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KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 105. aukci v Ostravě 

9. října 2011 od 11 hodin 

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

 

 

ON-LINE KATALOG 

PROSPEKT 

OBSAH 

 

 
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/ov105-prospekt.pdf


 
KATALOG 105. AUKCE – OSTRAVA – 9. 10. 2011 

 

 

_ 2 _    

 

AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vloţka 5856  IČ 46902058 



 
KATALOG 105. AUKCE – OSTRAVA – 9. 10. 2011 

 

 

_ 3 _    

 

 

OBSAH 
 

MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŦŢETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŢÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŦBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŢ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

 

Draţební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

 _____________________________________________________  021 - 040 

Jiné __________________________________________________  041 - 060 

Obrazy _______________________________________________ 061 - 080 

 _____________________________________________________  081 - 100 

Jiné __________________________________________________  101 - 120 

Obrazy _______________________________________________ 121 - 140 

 _____________________________________________________  141 - 160 

Jiné __________________________________________________  161 - 180 

Obrazy _______________________________________________  181 - 200 

 _____________________________________________________  201 - 220 

 _____________________________________________________ 221 - 232 

 

 

 

 

PROSPEKT  je tištěn samostatně,  

obsahuje barevné fotografie přibliţně třetiny poloţek zařazených do aukce  

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/ov104-prospekt.pdf


 
KATALOG 105. AUKCE – OSTRAVA – 9. 10. 2011 

 

 

_ 4 _    

 



 
KATALOG 105. AUKCE – OSTRAVA – 9. 10. 2011 

 

 

_ 5 _    

 

 

 

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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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 1 - 20 

 
1   Kantor Jaroslav   (1921-) 

"Poloakt vousatého muţe" ..............................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1946, vzadu autorský štítek, výborná figurální práce absolventa Akademie v Praze, 

ţáka Nechleby, 60,5 x 45 (63,5 x 48)  
    

Kantor Jaroslav  malíř, grafik, narozen v Praze, sólista opery v Kladně, v letech 1955 - 1977 operní role v Divadle J. K. 

Tyla v Plzni, studoval na UMPRUM u Strnadela a na AVU v Praze u Nechleby, věnoval se zejména figurální a portrétní 

malbě, vystavoval na členských výstavách SČVU (Toman, Slovník Chagall, Informační systém abART) 

 

    

    

2   Tomek Antonín   (1908-1978) 

"Zátiší se slunečnicemi ve váze" ...................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, kolem roku 1955, kvalitní práce významného moravského malíře, vzadu část autorského 

štítku, rámováno pod sklem, skvělá nabídka, 90 x 30 (102,5 x 42,5)  
    

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) 

    

    

3   nesignováno    

"Stříbrný dům v Jáchymově"........................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, signum nenalezeno, přelom 19/20. století, hospodářské budovy,  velká reprezentativní práce 

na úrovni veduty, vhodný rám z dřevěného masivu, 61 x 109,5 (72 x 120)  

    

    

4   neurčeno    

"Kvetoucí vřesoviště u vody" ........................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, datováno 1962, 62 x 90 (72,5 x 100)  

    

    

5   neurčeno    

"Vesnice s vodou a pramicí na břehu" ......................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, zajímavá práce, která stojí za určení, 36 x 86 (45 x 95)  

    

    

6   Svoboda Rudolf    

"Horská krajina s řekou" ................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1967, velmi kvalitní krajinářská práce, 60,5 x 75 (73 x 88)  

    

    

7   Drahovzal Jaroslav   (1893-) 

"Tři koně ve stáji" ..............................................................................................................................................................  4 800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, 58 x 76,5 (68 x 86,5)  
    

Drahovzal Jaroslav  malíř, narozen v Němčicích u Kolína, studoval soukromě u prof. Kutmana, ţil v Nymburce, maloval 

krajiny z Polabí a Ţelezných hor, květinová zátiší, vystavoval v severních a východních Čechách  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

8   Aime Tino   (1931-) 

"Noel 74" .................................................................................................................................................................................  9 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1974, mimořádně významná práce, vzadu plno stop po štítcích z výstav, razítka 

atd., nerámováno, ojedinělá nabídka, 61 x 50  
    

Aime Tino  italský malíř, sochař, grafik, uváděn ve světových katalozích, v ARTPRICE uvedeno 63 prací tohoto autora, 

z toho 39 olejomaleb, ceny olejomaleb se pohybují v rozmezí řádově 1000 - 2500 eur (www.artprice.com, samostatné 

stránky v italštině http://www.tinoaime.it) 
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9   Kašpar Adolf   (1877-1934) 

"Potrestání uličníka" .........................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní kvaš, signováno, kolem roku 1910, vzadu rovněţ mistrovská kresba tuší na stejné téma, sběratelská práce 

jednoho z naších nejlepších kreslířŧ, malířŧ a ilustrátorŧ, luxusní umělecká pasparta, dobový rámeček, skvělá nabídka  

ve výřezu 28 x 17 (47 x 34)  
    

Kašpar Adolf  významný a slavný český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, ţák učitelského ústavu v Olomouci, ţák specielní 

školy profesora Pirnera, další studia v Itálii, byl i v Paříţi, kde poznal francouzské ilustrátory, zejména umění Daniela 

Vierge, člen SVU Mánes, autor slavné ilustrace Babičky od Boţeny Němcové, Filosofské historie, F.L. Věka, široké 

zastoupení v Národní galerii Praha (v Tomanovi dlouhý text o tomto významném malíři, Lexicon of the CVA) 

    

    

10   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Tání z Českomoravské Vysočiny" ..........................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1928, impresionisticky pojatá práce s vyuţitím podkladové 

barvy lepenky, práce z výborného období autora, svou velikostí a provedením jde o skvělou reprezentaci české krajinářské školy,  

50 x 60 (66,5 x 83)  
    

Mervart Augustin  významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora 

F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, ţil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 

účastnil všech členských výstav, více neţ 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, 

včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířŧ (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

11   Toman Karel   (1888-) 

"Štramberk - Moravský Betlém" ................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno, skvělá práce malíře moravských měst, vesnic a významných míst, kvalitní adjustace 

v paspartě a širokém rámu stříbrné barvy, pod sklem, ve výřezu 43 x 57 (73 x 86)  
    

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

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

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

    

    

12   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Zátiší s lahví vína, rybou a jablkem" .......................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1960, honosné zátiší významného malíře z Opavska, ţáka Baucha 

a Filly, 61,5 x 74 (70 x 82,5)  
    

Otipka Jindřich  malíř z Opavska, narozen v Neplachovicích, ţák Baucha a Filly, v šedesátých letech se zabýval 

kubismem, jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníkŧ Václava Špály, zastoupen v řadě galerií 

(Slovník Chagall) 

    

    

13   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Kytice růţí ve dţbáně" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kolem roku 1965, výborná práce ţáka Baucha a Filly, 49,5 x 33,5 (59 x 44)  

 

 

14   monogramista PL    

"Plachetnice u pobřeţí se stromy a chalupou" ......................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1960, zajímavá práce, kvalitní široký rám stříbrné barvy, 47 x 63,5 (64,5 x 81)  

    

    

15   Anderle Jiří   (1936-) 

"Renesanční téma" .............................................................................................................................................................  5 500 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) 
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16   Slíva Antonín   (1919-1989) 

"Chalupa v zimních Beskydech" ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na malířské desce, signováno, datováno 1967 (?,) luxusní, ručně vyřezávaný rám zlaté barvy, 50 x 60 (65 x 75)  
    

Slíva Antonín  malíř, narozen v Ostravě - Muglinově, dlouholetý pracovník v propagaci VŢKG, vytvořil spousty portrétŧ 

pracovníkŧ VŢKG, samostatné výstavy i ceny, věnoval se především krajině Ostravska, Beskyd a Jeseníkŧ  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

17   neurčeno    

"Kubistická kytice - lékárnička" ..................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, nepřečteno, kolem roku 1920, rám obrazu je otvírací, uvnitř je prostor vyuţitelný jako lékárnička, tajná 

schránka na klíče apod., kvalitní obraz, zajímavá kuriozita, 30 x 23 (44 x 38,5)  

 Vzadu text: Domácí lékárnička, jako tajnou schránku v rámu navrhla Členská firma Arch. Rudolf Šváb  

    

    

18   Jandová Ludmila   (1938-2008) 

"Domov" .................................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1970, ručně dělaný umělecký rám z masivu, krásný sběratelský list, 41 x 45 (54 x 57,5)  
    

Jandová Ludmila  významná malířka a především grafička a ilustrátorka, narozena v Osiku u Litomyšle, Akademie 

v Praze u K. Müllera, V. Silovského a V. Tittelbacha, v letech 1966-1969 dokonce absolvovala na Akademii výtvarných 

umění aspiranturu, povýšila pozemské jevy do roviny metafory, vychází ze světa duchovního, je ovlivněna Reynkem, řada 

výstav v ČR i v zahraničí, např. 1969 - Itálie, 1972 - Barcelona, 1975 - Barcelona, 1976 a 1984 rovněţ Barcelona, 1985 - 

Sint Niklaas, 1986 - Antverpy atd. (Slovník Chagall) 

    

    

19   Blaţek Jan   (1920-1981) 

"Krajina u Slavkova" .......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1980, vzadu štítek s razítkem ČSFVU, kvalitní krajinářská práce autora, který je zastoupen 

i ve sbírkách Národní galerie Praha, velmi dobrá nabídka, 30 x 70 (38 x 78)  
    

Blaţek Jan  malíř, narozen v Křídlech na Vysočině, studoval na zlínské Škole umění u Wiesnera a Gajdoše, později 

na stejné škole pŧsobil a zŧstal na ní i po jejím přestěhování do Uherského Hradiště, jako pedagog vychoval celou řadu 

výtvarníkŧ, kteří dnes patří k významným umělcŧm (Slovník Chagall) 

    

    

20   Chittussi Antonín   (1847-1891) 

"Krajina s rybníkem a racky" .................................................................................................................................  335 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, černý rám z dřevěného masivu, sběratelská galerijní 

poloţka, 29 x 55 (35,5 x 61,5)  
    

Chittussi Antonín  malíř krajinář v Praze, narozen v Ronově nad Doubravkou, zemřel v Praze, studoval na praţské 

akademii u Antonína Lhoty a M. Trenkwalda, v letech 1868 a 1869 studoval v Mnichově u Anschütze, pak na akademii 

ve Vídni, v roce 1874 se vrátil do Prahy (dlouhý text ve slovníku Toman) 

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 21 - 40 

 
21   nesignováno    

"Krajina s potokem a břízami" ....................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně podloţeném dřevěnou deskou, signum nenalezeno, kolem roku 1920, velmi kvalitní a zajímavá 

krajinářská práce, 47 x 59 (61,5 x 73)  

    

    

22   Filipová Renata   (1941-) 

"Clownovy růţe" .................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
art - protis, značeno vzadu, datováno 1989, vzácně se vyskytující práce autorky, která vystavovala na 52 výstavách, rámováno 

pod sklem, 30 x 30 (44 x 44)  
    

Filipová Renata  malířka, narozena ve Stonavě u Karviné, studovala na UPŠ v Ostravě výtvarnou propagaci, od roku 

1973 začala vystavovat, začínala malbou, později, od roku 1985 se zaměřila na art - protis, v letech 1986-1992 vedla 

galerii Mánesova síň v Karviné (Slovník Chagall) 

    

    

23   Fenderl    

"Dívka u stromu" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na dřevěné překliţce, signováno, datováno 1937, luxusní dobový rám, 40 x 25,5 (52,5 x 42)  
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24   Jiříček    

"Štramberk - Trúba" ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kombinovaná technika na dřevěné desce-rytí, malba olejem, signováno, kolem roku 1940, skvělá barevnost, 38,5 x 32,5 (45,5 x 39,5)  

    

    

25   neznámý autor    

"Lovecká scéna v krajině" ...........................................................................................................................................  35 000 Kč  
velký reprezentativní goblén - tapiserie, signum nenalezeno, 18. století, patrně vlámská práce, goblén je vsazen do dřevěného rámu 

z hnědého masivu, část bordury je krytá rámem, zadní strana je podloţená podšívkou, velmi dobrý stav, rozměr s rámem 191 x 210  

 Vhodné využití pro zámek resp. do reprezentativních prostor 

Pochází z významné kolekce 

Výrazně slevněno z 95 000 Kč, viz 98. aukce v Ostravě, položka č. 100 

    

    

26   neznámý autor    

"Městečko v krajině" ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1920, práce na úrovni veduty - věrného zachycení krajiny s pohledem na budovy, 

bylo by zajímavé zjistit o jakou lokalitu se jedná, 25 x 32 (38 x 45)  

    

    

27   Drţkovic Valentin   (1888-1969) 

"Letní krajina se stromy" ...............................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1920, skvělá práce významného opavského malíře, honosný 

široký rám, 24 x 33 (44 x 54)  
    

Drţkovic Valentin  významný moravský malíř a grafik, narozen ve Velké Polomi, zemřel v Opavě, vystudoval 

bohosloveckou fakultu, krátce pŧsobil jako kněz, potom vyučoval kreslení na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi, 

v letech 1919-1920 studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesorŧ R. Jettmara a F. Schnutzera, další studia 

na Akademii v Karlsruhe u profesora Bühlera a v Berlíně a Paříţi, ve Vídni úspěšně vystavoval 1919 v Künstlerhaus 

a 1920 Secession, za paříţského pobytu uspořádal samostatnou výstavu, člen mnoha spolkŧ včetně société des Artistes 

Indépendant, Paříţ, zastoupen ve sbírkách NG Praha a v dalších naších i zahraničních galeriích, další výstavy v zahraničí 

1921 - Norimberk, 1925 - Vídeň, 1926, 1927 a 1931 - Paříţ, 1938 New York a další, v ČSR více neţ 90 výstav  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

28   Mallet K. (?)    

"Krajina s říčkou a kravami, pohled I" ....................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, kvalitní krajinářská práce, pŧvodní drobně poškozený rámek, vzhledem 

k drobným poškozením velmi nízká cena, 21 x 40 (26 x 45)  

 Párová k následující položce č. 29 

    

    

29   Mallet K. (?)    

"Krajina s říčkou a kravami, pohled II" .....................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, kvalitní krajinářská práce, pŧvodní drobně poškozený rámek, ve spodní 

části obrazu retušovaná poškození, vzhledem k tomu razantně sníţená cena, 21 x 40 (26 x 45)  

 Párová k předcházející položce č. 28 

    

    

30   Smetana Jan   (1918-1998) 

"Torzo starého stromu" ................................................................................................................................................  89 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo nahoře, datováno 1967, vzadu znovu autor, datace a název, dále razítka a štítky 

z výstav, skvělá práce vysoké galerijní hodnoty, svou velikostí a provedením reprezentativní, 70 x 96 (74 x 100)  

 Obraz publikován na http://www.creativoas.cz/jan-smetana.php 
    

Smetana Jan  malíř, grafik, pedagog, studia u profesora Blaţíčka. Pokorného a Boudy na fakultě architektury ČVUT 

v Praze a u profesora Bendy a Strnadela na UMPRUM v Praze, později sám profesorem na Akademii v Praze, člen skupiny 

42, Umělecké Besedy, SČUG Hollar, Skupiny 58, zastoupen ve všech našich galeriích, včetně Národní galerie Praha, 

ve státní galerii v Dráţďanech, v britském muzeu v Londýně atd. (Toman, Slovník Chagall, http://www.creativoas.cz/jan-

smetana.php, http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/jan-smetana-souborna-vystava-wortneruv-dum-ajg-ceske-budejovice-1312/) 

    

    

31   Istler Josef   (1919-2000) 

"Abstrakce" ...........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1976, číslováno 28/54, kvalitní dobová adjustace, ve výřezu 33 x 26 (52 x 44)  
    

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) 
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32   Fajkus Jaromír   (1924-) 

"Přepadení jezdce na koni" ............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 58, skvělá malířská studie patrně k většímu obrazu, výborný malíř, byl znám 

i svými monumentálními díly, ve výřezu 25 x 35 (41,5 x 51,5)  
    

Fajkus Jaromír  malíř, grafik, narodil se ve Pstruţí, pŧsobí v Havířově, studia na AVU v Praze u profesora J. Ţelibského 

a K. Mináře, dále na Rjepinově institutu v Petrohradě, středem jeho malířského zájmu byla krajinomalba, portrétní tvorba 

a kytice, člen UVU a Oslava, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

33   Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Na Karlově mostě" ...........................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský galerijní velký barevný lept, signováno, kolem roku 1912, výborná práce světově proslulého grafika, kreslíře a malíře, 

adjustace v paspartě pod sklem a v rámu, ve výřezu 33 x 30 (51 x 45)  
    

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

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

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

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

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

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

    

    

34   Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Dívka s úsměvem Mony Lisy" ....................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská galerijní mezzotinta, signováno v desce i tuţku, velmi pŧsobivá umělecká adjustace z paříţského období autora, 

ve výřezu 18,5 x 14 (43 x 34)  

  

    

35   Munzar Josef   (1947-) 

"Dívka" .................................................................................................................................................................................  65 000 Kč  
velká kombinovaná technika na plátně - olej vrstvené barvy, provázky atd., pracné a sloţité, signováno, datováno 1973, lze řadit 

do informelu s přechodem na novou vlnu surrealismu, jedna z nejzajímavějších prací na našich aukcích, 128,5 x 68,5 (134 x 74)  
    

Munzar Josef  významný ţák prof. Čepeláka, účastník a organizátor slavných happeningŧ s Milanem Kulíčkem, za tuto 

činnost byl vyhozen a vězněn, poslední výstava 1973. Jedna z vŧdčích postav české avantgardy 60-tých let 

    

    

36   neurčeno    

"Bárky u pobřeţí" ..............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, kvalitní adjustace, pěkný celek, ve výřezu 24,5 x 33,5 (55 x 62)  

    

    

37   Pecold Bohumír   (1888-) 

"Samota v letních Beskydech" ......................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1940, ve výřezu 30 x 40 (59 x 58)  
    

Pecold Bohumír  malíř, narozen v Černovicích u Tábora, studoval na Masarykově vyšší lidové škole v Ostravě, výborný 

krajinář, zejména oblasti Beskyd a Valašska (Slovník Chagall) 

    

    

38   Šmajstrla J.    

"Štramberk - Trúba" ........................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1952, detailní zachycení chalup v okolí Trúby, 44,5 x 34 (51,5 x 41)  

    

    

39   Malchárek Emil   (1914-) 

"Chalupa v zimních Beskydech" ..................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno, pŧvab beskydské krajiny je podtrţen stromy rozkvetlými sněhem, kolem poloviny minulého století, velká 

reprezentativní práce, široký rám stříbrné barvy, drobná poškození, skvělá cena, 70 x 100 (85,5 x 116,5)  
    

Malchárek Emil  malíř, narozen v Rychvaldu, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, soukromě 

u Viléma Wünscheho, pracoval jako mistr malířského ateliéru pro výrobu dekorací ve Státním divadle v Ostravě, 

spolupracoval s významnými scénografy, výstavy (Slovník Chagall) 

    

    

40   Bigot Trophime   (1579-1650) 

"Petr zapírá Krista" .....................................................................................................................................................  340 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1640, ceny autorových obrazŧ dosahují aţ 35 000 eur, nabízený 

obraz je na internetu, byl vydraţen v roce 2002, skvělá nabídka, 105 x 125 (120 x 142)  
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Jedná se o kulturní památku, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 50678/32-7331.  

OBRAZ MŦŢE KOUPIT POUZE OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY 
    

Bigot Trophime  údajně malíř ruského pŧvodu, narodil se v Arles v Provence, převáţně ţil a tvořil ve Francii, krátce také 

v Itálii, je uváděn ve světových katalozích 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 41 - 60 

 
41  Korbel s cínovým víčkem ..........................................................................................................................................  2 900 Kč  
majolika plasticky a barevně zdobená, uprostřed postava šenkýřky, v kartuši pijácký nápis, kolem roku 1900, bezvadný stav 

výška 48cm, vzácný objem 3l  

    

    

42  Ţardiniéra a dvě párové vázy .................................................................................................................................  3 400 Kč  
majolika zdobená modrým a oranţovým plastickým dekorem, třicátá léta minulého století, značeno BB s kotvou 

výška váz 26,5cm, ţardiniéra 12,5 x 30  

 Cena za všechny tři kusy 

    

    

43  Busta "Rokokový kavalír" ......................................................................................................................................  5 000 Kč  
majolika barevně malovaná, plastická podstava bohatě zdobená rozvilinami, značeno BU a čísly 1713, kolem roku 1890 , výška 39cm  

    

    

44  Amfory párové na kruhových patkách ..............................................................................................................  2 400 Kč  
majolika plasticky a barevně zdobená rozvilinovým dekorem, na kaţdé váze dvě vysoko posazená ucha, značeno čísly, kolem roku 

1890, cena za oba kusy, výška kaţdé 27cm  

    

    

45  Talíř oválný velký .....................................................................................................................................................  13 000 Kč  
porcelán uprostřed zdobený malbou romantického páru, na plastickém okraji zlacením, značeno modrými meči pod polevou - 

MÍŠEŇ, 19. století, velmi dekorativní a sbírkový kus, 34 x 42  

    

    

46  Busta "Řecká bohyně ve válečné přilbici" ....................................................................................................  12 000 Kč  
litina patinovaná na bronz, mistrovská práce, druhá polovina 19. století, výška 53cm  

    

    

47  Souprava čajová - kávová .....................................................................................................................................  25 000 Kč  
stříbro bohatě zdobené klasicistním plastickým dekorem, dole vročení 1909, značeno rakouskouherskou dovozovou puncovní 

značkou, v sestavě: konvice, konvička a cukřenka, ryzost stříbra 800, celková hmotnost 869,00g  

    

    

48  Garnitura - kolier a náušnice .................................................................................................................................  4 900 Kč  
stříbro zlacené, osazené českými granáty, značeno značkou druţstva Granát Turnov - ateliér a puncovní značkou, luxusní 

zakázková souprava, šedesátá léta minulého století, dosud nenošeno, ryzost stříbra 900, hmotnost 28,66g btto  

    

    

49   Ron Liod Sauvage   (XIX-XX) 

Plastika "Venuše - Venus de Milo" ..........................................................................................................................  19 000 Kč  
bronz, signováno na soklu Ron. Sauvage, značeno S.B s korunkou - Société des Bronzes, Francie, kolem roku 1890, výška 57cm  

 Společnost Société des Bronzes de Paris byla aktivní přibližně v letech 1875 - 1930 

    

    

50  Koberec modlitební perský ......................................................................................................................................  4 800 Kč  
ručně tkaný, zdobený motivem vázy, květŧ a rozvilin i po okrajích, kvalitní hustá vazba, počátek minulého století, 80 x 110  

    

    

51  Souprava čajová cestovní čtyřosobní ...............................................................................................................  14 000 Kč  
porcelán zdobený malovaným dekorem květin a motýlŧ, v sestavě: oválný tác, konvice, mléčenka, cukřenka a čtyři šálky 

s podšálky, vše v pŧvodním kufříku, značeno výrobcem v kazetě CONTINENTAL FINE ART ASSN PARIS - LONDON, 

kolem roku 1890, výška konvice 19cm, mléčenky 15cm, cukřenky 18cm, šálku 9cm, tác 40 x 35 cm  

    

    

52  Prsten .................................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
stříbro zlacené, české granáty osazeny na hlavě ve tvaru velkého elipsoidu, práce druţstva Granát Turnov, značeno puncovní 

značkou, šedesátá léta minulého století, velikost 55 - 56, bezvadný stav, ryzost stříbra 900, hmotnost 8,18g btto  
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53  Náušnice a přívěs na spirálovitém řetízku ........................................................................................................  9 600 Kč  
zlato ţluté a rŧţové s grandlemi a smaragdy, značeno českou puncovní značkou, osmdesátá léta minulého století, bezvadný stav, 

nenošeno, ryzost zlata 585, hmotnost 12,07g btto  

    

    

54  Prsten, náušnice a přívěs ..........................................................................................................................................  9 000 Kč  
zlato bílé osazené 36 kusy briliantŧ a 4 kusy modrých safírŧ, krásný moderní design, značeno českou puncovní značkou, ryzost 

zlata 585, hmotnost 10,45g btto, brilianty celkem cca 0,20 ct, velikost prstenu 54, bezvadný stav 

    

    

55  Prsten s briliantem.......................................................................................................................................................  5 900 Kč  
zlato, briliant 0,13 ct, ryzost zlata 585, hmotnost 2,97g btto, značeno českou puncovní značkou, velikost 56, bezvadný stav 

    

    

56  Plastika "Dívka se dţbány a palmou" ................................................................................................................  9 800 Kč  
cínová kompozice, kolem roku 1890, výška 39cm  

    

    

57  Nástolec figurální ......................................................................................................................................................  13 000 Kč  
kovová kompozice, dívka s chlapcem na čtyřboké podstavě zdobené plastickým putto a rozvilinami, nahoře kruhové plato zdobené 

rytinou, secesní provedení, kolem roku 1900, dekorativní a sbírkový kus, výška 42cm, prŧměr plata 35cm  

    

    

58  Plastika "Rokoková dáma" a "Rokokový kavalír" .....................................................................................  1 900 Kč  
porcelán zdobený kobaltem, zlacením a malovanými květinami, ROYAL DUX, kolem roku 1960, výška 22cm a 23cm  

Cena za oba kusy 

    

    

59   Axmann Josef   (1891-1947) 

Plaketa "Dívčí akt v pohybu" ........................................................................................................................................  1 000 Kč  
bronz zlacený, signováno, Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, na zadní straně věnování I. cena Brno - 

Soběšice 1928, pŧvodní etue, prŧměr 8cm  
    

Axmann Josef  sochař, medailér, narozen v Trstěnicích (dříve Křtěnicích) u Moravského Berouna, zemřel v Brně, od roku 

1909 ţák V. Suchomela na C. a K. Odborné škole sochařsko-kamenické v Hořicích, od roku 1918 studium na AVU Praha 

u J. V. Myslbeka, člen KVU Aleš (Lexicon of the CVA) 

    

    

60   Axmann Josef   (1891-1947) 

Plastika "Dívčí akt" ...........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
bronz na kruhovém mramorovém podstavci, signováno, cena auto - moto závodu, třicátá léta minulého století, výška 29cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 61 - 80 

 
61   Krčil Josef   (1906-) 

"Dřevěný dům na skále v květech" .............................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1936, skvělá práce, kvalitní ručně řezaný zdobný rám mírně odštípnutý 

v levém horním rohu, 51 x 38 (66,5 x 52,5)  
    

Krčil Josef  narozen v Kutné Hoře, absolvent Akademie v Praze u Jakuba Obrovského, maloval skvělé portréty 

a architekturu z okolí Kutné Hory, byl znám krásnými obrazy, dr. Štěpán Jeţ o něm konstatoval "Krásný motiv je mu 

příleţitostí, aby na něm vyzkoušel své umění kompoziční a koloristické (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

62   Krauer Josef   (1927-1990) 

"Figurální kompozice" .....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní tempera, nesignováno, kolem roku 1950, skvělá komorní práce významného malíře, přítele Zrzavého, 

Boudníka, Hrabala atd., volný list, nerámováno, 21 x 17,5  
    

Krauer Josef  přítel Jana Zrzavého, Hrabala, český malíř objevený z pozŧstalosti v 90. letech, jeho práce se staly na trhu 

senzací, osmdesát procent jeho pozŧstalosti zakoupily světové galerie, jako např. Galerie moderního umění v New Yorku, 

Bruselu atd. 

    

    

63   Krauer Josef   (1927-1990) 

"Krotitelka tygrů" ..............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, datováno 2.8.1970, skvělá komorní kresba tuší, akvarelem a kvašem 

výborného malíře, přítele Zrzavého, Boudníka, Hrabala atd., volný list, nerámováno, 21 x 17,5  
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64   Brusmamannová Gita    

"Stádo ovcí u řeky s mostem" ...........................................................................................................................................  600 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, v dolní polovině figurální scéna s pasákem a ovcemi, v horní polovině město s mostem 

na pozadí vysokých hor, zajímavá komorní práce, adjustováno pouze v paspartě, 22 x 13 (37 x 26)  

    

    

65   Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Zimní podvečer v Beskydech" .................................................................................................................................  28 500 Kč  
velký mistrovský olej na sololitu, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu autorský štítek, skvělá práce malíře, kterého 

povaţujeme za jednoho z nejlepších v České republice té doby, široký zdobný rám zlaté barvy, 62 x 122 (80 x 140,5)  

 Vysoce kvalitní a reprezentativní práce, mimořádná nabídka 
    

Tkaczyk Bedřich Augustin  malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř 

Severní Moravy, měl velmi ztíţené moţnosti účasti na výstavách, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího 

malíře Severní Moravy ve 20. století (Lexicon of the CVA) 

    

    

66   nesignováno    

"Hudební zátiší" .....................................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1965, velmi kvalitní práce, adjustováno v pomocné paspartě, 21 x 17 (29,5 x 21)  

    

    

67   Horváth Ladislav    

"Město" ...................................................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na dřevě, značeno vzadu razítkem malíře, druhá polovina minulého století, výborná práce, 30,5 x 54,5 (32 x 55,5)  

    

    

68   Říhová Boţena    

"Zátiší se zeleninou" ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
kvalitní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu autorský štítek, profesionální práce, 

25 x 35 (32,5 x 42,5)  

    

    

69   neurčeno    

"Čtyři malované masky z čínských klasických oper" .........................................................................................  1 900 Kč  
brilantní mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno čínskými znaky, velmi precizní práce, u kaţdé masky čínskými 

znaky její určení, luxusní adjustace, skvělá nabídka, 12 x 12 (30 x 29)  

    

    

70   Kalvoda Alois   (1875-1934) 

"Letní krajina s chalupou na břehu říčky" ........................................................................................................  219 000 Kč  
velký mistrovský olej na kartonu, signováno, nedatováno, kolem roku 1908 (?,) vzadu potvrzení pravosti z 16.10.1942 od  Jana E. 

Böhma, státního soudního znalce z Brna, široký luxusní rám francouzského typu ve starozlaté barvě, 60 x 100 (84 x 124)  

 Vysoce reprezentativní celek, skvělá nabídka 
    

Kalvoda Alois  malíř a grafik v Praze, čelný mařákovec, od roku 1908 redaktor časopisu Dílo, studia na praţské akademii 

u Mařáka, dále v Paříţi a Mnichově, posléze sám pedagog, výstavy po celém světě, zastoupen v Národní galerii v Praze 

a dalších, uváděn ve světových prodejních katalozích, maloval prosté motivy českého a moravského kraje (Toman) 

    

    

71   nesignováno    

"Romantická horská krajina s figurální stafáţí" ..............................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1870, mimořádně kvalitní práce, která patří mezi nejlepší z "romantik" 

19. století, pŧvodní zdobný zlacený rám, vysoce reprezentativní, skvělá nabídka, 72 x 100 (94 x 118)  

    

    

72   Svoboda Josef   (1901-) 

"Plachetnice na moři" ....................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, typická práce sběratelsky ceněného malíře moří a lodí, luxusní 

široký zdobný rám v hnědozlaté barvě, jen cena rámu činí cca 15 000 Kč, 70 x 80 (87 x 97)  
    

Svoboda Josef  malíř a grafik, narozen v Mariánských Lázních, učil se u malíře E. Čiháka a v grafickém kurzu 

u Alexandra de Piana, absolvoval zahraniční studijní cesty - severní Afrika, Balkán, Itálie atd., věnoval se krajinomalbě 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

73   Zavistovskij Michail Petrovič   (1897-1931) 

"Ţivot u přívozu na Volze (?)" ...................................................................................................................................  75 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno azbukou i latinkou, datováno 1928, skvělá práce ukrajinského emigranta, absolventa 
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Akademie v Praze u Švabinského, pŧvodní široký zdobný rám zlaté barvy, podle majitele je tento obraz přímo uváděn v Tomanovi, 

65 x 105 (82 x 122)  
    

Zavistovskij Michail Petrovič  narozen v Kyjevě, absolvent spec. školy profesora Maška a Akademie v Praze 

u Švabinského, jeho obraz "Volha" byl v roce 1928 vystaven na výstavě soudobé kultury v Brně, v ARTPRICE je 

zaznamenán prodej obrazu 140 x 230 cm "Tanec na vsi" za 29000 eur u aukční síně Van Ham Kunstauktionen dne 

15.9.2009 (Toman) 

    

    

74   Kurzava Josef   (1907-1984) 

"Morávka" .............................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1976, vzadu štítek ČSFVU, práce malíře beskydské krajiny, 60 x 100 (73 x 113)  
    

Kurzava Josef  malíř, soukromá studia malby u V. Drţkovice a V. Kristina, tvořil kvaše a olejomalby, samostatně 

vystavoval převáţně v Ostravě, známý malíř Beskyd a Valašska (Slovník Chagall) 

    

    

75   Unger Artur    

"Chalupa se starým dubem" ..........................................................................................................................................  1 400 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1933, pŧvodní široký rám, 60 x 50 (73 x 63)  
    

Unger Artur  uváděn ve světovém katalogu AKOUN 1996 

    

    

76   Ţiţka Edmund   (1880-1968) 

"Pasáci se stádem ovcí v Tatrách" ..............................................................................................................................  3 400 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera, signováno, datováno 1947, velmi kvalitní reprezentativní práce, pŧvodní stříbřený rám, obraz je 

velmi zachovalý, protoţe je pod sklem, skvělá nabídka, 63,5 x 88 (77,5 x 103)  
    

Ţiţka Edmund  malíř a profesor v Olomouci, narozen v Novém Světě u Olomouce, studia na Akademii ve Vídni, tvořil 

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

SVUM v Hodoníně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

77   Veverka F.    

"Štramberk v květech" .....................................................................................................................................................  3 400 Kč  
olej na malířské desce, signováno, po polovině minulého století, pŧvodní široký rám stříbrné barvy, 45 x 100 (59,5 x 114,5)  

    

    

78   Volný Rostislav   (1892-) 

"Malíř se stojanem v uličce s výhledem na Sacre-Coeur, Montmartre" 

" ...................................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1975, pŧvodní široký stříbřený rám, 68 x 50,5 (80,5 x 63)  
    

Volný Rostislav  studoval na AVU 

    

    

79   Ţiţka Edmund   (1880-1968)  viz 76 

"Jaro na Vysočině" ............................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej - tempera, signováno, datováno 1955, velmi zachovalé, pod sklem, pŧvodní 

stříbřený rám, skvělá nabídka, 55 x 80 (66,5 x 91,5)  

    

    

80   Hartinger Ilja   (1935-) 

"Podzim ve Velkých Karlovicích" ...............................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský kvaš - akvarel, signováno, datováno 1987, vzadu štítek Díla, galerijní práce z dobrého období autora, umělecká 

adjustace, skvělý celek, 36 x 84 (49 x 97)  
    

Hartinger Ilja  malíř, grafik, narozen v Novém Hrozenkově, studoval na ŠUŘ v Brně, dále na VŠUP v Praze u profesora 

A. Strnadela a J. Baucha, po studiích se vrátil do Karolínky, kde trvale ţije a pracuje, dlouhou dobu byla středem jeho 

zájmu valašská krajina, v poslední době přibývají figurální motivy, vytvořil řadu mozaik a skleněných vitráţí, řada 

samostatných i kolektivních výstav (Slovník Chagall) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 81 - 100 

 
81   Kocian Quido Roman   (1908-) 

"Podhorská krajina v létě" .............................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, adjustováno v luxusním rámu francouzského typu stříbrně-zlaté 

barvy, pěkný sběratelský kus, 25 x 35 (55 x 64)  
    

Kocian Quido Roman  malíř, grafik, narozen v Hořicích, studia u prof. Bendy a Ulmana, vystavoval na světové výstavě 
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v Paříţi a na výstavách v Neapoli a Bukurešti, zastoupen v Národní galerii Praha, výborný a ceněný malíř první poloviny 

20. století (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

82   Ţiţka Edmund   (1880-1968)  

"Dívka s náhrdelníkem na kvetoucí lesní mýtině" ...............................................................................................  3 800 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej - tempera, signováno, datováno 1923, pŧvodní umělecký rám starozlaté barvy, 

skvělá nabídka, 48 x 65 (60,5 x 78)  
    

Ţiţka Edmund  malíř a profesor v Olomouci, narozen v Novém Světě u Olomouce, studia na Akademii ve Vídni, tvořil 

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

SVUM v Hodoníně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

83   Sedláček Vojtěch   (1892-1973) 

"Kopání brambor" .............................................................................................................................................................  3 600 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, tempera, signováno, datováno 1957, umělecká adjustace, mosazný štítek, 

skvělá nabídka, ve výřezu 28,5 x 44 (45,5 x 63)  
    

Sedláček Vojtěch  ilustrátor, malíř a grafik, studia na praţské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, pŧsobil jako 

středoškolský profesor, od roku 1926 se věnoval výhradně malířské tvorbě, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, výstavy 

po celé Evropě, od roku 1959 národní umělec, bohaté zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií o tomto 

významném malíři, slavný malíř polních prací (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

84   nesignováno    

"Stodola u horské bystřiny" a "Domek u potoka v podhůří" .....................................................................  17 000 Kč  
dva oleje na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1890, pŧvodní široké zdobné rámy starozlaté barvy, velmi dobrý stav, skvělá 

nabídka, kaţdý 57 x 70 (80 x 92)  

 Cena za oba kusy 

    

    

85   Fennagen J. (?)    

"Ţivot na a u mořského pobřeţí"..............................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno špatně čitelně, čteno jako 1657 (?,) zdobný rám zlaté barvy, výborná práce 

holandské školy, 59 x 76 (75 x 95)  

    

    

86   nesignováno    

"Krátký odpočinek - Husar a kůň" ............................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, nesignováno, kolem roku 1900, vpravo dole text: ERZHERZOG OTTO - KURZE RAST - ATELIER SMETANA, 

šlo o dílny, které na přání vojákŧ malovaly obrazy, dýmky, kazety atd., výborné do sbírky militarií, nerámováno, pouze na 

blindrámu, 59 x 85  

Může se jednat o zobrazení člena pluku jízdních hulánů č.1 Erzherzog Otto - arcivévody Oty Rakouského (r.1807,) pluk působil 

ve druhé polovině 19. století ve Vysokém Mýtě? (http://www.kpvh-pardubicko.cz/oldwebverzion/mesto.htm) 

Titulem ERZHERZOG OTTO se honosil také Arcivévoda Otto František Josef, narozen 21. dubna 1865 v Grazu (Štýrský Hradec ,) 

zemřel 1. listopadu 1906 ve Vídni, bratr arcivévody Františka Ferdinanda d'Este a otec císaře Karla I.  

    

    

87   Těšík Josef   (1904-) 

"Vesnické chalupy na kraji rybníka" ........................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno Radošín 1953, široký zdobný rám stříbrné barvy, 50 x 65 (64 x 78)  
    

Těšík Josef  malíř, grafik, narozen v Brně, vzdělával se soukromě u grafika V. Röhlinga, věnoval se uţité grafice a malbě 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

88   Bártek    

"Jezero ve vysokých horách" ........................................................................................................................................  1 400 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1940, 35 x 50 (43 x 58)  
    

Bártek  malíř, pocházel z Novojičínska, zabýval se malbou obrazŧ z Jiţní Evropy a Orientu 

    

    

89   Bakla Emanuel   (1878-1943) 

"Na Karlově mostě v zimě" .........................................................................................................................................  13 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1925, mimořádná práce ţáka Pirnera a Broţíka, pŧvodní široký dobový 

rám, luxusní reprezentativní obraz, velikostí vhodný i do reprezentačních prostor, skvělá nabídka, 75 x 106 (93,5 x 123,5)  
    

Bakla Emanuel  malíř, narozen v Praze, studium na praţské akademii u Pirnera a Broţíka, maloval barokní Prahu, 

pohledy na praţské pahorky a Karlŧv most, k vyjádření pŧvabu Prahy pouţíval i rozměrná plátna (Toman) 
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90   Janoušek František   (1890-1943) 

"Zrození hada" ................................................................................................................................................................  375 000 Kč  
mistrovský galerijní surrealistický olej na plátně, signováno, datováno 1930, k obrazu je posudek univerzitního profesora PhDr. 

Františka Dvořáka ze dne 20.10.1999 a "Posudek o technice malby" od Mojmíra Hamsíka, vzadu štítky z výstav, mimořádná 

nabídka, 43,5 x 72 (50 x 78,5)  

 Obě vyjádření konstatují pravost obrazu, dr. Dvořák konstatuje, že obraz představuje významnou galerijní hodnotou 
    

Janoušek František  malíř, studium na praţské akademii u Hynaise, člen SVU MÁNES, jeden z vrcholných představitelŧ 

surrealismu u nás i v Evropě, vedle Toyen a Štýrského byl Janoušek a Podrabský představitelem špičky nejen u nás, ale 

i v Evropě, zastoupení: Galerie umění v Karlových Varech, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie výtvarného 

umění v Ostravě, Moravská galerie v Brně, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici 

nad Labem, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, Musée National d´Art Modern - Centre G. Pompidou, Paris 

(Lexicon of the CVA) 

    

    

91   Sabev Miroslav   (8. října 1952, Hukovice - 15. února 2011, Ostrava) 

"Modročervený dívčí akt" ..............................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nerámováno, ceny obrazŧ pana Sabeva poslední tři roky výrazně rostly, jeho tvorbu 

bohuţel ukončila předčasná smrt, 100 x 70,5  
    

Sabev Miroslav  malíř, kreslíř, narozen v Hukovicích (Bartošovicích) na Novojičínsku, vyučený zámečník, prošel mnoha 

profesemi, mimo jiné pracoval na ropných vrtech v Severní Africe, autodidakt, v jeho malbě převaţovala portrétní 

a figurální tvorba, vytvářel také imaginárně laděné krajiny a nekonvenční zátiší  

(Slovník Chagall, http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Sabev, http://www.mediafax.cz/kultura/3173631-Vyznamny-

ostravsky-malir-Miroslav-Sabev-se-zastrelil) 

    

    

92   Sabev Miroslav   (8. října 1952, Hukovice - 15. února 2011, Ostrava) 

"Šedomodrý dívčí akt" .....................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, nerámováno, ceny obrazŧ pana Sabeva poslední tři roky výrazně rostly, jeho tvorbu 

bohuţel ukončila předčasná smrt, 100 x 70,5  

    

    

93   neurčeno    

"Domy u řeky v zimě" .......................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, první polovina minulého století, kvalitní rám, 35,5 x 47 (47,5 x 59)  

    

    

94   Ţiţka Edmund   (1880-1968) 

"Zátiší s lahvemi a ovocem" ...........................................................................................................................................  2 200 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera, signováno, datováno 1929, krásná komorní práce z výborného období autora, kvalitně 

rámováno, pod sklem, 32,5 x 49,5 (38,5 x 55)  
    

Ţiţka Edmund  malíř a profesor v Olomouci, narozen v Novém Světě u Olomouce, studia na Akademii ve Vídni, tvořil 

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

SVUM v Hodoníně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

95   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Horníci v rubání" ..........................................................................................................................................................  35 000 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)  
    

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) 

    

    

96   neurčeno    

"Zápraţí vesnické doškové chalupy" .........................................................................................................................  2 200 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1927, kvalitní černá tzv. holandská lišta, 39,5 x 52 (48 x 60,5)  

    

    

97   neurčeno    

"Krása architektury" ...........................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuţka, tuš, kvaš, signováno, datováno, nepřečteno, velmi zajímavá, precizní kreslířská práce, 

61,5 x 30 (68 x 36,5)  

    

    OBSAH 



 
KATALOG 105. AUKCE – OSTRAVA – 9. 10. 2011 

 

 

_ 21 _    

 

98   Holas Ota   (1910-1990) 

"Kytice rudých máků a kopretin" ...............................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, práce významného malíře, který v minulém reţimu patřil mezi naše nejdraţší malíře vŧbec, 

70 x 50 (84 x 54)  
    

Holas Ota  malíř, kreslíř, grafik, v roce 1943 byl na základě předloţených prací přijat do Syndikátu českých výtvarných 

umělcŧ v Praze, později studoval na AVU v Praze u profesora Obrovského a K. Mináře, člen Moravskoslezského sdruţení 

výtvarných umělcŧ, dlouhý výčet výstav v Lexiconu (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

99   Fierla Gustav   (1896-1981) 

"Cesta vysokým lesem" ....................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1953, vzadu štítek s názvem v polštině "Droga v lesie,“ velmi kvalitní 

zdobný rám, 100 x 70 (111 x 80)  
    

Fierla Gustav  malíř, pedagog, národopisec, studia na akademii v Krakově u profesorŧ Dembického a Menohofera, člen 

Moravskoslezského sdruţení výtvarných umělcŧ v Ostravě, s nimiţ vystavoval na členských výstavách, řada výstav a akcí, 

věnoval se lidové kultuře (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

100   Breughel (Brueghel) Pieter - Otáhal Karel    

"Slepý vede slepé" ..........................................................................................................................................................  595 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, kopie obrazu jednoho z nejslavnějších středověkých malířŧ, kopii pořídil český malíř a sochař Karel 

Otáhal, obraz vznikl v galerii NEAPOLI v roce 1934, podle zpráv z té doby šlo o nejdokonalejší kopii k nerozeznání od originálu, 

Vzadu razítko galerie MUSEO NAZIONALE, pro kterou byla patrně kopie určena k výstavním účelŧm. Aby nedošlo k záměně, 

asistovala při práci policie, práce na kopii trvala 80 dní od 15.4 - 4.7.1934 

90 x 154 (103 x 167)  

Mimořádná nabídka, skvělý obraz, vhodný dárek pro některého předního politika, originál by stál cca jednu miliardu Kč. 

Na světovém trhu dosahují kopie této kvality cen až 100.000 eur. Slevněno z 950 000 Kč  
    

Breughel (Brueghel) Pieter (1525-1569) 

nejvýznamnější nizozemský malíř 16. století, vyšel z nizozemského romantizmu, spojil některé podněty italské renesanční 

malby s nizozemským smyslem pro detail, tematicky i zpŧsobem malby navázal na Bosche (Malá čs. encyklopedie) 
 

Otáhal Karel (1901-1972) 

sochař, medailér, narozen v Kostelci na Hané, studoval ve večerních sochařských kurzech u profesorŧ J. Mařatky a K. 

Štipla na UMPRUM v Praze a u profesora B. Kafky na AVU tamtéţ, jako stipendista italské vlády studoval u profesora A. 

Zanelliho na Academia di Belle Arti v Římě, později se usadil trvale v Praze (Toman, Slovník Chagall) 

    

 

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 101 - 120 

 
101  Koberec - předloţka .................................................................................................................................................  3 500 Kč  
perský ručně vázaný, typ BUCHARA, kolem roku 1930, tedy jiţ "antik,“ dobrý stav, skvělá nabídka, 138 x 92  

    

    

102   Květenská Zdena - Květenský Vlastimil    

Dţbán ........................................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
keramika glazovaná, malovaná a plasticky zdobená, signováno, datováno 1984, dole štítek Díla s cenou 13 200 Kčs, neuvěřitelnou 

na rok 1984, mistrovská výstavní práce proslulé manţelské dvojice keramikŧ z Karlových Var, UNIKÁT, výška 58cm  

 Na naších aukcích poprvé 
    

Květenská Zdena (1932-) 

keramička, narozena v Opařanech, studovala na SPŠ keramické v Bechyni, v umělecké činnosti se věnuje keramice, 

dlouhá léta vystavovala se svým manţelem Vlastimilem Květenským (Slovník Chagall) 
 

Květenský Vlastimil (1930-1985) 

malíř, sochař, keramik, narozen ve Skutičku u Skutče, studoval SPŠ keramickou v Teplicích a Bechyni a malbu jemné 

keramiky u profesorŧ S. Ulmanna a O. Eckerta na VŠUP v Praze, absolvoval pedagogický kurz, účastnil se mezinárodních 

soutěţí a výstav keramické tvorby, věnoval se malbě, grafice a keramice, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí 

(Slovník Chagall) 

    

    

103  Těţítko na psací stůl ....................................................................................................................................................  200 Kč  
dřevěná černá podloţka, na které leţí rŧţe z tepaného plechu ve starozlaté barvě, umělecká práce, kolem roku 1935, velmi dobrý 

stav, základna 17 x 10,5  

    

    

104  Těţítko na psací stůl ....................................................................................................................................................  250 Kč  
kov niklovaný, patrně mosaz, na kovové základně leţí část elegantní ruky - od zápěstí po konec prstŧ, umělecká práce, kolem roku 

1925, dobrý stav, základna 10 x 4,5  
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105  Nádoba - váza kulovitého tvaru ..........................................................................................................................  2 500 Kč  
měď na povrchu zdobená přihrádkovým emailem - cloisonné, kolem celé vázy se vine na zeleném podkladě barevné tělo draka, 

zdobení je i na dně, uvnitř je celá nádoba rovněţ upravena jednobarevným zeleným emailem, patrně Čína, 19. století, skvělá 

nabídka, uvnitř na dně oklep, jinak stav dobrý, výška 18cm, šířka 20cm  

    

    

106  Máselnice ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
dřevo staţené pěti mosaznými obručemi, druhá polovina 19. století, pouţívalo se na stloukání másla v domácnostech, ukázka lidové 

práce, kvalitní chalupářská dekorace, celková výška 119cm  

    

    

107  Plastika "Dáma s kabelkou a psíčkem" ...........................................................................................................  1 800 Kč  
porcelán malovaný, značeno zlatou značkou PIRKEN-HAMMER Art China 1803, vrcholné ARTDEKO, kolem roku 1925, luxusní 

stav, výška 23,5cm  

    

    

108   Plastika "Carmen - Španělská tanečnice" ....................................................................................................  1 800 Kč  
porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, třicátá léta minulého století, velmi dobrý stav, výška 27cm  

    

    

109  Solnička a pepřenka ....................................................................................................................................................  400 Kč  
dvě nádobky z modrého skla ve společném bohatě zdobeném kovovém postříbřeném podstavci, kolem roku 1890, výška 25cm, 

šířka 13,5cm  

    

    

110   Plastika "Ţánrová galantní scéna - Muţ s ţenou v rokokovém oblečení" .....................................  5 000 Kč  
porcelán barevně glazovaný, ručně domalovávaný a bohatě zlacený, značeno modrou značkou s královskou korunou, 

VOLKSTEDT, firma MÜLLER&Co.(značka z let 1907-1949) a vtlačovanými čísly 3665 6, stav v pořádku, výška 27cm, délka 25cm  

    

    

111  Svícen .................................................................................................................................................................................  200 Kč  
plech měděný tepaný, práce uměleckých řemesel, kolem roku 1960, velmi kvalitní, výška 25cm, prŧměr 11,5cm  

    

    

112   Konvička ZCELA NEOBVYKLÁ .......................................................................................................................  350 Kč  
majolika bohatě plasticky zdobená motivem třešní, tělo dole i nahoře pevně uzavřené, jediný otvor je skrz nalévací hrdlo, značeno 

špatně čitelně, přelom 19. a 20. století, velmi dobrý stav, výška 13cm, šířka 16cm  

    

    

113   Šperkovnice na noţkách ...........................................................................................................................................  600 Kč  
konstrukce postříbřený kov, horní víko a boční stěny silnostěnné sklo s fasetami, dno vyloţeno vycpávkou potaţenou modrým 

hedvábím, čtyři svislé hrany zdobeny karyatidami přecházejícími v noţky, 19. století, stav velmi dobrý 

výška 8cm, šířka 13,5cm, hloubka 10cm  

    

    

114   Cukřenka s víkem .....................................................................................................................................................  4 800 Kč  
stříbro bohatě tvarované v rokokovém stylu, 19. století, značeno puncovní značkou AV - Rakousko-Uhersko, výborný stav, skvělá 

nabídka, ryzost stříbra 800, hmotnost 157,40g, výška 13cm, šířka 13cm, hloubka 10cm  

    

    

115   Fojtík Josef - Anýţ Franta    

Plastika "Horník v rubání" .........................................................................................................................................  22 500 Kč  
mistrovský galerijní bronz na elipsovitém podstavci, horník signován autorem, podstavec signován litcem Anýţem, na podstavci 

dále text: "ZDAŘ BŦH - I. PŘEDSEDOVI HOR. ROZHOD. SOUDU V PRAZE 1921-1938 STRANY Z KLADENSKÝCH 

DOLŦ,“ kolem roku 1932, celková výška 31cm, výška podstavce 4cm, šířka 30cm, hloubka 16cm  

 Mimořádná nabídka 
    

Fojtík Josef (1890-1966) 

sochař a profesor umělecké prŧmyslové školy v Praze, narozen ve Ţďárech u Rakovníka, absolvent sochařské školy 

v Hořicích, řada realizací, známy jsou od něj busty Štefánika, Otty, pomník Masaryka, socha "Horník pro Ostravu, pomník 

Smetany, další socha Masaryka, Karla Havlíčka Borovského, atd. (Toman, Slovník Chagall) 
 

Anýţ František (1876-1934) 

ciselér, intarzista, medailér a řezbář, vynikající litec, pracoval pro Kotěru, Myslbeka, Mařatku (Toman) 

    

    

116   Plastika "Johanka z Arku"...............................................................................................................................  15 500 Kč  
mistrovský bronz na čtvercovém podstavci z bílého mramoru, signum nenalezeno, patrně Francie, 19. století, typické vyobrazení 

slavné Johanky v rytířském převleku, celková výška 27,5cm, podstavec 11 x 11, výška 2cm  
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117   Podstavec pod petrolejovou lampu ..................................................................................................................  2 800 Kč  
tělo tvoří majolikový válec v kovové montáţi, ručně malovaný a plasticky zdobený stojící volavkou s hadem v zobáku a florálním 

dekorem, stojí na kovové čtvercové bohatě zdobené a stříbřené základně, 19. století, mŧţe slouţit i jako váza 

výška 28cm, základna 15 x 15  

    

    

118   Terina s víkem ............................................................................................................................................................  4 800 Kč  
cín značený, empírový styl, 19. století, mistrovský kus, výška 20cm, šířka 39cm, hloubka 27cm  

    

    

119   Krystynová Eva   (1922-1987) 

Plastika "Hráč na trubku" ................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika ručně malovaná, nesignováno, mistrovská práce, kolem roku 1965, výška 14cm  
    

Krystynová Eva  významná keramička a módní návrhářka, studovala u profesora K. Svolinského na Vysoké škole 

uměleckoprŧmyslové v Praze, její práce lze směle řadit mezi takové velikány jako byl Kutálek, či dokonce Jiří Trnka 

(Slovník Chagall) 

    

    

120   Krystynová Eva   (1922-1987) 

Plastika "Hráč na bombardon" ....................................................................................................................................  1 000 Kč  
keramika ručně malovaná, nesignováno, mistrovská práce, kolem roku 1965, výška 14,5cm  
    

Krystynová Eva  významná keramička a módní návrhářka, studovala u profesora K. Svolinského na Vysoké škole 

uměleckoprŧmyslové v Praze, její práce lze směle řadit mezi takové velikány jako byl Kutálek, či dokonce Jiří Trnka 

(Slovník Chagall) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 121 - 140 

 
121   Drha Josef   (1912-2009) 

"Dřevěnice s kvetoucí třešní pod Lysou horou " ..................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno J. Gruber, pod tímto jménem maloval význačný ostravský malíř Josef Drha 

na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století, 47,5 x 69,5 (59,5 x 82)  
    

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) 

    

    

122   Ronek Jaroslav   (1892-) 

"Dvě parní lokomotivy" ...................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, kvalitní sběratelská práce malíře proslulého právě malbou 

lokomotiv, 35,5 x 48,5 (46,5 x 59,5)  
    

Ronek Jaroslav  malíř, studoval soukromě u profesorŧ Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraţí 

a prŧmyslových objektŧ, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

123   Vácha Pavel    

"Praţský motiv" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 1999, vzadu štítek autora, kvalitní adjustace, 50 x 59,5 (59,5 x 69)  

    

    

124   Bártek    

"Racci a moře" ........................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1935, práce autora, který má své sběratele, ale není o něm nic bliţšího 

známo, 48,5 x 68,5 (62 x 82,5)  
    

Bártek  malíř, pocházel z Novojičínska, zabýval se malbou obrazŧ z Jiţní Evropy a Orientu 

    

    

125   Baran Otakar   (1905-1986) 

"Podtatranská vesnička" .................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, vzadu štítek ČFVU, kvalitní dobová adjustace, 31 x 56,5 (46,5 x 73)  
    

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) 
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126   Baran Edgar   (1937-) 

"Cesta pod Beskydami" ...................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský kvaš - akvarel, signováno, datováno 1977, vzadu autorský štítek, kvalitní dobová adjustace, 31 x 56,5 (46,5 x 73)  
    

Baran Edgar  malíř, narozen v Karviné, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti obor grafika, věnuje se tématice akvarelu 

a kvaš - akvarelu (Slovník Chagall) 

    

    

127   Schneiderka Ludvík   (1903-1980) 

"Dřevěnice na Valašsku" .................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence s vyuţitím její podkladové barvy, signováno, kvalitní práce jednoho ze slavné malířské 

dynastie, ţáka Hynaise, Obrovského a Švabinského, 31 x 69 (45 x 83,5)  
    

Schneiderka Ludvík  malíř figuralista ze slavné malířské rodiny, bratr Aloise a Josefa, ţák polského malíře Alexandra 

Sochaczevského, dále studium na akademii ve Vídni, po návratu v Praze u Hynaise, Obrovského a Švabinského, studijní 

cesty po Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Španělsku a Jugoslávii, řada výstav, zastoupen v Národní galerii, ţádaný 

moravský malíř (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

128   Procházka Bohuš Jan   (1898-1953) 

"Z Českomoravské Vysočiny - Horská krajina" .....................................................................................................  600 Kč  
olej - tempera na malířském kartonu, signováno, datováno 1941, nerámováno, volný list, 47 x 60,5  
    

Procházka Bohuš Jan  malíř, kreslíř, narozen v Holoubkově, studoval u profesorŧ V. Bukovace, M. Pirnera a V. 

Nechleby na Akademii v Praze, od 1933 byl členem SVU Myslbek s nímţ vystavoval na všech členských výstavách 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

129   Procházka Bohuš Jan   (1898-1953) 

"Ţně na Vysočině" .................................................................................................................................................................  300 Kč  
olej na kartonu, nesignováno, kolem roku 1940, nerámováno, volný list, 25,5 x 34  

    

    

130   Špillar Karel   (1871-1939) 

"Symbolika úrody - personifikace podzimu" ....................................................................................................  400 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, v Tomanovi uvedeno pod názvem Česání ovoce, mimořádná práce vysoké 

galerijní hodnoty, spolu s rámem nádherný reprezentativní celek, 66 x 140 (95,5 x 166,5)  
    

Špillar Karel  významný český malíř, ţák Františka Ţeníška, sám byl pak profesorem, výstavy v Mánesu, práce a výstavy 

v Paříţi, účast na světové výstavě v Paříţi, zastoupen v Národní galerii a v dalších evropských galeriích, podílel se mj. 

na výzdobě Obecního domu v Praze, výrazná postava českého malířství, významný malíř z přelomu století, v Tomanovi 

dva celostránkové sloupce o tomto malíři 

    

    

131   Liška    

"Hlava mladé ţeny" ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1947, kvalitní profesionální práce, 28,5 x 23,5 (36 x 31)  

    

    

132   Sucharda (?)    

"Chalupa v kopcovité krajině" .....................................................................................................................................  2 800 Kč  
kombinovaná technika-olej, tempera, kvaš, signováno špatně čitelně, zajímavá krajinářská práce, rámováno, 25,5 x 36 (32,5 x 42,5)  

    

    

133   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Krajina s vodou před bouří" .......................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1940, nádherná komorní práce krajináře jehoţ některé práce 

se prodávaly za více neţ 300 000 Kč, malbou se hodně blíţí barbizonské škole, jmenovitě Chittussimu, 20 x 34 (26,5 x 40,5)  

 Získáno přímo z rodiny autora, skvělá nabídka 
    

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

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

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

134   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Ţňová krajina s rybníkem" ..........................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na sololitu, signováno, kolem roku 1940, další výborná krajinářská práce skvělého 

autora, luxusní zdobný široký rám, skvělá nabídka, 20 x 26 (33 x 40,5)  

 Získáno přímo z rodiny autora 
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135   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Zima na potoce u vesnice" .........................................................................................................................................  22 000 Kč  
mistrovský galerijní reprezentativní olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, další z výborných prací skvělého 

krajináře, obraz zachycuje s vyuţitím barvy podkladu nádhernou zimní atmosféru na potoce včetně dvou chodcŧ na cestě, k vesnici 

a letících vran, vzadu autorský štítek, 50 x 67 (62 x 79,5)  

 Získáno přímo z rodiny autora 
    

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

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

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

136   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Zimní krajina se stromy" ...........................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, vzadu navíc autorské razítko, před polovinou 20. století, další 

ze skvělých krajinářských prací vynikajícího českého krajináře jehoţ některé práce se pohybují ve stotisícových cenách v Kč,  

luxusní umělecký rám ve starozlaté barvě, 25 x 34 (38 x 47,5)  

 Získáno přímo z rodiny autora 

Párová k následující položce č. 137 

    

    

137   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Zimní krajina se stromy a tůňkou" .......................................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na specielní malířské desce, signováno, vzadu navíc autorské razítko, před polovinou 20. století, další 

ze skvělých krajinářských prací vynikajícího českého krajináře, luxusní umělecký rám ve starozlaté barvě. 25 x 34 (38 x 47,5)  

 Získáno přímo z rodiny autora 

Párová k předcházející položce č. 136 

    

    

138   Votruba František   (1895-) 

"Cikánka ze zlatými náušnicemi" ................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno vzadu na záručním listě 1952, profesionální figurální práce, 30 x 24 (43 x 37)  

Od tohoto autora jsme v minulosti zaznamenali na trhu několik obrazů různých velikostí s variantními pohledy na tutéž ženu, 

zřejmě oblíbený model autora. 
    

Votruba František  malíř figuralista v Praze, ţák praţské um. prŧm., grafický kurz u profesora Karla, A. Burtov pouţíval 

jako pseudonym (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

139   Nemastil Zdeněk   (1879-1942) 

"Česká krajina u Volyně" ............................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, datováno pod rámem 1930, profesionální práce 

výborného krajináře, ţáka Šetelíka, zdobný široký rám zlaté barvy, 35 x 42 (47 x 54)  
    

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

na podzim 1923 uspořádal svou soubornou výstavu (Toman) 

    

    

140   Larsen Oscar   (1882-1972) 

"Figurální scéna v krajině" .........................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, datováno 1922, skvělá práce, 71 x 100 (90 x 115)  

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 141 - 160 

 
141   Larsen Oscar   (1882-1972) 

"Vesnická zábava" ..........................................................................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika na lepence - olej, tempera, kvaš, signováno vlevo dole, velká reprezentativní práce, 

kolem roku 1920, skvělá nabídka, 70 x 90 (91,5 x 111,5)  

    

    

142   Sedloň Otakar   (1885-1973) 

"Portrét Nataši Golové"...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, kvaš, pastel, signováno, datováno 1940, skvělá práce vynikajícího malíře, ţáka 

Maška a Preislera, luxusní široký zlacený rám, 41 x 31 (54 x 44,5)  
    

Sedloň Otakar  malíř, pedagog, narozen v Trpíně u Poličky, studoval u profesora Dítěte, Maška, Preislera a ve speciálce 

profesora Schikanedera na UMPRUM v Praze, z počátku se věnoval portrétní tvorbě, později přešel ke krajinomalbě 

s motivy Orlických hor, městských zákoutí Prahy a jejího okolí, byl členem SVU Myslbek (Toman, Slovník Chagall) 
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143   Šimák Lev   (1896-1989) 

"Slovenský krojovaný tanec" ........................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - kvaš, akvarel, signováno, datováno 1956, výborná práce významného malíře, národního 

umělce, ve výřezu 38 x 57 (57 x 74,5)  
    

Šimák Lev  malíř a grafik v Praze, studium na praţské akademii u Pirnera, Brömseho a THIELEHO, studijní cesty 

po Německu a Francii, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, dlouhý výčet výstav, výstavy na zlínských salonech, 

významný moderní malíř 20. století, široké zastoupení v Národní galerii Praha a dalších, Národní umělec  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

144   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Na Slunečním pobřeţí" ...............................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, vzadu štítek, kolem poloviny minulého století, skvělá práce významného českého 

krajináře, 40 x 70 (53,5 x 83)  

Získáno přímo z rodiny autora. Ceny obrazů Josefa Procházky v posledních pěti letech neustále rostou, jsou již prodeje 

kolem 800 000 Kč 
    

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

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

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

145   Vavro Milan   (1933-) 

"Bojovník" .............................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - olej, plátkové zlato na malířské desce, signováno, datováno vzadu 1986, skvělá komorní práce 

v luxusním rámku, vzadu štítek Slovenského fondu výtvarných umělcŧ z roku 1986 s cenou 1 170 Kčs, 14 x 12 (20 x 15,5)  
    

Vavro Milan  grafik, karikaturista, narozen v Bratislavě, studoval keramiku u T. Lugse a kreslení u J. Chovana na Vyšší 

škole uměleckého prŧmyslu v Bratislavě a katedru ţurnalistiky na FF UKo v Bratislavě, věnuje se kreslené satiře, 

plakátové tvorbě, kreslenému filmu a komorní malbě (Slovník Chagall) 

    

    

146   Pukl Vladimír   (1896-1970) 

"V přístavu" .............................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský lept na ručním papíře, vzadu značeno štítkem, datováno 1947, komorní grafika významného českého grafika, kreslíře 

a malíře, umělecká adjustace, 13 x 16 (24,5 x 30)  
    

Pukl Vladimír  významný český grafik, studoval na UMPRUM v Praze u Schüssera a v na AVU v Praze v grafické 

speciálce u T.F. Šimona, kde byl pak pŧsobil jako asistent a později jako profesor, člen SČUG Hollar, řada cen v cizině, 

výstavy v Los Angeles, Paříţi, Chicagu, Varšavě, Aténách, Helsinkách (Slovník Chagall, Toman) 

    

    

147   neznámý autor    

"Návrh na desky obchodu s lahůdkami a vínem Alois Egger" .........................................................................  600 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tempera a kvaš, ruční malba, datováno uvnitř 26.9.1911, nádherná práce reklamního umělce, 

vzadu štítek patrně tiskárny, která návrh evidovala, značeno A. Haase Prag I., výborná sběratelská rarita, ve sloţeném tvaru 26 x 12,5  

    

    

148   nesignováno    

"Modrá a oranţová - dvě hlavy v kloboucích" .........................................................................................................  900 Kč  
olej na papíře, nedatováno, výborná práce v pracné paspartě, nerámováno, 23,5 x 17,5 (29 x 23)  

    

    

149   Mareček Bohumil   (1884-1962) 

"Dívčí akt v luxusním interiéru" ...............................................................................................................................  45 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1916, vzadu poznámka od autora REPARAVÍT 1928 B.M., autor se 

proslavil zejména výbornými ţenskými akty, obraz je z doby jeho pobytu v Paříţi, kvalitní široký zlacený rám, 61 x 75,5 (77 x 92)  

 Pochází z významné sbírky, skvělá nabídka 
    

Mareček Bohumil  malíř, figuralista, studium na UMPRUM u Lišky, Jeneweina, Maška, na praţské akademii u Hynaise a 

Ţeníška, soukromě pak v Mnichově a Římě, výborný český malíř první poloviny 20. století (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

150   Kozák Václav   (1889-) 

"Vltava Praha - Náplavka" .........................................................................................................................................  34 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně podloţeném malířskou deskou, signováno, kolem roku 1935, jedna z nejhezčích prací tohoto 

krajináře, malíře Prahy, ţáka mařákovy školy, kvalitní pozdější rám, 47 x 70 (61,5 x 85)  

 Pochází z významné sbírky 
    

Kozák Václav  skvělý malíř praţských motivŧ, ţák Engelmüllera, další studia v Mnichově a ve Vídni, soukromě 

vystavoval ve Vídni, Praze atd., vyhledávaný na trhu (Toman, Slovník Chagall) 
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151   Colliovy Honiek (Roniek ?)    

"Přístav v Bretani" ..........................................................................................................................................................  33 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1929, skvělá práce z výborného období, údajně jde o výborného polského 

malíře, pŧvodní široký rám starostříbrné barvy, mimořádná nabídka, 50 x 65 (65 x 78)  

 Pochází z významné sbírky 

    

    

152   Kohout Alois, téţ Le Cock   (1891-1977) 

"Korčula - Přístav" .........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, kolem roku 1930, luxusní rám francouzského typu, výborná 

nabídka, 56 x 38,5 (71 x 55)  

 Pochází z významné sbírky 
    

Kohout Alois, téţ Le Cock  významný malíř, narozen v Praze, studoval na krajinářské škole profesora Crnčíce v Záhřebu, 

pak na škole u profesora Bascheta v Paříţi v letech 1909-1912, ţil ponejvíce v Paříţi, tvořil scenérie z Benátek, Paříţe, 

Bretaně, ale také z Tater (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

153   Kossak Wojciech Adalbert   (1857-1942) 

"Na ulici v Krakově" ......................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1900, výborná nabídka, 48,5 x 37 (63,5 x 52)  

 Pochází z významné sbírky 
    

Kossak Wojciech Adalbert  vynikající polský malíř, ceny jeho obrazŧ dosahují částek okolo 25 000 eur (viz ADEC) 

    

    

154   Riegel Jaroslav   (1893-) 

"Mostar - zátiší s loďkami a maringotkou" .........................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1925, pozdější zdobný rám zlaté barvy, 40 x 49,5 (54 x 62)  

 Pochází z významné sbírky 
    

Riegel Jaroslav  významný malíř, pedagog, narozen v Praze, studia na Akademii ve Vídni, procestoval Černou Horu, 

Dalmácii, Bosnu, Hercegovinu a Albánii, v letech 1920-1922 pŧsobil v Mostaru jako učitel kreslení, vystavoval 

na Zlínských salonech a v roce 1938 pracoval v Paříţi, kde vystavoval v Salon des Tuilleries (podrobněji v Tomanovi, 

Slovník Chagall) 

    

    

155   Brirsky F.    

"Rozhovor před domem v horské krajině" ..........................................................................................................  37 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1856, skvělá práce současníka našeho Josefa Manesa, adjustace 

v luxusním rámu, skvělá nabídka, 39 x 48 (52 x 61)  

 Pochází z významné sbírky 
    

    

    

156   Vaic Josef   (1884-1961) 

"Staroměstské náměstí" ...................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1925, skvělá práce malíře Prahy, zdobný široký rám 

zlaté barvy přetřený zlacenkou, po vyřešení rámu vynikající reprezentativní práce, skvělá nabídka, 91 x 72 (110 x 89)  

 Obraz je přímo uvedený v Tomanovi pod názvem "Týnský kostel" 
    

Vaic Josef  významný malíř, grafik a kreslíř, narozen v Domaţlicích, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. 

Neuhause, Haagu a Paříţi, vydáván v Curychu, Paříţi, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou 

propracovány aţ na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě 

evropských galerií, jeden z nejlepších našich i evropských grafikŧ (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

157   Knotek O.    

"Kvetoucí Šumava".........................................................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno O. Knotek, datováno 1914, majitel je přesvědčen, ţe jde pŧvodně o práci 

Engelmüllera, v kaţdém případě jde o výjimečně kvalitní, zdařilou a pŧsobivou krajinářskou práci, svou velikostí navíc 

reprezentativní, 72 x 100 (80 x 106)  

 Pochází z významné sbírky 

    

    

158   Dědina Jan   (1870-1955) 

"Slavnost u krále" ............................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, tempera, tuš, pastel, signováno, kolem roku 1900, výjimečná práce skvělého 

umělce, jehoţ příznivcem byl i sám Rodin, luxusní adjustace, 46 x 35,5 (60,5 x 49)  

 Pochází z významné sbírky 
    

Dědina Jan  významný český malíř, studia u profesora Františka Ţeníška a Josefa Myslbeka, na akademii u profesora 

Pirnera, s Maroldem a Muchou pracoval v Paříţi, ilustroval časopis "Monde illustré," zdobil stropy v Malém paláci 
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v Champs Elysées, ilustroval spolu s Alfonsem Muchou a Maroldem a dosáhl rovněţ vysoké a uznávané úrovně, řada 

ocenění a vyznamenání (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

159   Kohout Alois, téţ Le Cock   (1891-1977) 

"Palermo - dvorek" .........................................................................................................................................................  25 000 Kč  
výjimečný mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1920, vysoce umělecky hodnotná práce, 

která ukazuje, proč byl Le Cock ve Francii tak úspěšný, obraz vhodný do kaţdé galerie, široký černý rám, 38,5 x 40 (47 x 49)  

 Pochází z významné sbírky 
    

Kohout Alois, téţ Le Cock  významný malíř, narozen v Praze, studoval na krajinářské škole profesora Crnčíce v Záhřebu, 

pak na škole u profesora Bascheta v Paříţi v letech 1909-1912, ţil ponejvíce v Paříţi, tvořil scenérie z Benátek, Paříţe, 

Bretaně, ale také z Tater (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

160   Pelc Antonín   (1895-1967) 

"Černý hráč na saxofon" .................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1964, číslováno 19/50, krásný velký grafický list v dobové adjustaci 

ve výřezu 57 x 41 (79 x 62)  
    

Pelc Antonín  malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, pedagog, soukromá studia u Reisnera, na praţské akademii 

u Bukovace a Pirnera, později sám profesorem na akademii, v letech 1939-1945 tvořil ve Francii a USA, člen SVU Mánes, 

široké zastoupení v Národní galerii Praha a v dalších galeriích po celém světě, vystavoval v Praze, Brně, New Yorku, 

Montrealu, Bělehradě, Berlíně atd., Národní umělec, významný moderní malíř (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 161 - 180 

 
161   Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Máj"...........................................................................................................................................................................................  200 Kč  
umělecká reprodukce, signováno v desce Muchou, datováno u signatury 1902, titulní strana ročníku I, číslo 3, 1902, na druhé 

straně reklamy, pŧvodní tisk z roku 1902, velmi dobrý stav, 30,5 x 22  
    

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) 

    

    

162   Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Máj"...........................................................................................................................................................................................  200 Kč  
umělecká reprodukce, signováno v desce Muchou, datováno u signatury 1902, titulní strana ročníku I, číslo 5, 1902, na  druhé 

straně reklamy, pŧvodní tisk z roku 1902, velmi dobrý stav, 30,5 x 22  

    

    

163   Mucha Alfons   (1860-1939) 

Soubor uměleckých reprodukcí Alfonse Muchy ......................................................................................................  200 Kč  
patnáct volných barevných tabulí s uměleckými reprodukcemi plakátŧ a dalších prací A. Muchy, vydala Panorama v Praze, 

třílistový obal formou leporela nese vně tři barevné reprodukce, uvnitř doprovodný text dr. Jany Brabcové v češtině, němčině, 

angličtině, francouzštině a ruštině, v textu datace1980, na zadních stranách tabulí popisné texty rovněţ v češtině, němčině, 

angličtině, francouzštině a ruštině, tabule velmi dobrý stav, obal stav dobrý, celkem 36 stran reprodukcí a textu, 29,5 x 21  
 Vyobrazení na tabulích: 

1 Návrh dekorativního panelu, 1905, patrně z přípravy k Muchově výstavě v New Yorku 

2 Plakát pro firmu JOB, výrobce cigaretového papíru, 1898 

3 Monaco - Monte Carlo, 1897, plakát k propagaci monacké železnice 

4 Plakát pro rakouskou účast na světové výstavě v Paříži 1900, 1899 (levá část plakátu) 

   Trappiniste, 1897, plakát reklamující oblíbený likér 

5 Malířství, 1898, personifikace 

6 Poezie, 1898, panó 

7 Tanec, 1898 

8 Hudba, 1898 

9 Petrklíč, 1899 (protějškem je dekorativní panó Pero) 

   Topas, 1900, dekorativní panó ze série Čtyři drahé kameny (další Smaragd, Rubín, Ametyst)  

10 Salon des Cent, 1897, plakát vlastní výstavy - dívka je symbolem rodné Moravy  

11 Byzantská hlava - Světlovláska, 1897  

12 Podzim- z druhé série Čtyř ročních období, 1899, postava převzata z Trappiniste 

     Lygie, 1901 (tanečnice)  

13 Zvěrokruh - kalendář časopisu La Plume, 1896-1897, plakát - kalendář  

14 Pozvání na banket v Paříži 1900, 1900  

15 Figures Décoratives, 1905, stránka ze souboru 
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164   Wolker Jiří - Bouda Cyril    

Bibliofilie "Balady" ...............................................................................................................................................................  350 Kč  
v grafické úpravě Cyrila Boudy s jeho dřevorytem na obálce a jedenácti dvoubarevnými pŧvodními litografiemi, vytiskly grafické 

závody V. Neubert a synové v Praze, vydal Václav Petr Praha na jaře roku 1944, broţované vydání, několik razítek "Vyřazeno 

z knihovny na Vinohradech," stav litografií velmi dobrý, obálka stav dobrý, 21,5 x 15  
 K litografiím Cyrila Boudy: 1 v titulu, 10 celostránkových k Wolkrovým baladám: 

1 Balada o nenarozeném dítěti 

2 Balada o snu 

3 Balada o očích topičových 

4 Balada o ženě, bohu a muži 

5 Balada z nemocnice 

6 Balada o námořníku - Zpěv první 

7 Balada o námořníku - Zpěv druhý 

8 Balada o námořníku - Zpěv třetí 

9 Balada o námořníku - Zpěv čtvrtý 

10 Balada o námořníku - Zpěv pátý 
    

Wolker Jiří (1900-1924) 

básník, představitel proletářské poezie dvacátých let minulého století, kromě básní, uveřejnil v časopisech řadu povídek 

a pohádek (Malá čs. encyklopedie) 
 

Bouda Cyril (1901-1984) 

vynikající malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, ţák Kysely a Švabinského, během tvŧrčího ţivota pŧsobil rovněţ pedagogicky, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

    

165  Nástolec ..........................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
sklo bílé přejímané ţlutým, v okraji linka ze skla rubínového, zdobené vlnovitým tvarováním, nástolec stojí na devíti zdobných 

noţkách z čirého skla ve tvaru květu, patrně Karolínka, kolem roku 1930, výška 11cm, prŧměr 30cm  

    

    

166   Krystynová Eva   (1922-1987) 

Stojánek na dopisy .................................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika glazovaná, malovaná, v přední části zdobená šestinohým ještěrem, nesignováno, mistrovská práce, výška 9cm, šířka 

12cm, hloubka 10cm  
    

Krystynová Eva  významná keramička a módní návrhářka, studovala u profesora K. Svolinského na Vysoké škole 

uměleckoprŧmyslové v Praze, její práce lze směle řadit mezi takové velikány jako byl Kutálek, či dokonce Jiří Trnka 

(Slovník Chagall) 

    

    

167  Figurální ozdoba z hodin, nebo nábytku ...........................................................................................................  400 Kč  
dřevo patinované středně hnědou barvou, v centrální části je vyřezávaná hlava ţeny, kolem roku 1890, drobná poškození, výška 

34cm, šířka 12cm  

    

    

168   Nitra (Nytra) Karel   (1886-1957) 

Nástěnný reliéf "Tři horníci" ...........................................................................................................................................  700 Kč  
řezba ve dřevě, signováno, kolem roku 1950, práce významného insitního umělce Severní Moravy, 34 x 23,5  
    

Nitra (Nytra) Karel  insitní sochař, narozen v Soběšovicích u Českého Těšína, autodidakt, pracoval jako horník, dělník 

v ocelárnách, studnař a zemědělec, jeho práce jsou ve sbírkách muzea ve Frýdku-Místku a muzea Těšínska v Českém 

Těšíně, uváděn v literatuře (Slovník Chagall) 

    

    

169   Ballester    

Plastika "Indián" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní nástěnná řezba v cizokrajném dřevě, signováno, nedatováno, patrně jde o mahagon na straně řezby leštěný, 

skvělá nabídka, 50,5 x 37  

    

    

170  Hůlka - špacírka .........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
celá rukojeť stříbro, značeno čsl. puncovní značkou po roce 1920, dále značeno stříbrníkem, pevná, funkční, velmi dobrý stav , 

délka 87cm  
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171  Máselnice na výrobu másla ......................................................................................................................................  700 Kč  
točení klikou, vynález druhé poloviny 19. století, kolem roku 1900, technická rarita, muzeální exponát, kromě vlastní výroby másla 

vhodné jako dekorace na chalupu, do výloby apod., výška 37cm, šířka 58cm, hloubka 30cm  

    

    

172  Hodiny nástěnné - pendlovky ...............................................................................................................................  3 500 Kč  
pérové, bohatě zdobený ciferník i kyvadlo, zdobná skříň, kolem roku 1910, bijí pŧl a celou, funkční, klíček k dispozici, drobná 

nepodstatná poškození skříně, výška 77cm, šířka 38cm  

    

    

173  Řetízek s přívěsem ..................................................................................................................................................  29 000 Kč  
bílé zlato, přívěs ve tvaru čtverce zavěšeného za rŧţek, uprostřed přívěsu usazený diamant s briliantovým brusem, zlatnická práce 

z devadesátých let minulého století, značeno platnou puncovní značkou LABUŤ 

řetízek ryzost zlata 14K, hmotnost 9,91g, délka 47cm 

přívěs ryzost zlata 18K, hmotnost 2,48g btto, briliant cca 0,44ct  

    

    

174  Náušnice dámské ........................................................................................................................................................  2 600 Kč  
zlato s kamejí, kamej intaglie - řezba do výšky v mušli, zlatnická práce z osmdesátých let minulého století, značeno puncovní 

značkou KOHOUT 3, ryzost zlata 18K, hmotnost 3,64g btto  

    

    

175  Náušnice dámské ........................................................................................................................................................  1 400 Kč  
zlato s modrými akvamaríny, značeno puncovní značkou LVÍČEK 4, zlatnická práce z třicátých let minulého století 

ryzost zlata 14K, hmotnost 2,53g btto  

    

    

176   Náramek - kruh ............................................................................................................................................................  650 Kč  
stříbro, centrální část rozšířená a vrstvená lístky a kvítky, filigrán, přiloţen ATEST z Puncovního úřadu, krásná dovozová práce, 

ryzost stříbra 900, hmotnost 21,50g  

    

    

177  Špička na cigarety ........................................................................................................................................................  400 Kč  
stříbro, filigrán s květinovým motivem, bohatě zdobený celý plášť, ukončeno jantarovým náustkem, přiloţen ATEST z Puncovního 

úřadu, ryzost stříbra 900, hmotnost 20,10g btto  

    

    

178   Flakonek na parfém ...................................................................................................................................................  400 Kč  
sklo ve stříbrném obalu zdobeném rytým florálním motivem, uzávěr bakelitový se střapcem, značeno prvorepublikovou puncovní 

značkou TROJÚHELNÍK a monogramem zlatníka AK, ryzost stříbra 900, hmotnost 26,26g btto  

    

    

179   Náramek článkový ......................................................................................................................................................  500 Kč  
stříbro, krásná filigrán práce, přiloţen ATEST Puncovního úřadu, ryzost stříbra 900, hmotnost 18,30g  

    

    

180  Náušnice dětské .............................................................................................................................................................  700 Kč  
zlato s tyrkysy, značeno puncovní značkou ČEJKA, zlatnická práce ze čtyřicátých let minulého století 

ryzost zlata 14K, hmotnost 0,97g btto  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 181 - 200 

 
181   Krejbich Daniel   (1969-) 

"U moře III" .......................................................................................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej - akryl na překliţce, signováno vzadu, datováno 2008, velmi kvalitní práce moderního umění, nerámováno, rám 

není nutný, reprezentativní sběratelská poloţka, 100 x 100  
    

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

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

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

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

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

www.danielkrejbich.net) 

    

    

182   Frydrych K.    

"Dívčí akt s knihou"...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, 71 x 85,5 (79 x 93,5)  
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183   Pařízek Jan   (1941-) 

"Klavíristka" .........................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1974, rámováno v úzké bílé liště, velká reprezentativní práce, 95,5 x 95,5 (97 x 97)  
    

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) 

    

    

184   Pařízek Jan   (1941-) 

"Radhošť - Dívka z hor" .................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1974, rámováno v úzké bílé liště, velká reprezentativní práce, 100,5 x 100,5 (102,5 x 102,5)  

    

    

185   Anderle Jiří   (1936-) 

"Danielle (?)" ........................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský velký grafický list - lept, signováno, kolem roku 1975, číslováno 54/60, mimořádně kvalitní, 63,5 x 78,5 (67,5 x 82)  
    

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) 

    

    

186   monogramista AT    

"Vlk v pasti" .......................................................................................................................................................................  12 900 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno monogramem, který byl přečten jako AT, datováno 1876, výborná práce z cyklu "Bajky 

o zvířatech,“ následující obraz byl patrně "Jak se vrána směje chycenému vlkovi,“ pŧvodní rám z masivu dřeva hnědé barvy 

31,5 x 38 (41 x 47)  

    

    

187   Seifert J.    

"Noční Taškent" ..................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský olej na překliţce, signováno, datováno 1917, zajímavá práce, dobový zlacený rám, 38,5 x 30 (44 x 36)  

    

    

188   Souček Karel   (1915-1982) 

"Don Quijote" ....................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1980, skvělá práce významného malíře, člena skupiny 42, 60,5 x 50 (62 x 52)  
    

Souček Karel  výborný český modernista, studia na UPŠ Praha a AVU Praha, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG 

Hollar, Svazu čs. výtvarných umělcŧ, tvŧrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělcŧ, profesor na akademii 

v Praze, řada samostatných výstav, účastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí, vystavoval např. 

v Antverpách, Benátkách, Berlíně, Bruselu, Lutychu, Lucernu, Moskvě, New Yorku, Sao Paulu, Řezně, Vídni, zastoupen 

v mnoha galeriích, široce zastoupen v Národní galerii Praha, známý a hledaný malíř dvacátého století, uváděn v literatuře 

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

189   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Splynutí duší" .....................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský grafický list vydaný jako heliogravura, signováno, vydal F. Topič Praha, krásný dřevěný secesní rám černé barvy 

plasticky zdobený motivem včel a květŧ, 53 x 37 (69 x 46)  
    

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) 

    

    

190   Tůma Karel   (1859-1936) 

"Zimní krajina s figurální stafáţí" ...........................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, značeno vzadu pozŧstalostním razítkem, vzadu text: "Vystaveno na posmrtné výstavě 1942" 

(pavilon S.V.U. 'Myslbek',) kolem roku 1910, práce srovnatelná s pracemi F. Kavána, široký rám zlaté barvy, skvělá nabídka 

50 x 39 (69 x 57,5)  
    

Tůma Karel  malíř podobizen, krajin a válečných výjevŧ v Písku, narozen v Bubenči, studoval na Akademii v Praze 

1874-1879, dále Akademie ve Vídni, sám pŧsobil jako učitel kreslení ve Vídni, jiţ jeho 1. výstavu komentoval Jan Neruda 

slovy: "Mladý malíř jeví zdravý smysl pro genre,“ svým krajinářským projevem mŧţe konkurovat Mařákově škole (Toman) 
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191   Demel Karel   (1942-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní mědiryt s tónovaným hlubotiskem, signováno, datováno 1979, číslováno 5/125, nádherný grafický list 

ve výborném stavu, pasparta, rám, je na pravé straně poškozen, skvělá nabídka, ve výřezu 41 x 38,5 (68 x 52,5)  
    

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

Hollar, jeden z nejvýraznějších představitelŧ imaginativního realismu 70. a 80. let minulého století, řada výstav u nás 

i v zahraničí, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní Galerie Praha, National Gallery of Art, Washington D.C., USA, 

Smart Museum of Art, Chicago, USA (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

192   monogramista F.Ţ.    

"Zátiší s kyticí lučních květů ve váze a třešněmi" ...................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1951, dobový rám stříbrno-zlaté barvy, 41 x 33 (50 x 42,5)  
    

    

193   Vakulenko Sergej    

"Abstrakce v růţové" ........................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, značeno špatně čitelně vzadu, nedatováno, vzadu přilepen text z výstavy, moderní práce galerijní hodno-

ty, 50,5 x 50  
    

    

194   Čermáková Alena   (1926-) 

"Zátiší s broskvemi" ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská olejová tempera, signováno, datováno 1962, příjemná komorní práce absolventky Akademie v Praze u Obrovského 

a Mináře, ve výřezu 23 x 44 (41 x 62)  
    

Čermáková Alena  malířka, grafička, studia na Akademii v Praze v ateliéru monumentální malby u profesora Obrovského 

a Mináře, figuralistka, maluje také krajinu, později zátiší, její téměř výhradní technikou je olejová malba, výstavy v ČR, 

Německu, Vídni atd. (Slovník Chagall) 
    

    

195   nesignováno    

"Vůz taţený koněm podzimním lesem".....................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel, kvaš, signum nenalezeno, první třetina minulého století, bravurní práce patrně 

následovníka Antonína Slavíčka, luxusní rám francouzského typu, 50 x 63,5 (67 x 81)  
    

    

196   neurčeno    

"V přístavu" ..........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská olejová tempera, signováno, kolem poloviny minulého století, práce galerijní úrovně, široký dobový rám 

44,5 x 58,5 (56 x 69,5)  

    

    

197   Leitner M.D. & Sohn    

"Upomínka na vojenskou sluţbu pro Císaře pána" ............................................................................................  1 500 Kč  
barevná litografie, ústřední postava vojáka měnila hlavu (foto) konkrétního vojáka, drobná poškození, zajímavostí je luxusní 

secesní rám se zlatými lipovými ratolestmi, bylo určeno pro české vojáky v ateliéru Leitner v Budapešti, k tomu je přiloţen menší 

rámovaný obrázek "Franz Josef na přehlídce vojsk,“ poškozený umělecký tisk, rámovaný v kvalitním rámku pod sklem, vše kolem 

roku 1910, 47 x 36,5 (67 x 54,5) a 21 x 26,5 (24,5 x 30)  

 Cena za oba kusy 
    

    

198   neurčeno    

"Molo ve skalnatém zálivu" ...........................................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno - nepřečteno, kolem roku 1940, široký rám stříbrné barvy, 50 x 60 (64,5 x 75)  
    

    

199   Janasová Jana   (1963-) 

"Kotě v trávě" ......................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 2008, kvalitní práce absolventky Akademie Praha u Z. Ţáčka, autorský rám, 

35 x 21 (44 x 30)  
    

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 
    

    

200   Kopf Maxim   (1892-1958) 

"Vrby kolem potoka v otevřené krajině" ..............................................................................................................  38 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1932, pŧvodní dobový rám zlaté barvy, 33,5 x 41 (40 x 47)  
    

Kopf Maxim  světově známý malíř, narozen ve Vídni, ţák Bukovace, Thieleho a Krattnera na Akademii v Praze 
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a profesora Gussmanna v Dráţďanech, z Čech podnikl zájezd na Tahitské souostroví a Marquisy po stopách Gauguinova 

impresionismu, část ţivota tvořil a vystavoval v New Yorku, byl zakladatelem a předsedou sdruţení Prager Sezession 

zaloţeného v roce 1927, jeho práce dosahují vysokých cen, kolem 6 000 eur, uváděn ve světových katalozích  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 201 - 220 

 
201   Provazník Jan   (1901-1978) 

"Dva dívčí akty a kytice růţí" ....................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné překliţce, signováno, kolem roku 1935, kvalitní a pŧsobivá práce ţáka Františka Kupky, který 

po návratu z Paříţe pŧsobil v Ostravě, umělecký rám, 70 x 65 (88 x 82,5)  
    

Provazník Jan  malíř, ilustrátor, scénograf, narozen ve Slatině u Brna, studoval u F. Schussera a F. Kysely na UMPRUM 

v Praze, na základě stipendia pobýval u F. Kupky v Paříţi, od roku 1936 pŧsobil v Ostravě, kde se věnoval scénografické 

tvorbě pro ostravská divadla a spolupracoval i s dalšími divadly v regionu, ve volné tvorbě se zabývá figurální malbou, 

květinovým zátiším, portrétem (Slovník Chagall) 
    

    

202   Malchárek Emil   (1914-) 

"Vysokohorské pleso" .......................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 1974, svou velikostí a provedením se jedná o reprezentativní práci, široký zdobný 

rám, skvělá nabídka, 70 x 100,5 (96,5 x 127,5)  
    

Malchárek Emil  malíř, narozen v Rychvaldu, studoval na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě a soukromě u V. 

Wünscheho, věnoval se malbě, volné i uţité grafice, pracoval jako mistr malířského ateliéru pro výrobu dekorací 

ve Státním divadle v Ostravě (Slovník Chagall) 
    

    

203   neurčeno    

"Baletky" .............................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno - nepřečteno, kolem roku 1935, podle majitele jde o slovenského malíře, spolu s rámem 

velká reprezentativní práce, skvělá nabídka, 96,5 x 68,5 (114 x 85,5)  
    

    

204   Doleţelová Miloslava   (1922-1993) 

"Dostojevský" .......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
tempera, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu informace o obraze, paspartováno, 39 x 33 (58 x 51,5)  
    

Doleţelová Miloslava  mimořádně skvělá kreslířka, manţelka výtvarníka Jiřího Mareše, narozena v Prostějově, zemřela 

v Telči, studovala na praţské akademii u Pukla, členka Sdruţení výtvarných umělcŧ Vysočiny, kromě výstav u nás 

vystavovala např. 1967 - Miami USA, 1968 - Chicago USA, 1977 - Mexico City. Veškerou uměleckou pozŧstalost svoji 

i manţelovu odkázala České dominikánské provincii, stálá expozice části odkazu je umístěna v dominikánském klášteře 

v Jablonném v Podještědí. Ona i její manţel byli zastoupeni v soukromé sbírce Radovana Lukavského. Naše společnost 

měla tu čest nabízet obrazy z jmenované sbírky na našich aukcích (Lexicon of the CVA, webové stránky o Míle 

Doleţelové http://oliva.webzdarma.cz/mila/mila.htm, registr sbírek výtvarného umění http://www.mzm.cz/promus11) 
    

    

205   Lauterbach Julius   (1873-1939) 

"Při čtení ve vesnické sednici" ...................................................................................................................................  14 000 Kč  
olej na plátěném povrchu malířské lepenky, signováno, kvalitní práce výborného malíře, široký zdobný rám, 55 x 65 (72,5 x 82,5)  
    

Lauterbach Julius  narozen v Praze, studoval na akademii v Praze, Vídni a Krakově, ţil a tvořil v Praze a ve Splitu, kde 

portrétoval mladého krále Petara, ve Vídni pracoval u malíře Friedricha, tvořil ilustrace pro Moderne Kunst a Fliegende 

Blätter (Toman) 
    

    

206   nesignováno    

"Carmen - Španělská tanečnice" .................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1935, spolu s velmi zdobným rámem starozlaté barvy reprezentativní 

celek, 88 x 64 (105 x 83)  
    

    

207   neurčeno    

"Španělská kráska se dţbánem" ..................................................................................................................................  5 800 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, široký zdobný rám starozlaté barvy, drobné poškození malby ve vlasech, lehce 

restaurovatelné, 70 x 60,5 (87,5 x 77)  
    

    

208   Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Vrbovka kvete"..................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský pastel, signováno, datováno 1943, krásná práce galerijní hodnoty, luxusní ručně řezaný rám, 48 x 60 (60 x 72)  
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Kučera Jaro  malíř, skvělý gobelínář, narozen v Bystřici pod Hostýnem, studoval na Učitelském ústavu v Příboře, dále  

na VŠUP v Praze, studoval také tkaní gobelínŧ v Paříţi, učil na několika školách, v letech 1922 - 1925 vedl gobelínovou 

školu ve Valašském Meziříčí (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

209   Salichová Helena   (1895-1975) 

"S kravkou na pastvě" ......................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1955, práce jedné z nejvýznamnějších malířek severomoravského regionu, 

50 x 65 (61 x 75)  
    

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) 

    

    

210   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Zátiší s pomeranči" ..........................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovská galerijní olej a tempera na sololitu, signováno, datováno 1973, mimořádná práce mimořádné malířky severomoravského 

regionu, 56 x 65 (69 x 78)  
    

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) 

    

    

211   neurčeno    

"Vesnice v zimě" ..................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno - nepřečteno, kolem roku 1965, kvalitní profesionální práce, reprezentativní, 60 x 80 (64,5 x 84,5)  

    

    

212   neurčeno    

"Na samotě u rybníka" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na plátně, signováno - nepřečteno, datováno 2002, luxusní umělecký rám z masivu, 40 x 50 (50,5 x 60,5)  

    

    

213   nesignováno    

"Sanice s ruskou trojkou" ..................................................................................................................................................  800 Kč  
olej na lepence, kolem roku 1960, 34 x 50,5 (42,5 x 58,5)  

    

    

214   Škovran K.    

"Podzimní krajina s rybníkem" ......................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, nerámováno, pouze na blindrámu, příjemná krajinářská práce, 42 x 80  

    

    

215   Holáček Bedřich   (1903-1984) 

"Ţivot před dřevěnicí" ......................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, velmi kvalitní práce ţáka Nejedlého krajinářské školy, 

skvělá nabídka, 30 x 33 (41 x 44,5)  
    

Holáček Bedřich  malíř a divadelní výtvarník, narozen v Ostravě, zemřel ve Frýdku-Místku, studia u Sychry v Mánesu 

a na Akademii v Praze u Nejedlého, malíř Beskyd, zároveň divadelní výtvarník, zastoupen v Galerii Ostrava, Muzeu 

Beskyd ve Frýdku-Místku atd. (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

216   neurčeno    

"Osamělý strom v zimních Beskydech" .......................................................................................................................  700 Kč  
olej na plátně, signováno nepřečteno, nepřečteno ani datování, široký světlý rám, 40 x 49,5 (54,5 x 64,5)  

    

    

217   Macoun Gustav   (1892-1934) 

"Česká krajina s vysokým nebem" ..........................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1929, vzadu potvrzení, ţe byl obraz zakoupen v červenci 1944 na výstavě 

v Chocni, 38,5 x 45,5 (47 x 54,5)  
    

Macoun Gustav  malíř, ţák Kalvody a Slavíčka, následovník Slavíčka a významný český impresionista, řada výstav 

a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, vynikající český krajinář z první čtvrtiny dvacátého 

století (Toman) 
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218   neurčeno    

"Kvetoucí krajina s rybníkem v popředí" ..................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno - nepřečteno, výborná komorní práce v umělecké adjustaci, skvělá nabídka 

ve výřezu 32 x 38 (55,5 x 60)  
    

    

    

219   Novák B.    

"Stromy v horách" ................................................................................................................................................................  250 Kč  
mistrovský originální dřevoryt, signováno, datováno 1949, pŧvodní umělecký rámek, 40 x 30 (41,5 x 31,5)  

    

    

220   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Skály v Českém ráji"..........................................................................................................................................................  750 Kč  
mistrovská litografie, signováno, kolem roku 1930, ve výřezu 18 x 24 (40 x 44)  
    

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) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 221 - 232 

 
221   Prudil Kamil   (1937-2006) 

"Z povodí Moravy" ............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovská olej-tempera na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, vzadu autorský štítek s názvem, velmi kvalitní práce, 

novější zdobný rám zlaté barvy, 47 x 64,5 (61,5 x 79)  

 Pochází z rodiny malíře 
    

Prudil Kamil  malíř, psycholog, narozen v Brně, studoval na ŠUŘ v Brně a psychologii na Palackého Univerzitě 

v Olomouci, člen Sdruţení výtvarníkŧ ČR, s nímţ vystavoval (Slovník Chagall, wikipedie) 

    

    

222   Kracík    

"Strom v horách" ...................................................................................................................................................................  400 Kč  
akvarel (sépiovka,) signováno, nedatováno, vzadu věnování z roku 1960, pŧvodní kvalitní adjustace 

ve výřezu 25,5 x 35 (46 x 55,5)  

    

    

223   Šrámek Josef   (1893-1971) 

"Slezské chalupy I" ............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní olej-tempera, signováno, datováno 1961, vzadu štítek tohoto známého ostravského malíře, luxusní rám 

francouzského typu, kvalitní adjustace, ve výřezu 24 x 26 (46 x 46)  
    

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) 

    

    

224   Vrba Václav   (1933-) 

"Maří Magdalena" ..........................................................................................................................................................  10 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1980, moderní pojetí příběhu o Maří Magdaleně - odevzdává šperky 

a věnuje se pouze rozvíjení víry, velká reprezentativní práce ve starším širokém rámu zlaté barvy, 107,5 x 80,5 (130 x 103)  

 Skvělá práce malíře a architekta se širokým zápisem ve Slovníku Chagall 
    

Vrba Václav  malíř, architekt, narozen v Újezdci u Plzně, ţije a tvoří v Ostravě, studoval na Vyšší uměleckoprŧmyslové 

škole v Praze, zabývá se malbou, návrhy interiérŧ prŧmyslových staveb, sakrální architekturou včetně prací pro interiéry 

kostelŧ a chrámŧ, vystavoval na ostravském Salonu v roce 1990 a na Ostrava Art 2008 - projektu zviditelnění výtvarných 

umělcŧ ostravského regionu, v roce 2009 se v Galerii Mlejn v Ostravě uskutečnila výstava ze současné tvorby autora 

(Slovník Chagall, www.mlejn.com) 

    

    

225   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Lesní mýtina v horách"..................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, kolem roku 1930, kvalitní komorní práce jednoho z nejlepších moravských krajinářŧ vŧbec, 

širší dobový rámek zlaté barvy, výborná nabídka, 17,5 x 26,5 (25,5 x 34,5)  
    

Mervart Augustin  významný moravský malíř krajinář, narodil se v Krásně nad Bečvou, studoval sochařství u profesora 

F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, ţil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 
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účastnil všech členských výstav, více neţ 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, 

včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířŧ (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

226   Stypa Boleslav    

"Za starými chalupami" ..................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1934, zajímavá práce bývalého ředitele lidové školy umění v Ostravě, širší dobový 

zlacený rám, 42,5 x 57 (54,5 x 68,5)  

    

    

227   Stypa Boleslav    

"Za humny" ..............................................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, nesignováno, nedatováno, zajímavá práce bývalého ředitele lidové školy umění 

v Ostravě, nerámováno, 34 x 50  

    

    

228   Stypa Boleslav    

"Na vesnickém dvoře" .........................................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, nesignováno, nedatováno, nerámováno, 35 x 50  

    

    

229   Holas Otto   (1910-1990) 

"Moskva" ................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence - provoz na řece Moskvě, v pozadí zlaté věţe Kremlu, signováno, nedatováno, vzadu 

štítek svazu Čsl. výtvarných umělcŧ, velmi dobrá práce galerijní úrovně, široký bílý rám, 50 x 77 (70 x 95)  
    

Holas Otto  malíř, kreslíř, grafik, v roce 1943 byl na základě předloţených prací přijat do Syndikátu českých výtvarných 

umělcŧ v Praze, později studoval na AVU v Praze u profesora Obrovského a K. Mináře, člen Moravskoslezského sdruţení 

výtvarných umělcŧ, dlouhý výčet výstav v Lexiconu (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

230   Treuchel Josef   (1925-1990) 

"Zátiší se slunečnicemi" ...................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1965, skvělá práce významného malíře Severní Moravy, 

který ţil a tvořil v Kopřivnici, mohutný umělecký rám, skvělá nabídka, 72 x 83 (88 x 99)  
    

Treuchel Josef  malíř, kreslíř, grafik, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala praţská akademie u Nejedlého, 

Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, zastoupen v Galerii 

výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř (Lexicon of the CVA) 

    

    

231   Procházka Bohuš Jan   (1898-1953) 

"Stromy ve vysokém lese" ..................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský uhel, signováno, datováno 1940, práce inspirovaná Juliem Mařákem, pasparta, sklo, rámováno 

ve výřezu 54 x 43 (75 x 61,5)  
    

Procházka Bohuš Jan  malíř, kreslíř, narozen v Holoubkově, studoval u profesorŧ V. Bukovace, M. Pirnera a V. 

Nechleby na AVU v Praze, byl členem SVU Myslbek, s nímţ vystavoval na všech členských výstavách, ve třicátých letech 

a později se věnoval především kresbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

232   Sozanski Michal A.   (1853-1923) 

"Dívka s čepcem" ................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
kvaš, signováno, skvělá práce z roku 1892, pod signaturou uvedeno místo vzniku Vídeň, kruhová pasparta 

prŧměr ve výřezu 21 cm (36,5 x 36,5)  
    

Sozanski Michal A.  vynikající polský malíř, uváděn ve světových katalozích 
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