40,5 x 23,5  

    

    

178  Tác na psací potřeby ...................................................................................................................................................  800 Kč  
kov stříbřený, zdobeno soškou jezevčíka pozorujícího ještěrku, pozdně secesní provedení, kolem roku 1920, krásný sběratelský 

i funkční kus, výška 8cm, délka 23cm, hloubka 17,5cm  

    

    

179   Těţítko na psací stůl ...................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo uranové broušené ve tvaru obřadní knihy "misálu," zakázková výroba, neopakuje se, třicátá léta minulého století, drobné 

oklepy, unikát, 9,5 x 6,5 x 3 cm 

    

    

180  Sada šesti vinných číší na stopce .........................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo broušené do vertikálních faset, kupy vrstvené sklem modrým, zeleným a červeným na skle čirém, probrušované, luxusní 

provedení, kolem poloviny minulého století, u jedné číše lepená podstava, výška 22cm  
  

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 181 - 200 

    

181   Moldřík Jiří   (1945-) viz také 72, 182 

"Červená hra II" .................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 91, vzadu autorský štítek DÍLA a razítko ČFVU, pŧsobivá práce významného 

malíře ostravského regionu a vynikajícího ilustrátora, 35 x 40 (45 x 51)  

Párová k následující položce č. 182 
  

Moldřík Jiří  malíř, grafik, narozen v Havířově, studoval na SUPŠ v Brně, pro ostravské nakladatelství ilustroval více neţ 

padesát kniţních titulŧ, desítky výstav, ocenění (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

182   Moldřík Jiří   (1945-) viz také 72, 181 

"Červená pyramida" .........................................................................................................................................................  4 000 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 91, vzadu autorský štítek DÍLA a razítko ČFVU, pŧsobivá práce významného 

malíře ostravského regionu a vynikajícího ilustrátora, 35 x 40 (45 x 51)  

Párová k předcházející položce č. 181 

    

    

183   Luňáček Josef V.   (1899-1991) 

"Trh ve městě" .....................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, kolem roku 1930, perfektně zachycená atmosféra trhu na náměstí v pozadí s obchodem 

Baťa, pŧsobivá práce skvělého malíře, 63 x 50 (69 x 54)  
  

Luňáček Josef V.  malíř z Metylovic, ţák Akademie v Praze u Bukovace, Pirnera a Nechleby, výrazný impresionista, 

pŧsobil jako středoškolský profesor mj. ve Frýdku-Místku (Slovník Chagall) 

    

    

    

184   Rusitaj (?)    

"Cvičenka nad Těrlickem" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na malířské lepence, značeno Hor. Těrlicko - Rusitaj 1966, zajímavá práce insitního umění z doby, ve které krystalizovaly nové 

směry, vzadu strţený evidenční a autorský štítek, do sbírky obrazŧ i kuriozit, 70 x 50 (83 x 63)  

    

    

185   Sládek Jan Václav   (1909-1992) viz také 130-132, 186, 217, 228, 230 

"Štěstí" ..................................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1944, skvělý obraz významného umělce, který spojoval Janáčkovu hudbu 

s malbou, honosný široký rám, 63,5 x 48 (80,5 x 65,5)  

    

    

186   Sládek Jan Václav   (1909-1992) viz také 130-132, 185, 217, 228, 230 

"Kvetoucí hloh - Hukvaldy" ..........................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1960, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, kvalitní práce 

významného umělce z Hukvald, 50 x 70 (64,5 x 84)  
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187   Dostál Jaroslav   (1891-) 

"Mladá ţena v kroji" .........................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský pastel a běloba, signováno, datováno 1935, drobné tečky - skvrny, zřejmě od dřívější vlhkosti, lze restaurovat, ale nevadí, 

z jednoho metru jiţ není vidět, umělecká i dokumentační hodnota, široký masivní rám ve starozlaté barvě, obraz je pod sklem 

65,5 x 50 (82 x 66,5)  
 

Dostál Jaroslav  malíř, ţil v Týništi nad Orlicí, kde také soukromě vystavoval (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

188   Landová Zdenka   (1929-) 

"Hodina zpěvu v obecné škole" ....................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovská tempera na kartonu, signováno, nedatováno, nerámováno, 39 x 31  
  

Landová Zdenka  grafička, ilustrátorka, narozena v Praze, studovala na Státní grafické škole v Praze a u profesora 

A. Strnadela na VŠUP také v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

    

189   Harbürger Edmund   (1846-1906) 

"Rozhovor" ............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kresba tuţkou na kartonu, signováno, nedatováno, kolem roku 1880, vzadu název "Ein Geferliches Geschaft" 

a evidenční číslo, volný list, nerámováno, 25 x 31,5  
  

Harbürger Edmund  uváděn ve světových katalozích 

    

    

    

190   Tannenberg J.   viz také 191 

"Portrét muţe v bílé vestě" .............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1859, kvalitní biedermeierský portrét, pŧvodní zlacený, částečně setřelý rám, sbírková poloţka, 

33,5 x 26 (40 x 33)  

Párová k následující položce č. 191 

    

    

191   Tannenberg J.  viz také 190  

"Portrét ţeny s krajkovým límečkem" ......................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1859, kvalitní biedermeierský portrét, pŧvodní zlacený, částečně setřelý rám, sbírková poloţka, 

33,5 x 26 (40 x 33)  

Párová k předcházející položce č. 190 

    

    

192   Kopp R.    

"Potok v lese" ........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno Olomouc 1925, nerámováno, 39 x 34  

    

    

193   neurčeno    

"Dva mladí uličníci" .............................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na překliţce, signováno patrně Jaro Kučera, datováno 1934, širší pŧvodní rám zlaté barvy, 21 x 27,5 (29,5 x 37)  

Párová k následující položce č. 194 

    

    

194   neurčeno    

"Dva staří uličníci s fajfkou" .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na překliţce, signováno, nepřečteno, signatura kryta vpravo dole rámem, širší pŧvodní rám zlaté barvy, 21 x 28 (29,5 x 37)  

Párová k předcházející položce č. 193 

    

    

    

195   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Lipnice" ..............................................................................................................................................................................  89 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1918, široký stříbřený rám francouzského typu, krásný 

sbírkový i reprezentativní obraz, 51 x 66 (70 x 84)  

Pochází z velké moravské sbírky českých krajinářů, zejména Mařákovců 
  

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

krajinářské školy J. Mařáka, člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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196   neurčeno    

"Stará ulička v středomořském městě" .....................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, nepřečteno, nedatováno, dekorativní rám, 24 x 19 (32,5 x 27,5)  

    

    

197   Horský Václav (?)   (1909-) 

"Cesta kolem kraje lesa" .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, signováno nečitelně, vzadu poznámka "Skica Horský", kolem roku 1935, velmi kvalitní široký zlacený rám 

24,5 x 20 (38,5 x 34,5)  
  

Horský Václav  malíř, narozen v Olomouci (Toman) 

    

    

    

198   Adolfi - Kohn Adolf   (1868-1953) viz také 199 

"Cikánská ulice" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1880, vzadu název obrazu, kvalitní zlacený rámek, umělecká i dokumentační hodnota 

24 x 30,5 (31 x 37,5)  

Párová k následující položce č. 199 
  

Adolfi - Kohn Adolf  malíř a varhaník, pocházel z váţené praţské rodiny, podle vzoru svého bratra začal studovat 

medicínu na praţské univerzitě, po několika semestrech univerzitu opustil a začal se věnovat hudbě. Změny, které 

přinášela rychlá modernizace Prahy na přelomu století, vzbudily zájem o starou Prahu u širší veřejnosti. Tehdy začal 

bez velkých technických zkušeností malovat drobné obrázky ulic, domŧ a náměstí Ţidovského města, veden touhou 

uchovat jejich podobu. Svá díla téměř nikdy nedatoval, mnohá však mají na rubu přípis s názvem ulice nebo domu  

(PhDr. Arno Pařík: Adolf Kohn, vydalo Ţidovské muzeum v Praze, 2002) 

    

    

199   Adolfi - Kohn Adolf   (1868-1953)  viz také 198 

"Fialková ulička" ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1880, vzadu název obrazu, kvalitní zlacený rámek, umělecká i dokumentační hodnota , 31,5 x 

20,5 (38,5 x 27,5)  

Párová k předcházející položce č. 198 

    

    

200   Ullmann Josef   (1870-1922) viz také 98 

"Letní odpoledne"..........................................................................................................................................................  165 000 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický olej na kartonu, signováno, datováno 1912, skvělá práce české imprese Mařákovy krajinářské 

školy, široký zlacený blondel rám, zaskleno, vynikající stav, jedinečné, 48 x 60 (66 x 77)  

Pochází z velké moravské sbírky českých krajinářů, zejména Mařákovců 
  

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

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

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

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 201 - 220 

    

201   Šerých Jaroslav   (1928-) 

"Hlava otroka" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, datováno 1996, vzadu štítek galerie Patro s cenou 12 500 Kč, skvělá nabídka autora, který 

ve Slovníku Chagall zabírá pět celostránkových sloupcŧ, ve výřezu 16 x 12 (33,5 x 27,5)  
  

Šerých Jaroslav  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Havlíčkově Brodě, studoval u profesorŧ V. Vorlíčka a J. Kirchnera 

na Vyšší škole uměleckého prŧmyslu v Jablonci nad Nisou a na Střední výtvarné škole v Turnově, malbu u profesora V. 

Rady na AVU v Praze a ve speciální grafické škole u profesora V. Pukla, aspirantura u profesora V. Silovského tamtéţ  

ZASTOUPENÍ V GALERIÍCH: 

National Gallery of Art, Washington D. C., Smart Museum of Art, Chicago, Public Library New York, USA, Národní 

galerie v Praze, Ministerstvo kultury ČSFR, Památník národního písemnictví, Praha, České muzeum výtvarných umění, 

Praha, Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou, Moravská galerie v Brně, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, 

BRD, Sbírka moderního umění, Vatikán atd. 

OCENĚNÍ: 

Čestné členství Societas Martinŧ, 2000 

Cena za nejkrásnější knihu o umění, Sdruţení českých grafikŧ František Kupka, Řád sv.Cyrila a Metoděje, Velehrad, 1999 

Čestné občanství, Tuscon, USA, 1993 

Čestné uznání, Nejkrásnější Kniha roku, PNP Praha, 1992 

Čestné uznání nakladatelství ODEON, Praha, 1989 

Cena Lidového nakladatelství, Praha, Hlavní cena MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP, Praha1988 

Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha. 1984 Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 1984  atd. 
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202   nesignováno    

"Svatý Florian" ....................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej na papíře lepeném na plátně, nesignováno, lidová malba, podle dokumentu Národního památkového ústavu Praha jde 

o počátek 19. století, 32,5 x 24 (43 x 32,5)  

Povolení Památkového úřadu k prodeji a trvalému vývozu přiloţeno 

    

    

203   Hosperger Emanuel   (1891-) 

"Vysokohorská krajina s jezerem" .............................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1930, kvalitní široký rám stříbrné barvy, pěkný celek, 17 x 21 (31 x 35)  
  

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) 

    

    

    

204   Šlam - Bor    

"Na kraji borového lesa" ....................................................................................................................................................  700 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1922, kvalitní práce v pŧvodní adjustaci, vzadu název "Ze Zavadilky 

(Křiţovatka)", 40,5 x 24,5 (41,5 x 26,5)  

    

    

205   Oliva Viktor   (1861-1928) 

"Stará vrba u vody"...........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská lavírovaná kresba, signatura s věnováním údajně na zadní straně, překryto adjustací, sbírková práce  významného 

autora, ve výřezu 20,5 x 25 (31,5 x 36,5)  
  

Oliva Viktor  skvělý malíř, kreslíř, ilustrátor, navrhoval plakáty a kniţní vazby, ţák praţské a vídeňské akademie, studia 

dále v Mnichově a Paříţi, proslulý ilustrátor výletŧ pana Broučka, pracoval pro praţské nakladatelství Jan Otto, byl 

redaktorem obrazové části časopisu Zlatá Praha, zastoupen v řadě světových galerií, široké zastoupení v Národní galerii, 

zastoupen ve sbírkách Středočeské galerie, lze jej řadit po bok Marolda (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

206   Liesegang Helmut   (1858-1945) 

"Zimní krajina s vrbami kolem potoka" ...............................................................................................................  55 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1911 (?), velmi pŧsobivá práce, vzadu poznámka NI "Winter 

Abend", dále část evidenčního štítku, luxusní široký zlacený rám, skvělá nabídka, 20,5 x 27 (42 x 48)  
  

Liesegang Helmut  uváděn ve světových katalozích 
    

    

    

207   Micke    

"Letní podvečer u řeky" ...............................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, značeno vzadu v dedikaci S. Micke (?), datováno 12. července 1913, luxusní široký zlacený rám, skvělá 

nabídka, 35 x 45 (51 x 61)  

    

    

208   Eberl Francois Zdenek   (1887-1962) 

"Lodě na moři" .................................................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, značeno vzadu na blind rámu Eberl Francois (?), kolem roku 1930, kvalitní odstupňovaný rám 

34,5 x 51,5 (46,5 x 63,5)  
  

Eberl Francois Zdenek  studoval v Praze, Mnichově, Amsterodamu a Paříţi, ţil v Paříţi (ARTPRICE, Informační systém 

abARTuvádí rok narození 1888) 

    

    

    

209   neznámý autor    

"Dítě v květech - Putto" ................................................................................................................................................  38 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na tvrzené desce, patrně druhá polovina 18. století, pozdější restaurátorské práce, stav dobrý, 

honosná široká černá lišta holandského typu, výborná nabídka, 40 x 47,5 (57,5 x 64,5)  

    

    

210   neznámý autor    

"Portrét muţe s plnovousem" .....................................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, nesignováno, naţehleno na nové plátno, vzadu nápis Hans Georg Hassenbaum 1870, patrně 

jméno restaurátora, obraz je velmi pravděpodobně z první poloviny 18. století, kvalitní rám holandského typu, 60 x 50 (74 x 64)  

OBSAH 
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211   Gavlas Antonín   (1953-) 

"Zátiší"..................................................................................................................................................................................  11 000 Kč  
olej a vrstvená enkaustika, signováno, osmdesátá léta minulého století, umělecká adjustace, ve výřezu 27 x 37 (47 x 57)  
  

Gavlas Antonín  malíř, keramik, narozen v Novém Jičíně, studoval na Masarykově univerzitě v Brně u Hadlače, Drápala 

a Ochrymčuka, učil na SUPŠ v Ostravě, kurátor galerie Ametyst v Ostravě - Porubě, ve svém malířském díle dává přednost 

enkaustice s vyuţitím vrstvení voskových barev (Slovník Chagall) 

    

    

    

212   neznámý autor    

"K večeru ve veslici".......................................................................................................................................................  18 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signum nenalezeno, první třetina minulého století, široký zlacený rám se secesními reliéfními 

květinovými ozdobami, 25 x 50 (37,5 x 62,5)  

    

    

213   Naske František Xaver   (1884-1959) 

"Slavná herečka Růţena Nasková s kytarou" ..........................................................................................................  300 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, kolem roku 1920, volný list výborného malíře, kreslíře a grafika, 36,5 x 27,5  
  

Naske František Xaver  malíř, grafik, narozen v Praze, soukromá studia u malířŧ Slabocha a Reisnera, potom na praţské 

akademii u Roubalíka a Schwaigera, obdrţel stipendium za portrét lidového satirika L. Šmída, díky němuţ absolvoval 

studijní cestu, v Londýně studoval portrét 18. století, vytvořil řadu portrétŧ uměleckých osobností, výstavy doma 

i v zahraničí (vynikající reference v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

    

214   Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Zátiší s kyticí gladiol ve váze,  

s dózou a zrcátkem v biedermeier rámku" ...........................................................................................................  25 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1923, skvělá práce z výborného období významného malíře, 

poškozený černý rám, bude vhodná drobná restaurace, 75,5 x 71 (87 x 82)  
  

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

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

členem Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar, v letech 1947-1958 profesor na AVU v Praze, 1950-1954 rektor, 

1954-1957 prorektor, výstavy v Mánesu, Myslbeku, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříţi, USA, zastoupen v řadě galerií, 

široké zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

215   nesignováno    

"Erotická scéna"...............................................................................................................................................................  69 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, patrně Holandsko, přelom 17 a 18. století, skvělá sbírková práce, 

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

    

    

216   neznámý autor    

"Odpočinek v krajině s jezerem a zříceninou" ...................................................................................................  38 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, 17. - 18. století, rentolováno, restaurátorské zásahy, kvalitní práce s kterou se vyplatí 

dále pracovat, vhodný kvalitní rám, 45 x 63,5 (60,5 x 78,5)  

    

    

217   Sládek Jan Václav   (1909-1992) viz také 130-132, 185, 186, 228, 230 

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

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

    

    

218   Konůpek Jan   (1883-1950) 

"Ukřiţovaný" .....................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
vynikající mistrovská kombinovaná technika - tuš,  pastel, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1943, zcela výjimečná práce 

významného umělce vysoké galerijní hodnoty, adjustováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 53 x 37 (68 x 51)  
  

Konůpek Jan  významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec, studia na ČVUT v Praze 

u prof. Kouly a Schultze, dále na praţské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika De Piana, vystavoval prakticky 

na všech výstavách spolku Mánes i spolku Hollar, člen SURSUM a ARTĚLU, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, 

zastoupen v galeriích po celém světě, řada ocenění, jeden z nejvýznamnějších českých malířŧ počátku století  

(dva celostránkové sloupce v Tomanovi, Slovník Chagall) 
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219   Baran Otakar   (1905-1986) 

"Ţivot u potoka" ..................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, kolem poloviny minulého století, kvalitní adjustace, ve výřezu 42 x 63 (62 x 80,5)  
  

Baran Otakar  malíř, absolvent Akademie krásných umění v Krakově, věnoval se akvarelu a kvaš akvarelu, náměty čerpal 

v Karviné a okolí, z Beskyd a Podbeskydí, maloval také v Polsku, Bulharsku, Rakousku (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

220   Zrzavý Jan   (1890-1977) viz také 25 

"Antikrist" ........................................................................................................................................................................  199 000 Kč  
mistrovský galerijní uhel na ručním papíře, nesignováno, vzadu datace 1908, tato skvělá práce je publikována v "Katalogu 

neznámých prací Jana Zrzavého" pod číslem 20 na straně 40,  sběratelská nabídka, ve výřezu 25 x 30 (41 x 45,5)  

Pochází přímo z rodiny malíře 
  

Zrzavý Jan  světově proslulý malíř, kreslíř, grafik, Národní umělec, jeden z nejlepších českých malířŧ všech dob vŧbec, je 

o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná 

tomuto umělci, v Lexiconu dlouhý výčet výstav (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 221 - 240 

    

221   Příhoda Václav   (1888-1941) 

"Před dřevěnicí v zimní noci" .......................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1932, ţák Bukovace a Hynaise, maloval motivy z Podkarpatské Rusi, odtud patrně i nabízený 

obraz, 48,5 x 40,5 (58,5 x 51,5)  
  

Příhoda Václav  praţský malíř krajin a figuralista, ţák praţské akademie u profesora Bukovace a Hynaise, ţil a tvořil také 

v Egyptě a na Podkarpatské Rusi, výstavy v Praze, Ostravě, Pardubicích, v roce1925 výstava v Rahovo na Podkarpatské 

Rusi, zastoupen ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

222   Turek František   (1916-2008) viz také 241 

"Sedící dívčí akt" .................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba uhlem, signováno, nedatováno, umělecká adjustace, sbírková kresba malíře a ilustrátora o němţ jsou 

ve Slovníku Chagall tři celostránkové sloupce, ve výřezu 46,5 x 30,5 (65 x 47)  
  

Turek František  malíř, grafik, ilustrátor, kostýmní výtvarník, narozen v Praze, akt studoval ve večerních kurzech malby 

u Špillara a Kysely, dále studoval na Akademii v Praze u Beneše a Obrovského, člen SVU Mánes, Profily, Sdruţení 

praţských malířŧ, ilustroval více neţ tři sta knih pro naše významná nakladatelství, zastoupen v Národní galerii v Praze 

a dalších významných galeriích, více neţ 50 výstav v ČR, Německu, Itálii, Francii, Rakousku, dlouhý výčet výstav 

v Lexikonu, řada cen a vyznamenání, jen výběr z literatury o tomto umělci představuje celý jednostránkový sloupec, 

uváděn v publikaci "Sdruţení praţských malířŧ. Z malířské tvorby členŧ 1990-2006," Praha 2006 nebo v "Adamec 

Jaromír: Našich sedm ve Francii," Ateliér 1989 (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

223   Frolka Antoš   (1877-1935) 

"Aj má mamičko, daj ma do školy, nech sa naučím drobné litery..." .........................................................  5 500 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, kolem roku 1920, adjustace z doby, ve výřezu 43 x 27,5 (71,5 x 51)  
  

Frolka Antoš  známý malíř folklórních témat, ţák profesora Seitze na mnichovské akademii, dále studia ve Vídni 

u profesora Pochwalského, ve Francii, šest rokŧ u Joţi Uprky, výstavy po celé Evropě, široké zastoupení v Národní galerii, 

spolu s Uprkou nejlepší český malíř ţivota na Slovácku, jeden z velmi drahých malířŧ 1. republiky (Toman, Toman-

dodatky 57, Vollmer 2/169, Thieme-Becker 12/518, Benezit 4/540, Nová encyklopedie českého výtvarného umění) 

    

    

    

224   Fischer R.    

"Bohaté zátiší s ovocem  

a dţbánem vína" ..................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, umělecký dobový rám, velký dekorativní obraz, 55 x 75 (72 x 92)  

    

    

225   neurčeno    

"Kytice pivoněk ve váze".................................................................................................................................................  3 800 Kč  
olej na plátně lepeném na malířské desce, signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, mohutný zdobný rám 

ve starozlaté barvě, reprezentativní celek, 62 x 52 (80,5 x 70)  
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226   nesignováno    

"Postava na můstku přes lesní potok" .......................................................................................................................  3 500 Kč  
kvalitní olej na plátně, signum nenalezeno, první třetina minulého století, široký zdobný rám starozlaté barvy, 57 x 71 (72,5 x 87)  

    

    

227   Uzlová Milča   (1883-) 

"Kostelík na kopci" ............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovská olej-tempera, signováno, datováno 1936, luxusní široký černý rám, výborná krajinářská práce, 51 x 58 (62 x 66,5)  
  

Uzlová Milča  malířka, narozena v Rychnově nad Kněţnou, studovala soukromě v Praze a v Paříţi, ztvárňovala motivy 

květin, krajiny z Francie, Mělnicka, Itálie, Korsiky, navrhovala kniţní obaly (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

    

228   Sládek Jan Václav   (1909-1992) viz také 130-132, 185, 186, 217, 230 

"Leţící ţenský akt" ................................................................................................................................................................  500 Kč  
lavírovaná kresba, signováno, datováno 1948, umělecká adjustace v plátěné paspartě, rámováno textilní páskou 

ve výřezu 25 x 40 (38 x 53)  

    

    

229   Teissig Karel   (1925-2000) 

"Stojící dívčí akt s růţí" ...................................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuší, signováno, datováno 1972, zajímavá umělecká adjustace, rámováno textilní páskou 

ve výřezu 40 x 27 (62 x 45)  

Pochází ze slavné moravské sbírky pana Pavla Parmy 
  

Teissig Karel  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších českých umělcŧ druhé poloviny 20. století, 

studoval na soukromé malířské Sychrově škole, na AVU v Praze u profesora Nechleby a na Académie Royale des Beaux-

Arts v Bruselu, řada výstav a ocenění, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní Galerie v Praze, 1961 obdrţel Cenu 

Toulouse-Lautreca, Paříţ (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

    

230   Sládek Jan Václav   (1909-1992) viz také 130-132, 185, 186, 217, 228 

"Koupání u Ostravice (?)" ...........................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1939, vzadu staré kulaté razítko galerie a část evidenčního štítku, široký 

zdobný rám ve starozlaté barvě, 54 x 70 (70 x 84)  

    

    

231   Blaţek Josef Tomáš   (1884-1967) 

"Důstojník se svou dívkou" ............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, nedatováno, vzadu text: Pravost originálu potvrzuje Nakladatelství SFINX - Bohumil Janda, 

nerámováno, skvělá nabídka, 31,5 x 25  
  

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,  jiţ v roce 1909 ilustroval 

pro nakladatelství J.R. Vilímek Annu Kareninu, sám tvořil fresky v rohu kostela sv. Mikuláše v Praze, přitom mu pomáhal 

O. Blaţíček, výstavy doma i v zahraničí (Toman) 

    

    

    

232   Krejčí    

"Podhorská krajina" .........................................................................................................................................................  2 700 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1942, velmi kvalitní ručně řezaný rám francouzského typu, vzadu věnování 

jako svatební dar od rodičŧ z roku 1956, 37,5 x 47,5 (55 x 65)  

    

    

233   Charwot Břetislav   (1956-) 

"Malá slavnost" ...................................................................................................................................................................  4 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1979, vzadu název obrazu, zajímavá ukázka práce moderního malířství druhé 

poloviny minulého století, 60,5 x 55,5 (66,5 x 61,5)  
  

Charwot Břetislav  malíř, grafik, narozen v Karviné, studoval v ateliéru profesora V. Bláhy na SUPŠ v Praze, věnuje se 

malbě a grafice, kombinuje techniky (Slovník Chagall) 

    

    

    

234   nesignováno    

"Průmyslová Ostrava" .....................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej na dřevě-překliţce, vzadu název a poznámka Rozhlas, kolem roku 1965, dokumentační hodnota, 45 x 55 (57 x 66,5) 

OBSAH 
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235   neurčeno    

"Honosná kytice vlčích máků" ......................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1952, luxusní široký ručně řezaný stříbřený rám, velmi dekorativní, 50 x 65 (67 x 84)  

    

    

236   Pick Anton   (1840-1905) viz také 237 

"Vodní mlýn v horské krajině" .................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský romantický olej na plátně, signováno, kolem roku 1875, luxusní bohatě plasticky zdobený rám, na obraze jsou drobné 

skvrny, vyţaduje drobnou restauraci a čištění, rám vyţaduje rovněţ drobnou opravu, jedinečná nabídka, 53 x 43 (77 x 67,5)  

Párová k následující položce č. 237 

    

    

237   Pick Anton   (1840-1905) viz také 236 

"Před domem u vodopádu" .........................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský romantický olej na plátně, signováno, kolem roku 1875, luxusní bohatě plasticky zdobený rám, na obraze jsou drobné 

skvrny, vyţaduje drobnou restauraci a čištění, rám vyţaduje rovněţ drobnou opravu, jedinečná nabídka, 53 x 43 (77 x 67,5)  

Párová k předcházející položce č. 236 

    

    

238   neurčeno    

"Ecce Homo" .........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno, datováno 1954, číslováno 10/10, krásný, velký sběratelský kus, volný list, 45 x 33  

Pochází z vynikající sbírky pana Pavla Parmy 

    

    

239   Istler Josef   (1919-2000) 

"Postavy" ................................................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno, datováno 1958, číslováno 71/100, sběratelsky velmi zajímavá práce, volný list, 42 x 30  

Pochází z vynikající sbírky pana Pavla Parmy 
  

Istler Josef  malíř, kreslíř a grafik, věnoval se rovněţ keramice, fotografii, ilustraci a bibliofilii, studium na Korčule 

v Jugoslávii u Höfnera, významný malíř 20. století, člen Skupiny RA, SVU Mánes, Cobra, dlouhý výčet výstav 

individuelních i kolektivních, doma i ve světě, zastoupen v Národní Galerii Praha, National Galery of Art - Washington, 

Tate Galery - Londýn, Centre G. Pompidou - Paříţ, v galeriích v Dánsku, Amsterodamu, Bochumi, Berlíně, Mnichově, 

Stockholmu, Ţenevě (Slovník Chagall, Nová encyklopedie českých výtvarných umělcŧ, Lexicon of the CVA) 
    

    

    

240   Oriešek Peter   (1941-) 

"Faust" .....................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní slepotisk, signováno a datováno 1987 v desce i tuţkou, číslováno 69/260, nádherný, velký sběratelský grafický 

list, nerámováno, 46 x 34  

Pochází z vynikající sbírky pana Pavla Parmy 
  

Oriešek Peter  narozen v Dolní Súči, studoval na VŠUP v Praze u profesorŧ J. Malejovského a J. Kavana, pŧsobil 

pedagogicky na AVU a VŠUP v Praze, člen SVU Mánes, řady výstav po celé Evropě, celostránkový sloupec jen výběru 

literatury o tomto umělci (Slovník Chagall) 
    

    

 

RŮZNÉ poloţky 241 - 260 

    

241   Turek František   (1916-2008) viz také 222 

"Abstraktní symfonie" ......................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, autorský tisk, dedikace panu Pavlovi Parmovi, po polovině minulého století, 

skvělá práce významného malíře, ilustrátora a grafika, volný list, 62,5 x 44,5  

Pochází z vynikající sbírky pana Pavla Parmy 

    

    

242   Janeček Ota   (1919-1996) viz také 120 

"Plynová lampa s lebkou" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, sběratelsky raritní komorní práce významného malíře, volný list přichycený 

na paspartě, 20 x 13  

Pochází z vynikající sbírky pana Pavla Parmy 

    

    

243   Tesař Vladimír   (1924-2008) 

"Postavy v krajině" ............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
grafický list, signováno, datováno 1958, sběratelsky vzácná grafika významného malíře a grafika, volný list, 36 x 43,5  

Pochází z vynikající sbírky pana Pavla Parmy 
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Tesař Vladimír  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, návrhář divadelních a filmových plakátŧ, 

studoval na SGŠ v Praze u prof. Balaše, na AVU u prof. Pukla a scénografii na AMU u prof. Tröstera, několik let pŧsobil 

jako asistent grafické speciálky na AVU, v Lexiconu dlouhý výčet výstav a ocenění, zejména z kniţních soutěţí, zastoupen 

v Národní galerii Praha, Galerii Lidice, OGV Jihlava a v dalších institucích, od roku 1984 Zaslouţilý umělec (Slovník 

Chagall, Lexicon of the CVA, www.gplc.cz - stránky Galerie Peithner-Lichtenfels & Čubrda) 

    

    

    

244   Jarolímek Václav Arnošt   (1897-1951) 

"Ţně - ruční sklízení obilí" ...........................................................................................................................................  10 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, luxusní široký zlacený rám francouzského typu, reprezentativní 

krajinářská práce, 65,5 x 95 (86 x 116)  
  

Jarolímek Václav Arnošt  malíř, grafik, narozen v Praze, pŧsobil v Praze, kromě malířství se zabýval také beletrií 

(Slovník Chagall) 

    

    

    

245   Röhling Vladislav   (1878-1949) 

"Praţský hrad od Novotného lávky" .........................................................................................................................  1 200 Kč  
barevná litografie, signováno v desce i tuţkou, kolem roku 1925, velký reprezentativní list, dobový rám, 55 x 45 (61,5 x 51,5)  
  

Röhling Vladislav  malíř, velmi významný grafik, rodák z Prahy, ţák Akademie v Praze u Františka Ţeníška, tvořil 

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

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

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

    

    

    

246   Hérink Ferd. Hanuš   (1889-1958) viz také 4, 35  

"U Moravy - Veřovany" ..................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, datováno 1926, ručně řezaný široký stříbřený rám, vzadu název obrazu a razítko majitele 

34,5 x 45,5 (49 x 58,5)  

    

    

247   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Zátiší se zelenými a červenými jablky"...................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, datováno 1953, vzadu štítek a razítko ČFVU, skvělá komorní práce v málo vídané 

adjustaci, pasparta je dřevěná, velmi kvalitní celek, ve výřezu 16 x 32 (40 x 55)  
  

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) 

    

    

    

248   Krupka Josef K.   (1879-) 

"Horník na cestě do práce" ............................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1923, zajímavá práce malíře a sochaře, 33 x 19 (35 x 21,5)  
  

Krupka Josef K.  sochař, narozen v Čechách, ţil v New Yorku, studoval v Paříţi u Bourdella, zpracovával rŧzné náměty 

z historie Čech i USA, maloval podobizny Marka Twaina, Tolstého, Victora Huga atd., známá je jeho skica "Austrie" 

z roku 1912 znázorňující rozpadající se Rakousko-Uhersko, zastoupen v řadě muzeí USA (Toman) 

    

    

    

249   Anderle Jiří   (1936-) viz také 151 

"Dívka a jahoda" .............................................................................................................................................................  18 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - grafika s kresbou a kolorováním, signováno, číslováno 1/1, to značí, ţe v této 

barevnosti a podání se jedná o jediný originální kus, skvělá umělecká adjustace, skvělý grafický list světového autora 

ve výřezu 35,5 x 35,5 (65,5 x 61,5)  

V této kvalitě na trhu ojedinělé. V aukčním katalogu 10. aukčního SALONU výtvarníků ze dne 14.11.2010 pod číslem 4 byla 

odhadnuta obdobná grafika Jiřího Anderle cenou 70 000 Kč 

    

 

    

250   Štapfer Karel   (1863-1930) 

"Jan Hus před upálením na hranici" ......................................................................................................................  25 000 Kč  
monumentální olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, velká práce z české historie, pŧvodní rám z doby, velmi pŧsobivé, 

skvělá nabídka, 90,5 x 126 (105 x 140) 
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Štapfer Karel  narozen v Praze, ţák praţské akademie, dále studia v Mnichově a Paříţi, ilustroval pro Zlatou Prahu, 

v Národním divadle za Jaroslava Kvapila dělal aranţérské scény, navrhoval kostýmy, pracoval na panoramatu Marolda 

"Bitva u Lipan, roku 1891 ilustroval "Babičku", pro Zemskou jubilejní výstavu se výrazně podílel na dioramatu "Boje se 

Švédy na Karlově mostě" (Toman) 

    

    

    

251   Model "Hrad Kost" ................................................................................................................................................  9 000 Kč  
vlastní hrad je z dřevěných destiček a balsy, podstava je barevný polystyrén, model zpracoval pan Jan Kroupa ve druhé polovině 

minulého století, výška cca 25cm, podstava nepravidelná 37 x 37  

    

    

252   Model "Hrad Karlštejn" ......................................................................................................................................  9 000 Kč  
vlastní hrad je z dřevěných destiček a balsy, podstava je barevný polystyrén, model zpracoval pan Jan Kroupa ve druhé polovině 

minulého století, výška cca 30cm, podstava nepravidelná 51 x 53  

    

    

253   Plastika "Velká ryba" ...............................................................................................................................................  900 Kč  
sklo vnitřně upravené amalgamem na stříbrnou barvu s červeným dekorem, brilantní práce českého skláře z druhé poloviny 

minulého století, na spodní straně ústního otvoru drobný oklep, v této velikosti raritní, výška 18,5cm, délka 66cm  

    

    

254  Dvě baňaté karafy na olej a ocet při stolování ................................................................................................  500 Kč  
majolika malovaná, kaţdá karafa ve tvaru jahody s úchopem, zátky byly korkové, kolem roku 1920, velmi dobrý stav, cena za oba 

kusy, výška 14cm, prŧměr 11cm  

    

    

255   Vázička - dózička s víkem ........................................................................................................................................  300 Kč  
porcelán bílý, ruční domalba květinovým dekorem a zlacením, značeno PIRKENHAMMER, kolem poloviny minulého století, 

výška 13,5cm  

    

    

256   Váza ................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo secesní s rŧţovo fialovou glazurou, ručně malované motivem horské chaty, počátek minulého století, luxusní sběratelský kus, 

výška 16cm, prŧměr 10cm  

    

    

257   Luxusní křišťálová souprava na psací stůl ...................................................................................................  2 500 Kč  
sklo bezbarvé čiré, celé broušené do rovných ploch, na hranách fasety, ve spodních částech geometrický dekor, který se 

mnohonásobně odráţí v horní části, velmi dobrý stav, pouze na vnitřní vloţkové nádobce na inkoust drobné oklepy, skvělá nabídka 

v sestavě: kalamář na jeden inkoust a těţítko ve tvaru krychle o hraně 6cm 

rozměry kalamáře: výška 11cm, délka 14,5cm, šířka 11,5cm  

    

    

258   Uprka František   (1868-1929) 

"Moravská balada - Neščasná vojna" .......................................................................................................................  2 500 Kč  
nástěnná reliéfní deska, ozdobná litina patinovaná na bronz, ústředním motivem je plačící dívka v kroji a nápisy -  uvedené v názvu 

poloţky, značeno UPRKA, práce významného sochaře, bratra Joţi Uprky, 57 x 15,5  
  

Uprka František  sochař, mladší bratr Joţi Uprky (v Tomanovi 2 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

    

259   Drtikol František   (1883-1961) 

"Kostel nad jezerem obklopeným skálami" .........................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní tajuplně laděný olej na plátně, signováno, nedatováno, hluboký mystický podtext, na našich aukcích jiţ bylo 

nabízeno více malířských prací slavného fotografa a malíře Fr. Drtikola, tento obraz patří mezi jeho nejlepší, 36 x 52,5 (39,5 x 55)  
  

Drtikol František  světově proslulý český fotograf první poloviny 20. století, znám je i jako malíř, v roce 1935 prodal svŧj 

fotoateliér a začal se plně věnovat malování, jeho práce jsou v Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně, 

Muzeu v Benátkách nad Jizerou, Národním muzeu či Uměleckoprŧmyslovém museu v Praze, ve výčtu v Lexiconu jsou 

další galerie v městech Chicago, Paříţ, Kolín nad Rýnem, New York, Rochester, Houston, San Francisco, Vídeň, 

Amsterdam, Tokyo (Slovník Chagall) 

    

    

    

260   Kaván František   (1866-1941) 

"Jarní krajina se stromy" ............................................................................................................................................  35 000 Kč  
olej na lepence, signováno vlevo dole, dvacátá léta minulého století, 30,5 x 37,5 (38,5 x 46)  
  

Kaván František  studia na praţské akademii u Julia Mařáka, jeden z nejvýznamnějších představitelŧ Mařákovy školy, 

člen České akademie věd a umění, vysoký počet výstav, zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman)  
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