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Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty 

 

 
 

Člen Asociace staroţitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

 

 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 106. aukci v Ostravě 

18. prosince 2011 od 11 hodin 

 

SAMOSTATNÁ DRAŢBA OBRAZU JANA ZRZAVÉHO 

18. prosince v 12.30 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 15 – 17. prosince v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 18. prosince 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/ov106katalog.pdf
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 
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MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŢETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŢÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

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

 

SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU 

VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH 

www.aukcnidum.cz 

 

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

VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, 

KTERÉ JIŢ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

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 

Jiné __________________________________________________  141 - 160 

Obrazy _______________________________________________  161 - 180 

Jiné __________________________________________________  181 - 200 

Obrazy _______________________________________________  201 - 220 

 _____________________________________________________ 221 - 240 

Jiné __________________________________________________ 241 - 260 

 _____________________________________________________ 261 - 280 

Obrazy _______________________________________________ 281 - 300 

SAMOSTATNÁ DRAŢBA ____________________________________ 300 

Jiné __________________________________________________ 301 - 311 

Obrazy _______________________________________________ 312 - 313 

 

PROSPEKT  je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie přibliţně třetiny poloţek 

zařazených do aukce. Prospekty zasíláme bezplatně poštou dle naší databáze adres, 

některé zásilky však pošta vrací jako nedoručitelné.  

 

Máte-li zájem prospekty dostávat, sdělte nám Vaše správné adresy mailem, poštou ne-

bo osobně v našich prodejnách či na aukcích. Kontakty na nás jsou uvedeny na strán-

kách www.wukcnidum.cz  

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/ov106katalog.pdf
http://www.wukcnidum.cz/
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DRAŢEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem.  

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

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

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

II.  Obecná ustanovení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ţitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu draţby.       

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

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

ţené věci nebo pokud nevydraţil ţádnou věc.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zachycovat věci vystavované či vydraţované. 

III. Průběh aukce 

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

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

poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 

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

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

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamţité draţební ceny takto: 

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

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

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

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

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

narůstání příhozu vyvolávána. 

3.  Pokud není přes dvojí vyzvání učiněno podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a pak přiklepne 

věc draţiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydraţitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 

s oznámením draţebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povin-

nost koupit vydraţenou věc za vydraţenou cenu za podmínek dle IV. na vydraţitele. 

IV. Úhrada draţební ceny a vydání věci 

1. Vydraţitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, 

jinak ztrácí nárok na vrácení sloţené draţební jistoty a rovněţ mu můţe být draţebníkem odmítnuto vydání dra-

ţebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části draţební ceny v hotovosti, prokáţe-

li vydraţitel svou totoţnost a uzná nedoplatek draţební ceny, jako svůj dluh vůči draţebníkovi se splatností do 10 

kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, ţe zbytek bude uhrazen v hotovosti v pokladně provozovny AAA, 

s.r.o., Jílová 2, Brno 639 00 v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet 

v bance. Nezaplacení celkové draţební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, ţe sloţená záloha propadá 

draţebníkovi a takto vydraţené věci se povaţují za nevydraţené. Draţebník se můţe rozhodnout vymáhat zapla-

cení vydraţené ceny po vydraţiteli. Draţebník je povinen věc vydat aţ po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosaţené draţební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíţi vydraţitele 15% této ceny jako aukč-

ní provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. Při platbě kreditními kartami se 

připočítávají dodatečná 3 %. 

3.  Vydraţené věci se vydají vydraţiteli ihned po zaplacení celé draţební ceny. Celkovou draţební cenou se pro 

účely draţebního řádu rozumí součet dosaţené ceny vydraţeného předmětu plus aukční provize. V případě, 

ţe vydraţitel neodebere vydraţenou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 

od zaplacení 2% draţební ceny věci za kaţdý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného draţební cenu, 

propadají vydraţené věci ve prospěch draţebníka. Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází 

z navrhovatele na vydraţitele dnem předání předmětu draţby, v týţ den přechází na vydraţitele odpovědnost 

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draţby. 

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

K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlíţet. O námitkách rozhoduje draţebník. Jeho rozhodnutí je 

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

1.  Draţené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draţí bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný po-

pis, případné zobrazení v katalogu, slouţí pouze pro potřeby identifikace věci. Draţitel by se měl před draţ-

bou osobně seznámit se stavem kaţdé věci a je výhradně na jeho uváţení, zda věc odpovídá uvedenému popi-

su. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměst-

nanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydraţovaných věcí a neposkytují 

ţádnému z vydraţitelů na jakoukoliv vydraţenou věc ţádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpoklá-

dané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autor-

ství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejniţší vyvolávací ceny či od-

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

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

 

V Brně dne 18. 6. 2002 

 

Ing. Petra Youngová 

jednatelka společnosti AAA, s.r.o. 
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Uprka František   .......................................................   269 

Uprka Joţa   .........................................................   76,162 

Václav F.   ...............................................................   292 

Věšín Jaroslav   ...........................................................   95 

Viegener Eberhard   ....................................................   91 

Wirth Edvard   ........................................................   177 

Wünsche Vilém   .......................................................   135 

Závodný   .................................................................   223 

Zezulová Helena   .........................................................   4 

Zlesáková Markéta   ..................................................   214 

Zrzavý Jan   ............................................   37,209,210,300 

Ţiţka Edmund   .........................................   134,235,312 

 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŢITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 

 

Akvarel ............................................................   233,289 

akvarel a kvaš ...........................................................   213 

alabastr ..............................................................   193,194 

Biskvit .......................................................................   51 

bronz ...................................................................   46,269 

Cloisonné..................................................................   45 

Dřevo .................................................   242,243,301,302 

dřevoryt ........................................................   91,294,295 

Grafika........................................................   97,239-241 

Hlína pálená ....................................................   104,276 

Kamenina ...............................................................   119 

keramika ................................   120,146,149,200,260,272 

kombinace ....................................................   59,154,271 

kombinovaná technika ......................   10,13,28,29,70,71, 

 .................................. 133,134,209,210,232,284,312,313 

kov...........................................................   49,50,191,263 

kresba křídou ............................................................   206 

kresba lavírovaná...................................................   34,94 

kresba tuší ........................................................   39,92,93 

kresba tuší a akvarelem ..............................................   85 

kresba tuţkou .............................................................   37 

kresba uhlem .......................................................   77,211 

kvaš ............................................................................   78 

Lept .....................................................................   36,99 

linoryt ................................................................   155,237 

litina .........................................................................   270 

litografie .............................................   27,63,76,162,228 

Majolika .................................................................   274 

mědirytina ................................................................   212 

mosaz ................................................................   267,268 

mramor .....................................................................   244 

Obecný kov .............................................................   106 

ocel, stříbro ...............................................................   280 

olej ............................................................................   282 

olej na desce ..............................   3,18,25,35,65,73,74,96, 

 .............. 122,123,128,136,139,177,221,224,286,287,300 

olej na kartonu ..................   79,126,137,166,174,176,202 

olej na lepence .........   23,30,64,66,68,75,80,86,89,90,95, 

 ................... 127,167-171,180,201,203,204,207,215,283, 

 ............................................................... 285,292,293,298 

olej na plátně ............................................   1,2,4-8,11,12, 

 ........................ 14-16,19,22,24,26,31,32,38,40,61,67,69, 

 ..................... 72,83,84,88,100,121,124,125,131,132,135, 

 .......................... 140,161,163-165,173,175,179,205,208, 

 ............................ 214,217,218,222,223,281,290,296,299 

olej na plechu ..............................................................   20 

olej na překliţce ........................................................   178 

olej na sololitu ..........................................   9,62,81,82,87, 

 ............................ 216,219,220,225,226,238,288,291,297 

olej-tempera ......................................   21,33,231,234,235 

Pastel ................................................................   130,229 

pastel a kvaš .......................................................   138,230 

porcelán ...............................   41-44,48,105,107,108,110, 

 ................... 115-117,142-145,148,150-153,190,192,195, 

 ....................................................... 264,273,275,277-279 

Reprodukce ...............................................................   17 

rytina ...........................................................................   60 

Řezba v kosti .............................................................   98 

řezba ve dřevě ...........................................................   265 

Sklo ................................................   47,58,101-103,109, 

 ........................... 111-114,118,141,188,189,261,262,266 

stříbro ....................................   196-199,245-259,310,311 

Tempera ...................................................................   129 

Zlato, briliant ...................................................   52,55,56 
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zlato, perla ..................................................................   54 

zlato, safír ...................................................................   57 
Ţelezo ......................................................................   160 

 

 

 

 

 

REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 
 

 

Album .....................................................................   271 

Bibliofilie ..........................................   156 ,157,159,241 

Cukřenka ...........................................................   47,245 

Dóza........................................................................   279 

dţbán .................................................................   118,188 

Fotografie ..........................................   172,181-185,187 

Karafa ..............................................................   261,262 

kleště na cukr............................................................   257 

kleště na zákusky ......................................................   256 

kniha .........................................................................   158 

koliér ..........................................................................   54 

konvice ................................................   152,153,273,275 

konvolut ...................................................................   212 

korbel .........................................................   117,149,264 

krabička ....................................................................   310 

Lampa .....................................................................   200 

lopatka ......................................................................   249 

Miniatura.........................................................   193,194 

mísa ..............................................   101,102,103,112,113 

miska .......................................................   46,50,196-199 

model .................................................................   160,272 

Nádoba.............................................................   277,278 

náprstek ....................................................................   250 

náušnice ......................................................................   55 

nůţ ............................................................................   255 

nůţky ........................................................................   154 

Plakát ......................................................................   162 

plaketa ...........................................................   10,269,270 

plastika ..............   41-44,48,49,110,146,148,195,260,276 

pohárek ..............................................................   248,266 

prsten............................................................   52,53,56,57 

příbor ........................................................................   311 

pudřenka ...................................................................   191 

Rám .........................................................................   265 

Sada lţiček ................................................   251-253,259 

sada skleniček .............................................................   58 

sada vidliček a noţů ..................................................   254 

sklenice .....................................................................   109 

skříň ..........................................................................   301 

socha .........................................................................   244 

solnička ..............................................................   246,247 

solnička a pepřenka ...................................................   108 

souprava kávová ........................................................   190 

stolek .........................................................................   243 

svícen ..........................................................   263,267,268 

Šálek s podšálkem ......................................   115,116,274 

šavle .............................................   280,303-306,308,309 

Talíř .........................................................................   104 

tesák ..............................................................   59,147,307 

Varium .....................................................................   186 

váza ........................................   45,105-107,111,114,119, 

 ......................................... 120,141-145,150,151,189,192 

vidlička......................................................................   258 

Zrcadlo .............................................................   242,302 

Ţardiniéra ..................................................................   51 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 
 

 

13 lot 1845 ...............................................................   245 

DIANA ..............................................................   248,311 

ESCHENBACH .......................................................   151 

GERMANY ..............................................................   192 

HEREND .................................................................   190 

CHODOV.................................................................   273 

JGC ..........................................................................   195 

KERAMO ................................................................   146 

LICHTE ............................................................   115,116 

lilie .............................................................   250,256-258 

MEISSEN ................................................................   275 

MOSER ...............................................................   58,109 

OPAQUE UTZSCHNEIDER ...................................   274 

ORIGINAL HOFKUNSTANSTALT  

KOCHENDÖRFER ...........................................   193,194 

ROSENTHAL ...............................   105,108,117,152,153 

ROYAL DUX ................................   48,110,143-145,148 

SCHÜRER PRAHA ...........................................   277,278 

slovenské trojvrší s dvojramenným kříţem .......................    

 ....................................................... 196,249,251-253,255 

SOLINGEN,  

slovenské trojvrší s dvojramenným kříţem ...............   254 

ţena v čepci - Hanačka ..............................................   259 
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OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 1 - 20 

 
1   Kundrát Karel    

"Velké zátiší s ovocem" ....................................................................................................................................................  1 700 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1926, široký zlacený rám, dekorativní celek do většího prostoru, nabízeno s velkou slevou 

80 x 150 (99 x 169)  
       

Kundrát Karel (1905-1934) malíř v Praze (Toman) 

Karel Kundrát (1900-1968) učitel - výtvarník, po druhé světové válce působil v Kadani, potom v Mariánských Lázních 

(informační systém abART, Valeš Vladimír: Kadaňsko výtvarné 1900 - 2000, Středisko knihovnických a kulturních 

sluţeb, Chomutov 2002) 

    

    

2   Suchý Vladimír   (1923-1998) 

"Slunečnice ve dţbáně" ....................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1968, mistrovský galerijní olej, luxusní rám francouzského typu, velký reprezentativní celek, 

98,5 x 69 (122,5 x 92,5)  
       

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

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

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

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

    

    

3   Plecháč - Prosecký František   (1903-1986) 

"Bohatá kytice šeříků ve váze" .....................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1935, kvalitní široký rám starozlaté barvy, 66 x 98 (86 x 118)  
       

Plecháč - Prosecký František  malíř, narozen v Proseči, studoval soukromě na malířské škole J. Kutmana a u  Oty 

Bubeníčka, věnoval se převáţně krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

4   Zezulová Helena   (1902-1980) 

"Honosná kytice" ................................................................................................................................................................  2 200 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1960, vzadu štítek s tehdy závratnou cenou 2 000 Kčs, skvělá nabídka  

61 x 81 (76 x 96)  
       

Zezulová Helena  malířka, narozena ve Volyni, studovala UMPRUM v Praze a krajinářskou školu Aloise Kalvody, 

věnovala se krajinomalbě, zabývala se také zátiším  (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

5   Drha Josef   (1912-2009) 

"Krajina o ţních" ................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1960, i přímo mezi Drhovými obrazy se jedná o mimořádně kvalitní 

krajinářskou práci, 49 x 69 (64 x 84)  
       

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

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

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

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

    

    

6   Kunc Ludvík    

"Pelikáni" ...............................................................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1962, kvalitní adjustace, skvělá nabídka 

70 x 50 (84 x 64)  
       

Kunc Ludvík  kreslíř, malíř a propagační výtvarník, řadu let pracoval v ostravské ZOO, řada publikací, dokonalý znalec 

přírody moravských Beskyd a Jeseníků, o svých záţitcích z výzkumu různé zvěře napsal pět knih, které sám ilustroval 

(Slovník Chagall) 

    

    

7   neurčeno    

"Partie z vysokých hor" ...................................................................................................................................................  2 700 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, široký rám starozlaté barvy, 52 x 67 (74 x 90)  
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8   Hůrka Otakar   (1889-1966) 

"Otevřená krajina s řekou" ...........................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, práce významného krajináře člena Salonu d´ automne v Paříţi, skvělá 

nabídka, 62 x 80 (78 x 92)  
       

Hůrka Otakar  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Kolodějích, studia na Krajinářské škole u Aloise Kalvody, studijní cesta 

ve Francii, patří mezi představitele mařákovy školy, jiţ v roce 1921 vystavoval na jarním Saloně v Paříţi, v Paříţi vzbudil 

svými pracemi velkou pozornost, byl jmenován členem Salon d' automne, v grafice se věnoval ex libris, publikoval 

ve Zlaté Praze, Veraikonu, ve francouzských uměleckých časopisech (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

9   Moravec Alois   (1899-1987) 

"Kladruby" ............................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1969, vzadu uvedeny autorovou rukou informace o obraze, dále autorský štítek s razítkem 

fondu výtvarných umění, mistrovský olej, luxusní rám francouzského typu, 29,5 x 86 (43 x 100)  
       

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

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

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

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

    

    

10   Suchý Vladimír   (1923-1998) 

"Svatý Václav" .....................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
olej na plátně lepeném na desce, signováno vpravo dole, datováno 1970, skvělá nabídka, 44 x 23  
       

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

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

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

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

    

    

11   Raszka Josef    

"Chalupy v zimních Beskydech" ..................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, široký ručně řezaný rám zlaté barvy, jedna z nejlepších prací 

Josefa Raszky nabízených na našich aukcích, výtečné, 60 x 80 (80 x 100)  
       

Raszka Josef  jeden z rodu Rašků, kteří malovali především Beskydy a krajinu Severní Moravy 

    

    

12   Raszka Pavel   (1907-1979) 

"Pustevny - Radhošť" .......................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, výtečná krajinářská práce synovce Josefa Raszky, navíc velmi 

reprezentativní, široký ručně řezaný rám zlaté barvy, drobná poškození, 70 x 100 (89 x 119)  
       

Raszka Pavel  malíř z rodu Raszků, jeho otec i strýc byli výbornými malíři, studoval ve Francii staré techniky malby, 

trvale se usadil v Beskydech, od 13 let pracoval u svého strýce slezského malíře Josefa Raszky, dále vedl více neţ dva roky 

ateliéry profesora Sokiranského v Petřvaldě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

13   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Vodník k Erbenově Kytici" ..........................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - barevné křídy, pastel, akvarel, signováno, datováno vzadu 1952, umělecká adjustace, ve výřezu 

30 x 20 (45 x 35)  
       

Schneiderka Alois  významný moravský malíř první poloviny 20. století, narozen v Křivé - okres Vsetín, ţák Hynaise 

a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále 

v Paříţi u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

14   Tichý    

"Abstrakce" ...........................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej a další technika na plátně, signováno, nedatováno, 60 x 50 (71 x 60)  
       

    

    

15   Heine Adalbert   (1850-1900) 

"Krojovaní při modlitbě v kostele" .........................................................................................................................  27 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce malíře malujícího německý a český folklórní 

ţivot, odpovídající široký rám starozlaté barvy, 81 x 101 (101 x 121)  
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16   Stříbrný Vladimír   (1905-1970) 

"Stojící mladá ţena v růţových šatech" ................................................................................................................  44 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1930, skvělá reprezentativní práce ţáka praţské akademie 

u Obrovského a Nechleby, mimořádně luxusní široký zdobný rám ve dvou odstínech zlaté barvy, 123 x 100 (140 x 116,5)  
       

Stříbrný Vladimír  malíř, narozen v Českých Budějovicích, studoval u profesorů J. Obrovského a V. Nechleby na AVU 

v Praze, výborný český malíř figuralista, s oblibou maloval ţenské tělo (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

17   nesignováno    

"Rozjímající dívka" ...........................................................................................................................................................  2 000 Kč  
luxusní umělecká reprodukce tzv. olejotisk lepený na dřevě, kolem roku 1890, široký velmi zdobný rám zlaté barvy 

79 x 61 (106 x 88)  

 Vyvoláváno v poloviční ceně rámu 

    

    

18   neurčeno    

"V přístavu" .......................................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský olej na silné dřevěné desce, signováno vlevo dole špatně čitelně, kvalitou a velikostí reprezentativní, 65 x 80 (83 x 100)  

    

    

19   Jung    

"Císař František Josef I. při modlitbě" .................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1915, vzadu namalován "Vodní mlýn", 98 x 66 (109 x 76,5)  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 21 - 40 

 

20   Hoffmeister C.L.    

"Ţivot v Alpách" ............................................................................................................................................................  325 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na měděném plechu, signováno, datováno 1805, mimořádně skvělá práce rakouského mistra 19. století, 

černý široký rám holandského typu, skvělá nabídka, 47 x 63 (61,5 x 78)  
       

Hoffmeister C.L.  uváděn ve světových katalozích, ceny jeho obrazů se pohybují mezi 25 000 - 50 000 eur 

    

    

21   Souček Karel   (1915-1982) 

"Don Quijote" ....................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní olej-tempera, signováno vpravo dole, datováno vlevo dole - přečteno 10.1. 1969, poslední číslice špatně 

čitelná, v kaţdém případě výborná práce významného malíře, člena skupiny 42, z šedesátých let, 50 x 70 (63,5 x 84)  
       

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

Hollar, Svazu čs. výtvarných umělců, tvůrčí skupiny Říjen, Svazu českých výtvarných umělců, profesor na akademii 

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

22   Diblík František Xaver   (1887-1955) 

"Z českých luhů a hájů - Honosná kytice" ...........................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 1941, mimořádně luxusní široký ručně řezaný zlacený rám 

60 x 61 (79 x 85,5)  
       

Diblík František Xaver  malíř, narozen v Nalţovicích u Sedlčan, zemřel v Praze, absolvent praţské akademie u Hanuše 

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

    

    

23   Molitor Otto   (1889-) 

"Chlapec v kroji" .............................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, vzadu povídání o malíři, výborná práce skvělého 

malíře, ţáka Ţeníška, původní umělecký rám, 50 x 38 (60,5 x 43,5)  
       

Molitor Otto  malíř, sochař a grafik v Uherském Brodě, narozen v Kyjově, studia na UMPRUM, dále speciálka u prof. 

Ţeníška na praţské akademii, tvořil v Paříţi, Holandsku, Belgii, Itálii, Německu, Japonsku, působil jako profesor kreslení 

v Srbsku, ve válce byl zajat a souzen pro velezradu Rakousko-Uherska, byl také profesorem kreslení v Lipníku nad 

Bečvou, Hranicích na Moravě, Moravské Ostravě a kazatelem čs. církve ve Vratimově, spolupracoval s řadou časopisů, 

výstavy v Chicagu, Japonsku atd. (Toman) 
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24   Ralenovský Vladimír   (1920-2005) 

"Na Jihlávce" ........................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno vpravo dole včetně určení místa, nedatováno, skvěle zvládnutá podzimní 

krajina, 45 x 80 (57 x 92,5)  
       

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

uměleckých řemesel v Brně, malíř Vysočiny, jeho obrazy byly zastoupeny ve sbírce obrazů Radovana Lukavského 

(http://www.galerie-vysocina.com) 

    

    

25   nesignováno    

"Ţivot u starého hradu" ................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, kolem roku 1790-1810, kvalitní široký zlacený rám s perlovcem, krásná 

sběratelská poloţka, 18,5 x 25 (30 x 37)  

    

    

26   Schneiderka Ludvík   (1903-1980) 

"Holandský rybí trh" .....................................................................................................................................................  79 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1929, reprezentativní práce, která je publikována přímo ve Slovníku 

českých a slovenských výtvarných umělců v díle 14, vydalo Centrum Chagall 2005, 98 x 90 (114 x 107)  

 Obraz je velmi zachovaný, protože je adjustován pod sklem 
       

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, obdrţel 

římské stipendium a studoval i na Akademii v Římě, studijní cesty po Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Španělsku 

a Jugoslávii, řada výstav, zastoupen v Národní galerii, ţádaný moravský malíř (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

27   Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Lorenzaccio - Sarah Bernhardt" ............................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský barevný litografický plakát, signováno, datováno 1896, vydáno ve Francii, tiskl Champenois Paris, kvalitní adjustace, 

jde o střední verzi, neuvěřitelně dobrý stav, 103,5 x 37,5  

 Tyto plakáty se cenově pohybují okolo 150 000 Kč, u nás skvělá vánoční nabídka 
       

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 nejrůznější 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 ) 

    

    

28   Topor Roland   (1938-1997) 

"Těla bojovníků v pohybu" .........................................................................................................................................  26 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, akvarel, tuš, nesignováno, dvacet jedna těl bojovníků v různé fázi pohybu, 

malované postavy jsou lepeny na černém kartonu, autorova práce patrně pro kreslený film, sběratelsky velmi zajímavé 

ve výřezu 43 x 62 (54,5 x 74,5)  

 Toporovy práce se pohybují v kresbách od 3 000 - 5 000 eur, převážně jde o akvarely 
       

Topor Roland  francouzský malíř, ilustrátor, spisovatel, filmový a divadelní reţisér, scénárista, scénograf, narodil se 

v Paříţi, kam rodiče, polští Ţidi, přesídlili před druhou světovou válkou, během války se rodina ukrývala v Savojských 

Alpách (http://pl.wikipedia.org/wiki/Roland_Topor ) 

    

    

29   Topor Roland   (1938-1997) 

"Studie chůze muţe" .......................................................................................................................................................  26 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, akvarel, tuš, nesignováno, čtyřicet jedna postav v různé fázi chůze, malované 

postavy jsou lepeny na černém kartonu, autorova práce patrně pro kreslený film, sběratelsky velmi zajímavé, 42 x 61 (47,5 x 67)  

 Toporovy práce se pohybují v kresbách od 3 000 - 5 000 eur, převážně jde o akvarely 

    

    

30   Schadt Karel   (1888-1952) 

"Z Pošumaví" .....................................................................................................................................................................  27 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, kolem roku 1925-1930, vzadu potvrzení pravosti, mimořádně kvalitní práce 

reprezentující Mařákovu krajinářskou školu, ručně řezaný zdobný rám, 51 x 65,5 (65 x 80,5)  
       

Schadt Karel  malíř, narozen v Příbrami, studoval u profesora Kalvody, výstavy ve Vídni, Paříţi, v Praze Topičův salon, 

Rubešův salon, do roku 1943 uspořádal přes 30 výstav, zastoupen v Národní Galerii, významný český krajinář  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    
OBSAH 

http://www.ivancice.cz/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roland_Topor


 
KATALOG 106. AUKCE – OSTRAVA – 18. 12. 2011 

 

 

_ 16 _    

 

31   Slavíček Jan   (1900-1970) 

"Honosná kytice tulipánů a pivoněk" .....................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1940, čištěno, 81 x 63 (93 x 75)  
       

Slavíček Jan  malíř krajin a zátiší, významný český malíř, narozen v Praze, syn Antonína Slavíčka, sám slavný 

a vyhledávaný malíř, studia na praţské akademii u Preislera, Nechleby, Švabinského, Nejedlého, člen spolků Umělecká 

beseda, SVU Mánes, Svaz čs. výtvarných umělců, Říjen, řada výstav domácích i zahraničních, bohaté zastoupení 

v galeriích, včetně Národní Galerie (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

32   Petříček Adolf    

"Mladá ţena na procházce se psem" .......................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1910, vysoce kvalitní práce významného malíře a grafika tvořícího 

v Bratislavě, 92 x 66 (111 x 83)  
       

Petříček Adolf  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval malbu na škole dekorativního umění v Praze a na Ukrajinské 

akademii tamtéţ, věnoval se zejména portrétu a zátiší (široký text v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

33   Bazovský Miloš Alexander   (1899-1968) 

"Ţena u stolu" ....................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní olej-tempera, signováno, nedatováno, skvělá komorní práce významného slovenského umělce, původní 

adjustace, skvělá nabídka, 25 x 12 (43 x 32)  
       

Bazovský Miloš Alexander  přední slovenský malíř, grafik, studia v Budapešti u profesora Róthy, na AVU v Praze 

u Bukovace, Pirnera, Obrovského a Švabinského, absolvoval studijní pobyt v Paříţi, člen Spolku slovenských umělců, člen 

Skupiny výtvarných umělců 29. augusta, nejvýznamnější malířská osobnost generace dvacátých let, mnoţství výstav doma 

i v zahraničí, od roku 1964 Národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

34   Jaška Jiří   (1906-1982) 

"Peklo" .....................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovská lavírovaná kresba z cyklu Danteho "Boţské komedie", signováno, datováno 1956, vzadu autorský štítek a sběratelské 

poznámky, umělecká adjustace, unikátní sběratelský kus, ve výřezu 29 x 22 (57 x 42,5)  
       

Jaška Jiří  vynikající sochař, malíř a grafik, narozen ve Vídni, zemřel v Uherském Hradišti, studoval u Mařatky a v Paříţi 

v ateliéru bratří Martellů, 1932 se vrátil do Prahy, kde tvořil i pro Osvobozené divadlo, jeho grafiky jsou známy spíše 

mimo hranice republiky, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

35   Poš Jaroslav   (1894-1970) 

"Malířka L. Janovská" ..................................................................................................................................................  19 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, kolem roku 1930, vzadu štítek s názvem a neuvěřitelnou cenou 10 000 Kčs, 

skvělá umělecká i dokumentační práce významného malíře, 70 x 50 (83 x 63)  
       

Poš Jaroslav  malíř, pedagog, galerista, studoval na praţské akademii u Loukoty, Preislera a Švabinského, v roce 1924 

studijně pobýval u malíře Colarossiho v Paříţi, později sám provozoval malířskou školu, významný malíř první poloviny 

20. století (široký text v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

36   Jaška Jiří   (1906-1982) 

"Bitva" .....................................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský galerijní lept na značeném ručním papíře, signováno, datováno 1954, vzácný grafický list významného umělce, 

umělecká adjustace, ve výřezu 24 x 38 (37 x 51,5)  
       

Jaška Jiří  vynikající sochař, malíř a grafik, narozen ve Vídni, zemřel v Uherském Hradišti, studoval u Mařatky a v Paříţi 

v ateliéru bratří Martellů, 1932 se vrátil do Prahy, kde tvořil i pro Osvobozené divadlo, jeho grafiky jsou známy spíše 

mimo hranice republiky, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

37   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Hlava dívky" ....................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kresba tuţkou, nesignováno, publikováno v katalogu Práce Jana Zrzavého pod číslem 454, vystavováno v roce 

1999 v Praze v Galerii Vincenta Kramáře, umělecká adjustace, ve výřezu 15 x 10 (49 x 42)  
       

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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38   monogramista    

"Slunce na vesnickém dvorku" .....................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský komorní olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1928, původní rám, 24 x 34 (33,5 x 43)  

    

    

39   Neprakta - Winter Jiří   (1924-2011) 

"Kam čert nemůţe, tam strčí bábu" ........................................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovská originální kresba tuší a akvarelem ze souboru "Přísloví", signováno, kolem roku 1980, sběratelská i galerijní kvalita, 

umělecká adjustace, krásný vánoční dárek, ve výřezu 24,5 x 17,5 (42 x 34)  
       

Neprakta - Winter Jiří  vynikající český malíř a kreslíř, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku 

stojí, ţe u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení 

jsou vţdy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinessově knize rekordů 

se svými 35 000 kreslenými vtipy 

V prosinci 2004, v roce doţitých osmdesátin Jiřího Wintera, uspořádala naše společnost prodejní výstavu kreseb dodaných 

přímo autorem. Všechny vystavované exponáty jsou vyobrazeny v katalogu Nepraktových kreseb z prosince 2004 

    

    

40   Procházková Linka   (1884-1960) 

"Bohatá kytice ve váze" ..............................................................................................................................................  195 000 Kč  
olej na plátně, enkaustika, signováno, datováno 1923, reprezentativní ukázka autorčiných obrazů s tématikou zátiší 

s charakteristickou silnou pastózní téměř reliéfní malbou, 70 x 88 (91 x 108)  
       

Procházková Linka  vynikající česká malířka, rozená Scheithauerová, manţelka Antonína Procházky, společná studia 

s Antonínem Procházkou v Berlíně, jiţ v roce 1908 se zúčastnila výstavy "Osmy," spolu s Procházkou získala GRAND 

PRIX v Paříţi, bohatě zastoupena v Národní galerii v Praze i v Brně,členka SVU Mánes, vysoce ceněná česká malířka 

dosahující stabilně vysokých cen 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 41 - 60 

 

41  Plastika "Ţardiniéra s děvčaty" ............................................................................................................................  3 900 Kč  
porcelán barevně malovaný, plasticky zdobený, ve tvaru lastury na podstavci, značeno čísly, období první republiky, 24 x 32  

    

      

42 Plastika "Sedící Buddha" .............................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán barevně malovaný emaily, doplněno zlacením, značeno, Čína, kolem roku 1930, výška 6,3cm  

    

     

43  Plastika "Sedící Buddha" ............................................................................................................................................  900 Kč  
porcelán barevně malovaný emaily, doplněno zlacením, značeno, Čína, kolem roku 1930, výška 9,5cm  

    

      

44 Plastika "Sedící Buddha" ..........................................................................................................................................  1 700 Kč  
porcelán barevně malovaný emaily, doplněno zlacením, značeno, Čína, kolem roku 1930, výška 15,5cm  

    

      

45 Vázičky párové ...............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
cloisonné - přihrádkový email, zdobeno motivem kvítků a motýlů na modrém podkladě, patrně Čína, kolem roku 1900, několikrát 

oklep smaltu, výška 7,5cm  

 Cena za oba kusy 

    

      

46 Miska odkládací osmihranná ......................................................................................................................................  500 Kč  
bronz zdobený plastickou hlavou jelena, období první republiky, myslivecká tématika, průměr 14cm  

    

      

47 Cukřenka...........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo v mosazné montáţi malované emaily a zlatem, druhá polovina 19. století, bezvadný stav, výška 21cm  

    

      

48 Plastiky "Rokoková dáma s pejskem" a "Rokokový kavalír s papouškem" .....................................  1 900 Kč  
porcelán, značeno exportní značkou ROYAL DUX Bohemia, druhá polovina minulého století, bezvadný stav, výška 24cm  

 Cena za oba kusy 

    

      

49 Plastiky "Antický gladiátor" a "Římský důstojník" ....................................................................................  3 000 Kč  
kovová kompozice bronzovaná a patinovaná, na mramorovém soklu, kolem roku 1900, cena za oba kusy, výška 32cm  
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50 Miska odkládací oválná .................................................................................................................................................  900 Kč  
kovová kompozice plasticky zdobená andílkem hrajícím na housle a dvěma jezevčíky, značeno čísly, kolem roku 1900, 13,5 x 26,5  

    

      

51 Ţardiniéry párové .........................................................................................................................................................  1 600 Kč  
porcelán - biskvit v popředí zdobený figurkami dětí a pejska, značeno čísly, kolem roku 1900, zachovaný pár je vzácný, cena 

za oba kusy, 19 x 13  

    

     

52  Prsten dámský ...............................................................................................................................................................  6 900 Kč  
zlato bílé osazené briliantem, značeno československou puncovní značkou, ARTDEKO, kolem roku 1930, velikost 58, velmi dobrý 

stav, ryzost zlata 585, hmotnost 2,02g btto, briliant 0,06ct  

    

     

53  Prsten dámský ...............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
zlato bílé, osazené centrálně přírodním ametystem a šestnácti briliantovými routami uspořádanými v okruţí, druhá polovina 

minulého století, velikost 54, bezvadný stav, ryzost zlata 750, hmotnost 7,20g btto  

    

     

54  Kolier řetízkový ............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
zlato zdobené třemi pravými perličkami, značeno českou puncovní značkou, nikdy nepouţito 

ryzost zlata585, hmotnost 5,45g btto, průměr 36cm  

    

     

55  Náušnice na šroubky ...................................................................................................................................................  5 000 Kč  
zlato bílé osazené brilianty, značeno českou puncovní značkou, druhá polovina minulého století, výhodná cena 

 ryzost zlata 585, hmotnost 1,93g btto, brilianty 2x 0,12ct, celkem 0,24ct  

    

     

56  Prsten dámský ...............................................................................................................................................................  4 800 Kč  
zlato bílé osazené briliantem, značeno československou puncovní značkou, třicátá léta minulého století, velikost 57 

ryzost zlata 585, hmotnost 1,75g btto, briliant 0,10ct  
 

    

     

57  Prsten dámský ...............................................................................................................................................................  3 000 Kč  
zlato ţluté a bílé osazené bílými safírky, značeno platnou puncovní značkou, kolem roku 1990, velikost 58, ryzost zlata 585, 

hmotnost 4,60g btto  

    

    

58   Sada šesti číší na víno ................................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo čiré, MOSER, kaţdý kus značený, šedesátá léta minulého století, uloţeno v původní krabici, bezvadný stav, hezký dárek, 

výška 16cm  

    

     

59  Tesák lovecký .................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
čepel přímá se ţlábkem, částečně zdobená rytím i na hraně, záštita stříbrná s mistrovskými značkami, rukojeť z ebenového dřeva, 

střední Evropa, kolem roku 1790, uprostřed čepele výraznější koroze, v rukojeti prasklina, sbírkový kus, ryzost stříbra 813, délka 

66cm  

    

    

60   Delsenbach Johann Adam   (1687-1765) 

"Die Stadt Troppau in Ober Schlesien" ...................................................................................................................  1 900 Kč  
rytina města Opavy, v popředí figurální stafáţ, městské stavby a cesty jsou označeny čísly, k nim pod obrázkem popisy, značeno 

DELSENBACH, ad. vivum fecit, kolem roku 1800, rámováno a zaskleno, 20 x 32  

    

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 61 - 80 

 

61   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Lesní cesta" ......................................................................................................................................................................  28 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1950, vzadu název "Waldweg", dále čísla a razítka, skvělá práce 

výborného krajináře, nerámováno, 60 x 92  

 Pochází přímo z rodiny autora 
       

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

obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici 
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v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

62   Procházka Josef   (1909-1984) 

"U rybníka - koupání" ...................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, kolem roku 1960, vzadu název v němčině "Das Baden beim Teich," dále štítek Art 

centrum Praha a další razítka, další skvělá práce výborného krajináře, nerámováno, 61 x 92  

 Josef Procházka jako jeden z mála exportoval své obrazy do západních zemí 

Pochází přímo z rodiny autora 

    

    

63   Born Adolf   (1930-) 

"Divoká jízda" ......................................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 63/95, zcela jistě vhodný vánoční dárek 

ve výřezu 31 x 35 (47 x 49)  
       

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

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

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

    

    

64   Minařík Jan   (1862-1937) 

"Synagoga" .........................................................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, mimořádně luxusní, ručně řezaný a pravým zlatem zlacený rám, skvělý celek, 

27,5 x 18 (37 x 27)  
       

Minařík Jan  malíř a grafik, narozen v Praze, ţák Mařáka na praţské akademii, v1907 byl s Antonínem Slavíčkem 

v Paříţi, romantika staré Prahy v něm našla svého malíře (Toman) 

    

    

65   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"U ohýnku na Valašsku" ............................................................................................................................................  125 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, výborná práce skvělého malíře ze ţivota Valašska 

51 x 70 (65 x 83)  
       

Schneiderka Alois  významný moravský malíř první poloviny 20. století, narozen v Křivé - okres Vsetín, ţák Hynaise 

a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále 

v Paříţi u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

66   Hofman Karel   (1906-1998) 

"Valašský pár před dřevěnicí"...................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence s povrchem plátna, signováno, nedatováno, kolem roku 1945, kvalitní práce národního umělce, 

46,5 x 55 (59 x 70)  
       

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

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

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

malíř severní Moravy (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

67   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Pasení hus u vody" ........................................................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1940, vzadu dále razítko autora, kvalitní pozdější rám 

16,5 x 23 (30 x 36,5)  

    

    

68   Daněk - Sedláček František   (1892-1974) 

"V českém ráji" .................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kolem roku 1930, výborná krajinářská práce krajináře a figuralisty, ţáka Nechleby, ručně 

řezaný rám, 30 x 35 (39,5 x 43,5)  
       

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

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

    

    

69   Pařízek Jan   (1941-) 

"Černovláska u stolu" .......................................................................................................................................................  4 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 1978, mistrovská práce výborného malíře ostravského regionu, 60 x 45 (68,5 x 54)  
       

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 

podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ţenských postav, více neţ 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 
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u nás i v zahraničí (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

70   Koch Ludwig   (1866-1934) 

"Jinoch u pramene" ........................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej-tempera, kvaš na kartonu, signováno, datováno 1919, výborná, mírně erotická 

práce doznívajícího secesního symbolismu, původní rám, zaskleno, krásná sběratelská poloţka, 37 x 37 (47,5 x 47)  
       

Koch Ludwig  rakouský malíř, narodil se a zemřel ve Vídni, ve dvacátých letech emigroval do USA, ve své době byl 

opomíjen, dnes uznávaný malíř koní a scén, v nichţ koně figurují, plakáty a olejové reprodukce s jeho koňskými motivy 

jsou stále na seznamech producentů (http://en.wikipedia.org , http://de.wikipedia.org ) 

    

    

71   Patočka Franta   (1909-1996) 

"Mizející krása dřevěnek" ...........................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - pastel a kvaš, signováno, práce malíře, který zobrazoval především krajinu kolem 

Lomnice a Liberce, umělecká adjustace, ve výřezu 32 x 45 (61 x 73)  
       

Patočka Franta  malíř, grafik, narozen v Lomnici nad Popelkou,studoval u F. Kysely na UMPRUM v Praze, věnoval se 

malbě, kresbě a grafice, zachycoval především zákoutí Lomnice, jejího okolí, přírodu, obdobné motivy zpracovával 

v Liberci, vydal tři díly knihy kreseb starých dřevěnek (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

72   neurčeno    

"Kvetoucí podhůří" ...........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1950, 40,5 x 51,5 (60 x 72)  

    

    

73   Czyţ Josef   (1934-) 

"Černá louka - Ostrava" .................................................................................................................................................  1 900 Kč  
výborný figurální olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno špatně čitelně, patrně 1986, působivé, 26,5 x 41,5 (36 x 51)  
       

Czyţ Josef  malíř, narozen v Petrovicích u Karviné, v letech 1953-1957 absolvoval uměleckou školu v Brně, obor uţité 

malby, maluje zákoutí Ostravy a blízkého okolí, rodných Petrovic, trvalým zdrojem inspirace je mu dřevěný kostel 

v Marklovicích, v roce 2010 měl autorskou výstavu v Krámku ve Mlejně, Ostrava-Moravská Ostrava, Nádraţní 

3136/138A , informace o výstavě přinesl čtrnáctideník ATELIÉR, ROČNÍK 2005, čísla 21 - 23, Petrovický zpravodaj 

z dubna 2008 přinesl informace o výstavě připravované na duben aţ červen 2008 v místní knihovně (Informační systém 

abART, Petrovický zpravodaj, duben 2008, Slezskoostravské noviny, říjen 2006, informace o Galerii ve Mlejně) 

    

    

74   Czyţ Josef   (1934-) 

"Z Ostravy" ...........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský vrstvený olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno - nepřečteno, je vidět, ţe i Ostrava je umělecky přitaţlivá 

jako Paříţ, 48,5 x 78 (58 x 87,5)  

    

    

75   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Spokojení Valaši" ..........................................................................................................................................................  69 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, brilantně zvládnutá malba v impresi s vyuţitím 

barevnosti podkladu, bezesporná galerijní hodnota, skvělá nabídka, 51 x 60,5 (64 x 74)  
       

Schneiderka Alois  významný moravský malíř první poloviny 20. století, narozen v Křivé - okres Vsetín, ţák Hynaise 

a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále 

v Paříţi u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

76   Uprka Joţa   (1861-1940) 

"Jízda králů" .........................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
velká mistrovská barevná a domalovaná litografe, signováno, rámováno pod sklem, dole mimo hlavní obraz restaurována prasklina 

lepenky, skvělá nabídka, 43 x 59 (51,5 x 68)  
       

Uprka Joţa  významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v Kněţdubě v rodině rolníka - malíře samouka, 

zemřel v blízké Hroznové Lhotě, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze 

u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání 

nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 ţil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíţ Ilavy, 

řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden 

z nejdraţších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

77   Hořava František   (1906-1974) 

"Portrét chlapečka" ...........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský uhel na kartonu, signováno, datováno 1944, výborná portrétní práce, původní luxusní rám na několika místech 
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poškozen, na kartonu skvrna od vlhkosti, vlastní portrét nepoškozen, nabízíme v ceně rámu, ve výřezu 48 x 38 (61,5 x 51)  
       

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

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

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

    

    

78   neurčeno    

"Galantní scéna s chrámem Sv. Mikuláše v pozadí" .............................................................................................  700 Kč  
kvaš na kartonu, signováno F. Jan (?), rokoková dekorativní scéna, kolem roku 1870, signatura pozdější 

ve výřezu 46 x 30 (67 x 48)  

    

    

79   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 vůbec, 

70 x 50 (84 x 64)  
       

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

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

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

    

    

80   Blaţíček Oldřich   (1887-1953) 

"Českomoravská vysočina - Roţná" .......................................................................................................................  59 000 Kč  
olej na lepence se strukturou plátna, signováno, datováno Roţná1923 a znovu autorův podpis, adjustace původní z roku 1923, 

o čemţ svědčí nápis perem vzadu na krycím papíře autorovou rukou, K obrazu je posudek soudního znalce PhDr. Tomáše 

Mikuláštíka. Posudek konstatuje "obraz pochází z vrcholného období umělcovy tvorby ….. Odhadní cena v posudku z listopadu 

2011 je 110 000 Kč 

46 x 55 (60,5 x 70)  
       

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

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

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

řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 81 - 100 

 

81   Dobeš    

"Ze Štramberka" .................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno špatně čitelně, kvalitní práce na úrovni veduty, 70 x 50 (79,5 x 60)  

    

    

82   Dobeš Antonín   (1926-) 

"Krajina s vodou, loďkou a stromy" .........................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, práce slovenského malíře, spolu s rámem působivý celek 

56,5 x 56,5 (71,5 x 72)  
       

Dobeš Antonín  malíř, grafik, narozen v Hnúšti u Rimavské Soboty, ţák Boudy, Lidického a Smetany, působí a ţije 

v Ostravě (Slovník Chagall) 

    

    

83   neurčeno    

"Vesnice s kostelíkem" ......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno špatně čitelně, kolem roku 1975, 66,5 x 47 (75 x 55,5)  

    

    

84   neurčeno    

"Chalupy s kostelem" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno špatně čitelně, nedatováno, 64,5 x 49 (85x 69,5)  

    

    

85   Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Sudička" ...........................................................................................................................................................................  195 000 Kč  
kresba tuší a akvarelem, signováno, nedatováno, původní široký dubový rám označený kovovým štítkem A. Mucha, podle sdělení 

majitele byl obraz získán z aukční síně SOGA, nemůţeme potvrdit, Obraz nebyl rozdělán, případný kupec si můţe domluvit termín 

k ověření se svým znalcem, 52 x 43 (66 x 57)  
       

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 
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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 nejrůznější 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) 

    

    

86   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Tání z Českomoravské Vysočiny" ..........................................................................................................................  29 000 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 67 (66 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 malířů (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

87   Javůrek Milan   (1924-1992) 

"Zátiší s kvetoucími bodláky ve dţbánu" .................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, krásná práce výborného ostravského malíře, o kterém byl natočen i 

televizní dokument, 86,5 x 49 (99,5 x 61,5)  
       

Javůrek Milan  malíř, narozen v Ostravě, věnoval se krajinářské tvorbě, maloval především Ostravsko, Valašsko 

a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Baltu, vystavoval se Sdruţením výtvarných umělců Jaroněk, řada obrazů 

u nás i ve sbírkách v zahraničí, o jeho ţivotě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava, výstavy  

(Slovník Chagall) 

    

    

88   Číţek Bohuš   (1913-1989) 

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

60 x 86 (73 x 100)  
       

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

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

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

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

    

    

89   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)  
       

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 následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií 

(Slovník Chagall) 

    

    

90   Foltýn František   (1891-1976) 

"Abstrakce" ......................................................................................................................................................................  590 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce - lepence, signováno Foltýn přímo do barvy, nedatováno, skvělá práce 

v autorském rámu, obraz je v původním stavu, vyţaduje čištění a částečnou restauraci, 65 x 48 (87 x 70)  

 Podle našeho názoru jde o objevené dílo autora, velký investiční potenciál 
       

Foltýn František  malíř, kreslíř, studium na UPŠ v Praze u Dítěte a Hofbauera, absolvent praţské akademie, Académie 

Julien a Académie Grande - Chaumiére v Paříţi, po první světové válce se věnoval krajinomalbě na Východním Slovensku 

a Podkarpatské Rusi, od roku 1924 tvořil převáţně v Paříţi, kde měl v roce 1930 soubornou výstavu a byl zakladatelem 

modernistické skupiny "Abstraction - Création", po válce ţil v Brně, jeho abstraktní kompozice jsou proslulé po celé 

Evropě, špičkový český malíř - modernista (Slovník Chagall, Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

91   Viegener Eberhard   (1890-1967) 

"Zápas" ....................................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní dřevoryt, signováno, datováno 1919, komorní práce světově proslulého expresionisty, umělecká adjustace 

15 x 12 (36,5 x 23,5)  
       

Viegener Eberhard  vynikající německý expresionista 
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92   Neprakta - Winter Jiří   (1924-2011) 

"Ţena by neměla mít více milenců, jeden pak spoléhá na druhého" ...........................................................  7 900 Kč  
mistrovská kresba tuší, signováno, nedatováno, jeden ze 35 000 kreslených vtipů světového rekordmana v počtu kreslených vtipů, 

21 x 26 (22,5 x 27,5)  
       

Neprakta - Winter Jiří  vynikající český malíř a kreslíř, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku 

stojí, ţe u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení 

jsou vţdy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinessově knize rekordů se 

svými 35 000 kreslenými vtipy 

V prosinci 2004, v roce doţitých osmdesátin Jiřího Wintera, uspořádala naše společnost prodejní výstavu kreseb dodaných 

přímo autorem. Všechny vystavované exponáty jsou vyobrazeny v katalogu Nepraktových kreseb z prosince 2004 

    

    

93   Šlitr Jiří   (1924-1969) 

"Bertramka 169" .................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno, datováno 1967, práce slavného skladatele a herce divadla Semafor, adjustováno 

pod sklem, 38,5 x 30 (sklo 40 x 30)  
       

Šlitr Jiří  malíř, grafik, hudebník, herec, zpěvák, kreslil a maloval deníky ze svých cest, volné kresby zachycovaly města, 

ulice, moře, výjevy z divadla, koncertů, ţenské akty, portréty, zabýval se kniţní ilustrací (Slovník Chagall) 

    

    

94   Neprakta - Winter Jiří   (1924-2011) 

"Můţeš ho klidně praštit, to je škodná" ................................................................................................................  11 500 Kč  
mistrovská galerijní lavírovaná kresba tuší, signováno vzadu razítkem, vzadu rovněţ název, skvělá ukázka Nepraktova kreslířského 

umění, ve výřezu 12,5 x 24,5 (31,5 x 42)  
       

Neprakta - Winter Jiří  vynikající český malíř a kreslíř, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku 

stojí, ţe u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení 

jsou vţdy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinessově knize rekordů se 

svými 35 000 kreslenými vtipy 

V prosinci 2004, v roce doţitých osmdesátin Jiřího Wintera, uspořádala naše společnost prodejní výstavu kreseb dodaných 

přímo autorem. Všechny vystavované exponáty jsou vyobrazeny v katalogu Nepraktových kreseb z prosince 2004 

    

    

95   Věšín Jaroslav   (1859-1915) 

"Krajina s lesem" ................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, krásná komorní práce evropsky proslulého malíře, vzadu potvrzení 

pravosti a číslo sbírky, skvělá vánoční nabídka, ve výřezu 13,5 x 20 (31,5 x 37,5)  
       

Věšín Jaroslav  malíř, narozen ve Vraném u Slaného,  zemřel v Sofii v Bulharsku, ţák praţské akademie, další studia 

v Mnichově u profesora Pilotyho a Józefa Brandta, jeho krajinky byly často reprodukovány ve Zlaté Praze a mnichovské 

Galerie moderner Meister, později odešel do Bulharska, kde se stal v roce 1897 profesorem na malířské škole v Sofii, byl 

dvorním malířem kníţete Ferdinanda I., obesílal výstavy v Praze, Mnichově, St. Louis, Lutychu aj., byl často 

vyznamenáván diplomy, medailemi a řády (Toman) 

    

    

96   Navrátil Josef Matěj - okruh   (1798-1865) 

"Dáma s knihou" ..............................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, nesignováno, 19. století, obraz je v rámu s kovovým štítkem Norbert Grund, majitel se domníval, 

ţe jde o tohoto autora, po konzultacích s pracovnicemi Národní galerie Praha bylo určeno, ţe se jedná o okruh Josefa Matěje 

Navrátila, přesto jde o skvělou sběratelskou poloţku 

24,5 x 20 (36 x 31,5)  
       

Navrátil Josef Matěj - okruh  malíř druhého rokoka, jeden z našich nejhledanějších a nejvýznamnějších malířů 

19. století, široké zastoupení v Národní galerii Praha (v Tomanovi je o tomto malíři 15 celostránkových sloupců) 

    

    

97   Kupka František   (1871-1957) 

"Ţenský akt a skřet" ..........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní grafický list, signováno, nedatováno, počátek minulého století, původní adjustace, skvělá nabídka, ve výřezu 

16 x 16 (27 x 30)  
       

Kupka František  malíř, grafik, ilustrátor, studium na praţské akademii u Sequense a na vídeňské akademii 

u Eisenmengera, ţil a tvořil převáţně v Paříţi, kde mimo jiné nepravidelně navštěvoval Akademii krásných umění 

a Akademii Julien, kreslil kostýmy pro módní časopisy, tvořil ilustrace pro satirické a humoristické časopisy, některé 

ilustrace vydal pod pseudonymem PAUL REGNARD, pod pseudonymem JOSEF DÁLNÝ kreslil propagační plakáty, 

pečeti, kolky, byl členem České akademie věd, v roce 1922 jmenován profesorem AVU v Praze, po první světové válce se 

usadil v Puteaux u Paříţe, ve svém ateliéru tam vyučoval malířství, ve Slovníku dlouhý výčet výstav, literatury, cen 

a vyznamenání, zastoupen v galeriích v Praze, Paříţi, New Yorku, Luganu, Ostravě, Hluboké nad Vltavou, v soukromé 

sbírce Medy Mládkové ve Washingtonu a dalších, světově známý český umělec (Toman, Slovník Chagall) 
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98   Dürer Albrecht   (1471-1528) 

"Tři muţi v hovoru" .......................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovská reliéfní řezba ve slonové kosti, značeno monogramem Albrechta Dürera, datováno 1502, mimo řezbu v pravém horním 

rohu poškozeno odlomením, zachovala se část názvu "DREY BAVE….ANNO 1502", destička je vsazena do pasparty a černé 

holandské lišty, patrně řezáno podle předlohy Dürera 

ve výřezu 11 x 6,5 (30 x 26)  
       

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

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

rozsáhlého díla, jeden z nejslavnějších středověkých umělců, jeden z nejslavnějších světových autorů vůbec  

(Malá československá encyklopedie) 

    

    

99   Pukl Vladimír   (1896-1970) 

"V přístavu" .............................................................................................................................................................................  900 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 působil 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) 

    

    

100   Hlinomaz Josef   (1914-1978) 

"Rozejděte se" .................................................................................................................................................................  390 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1972, na obraze se setkala řada postav z mistrových obrazů, jedno 

ze stěţejních děl autora, autorský rám, jedinečná nabídka, 72 x 116 (95 x 141)  
       

Hlinomaz Josef  herec, malíř, studoval na praţské konzervatoři, působil v řadě divadel, od roku 1957 byl členem 

hereckého souboru FS Barrandov, hrál např. ve filmech Pyšná princezna, Limonádový Joe, Léto s kovbojem, od druhé 

světové války maloval, z počátku napodoboval malíře, které měl rád, později vyzrál k originálnímu malířskému rukopisu 

naivistů, který je plný humoru a poetiky (Slovník Chagall) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 101 - 120 

 

101   Hospodka Josef   (1923-1989) 

Mísa ve tvaru pěticípé hvězdy ..........................................................................................................................................  500 Kč  
sklo hutní v barvách čiré, růţové a zelené, sklárny Nový Bor - závod Chřibská, sedmdesátá léta minulého století, výška 13cm, 

průměr 34cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
       

Hospodka Josef  sklářský výtvarník a pedagog, studoval na Státní grafické škole v Praze a UPŠ v Praze u profesora 

J. Holečka, byl vedoucí výtvarník huti v Chřibské (Slovník Chagall) 

    

    

102  Čtyřmiska hluboká ......................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo hutní v barvách modré, ţluté a zelené, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 11cm, průměr 16cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

     

103  Miska oválná ................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo citrínové po obvodu fasetované, Čechy, Moser ?, čtyřicátá léta minulého století, výška 8,5cm, délka 19cm, šířka 13cm  

    

     

104  Talíř závěsný ................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
hlína pálená, barevně glazovaná, v centrální části zdobená výjevem ţeny na koni, druhá polovina minulého století, na spodní straně 

při okraji oklep, průměr 36,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

     

105  Vázička ..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený ruční malbou leţící dívky a barevnými papoušky, značeno ROSENTHAL - Germany, konec 

minulého století, výška 10cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

     

106  Vázička ..............................................................................................................................................................................  900 Kč  
kov obecný zdobený jednoduchým puristickým designem, značeno lvíčkem, druhá polovina minulého století, výška 20,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
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107  Váza kvádrovitá plochá "Slunečné údolí" ........................................................................................................  750 Kč  
porcelán bíle glazovaný, širší stěny zdobeny barevnými obrázky s motivem krajiny s vesnicí a zvířaty na poli, dole text "Sun 

Valley," druhá polovina minulého století, výška 21cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

     

108  Solnička a pepřenka ....................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený barevným motivem pohádkových postaviček, signováno Janosch, značeno THOMAS 

ROSENTHAL Germany - by Janosch V. Diogenes Verlag ag Licensed by Bavaria Sonor, druhá polovina minulého století 

výška slánky 8,5cm, pepřenky 5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

     

109  Sada šesti sklenic ........................................................................................................................................................  2 300 Kč  
sklo bezbarvé čiré, směrem ke dnu přechází do červené, Čechy - MOSER, druhá polovina minulého století, původní papírová 

krabice, výška 11,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

110   Jeţek Jaroslav   (1923-) 

Plastika "Slon" .....................................................................................................................................................................  1 100 Kč  
porcelán bílo černě glazovaný, značeno ROYAL DUX, návrh kolem roku 1965, výška 16cm, délka 19cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
       

Jeţek Jaroslav  narozen v Podlesí u Příbrami, studoval na PedF. UK v Praze u M. Salcmana, C. Boudy a K. Lidického, 

jeho práce získaly řadu ocenění, mimo jiné i velkou cenu a zlatou medaili na Expo 58 v Bruselu (Slovník Chagall) 

    

      

111 Váza ..................................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
sklo černé hyalitové, v centrální části zdobené zlacením - abstraktní motiv, druhá polovina minulého století, výška 21cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

112   Mísa hluboká se zahnutým okrajem ...................................................................................................................  900 Kč  
sklo sytě růţové zdobené téměř neznatelnými pásy tvořenými miniaturními bublinkami, Čechy, druhá polovina minulého století, 

výška 15cm, průměr 26,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

     

113  Mísa .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklovina bezbarvá lehce mléčně zabarvená, po obvodu zdobená nalepeným černým skleněným vláknem, druhá polovina minulého 

století, výška 10cm, průměr 20,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

114   Váza ................................................................................................................................................................................  1 100 Kč  
sklo čiré podjímané sklem modro bíle melírovaným, dále zdobené bílými nepravidelnými čárami, šedesátá léta minulého století, 

výška 23cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

115   Šálek s podšálkem a dezertním talířkem ...........................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený zelenou glazurou a zlacením, značeno tištěnou značkou LICHTE (Durynsko), kolem poloviny 

minulého století, kolem poloviny minulého století, na dezertním talířku drobný oklep při okraji 

výška šálku 5cm, průměr šálku 10cm, podšálku 15cm, dezertního talířku 18,7cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

     

116  Šálek s podšálkem a dezertním talířkem ............................................................................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený tmavě modrou glazurou a bohatým zlacením, značeno tištěnou značkou LICHTE (Durynsko), 

kolem poloviny minulého století, kolem poloviny minulého století 

výška šálku 5cm, průměr šálku 10cm, podšálku 14,5cm, dezertního talířku 18,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

117   Korbel s kovovým víčkem ........................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán šedě glazovaný po obvodu zdobený výrazným květinovým dekorem, značeno vtlačovanou značkou ROSENTHAL 

STUDIO - LINIE Germany, druhá polovina minulého století, výška 15cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
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118  Dţbán na nízké patce ..................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo šedě-modro-zeleno-hnědé, tělo zdobené plastickým diagonálním ţebrováním, druhá polovina minulého století, výška 27cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

119   Vázička v kombinaci šedé a růţové barvy ........................................................................................................................  700 Kč  
kamenina glazovaná, kolem roku 1915, sběratelská i muzeální poloţka, vlasová prasklina, výška 15 cm  

    

     

120  Vázička ...........................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika glazovaná, zdobeno plastickým motivem volavky mezi vodními rostlinami, značeno RS, vrcholné ARTDEKO, kolem 

roku 1920, sběratelská i muzeální poloţka, výška 13,5 cm  

    

    

 

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 121 - 140 

 

121   nesignováno    

"Portrét šlechtičny - královny s korunkou" ........................................................................................................  27 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, přelom 18. a 19. století, portrétovaná ţena musela být z okruhu krále, svědčí 

o tom koruna i bohaté zdobení diamanty, skvělá nabídka, 92 x 73 (110 x 90)  

 Slevněno z částky 120 000 Kč, původně měla být vyvolávací cena 80 000 Kč, nakonec majitel udělal vánoční nabídku  

    

    

122   Holub Vlastislav   (1925-) 

"Zátiší s chlebem a ovocem" ..........................................................................................................................................  1 000 Kč  
mistrovský olej na desce, signováno, datováno 1981, reprezentativní práce absolventa Akademie v Praze u Sychry a Minaříka 

60 x 90 (72 x 102)  
       

Holub Vlastislav  malíř, kreslíř, grafik, keramik, textilní výtvarník, narozen v Lichnově u Frenštátu pod Radhoštěm, 

studoval na AVU v Praze u V. Sychry a K. Mináře, věnuje se krajinomalbě, portrétní a komorní malbě (zátiší), vytváří 

sgrafita, mozaiky atd., řada výstav, zastoupen v GVO (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

123   Götzová Jana   (1936-) 

"Kytice jeřabin" ..................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na malířské tvrzené desce, signováno, nedatováno, 63 x 90 (100 x 72)  
       

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

malbou, nejčastěji tvoří zátiší (Slovník Chagall) 

    

    

124   neurčeno    

"Horská romantická krajina s vodním mlýnem" .................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole - nepřečteno, 19. století, kvalitní široký rám starozlaté barvy, 74 x 47 (92 x 65)  

    

    

125   Drha Josef   (1912-2009) 

"Beskydská krajina" .........................................................................................................................................................  1 400 Kč  
olej na plátně, signováno J.D. Gruber, jde o signaturu Drhy, kolem roku 1945, 48 x 68 (62 x 81)  
       

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

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

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

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

    

    

126   Horník Bohumír    

"Krojovaní před ţudrem" ...............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno vpravo dole, kolem roku 1940, 50 x 66 (63 x 80)  

    

    

127   Dobeš Ludva   (1914-) 

"Šohaj v kroji" a "Děvčica v kroji" ...........................................................................................................................  4 900 Kč  
dva oleje na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, velmi kvalitně zpracovaný folklórní námět,  

cena za oba kusy, kaţdý 64 x 50 (74 x 59)  
       

Dobeš Ludva  brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajin, folklóru, lidských 

figurek, také malíř skla a keramiky (Toman, Slovník Chagall) 
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128   Rosbroy Egon J.   (1905-1974) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, vzadu navíc razítko se jménem a údaji o adrese malíře, kolem roku 1940 

60 x 49 (70 x 60)  
       

Rosbroy Egon J.  jihoněmecký malíř, uváděn v souvislosti s III zlínským salonem 1938, jeho práce s alpskými motivy 

jsou nabízeny na evropském i americkém trhu 

    

    

129   Šrámek Josef   (1893-1971) 

"Země milovaná" ...................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská galerijní vosková tempera, signováno, kolem poloviny minulého století, luxusní rám francouzského typu, skvělá 

nabídka, ve výřezu 26 x 29 (46 x 49)  
       

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

průmyslové 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) 

    

    

130   Hartinger    

"Před bouří" a "Krajina se stromy"..........................................................................................................................  1 900 Kč  
dva mistrovské párové pastely, signováno, datováno 1931, kaţdý 22 x 35 (54 x 62)  

 Cena za oba kusy 

    

    

131   Maresca Mario   (1877-) 

"Dívka se zlatými náušnicemi" .....................................................................................................................................  2 700 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, 40 x 30 (48 x 38)  

    

    

132   Naske František   (1884-1959) 

"Krásná Růţena Nasková" ..........................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, krásná sběratelská práce v luxusním rámu, 56,5 x 45,5 (70 x 60)  
       

Naske František  malíř, grafik, narozen v Praze, soukromá studia u malířů Slabocha a Reisnera, potom na praţské 

akademii u Roubalíka a Schwaigera, obdrţel stipendium za portrét lidového satirika L. Šmída, díky němuţ absolvoval 

studijní cestu, v Londýně studoval portrét 18. století, vytvořil portréty uměleckých osobností, výstavy doma i v zahraničí 

(vynikající reference v Tomanovi, Slovník Chagall) 

    

    

133   Šolta Vladimír   (1924-1977) 

"Malá malířka" ....................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, kvaš, tempera, signováno, kolem roku 1950, skvělá komorní práce významného malíře 

a kreslíře, ţáka E. Filly, 28 x 21 (31 x 24)  
       

Šolta Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, scénograf,  narozen v Plzni, studia na VŠUP Praha u prof. E. Filly, podnikl řadu 

studijních cest, maloval cykly obrazů s tématikou války a bojů, řada výstav (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

134   Ţiţka Edmund   (1880-1968) 

"Letní pasení koz v podhradí" ......................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská galerijní komorní kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno, datováno 1950, krásná sběratelská práce 

17,5 x 28 (19,5 x 30,5)  
       

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) 

    

    

135   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Domů s vozíkem nasbíraného uhlí" .......................................................................................................................  47 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1936, jedna ze zásadních prací významného malíře, národního 

umělce, k obrazu je rám, který majitel slíbil případnému kupci dodat, pro svou velikost se spolu s obrazem nevešel majiteli do auta, 

K obrazu je restaurátorská zpráva, skvělá vánoční nabídka 

112 x 130  
       

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

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

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

umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů našeho regionu  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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136   Černý J.    

"Cesta do lesa v podzimních barvách" .....................................................................................................................  3 500 Kč  
kvalitní olej na malířské desce, signováno, nedatováno, první polovina minulého století, 50 x 70 (61 x 81)  

    

    

137   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Tři králové - Pastouškové" ......................................................................................................................................  150 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, datováno vzadu 1956, slavné téma moravského malíře, ve výřezu 30 x 41 (52 x 63)  

 Ceny autorových obrazů v posledních dvou letech zaznamenaly značné zvýšení, aţ přes půl milionu korun 
       

Schneiderka Alois  významný moravský malíř první poloviny 20. století, narozen v Křivé - okres Vsetín, ţák Hynaise 

a Obrovského, studia na vídeňské akademii u profesora Rumplera, po 1. světové válce u prof. Sochaczevského, dále 

v Paříţi u prof. Debaque, člen KVU Aleš, zastoupen v řadě galerií po celé Evropě (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

138   nesignováno    

"Cestou na půlnoční" ........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský pastel-kvaš, signum nenalezeno, romanticky navozená atmosféra vánoční noci, kvalitní široký stříbřený rám, vánoční 

nabídka, 42 x 58 (59 x 75)  

    

    

139   Jílek Jan   (1905-1982) 

"Květy třešně ve váze" .....................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signováno, datováno 1941, velmi zdobný široký stříbřený rám, 30 x 40 (45 x 55)  
       

Jílek Jan  malíř, pedagog, narozen v Batelově u Jihlavy, studia na ČVUT u Blaţíčka a na akademii ve speciálce u W. 

Nowaka, člen Spolku východočeských výtvarných umělců v Pardubicích, vystavoval s SVU Mánes, na Východočeských 

salonech a na Zlínském salonu (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

140   Schneiderka Alois   (1896-1958) 

"Koledníci - Vánoce na Valašsku" .........................................................................................................................  275 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, patrně kolem roku 1939, výjimečná velká reprezentativní práce 

významného malíře, malíř se narodil přímo na Štědrý den, 74 x 109 (93 x 127)  

 K obrazu je posudek PhDr. Marily Macharáčkové 

Podstatně menší olej tohoto autora byl prodán na aukci 7.11.2010 v Praze za 250 000 Kč  

    

    

     

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 141 - 160 

 

141  Váza .................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
sklo umělecky lisované - jade, zdobené postavami ţen, Čechy Jablonec nad Nisou, firma Kurt Schlevogt, třicátá léta minulého 

století, výška 24cm  

    

     

142  Váza ....................................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán zelenošedě glazovaný zdobený při okraji plastickým motivem větvičky s rozkvetlým květem, neznačeno, Čechy, druhá 

polovina minulého století, výška 23cm  

    

    

143   Váza ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený širokým zlatým pásem a zlatou linkou při okraji, značeno ROYAL DUX a vtlačovanými čísly, 

šedesátá léta minulého století, výška 23cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

144   Váza ...................................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, rozšiřující se směrem k hornímu okraji, zdobeno plastickým motivem stylizovaného listu, značeno 

ROYAL DUX a vtlačovanými čísly, druhá polovina minulého století, výška 19cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

     

145  Váza ve tvaru šroubovice ..........................................................................................................................................  450 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený svislým ţebrováním, značeno ROYAL DUX a vtlačovanými čísly, druhá polovina minulého 

století, výška 21,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
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146  Plastika "Sedící dívka" ..............................................................................................................................................  400 Kč  
keramika tmavě hnědě glazovaná, značeno KERAMO, made in Czechoslovakia, druhá polovina minulého století, výška 28cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

     

147  Barokní lovecký tesák ...........................................................................................................................................  79 000 Kč  
rukojeť zdobená řezbou ve slonové kosti s loveckými figurálními výjevy, kost je v montáţi z barokního ornamentálně rytého 

stříbra, pochva dřevěná  a potaţená hadí kůţí a stříbrem, čepel zdobená rytými symboly, 18. století, luxusní sběratelský kus, velmi 

dobrý stav, délka čepele 52,5cm, celková délka 72cm 

    

    

148   Königová, Elly Strobach   (1908-2002) 

Plastika "Dívka s chrtem" ...............................................................................................................................................  2 000 Kč  
porcelán glazovaný, bílá varianta, na podstavci vtlačovaně Königová, značeno ROYAL DUX, původní návrh z poloviny minulého 

století, výška 37cm, šířka 27cm  
       

Königová, Elly Strobach  návrhářka duchcovské porcelánky, absolventka Státní odborné keramické školy v Teplicích. 

V roce 1966 se vystěhovala do Německa. Ţila a zemřela v Geeretsriedu u Mnichova, její pozůstalost je uchována v tamním 

muzeu. Jméno STROBACH je spojované se stále ţádanými artdeko figurkami třicátých a čtyřicátých let. Nenahraditelná 

škoda českému porcelánu vznikla v padesátých letech, kdyţ velká část originálních forem tzv. kýčovitého porcelánu, 

včetně originálních forem dle návrhů Elly Strobach - Königové, byla zničena 

(http://www.duchcov.cz/noviny/200802/hist.htm) 

    

    

149  Korbel ................................................................................................................................................................................  800 Kč  
keramika hnědě glazovaná, zdobená po obvodu plastickým květinovým a figurálním motivem, první polovina minulého století, 

výška 17,5cm  

    

    

150  Váza .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán černý, ateliérová práce ROSENTHAL, neznačeno, špičkový design, návrh Wieblade ze druhé poloviny minulého století, 

luxusní sběratelská poloţka, velmi dobrý stav, výška 14cm, šířka 12,5cm, hloubka 6cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

    

151   Vázička .............................................................................................................................................................................  650 Kč  
porcelán bíle glazovaný zdobený barevnými  linkami a motivem barevných čtverců spojených řetězem, značeno ESCHENBACH 

PORZELLAN made in Germany - dekor 1645, konec minulého století, výška 12,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
    

     

152  Konvice ..............................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán modře glazovaný, značeno THOMAS ROSENTHAL GROUP Germany, druhá polovina minulého století, výška 16cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
    

    

153   Konvice ............................................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán zeleně glazovaný, značeno THOMAS ROSENTHAL GROUP Germany, druhá polovina minulého století, výška 17,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 
    

    

154   Nůţky porcovací ..........................................................................................................................................................  400 Kč  
samotné nůţky z oceli, rukojeť tvořena spárky, neznačeno, druhá polovina minulého století, délka 29cm  

 

    

155   Preissig Vojtěch   (1873-1944) 

"Slovácký trumpetista - Jízda králů" ........................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský barevný galerijní linoryt, signováno, datováno na průvodce 1929, adjustováno v paspartě, nerámováno, skvělý stav, 

skvělá nabídka, ve výřezu 13 x 12,5 (33 x 25,5)  

    

    

156   Franklin Benjamin - Preissig Vojtěch    

"The Way to Wealth" .......................................................................................................................................................  5 800 Kč  
bibliofilie, tištěno v Praze pro USA ve 390 výtiscích, z toho 360 pro prodej, náš má číslo 68, v tiráţi plný podpis Preissiga černým 

inkoustem, obsahuje skvělý barevný grafický list ve frontispisu od V. Preissiga, publikoval Random House INC. New York, vše 

na specielním ručním papíře, datováno 1928, 38 stran, velmi dobrý stav, mimořádná nabídka 

39,5 x 30  
       

Franklin Benjamin  (1706-1790) 

americký politik, diplomat a přírodovědec, přední činitel americké burţ. revoluce, iniciátor sloučení amerických kolonií 

(Malá čs. encyklopedie) 
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Preissig Vojtěch (1873-1944) 

vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříţi pro A. Muchu, velké zásluhy má na grafickém umění 

v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu, v řezbě do linolea byl povaţován 

v USA za zakladatele, vystavoval v Mánesu, široké zastoupení v Národní galerii Praha, ve Waldesově galerii, v galerii 

v New Yorku a dalších světových galeriích (Toman) 
    

    

157   Lang Andrew - Preissig Vojtěch    

"Aucassin and Nicolete" ..................................................................................................................................................  3 500 Kč  
bibliofilie v angličtině, tištěno v ČSR pro členy klubu v USA v 1500 výtiscích s barevnými grafikami V. Preissiga na ručním 

papíře, náš má číslo 468, v tiráţi podepsáno plným jménem Preissiga černým inkoustem, 86 stran, výborný stav, ochranné pouzdro, 

30,5 x 21  
    

    

158   Preissig Vojtěch    

"České kniţní umění - Les Arts du Livre en Tchecoslovaquie" .....................................................................  3 500 Kč  
publikace, vydal Spolek Typografia v Praze 1926 v češtině a francouzštině, luxusní kniha s přílohami, např. barevný linořez, 

barevný lept a barevná rytina V. Preissiga, dále řada grafik různých technik od různých autorů, velmi vzácná publikace, 104 stran, 

32 stran vevázaných příloh, velmi dobrý stav, koţený hřbet, 30,5 x 23,5  
    

    

159   Preissig Vojtěch    

"Zur Technik der Farbigen Radierung und des Farben Kupferstichs" ....................................................  4 500 Kč  
bibliofilie, vydal Karl W. Hiersemann, Leipzig 1909, unikátní bibliofilie s barevným celostránkovým leptem "Kvetoucí sad" 

Vojtěcha Preissiga, číslo výtisku 388, 138 stran, velmi dobrý stav, 20 x 14  
    

     

160  Unikátní model parní lokomotivy ...................................................................................................................  59 000 Kč  
ţelezo, jde o přesný model z roku 1936 včetně všech rozvodů, palubní desky, kol, pístů apod., model je funkční a od skutečného se 

liší pouze palivem, spaluje se v něm líh, natřeno na zelenou barvu, při funkci uveze na rovině metrákový náklad, rarita 

váha cca 30kg, délka 80cm, šířka 18cm  

 Skvělá nabídka 
       

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 161 - 180 

 

161   nesignováno    

"Zátiší s třešněmi" ..............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, první polovina minulého století, kvalitní široký rám, působivý celek, 21,5 x 28 (42 x 47)  

    

    

162   Uprka Joţa   (1861-1940) 

"Výstava Slovácka v Uherském Hradišti 1915 červenec - srpen" .............................................................  12 000 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1914, nádherný plakát, dole litografické razítko "Litografie Klabusaý 

Holešov"skvělá sběratelská příleţitost, velmi dobrý stav, 132 x 63  
       

Uprka Joţa  významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v Kněţdubě v rodině rolníka - malíře samouka, 

zemřel v blízké Hroznové Lhotě, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze 

u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání 

nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 ţil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíţ Ilavy, 

řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden 

z nejdraţších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

163   Pfeifer J. Fried    

"Vesnice v horách" .............................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na plátně, signováno, první polovina minulého století, velká reprezentativní práce na úrovni veduty, skvělá nabídka 

105 x 82,5 (113 x 93,5)  

    

    

164   Podešva František   (1893-1979) 

"Ţivot na Valašsku" ........................................................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, skvělá práce výrazné galerijní hodnoty, navíc svou velikostí 

vysoce reprezentativní, obraz této kvality je na trhu zcela ojedinělý, 92 x 76 (110 x 94,5)  
       

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

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

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

(široký text v Tomanovi, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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165   Soušek Václav   (1899-1982) 

"Honosná kytice pivoněk" ..............................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, velmi kvalitní práce ţáka Kalvody a Otakara Nejedlého 

na Akademii v Praze, výborný umělecký rám, 76 x 67,5 (99 x 90,5)  
       

Soušek Václav  malíř, narozen v Javoříčku u Klatov, studoval u A. Kalvody a v krajinářské škole O. Nejedlého na AVU 

v Praze, maloval obrazy krajin, zátiší a lovecké motivy (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

166   Kotvald Ferdinand   (1898-1980) 

"Kytice v bílém dţbánu"..................................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 55 x 41,5 (69,5 x 55,5)  
       

Kotvald Ferdinand  malíř, narozen ve Vyškově, zemřel v Praze, koncem dvacátých let se v Praze věnoval malířství, zpěvu 

a herectví, účinkoval v řadě oper, od roku 1930 se věnoval výhradně malířství, pracoval pod vlivem Gogha a Kokoschky, 

řada výstav u nás i v Evropě, zastoupen rovněţ v řadě galerií (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

167   Kaván František   (1866-1941) 

"Cesta českou krajinou" ...............................................................................................................................................  47 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, věnování se špatně čitelnou datací, kvalitní práce jednoho z hlavních 

představitelů Mařákovy školy, 41 x 53 (51 x 63)  
       

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

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

zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie (Toman) 

    

    

168   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Letní ráno" .......................................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1947, nádherná krajinářská práce, původní široký rám starozlaté 

barvy, skvělá nabídka, 33 x 50 (48,5 x 65,5)  
       

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 

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 malířů (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

169   Ullmann Josef   (1870-1922) 

"Předjaří u chalup" ......................................................................................................................................................  120 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1915, brilantní práce předního představitele Mařákovy 

školy, původní adjustace, zadní stěna překryta kvůli prachu novým papírem, původní zadní kryt zůstal pod ním, 50 x 65 (66 x 80,5)  
       

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

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

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

    

    

170   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Dřevěnice v beskydské krajině" ..............................................................................................................................  79 000 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, datováno 1937, galerijní práce jednoho z nejlepších moravských krajinářů, svou 

velikostí reprezentativní, 50 x 70 (62 x 81)  
       

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 malířů (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

171   Schadt Karel   (1888-1952) 

"Za humny" ........................................................................................................................................................................  15 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1930, kvalitní práce jednoho z představitelů Mařákovy školy, luxusní 

rám francouzského typu, 51 x 69 (65 x 85)  
       

Schadt Karel  malíř, narozen v Příbrami, studoval u profesora Kalvody, výstavy ve Vídni, Paříţi, v Praze Topičův salon, 

Rubešův salon, do roku 1943 uspořádal přes 30 výstav, zastoupen v Národní Galerii, významný český krajinář  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

172   Ehm Josef   (1909-1989) 

Fotografie "Prezident Edvard Beneš" .......................................................................................................................  1 500 Kč  
oficiální portrét prezidenta E. Beneše s bustou T.G. Masaryka s Benešovým autogramem, autor fotografie uveden vpravo dole, 
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třicátá léta minulého století, 48 x 38 (76 x 61)  
       

Ehm Josef  fotograf a pedagog, narozen v Habartově u Sokolova, fotografem se vyučil v Poděbradech, praxi vykonával 

v řadě ateliérů a ve Fotochemě v Hradci Králové, 1960-1967 působil jako pedagog na Grafické škole, 1965-1967 

na FAMU v Praze, od 1949 člen SVU Mánes, byl zakládajícím členem fotografické sekce SČSVU (Slovník Chagall) 

    

    

173   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Vesnice u řeky" ...............................................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1940, krásná práce vynikajícího českého krajináře, 

jehoţ práce dosahují aţ statisícových hodnot, luxusní rám francouzského typu, 35 x 50 (50 x 65)  
       

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

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

v české krajinářské malbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

174   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Prostřední Bečva - Kyvňačky" ................................................................................................................................  35 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1965, skvělá práce jednoho z nejlepších moravských krajinářů 

33,5 x 52 (51,5 x 70)  
       

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 malířů (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

175   Jansa Václav   (1859-1913) 

"Bechyně" ............................................................................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem VJ, nedatováno, druhá polovina 19. století, vzadu sběratelská 

poznámka z roku 1910: Kopie agvarelu Jansy "Bechyně" (I. olejomalba Jansy), podle této poznámky se jedná o originální práci 

Jansy,, 1. jeho olej, který maloval podle svého akvarelu, sběratelská poznámka je věrohodná, je učiněna ještě za ţivota malíře, 

skvělá nabídka 

40,5 x 50,5 (47,5 x 57)  
       

Jansa Václav  malíř, ţák praţské a vídeňské akademie, původně se věnoval figurální malbě, za kompozici "Mojţíš 

na hoře Sinai" získal Fügnerovu cenu, jeho vlastenectví ho však přivedlo k malbě české krajiny, v roce 1898 spolupracoval 

s Maroldem na panoramatu bitvy u Lipan, maloval i obrazy ze Středomoří, vynikající malíř, bohatě zastoupen v Národní 

galerii (Toman) 

    

    

176   neurčeno    

"Sedící ţenský akt s modrou draperií" .....................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, 46 x 38 (56 x 48,5)  

    

    

177   Wirth Edvard   (1870-1935) 

"Podobizna děvčátka" ......................................................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signováno, nedatováno, luxusní tmavý rám holandského typu, výborný celek, skvělá nabídka 

35 x 26,5 (53 x 44,5)  
       

Wirth Edvard  malíř, narozen v Chotěboři, zemřel v Brně, absolvent malířské akademie v Benátkách, byl jmenován 

profesorem na umělecké akademii v Káhiře, egyptská vláda ho pověřila výzdobou mnoha veřejných budov, v Egyptě ţil 

a tvořil 21 let, pak se vrátil do osvobozené vlasti a usadil se v Brně (Toman) 

    

    

178   Rolín Viktor   (1887-1942) 

"Krajina za bouře" .........................................................................................................................................................  11 500 Kč  
mistrovský olej na dřevěné překliţce, signováno, datováno 1940, vzadu záruční list a štítek s názvem a vročením, luxusní ručně 

řezaný zlacený rám, skvělá nabídka, 40 x 50 (50 x 60)  
       

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

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

    

    

179   Lauterbach Julius   (1873-1939) 

"Na vesnici" ........................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1920, kvalitní dobový rám, sběratelská poloţka 

36 x 48,5 (42 x 55)  
       

Lauterbach Julius  malíř a grafik, 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) 
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180   Koudelka Josef (Joţa)   (1877-1960) 

"Dívka v kroji" ..................................................................................................................................................................  13 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, datováno 1943, skvělá portrétní práce, velmi kvalitní rám francouzského typu 

48,5 x 38 (59 x 49)  
       

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

     

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 181 - 200 

 

181  Elisabeth Taylor ............................................................................................................................................................  600 Kč  
sbírková černobílá fotografie s podpisem slavné herečky, dobrý stav, 13 x 18  

 Pochází ze sbírky fotografií slavných osobností a jejich autogramů 
    

    

182   Jean Paul Belmondo ...................................................................................................................................................  600 Kč  
sbírková černobílá fotografie s podpisem slavného herce, velmi dobrý stav, 9 x 14  

 Pochází ze sbírky fotografií slavných osobností a jejich autogramů 
    

     

183  Gregory Peck ..................................................................................................................................................................  600 Kč  
sbírková černobílá fotografie s podpisem slavného herce, velmi dobrý stav, 17,5 x 13  

 Pochází ze sbírky fotografií slavných osobností a jejich autogramů 
    

     

184  Bona Ventura .................................................................................................................................................................  600 Kč  
sbírková černobílá fotografie s podpisem slavného herce, dobrý stav, 15 x 10,5  

 Pochází ze sbírky fotografií slavných osobností a jejich autogramů 
    

   

185  Herbert von Karajan ..................................................................................................................................................  600 Kč  
sbírková černobílá fotografie s podpisem světově proslulého dirigenta, velmi dobrý stav, 10,5 x 14,5  

 Pochází ze sbírky fotografií slavných osobností a jejich autogramů 
    

      

186  Agatha Christie..............................................................................................................................................................  900 Kč  
sbírkový autogram na kartičce, velmi dobrý stav, 7,5 x 12,5  

 Pochází ze sbírky fotografií slavných osobností a jejich autogramů 
    

     

187  Alfred Hitchcock ...........................................................................................................................................................  600 Kč  
velká černobílá sbírková fotografie s podpisem světově proslulého reţiséra, na několika místech poškozeno, 35 x 25  

 Pochází ze sbírky fotografií slavných osobností a jejich autogramů 
    

     

188  Dţbán ..............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo čiré broušené do řady vertikálních faset, MOSER, kolem roku 1935, velmi dobrý stav, výška 26cm  

    

     

189  Váza na nízké patce .....................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré s jantarovou lazurou, bohatě broušené a řezané květinovým dekorem, luxusní provedení, kolem roku 1940, velmi dobrý 

stav, výška 26cm  

    

     

190  Souprava kávová šesti osobní ..............................................................................................................................  1 800 Kč  
porcelán bílý, zdobený zeleno-ţlutým dekorem s motivem růţí, úchopy na víčkách konvice a cukřenky tvořeny květem ţluté, resp. 

červené růţe, značeno HEREND HUNGARIA 1945, velmi dobrý stav, reprezentativní dárek, v sestavě: 

konvice s víčkem, cukřenka s víčkem, šest šálků s podšálky 

výška konvice s víčkem 21cm, průměr podšálku 11cm  

    

    

191   Dámská pudřenka se zrcátkem .............................................................................................................................  400 Kč  
kovová konstrukce potaţená krokodýlí kůţí, luxusní výrobek kolem roku 1935, velmi dobrý stav, průměr 7cm  
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192   Vázička .............................................................................................................................................................................  200 Kč  
porcelán bílý zdobený čínským drakem v barvě hnědé a zlaté, značeno W. Germany, kolem roku 1950, výška 14cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 

    

    

193   Miniaturní busta "Mladá dívka" .........................................................................................................................  500 Kč  
alabastr, značeno vespod ochrannou kovovou známkou ORIGINAL HOFKUNSTANSTALT KOCHENDÖRFER MEDAILLE 

F.KUNST. MÜNCHEN 1891, dobrý stav, výška 8cm  

 Párová k následující položce č. 194 

    

     

194  Miniaturní busta "Mladý muţ" .............................................................................................................................  500 Kč  
alabastr, značeno vespod ochrannou kovovou známkou ORIGINAL HOFKUNSTANSTALT KOCHENDÖRFER MEDAILLE 

F.KUNST. MÜNCHEN 1891, dobrý stav, výška 8cm  

 Párová k předcházející položce č. 193 

    

    

195   Plastika "Zamyšlený Pierot"...............................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný, značeno zeleně pod polevou JGC s korunkou, Německo, kolem roku 1935, výborný stav 

výška 16cm, elipsovitá základna 13,5 x 10  

    

    

196   Miska servírovací velká na čtyřech stylizovaných noţkách .................................................................  3 500 Kč  
stříbro zdobené tvarováním a plastickým dekorem, značeno československou puncovní značkou slovenského trojvrší 

s dvojramenným kříţem, platnost v letech 1929-1941, dále značeno mistrovskou značkou FB - František Bibus, velmi dobrý stav, 

skvělá vánoční nabídka, ryzost stříbra 800, hmotnost 344,00g, výška 8cm, průměr 21cm 

 Stejný tvar i dekor u následujících položek č. 197 a 198 

    

    

197  Miska servírovací střední na čtyřech stylizovaných noţkách ...............................................................  1 600 Kč  
stříbro zdobené tvarováním a plastickým dekorem, značeno puncovní úřad Vídeň před rokem 1921, dále značeno mistrovskou 

značkou FB - František Bibus, první polovina minulého století, velmi dobrý stav, skvělá vánoční nabídka 

ryzost stříbra 800, hmotnost 161,62g, výška 6,5cm, průměr 16cm  

 Stejný tvar i dekor u předcházející položky č. 196 a následující položky č. 198  

    

    

198   Miska servírovací střední na čtyřech stylizovaných noţkách ..............................................................  1 700 Kč  
stříbro zdobené tvarováním a plastickým dekorem, značeno puncovní úřad Vídeň před rokem 1921, dále značeno mistrovskou 

značkou FB - František Bibus, první polovina minulého století, velmi dobrý stav, skvělá vánoční nabídka, ryzost stříbra 800, 

hmotnost 165,25g, výška 6,5cm, průměr 16cm  

 Stejný tvar i dekor u předcházejících položek č. 196 a 197 

    

     

199  Miska servírovací malá na nízké patce ............................................................................................................  1 200 Kč  
stříbro značeno puncovní úřad Vídeň před rokem 1921, dále značeno mistrovskou značkou FB - František Bibus, první polovina 

minulého století, velmi dobrý stav, skvělá vánoční nabídka, ryzost stříbra 800, hmotnost 104,52g, výška 6cm, průměr 12,5cm  

    

    

200  Lampa stolní ................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
keramika bíle lakovaná, tělo lampy představuje "Léda s labutí u sloupu," sloup nese objímku na skleněnou kouli, patrně Bechyně, 

kolem roku 1925, sběratelský i funkční kus, je nutno zrevidovat elektroinstalaci, výška 70cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 201 - 220 

 

201   Blaţková    

"Dřevěnice v horách" ........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, vzadu číslo a razítko sbírky, luxusní umělecký rám, kvalitní komorní 

celek, 22 x 30 (35 x 44)  

    

    

202   Harlas Ondřej   (1884-1933) 

"Za humny" ...........................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
olej na kartonu, signováno, počátek minulého století, 31 x 21 (41 x 31,5)  
       

Harlas Ondřej  malíř a ilustrátor, narozen v Praze, ţák praţské akademie u profesora Bukovace a Ottenfelda, dodával 

ilustrace do řady časopisů, byl převáţně krajinářem (Toman) 
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203   Příhoda Václav   (1888-1941) 

"Z Káhiry" .............................................................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1920, původní adjustace, kvalitní sběratelská poloţka 

26 x 22 (34 x 29,5)  

 Párová k následující položce č. 204 
       

Příhoda Václav  praţský malíř krajin a figuralista, ţák praţské akademie u profesora Bukovace a Hynaise, ţil a tvořil také 

v Egyptě a na Podkarpatské Rusi, výstavy v Praze, Ostravě, Pardubicích, v roce1925 výstava v Rahovo na Podkarpatské 

Rusi, zastoupen ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

204   Příhoda Václav   (1888-1941) 

"Na ulici v Palestině" ........................................................................................................................................................  6 700 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1920, původní adjustace, kvalitní sběratelská poloţka 

26 x 23 (33,5 x 30,5)  

 Párová k předcházející položce č. 203 

    

    

205   neurčeno    

"Flašinetář" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, konec 19. století, 34 x 26,5 (42,5 x 34,5)  

    

    

206   Pavlík    

"Tetřevi na pasece" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
kresba barevnými křídami, signováno, druhá polovina minulého století, vzadu věnování: Na rozloučenou věnuje mladý kolektiv 

rostlinné výroby - Blaţovice dne 29. srpna 1972, 30,5 x 34,5 (48 x 52)  

    

    

207   Kalvoda Alois   (1875-1934) 

"Chalupa v letní krajině" .............................................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1925, práce dalšího z představitelů Mařákovy školy, původní široký 

rám starozlaté barvy, 25 x 32 (40 x 48)  
       

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) 

    

    

208   nesignováno    

"Portrét plukovníka Christiana von Marschall Churhess, velitele praporu".........................................  2 500 Kč  
olej na plátně, vzadu uvedeny špatně čitelné informace o portrétovaném důstojníkovi, konec 19. století, 40 x 33 (48 x 41,5)  

    

    

209   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Plachetnice v exotické krajině" ...............................................................................................................................  59 000 Kč  
kombinovaná technika - kvaš, pastel, signováno monogramem J.Z, datováno 1962, luxusní rám v dřevěné zlacené konstrukci, 

barevná ruční malba rostlinných motivů pod sklem, podle majitele je rám zhotoven podle návrhu a motivů Jana Zrzavého, luxusní 

celek,, vzadu věnování : panu Vávrovi 24.4.63, podepsáno Janem Zrzavým 

11 x 16 (25 x 30)  
       

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

210   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Tři lodičky na molu" ....................................................................................................................................................  22 000 Kč  
kombinovaná technika - uhel, pastel, kvaš, signováno monogramem J.Z, datováno 1964, luxusní umělecký rám, výborný komorní 

celek, ve výřezu 11 x 23 (32,5 x 44)  

    

    

211   Kotrba Marius   (1959-2011) 

"Oslík v krajině" .................................................................................................................................................................  5 000 Kč  
kresba uhlem, signováno monogramem MK, datováno 2009, volný list, 50 x 70  
       

Kotrba Marius  sochař, narozen v Čeladné, studoval u profesorů M. Axmana a S. Hanzíka na AVU v Praze, vede Ateliér 

sochařství Katedry výtvarné tvorby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, od počátku devadesátých let pravidelně 

vystavuje (Slovník Chagall) 
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212   Hollar Václav   (1607-1677) 

Konvolut šesti mědirytin dle předlohy Franze Cleyna (1582-1658)  

k básním Publia Vergilia Maro ..................................................................................................................................  40 000 Kč  
na ručním papíře, čtyři z nich značeny v desce W. Hollar fecit, dvě také v desce datovány 1653, "Vesnická řemesla" ze souboru 

The Works of Virgil London 1654/16.., ostatní ze souboru The Works of Virgil - John Ogilby - London 1654 

 

V nabídce: 

Turnus a král Latinus,  25x19, 

Aristaeus a Proteus, 29x20, 

Turnus a Aeneas při souboji, 32,5x21,5, 

Aeneas a královna Dido, 30x20, 

Král Latinus přijímá Aeneovy vyslance, 30x20, 

Vesnická řemesla, 29x20, značená a datovaná  

 

Reprezentativní ukázka grafické tvorby jednoho z nejlepších, ale i nejplodnějších umělců své doby, který vytvořil okolo 400 kreseb 

a 300 leptů 

 
       

Hollar Václav  kreslíř a mědirytec i malíř miniatur, narozen v Praze, zemřel v Londýně (široký text ve slovníku Toman) 
 

John Ogilby (1600-1676) skotský překladatel, impresário, kartograf 
 

Publius Vergilius Maro - krátce také Virgil (ţil v letech 70-19 před našim letopočtem) jeden z největších římských 

básníků, uznávaný ve své době i ve středověku 

    

    

213   Štěpánek Vladimír   (1906-) 

"Krojovaní na návsi" ........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
velký akvarel a kvaš, signováno, kolem roku 1940, 56,5 x 41,5 (92 x 77,5)  
       

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

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

    

    

214   Zlesáková Markéta   (1976-) 

"Imprese I" .........................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
velký reprezentativní olej na plátně, signováno vzadu, datováno 2010, velká mimořádná práce galerijní hodnoty umělkyně s velkou 

perspektivou v nejlepším tvůrčím období, mimořádná nabídka, 98,5 x 130 (102,5 x 134)  

 Přiložen k nahlédnutí katalog prací této umělkyně 
       

Zlesáková Markéta  malířka, grafička, textilní designérka, narozena v Praze, 2000-2001 Vysoká umělecko průmyslová 

škola v Praze, 2001-2005 Akademie výtvarných umění vPraze, 2005 Grays School of Art  Aberden Skotsko, víc neţ 

25 výstav, ve Vídni 1998, zastoupena ve sbírkách Národní galerie Praha, na ministerstvu zahraničních věcí v Praze atd.  

    

    

215   Holíček K.    

"Beskydská krajina" .........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
velký olej na lepence, signováno, kolem roku 1960, 67,5 x 99,5 (74 x 106)  

    

    

216   Grim Hubert   (1917-) 

"Vesnice v zimě" ..................................................................................................................................................................  2 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1960, 40 x 103,5 (50,5 x 114,5)  
       

Grim Hubert  malíř, varhaník, pedagog, narozen v Brance u Opavy, studoval na Učitelském ústavě v Opavě, člen 

výtvarné skupiny X, působil na Opavsku, zaměřoval se na regionální krajinomalbu (Slovník Chagall, Katalog Vědecké 

knihovny v Olomouci) 

    

    

217   Truhlář Bedřich   (1912-) 

"Pozdní léto" .........................................................................................................................................................................  4 200 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1945, práce malíře, který vystudoval Akademii des Beaux-Arts v Paříţi, tvořil 

ve Vítkovicích - Moravské Ostravě, široký původní rám, reprezentativní celek, 61,5 x 79,5 (80,5 x 98,5)  
       

Truhlář Bedřich  malíř, narozen v Lanškrouně, studoval na malířské akademii Les Beaux - Arts v Paříţi, působil 

v Ostravě - Vítkovicích (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

218   Kudělka Bohuš    

"Potok v podzimním lese" ...............................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký olej na plátně, signováno, datováno 1934, 70 x 100,5 (84 x 114,5)  
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219   Grim Hubert   (1917-) 

"Vendelín" ..............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno spolu s názvem vzadu 1978, 19 x 96 (25,5 x 103,5)  

 Vendelín ze Štáblova nebo z Radkova, Opavsko? 

    

    

220   neurčeno    

"Labutě v lesním jezírku v noci" .................................................................................................................................  2 100 Kč  
olej na sololitu, signováno, kolem roku 1935, zvláštním způsobem malované nokturno, 48 x 75 (62,5 x 89)  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 221 - 240 

 

221   Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"Podzim na Valašsku" ......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, datováno vzadu 1999, kvalitní práce významného malíře regionu Severní Morava, 

50,5 x 71 (65 x 85)  
       

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

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

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

222   Drha Josef   (1912-2009) 

"Dřevěnice s kvetoucím stromem" ..............................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1946, práce významného ostravského malíře z období, ve kterém se signoval jako J.D. 

Gruber, pohodová práce, 47,5 x 67 (63 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 umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, 

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

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

    

    

223   Závodný    

"Štramberk - Moravský Betlém" ................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, luxusní rám francouzského typu, krásný vánoční dárek 

33,5 x 47,5 (48,5 x 60)  

    

    

224   Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Zátiší s motýly a baţantem" .........................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, skvělá práce jednoho z nejlepších malířů tehdejší doby 

v naší republice, vzadu štítek s názvem, 55 x 55 (64 x 66)  
       

Tkaczyk Bedřich Augustin  malíř, grafik, narozen v Brzezince v Polsku, zemřel v Ostravě, studoval na UPŠ v Praze 

a na Kunstgewerbe ve Vídni, 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 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

225   Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Zima na Valašsku" ...........................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, nedatováno, nádherně zachycená zimní atmosféra, práce, která jen potvrzuje, ţe se 

jedná o výjimečného malíře, vzadu štítek Díla, 50 x 70 (62,5 x 82,5)  

    

    

226   Tkaczyk Bedřich Augustin"   (1910-1979) 

"Břízy v zimě" ......................................................................................................................................................................  4 200 Kč  
mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, do třetice všeho dobrého opět výborná práce vynikajícího malíře, vzadu štítek Díla 

a evidence Vítkovických staveb, 49 x 84 (61,5 x 96)  

    

    

227   Fusek Otto   (1909-1987) 

"Třinecké ţelezárny" .........................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská kresba tuší a akvarelem, signováno, datováno 1983, ve výřezu 32 x 27,5 (47,5 x 41,5)  
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Fusek Otto  textilní výtvarník, narozen v Ostravě-Hrušově, zemřel ve Frýdku-Místku, v roce 1970 se vrátil do rodného 

kraje, kdyţ se po dlouhé tvorbě v textilním průmyslu mohl věnovat výtvarné tvorbě, působil jako malíř a grafik, věnoval se 

i tématice průmyslových měst (Třinec, Ostrava) (Slovník Chagall) 

    

    

228   Stejskal Ladislav   (1910-1983) 

"Z Dalmácie"............................................................................................................................................................................  500 Kč  
barevná litografie, signováno, datováno 1967, číslováno 34/80, vzadu štítek Díla, dobová adjustace 

ve výřezu 33,5 x 47,5 (44,5 x 57,5)  
       

Stejskal Ladislav  malíř, narodil se v Nymburku,  studium na ČVUT Praha u Blaţíčka   a na UMPRUM Praha u Špillara 

a Hofbauera, člen SVU Mánes, zastoupen v Českém muzeu výtvarných umění, Praha (Lexicon of the CVA) 

    

    

229   Švarc Václav   (1886-1956) 

"Honosná kytice ve váze" ................................................................................................................................................  3 600 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, datováno 1926, skvělá práce ţáka Hynaise a paříţského stipendisty, luxusní původní široký 

rám, naprosto ojedinělá nabídka, 52 x 68 (64,5 x 79)  
       

Švarc Václav  malíř, narodil se v Koţlanech u Plzně, studia na praţské akademii u Vojtěcha Hynaise, dále Hlávkovo 

stipendium v Paříţi, jiţ v roce 1912 vystavoval na Umělecké výstavě s  JUV, Mánes v praţském Obecním domě vedle 

Frant. Ţeníška, Alfonse Muchy, Aleše Mikoláše, Myslbeka, Štursy, Nechleby, Nejedlého, Radimského, Havelky, 

Bubeníčků, Jaroňka a dlouhé řady dalších vynikajících výtvarníků, zastoupen v Národní galerii, významný český malíř 

počátku 20. století (širší text v Tomanovi, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

230   Hladík František   (1887-1944) 

"Ţně - sekání kosou" ..........................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský pastel a kvaš, signováno, kolem roku 1920, mistrovská práce pastelem ţáka Hynaise, 61 x 67 (71 x 77)  
       

Hladík František  malíř, narozen na Vinohradech, ţák Hynaise na praţské akademii, řada jeho prací byla reprodukována 

v Díle, Zlaté Praze atd. (Toman) 

    

    

231   Šimanovský (?)    

"Lesní potok v zimě" .........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej-tempera, signováno, první polovina minulého století, bravurní zachycení zimní atmosféry, krásný vánoční dárek, 

35,5 x 49,5 (43,5 x 58,5)  
       

    

    

232   Toman Karel   (1888-) 

"Hrad Veveří" ......................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš,akvarel, kvaš, signováno, datováno 1940, krásný sbírkový kus, 36 x 51 (57 x 74,5)  
       

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

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

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

    

    

233   Toman Karel   (1888-) 

"Svatý Hostýn od Chomýţe" .........................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský akvarel, tuš a kvaš, signováno, datováno 1940, sbírkový kus, 34,5 x 49,5 (57 x 75)  

    

    

234   Terš Vladimír   (1920-) 

"Zátiší s květinami a kočičkami" .................................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská olej-tempera na malířské desce s povrchem plátna, signováno, datováno 1979, vzadu štítek Díla, práce známého malíře 

a vynikajícího restaurátora, 38 x 48,5 (51 x 61,5)  
       

Terš Vladimír  malíř, restaurátor, narozen v Tuřanech u Brna, studoval restaurátorství u profesora B. Slánského  a malbu 

u profesora J. Obrovského a V. Sychry na AVU v Praze, stipendijně pobýval v Paříţi (Slovník Chagall) 

    

    

235   Ţiţka Edmund   (1880-1968) 

"Zákoutí zahrady v květech" .........................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej a tempera, signováno a datováno 1920 vlevo dole, luxusní rám, celek přímo vyzývá k darování 

46,5 x 34 (60 x 47,5)  
       

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) 
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236   neurčeno    

"Sedící poloakt mladé ţeny" ..........................................................................................................................................  1 500 Kč  
bravurní kresba tuţkou, signováno, nedatováno, 43 x 32,5 (65,5 x 55)  

    

    

237   neurčeno    

"Přístavní dělník, v pozadí hansovní domy" .............................................................................................................  900 Kč  
velký mistrovský galerijní linoryt, signováno tuţkou plným jménem a monogramem RW v desce, kolem roku 1920, v kaţdém 

případě jde o skvělou grafiku, 66,5 x 48,5 (71,5 x 53,5)  

    

    

238   Musil Leopold   (1920-1997) 

"Zátiší se sklenicí a pomeranči" ...................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, vzadu autorský štítek s cenou, 54 x 39,5 (68,5 x 53,5)  
       

Musil Leopold  malíř, studia na akademii v Praze u Loukoty, Nechleby, Obrovského, Štursy a Krattnera, dále studia 

a práce v Paříţi, výstavy po celém světě, jeden z mála českých moderních malířů 20. století, jehoţ význam přerostl naše 

hranice, mimořádný zjev našeho malířství, široké zastoupení v řadě galerií po světě (Slovník Chagall) 

    

    

239   Kokoschka Oskar   (1886-1980) 

"Datel" ..................................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský barevný grafický list, signováno razítkem, datováno 1972, tedy ještě za ţivota Kokoschky, umělecká adjustace, skvělá 

vánoční nabídka, 65 x 48 (72 x 54)  

 Pochází z významné sbírky z USA 
       

Kokoschka Oskar  malíř, grafik a spisovatel, narozen v Pöchlau u Vídně, od roku 1934 ţil v Praze, ţák umělecko 

průmyslové školy ve Vídni, zakladatel expresionismu, jeho hlavní tvorbou byly podobizny a krajiny, v Praze portrétoval 

prezidenta Masaryka, dva roky byl profesorem na akademii umění v Dráţďanech, souborné výstavy v Londýně, Paříţi, 

Benátkách, Římě aj. (Toman) 

    

    

240   Preissig Vojtěch   (1873-1944) 

"Czechoslovaks! Join! Join - our Free Colors" ..................................................................................................  26 000 Kč  
mistrovský barevný grafický plakát tištěný v School of Printing and Graphic Arts of Wentworth Institute, Boston, Mass. USA 

pro Československou náborovou vojenskou kancelář, velmi dobrý stav, vzácný sběratelský plakát, 90,5 x 63 (97,5 x 70)  
       

Preissig Vojtěch  vynikající český malíř a grafik světového jména, pracoval v Paříţi pro A. Muchu, velké zásluhy má 

na grafickém umění v USA, kde dlouho působil, řídil grafické oddělení na Wentworth Institute v Bostonu, v řezbě 

do linolea byl povaţován v USA za zakladatele, vystavoval v Mánesu, široké zastoupení v Národní galerii Praha, 

ve Waldesově galerii, v galerii v New Yorku a dalších světových galeriích (Toman) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 241 - 260 

 

241   Preissig Vojtěch   (1873-1944) 

"The Went - Worth im - Print" ....................................................................................................................................  2 700 Kč  
čtvrtletník studentů School of Graphic Arts at Wentworth Institute, Boston, Mass. USA, prosinec 1923 se čtyřmi celostránkovými 

barevnými grafikami, z toho dvě Vojtěcha Preissiga, 28stran, editor Leon Fried, asistenti Edward B. Cundall, Raynond Fitzgerald, 

24 x 16  

    

    

242  Luxusní závěsné zrcadlo ......................................................................................................................................  18 000 Kč  
dřevěný oválný zlacený rám s bohatou reliéfní výzdobou, kvalitní elipsovité zrcadlo broušené do fazety široké 2,5cm, druhá 

polovina 19. století, vysoce reprezentativní, skvělá vánoční nabídka, 123 x 80  

    

     

243  Toaletní stoleček - komodka .................................................................................................................................  9 500 Kč  
na vysokých stylizovaných nohách, výklopná deska zdobená květinovou intarzií, spodní část doplněná linkovou intarzií, na spodní 

části výklopné desky je zrcadlo, nové zlacené kování ve stylu rokoka, 19. století, dobrý stav, solitérní kus, výška 76cm, šířka 51cm, 

hloubka 35cm  

 Funkční jako toaletní stolek 

    

     

244  Socha "Afrodité" ....................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mramor bílý umístěný na trojdílném nosném sloupu z leštěné ţuly, minulé století, vysoce reprezentativní, drobné oklepy na nosném 

sloupu, drobné praskliny na mramoru jsou přirozené a neubírají nic na celkovém uměleckém vyznění, skvělá vánoční nabídka , 

výška sochy 80cm, celková výška 180cm  

    

     OBSAH 



 
KATALOG 106. AUKCE – OSTRAVA – 18. 12. 2011 

 

 

_ 40 _    

 

245  Cukřenka stolní ..........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
stříbro lze pouţívat i jako solničku, datováno 1845, luxusní sběratelský i funkční kus, muzeální poloţka 

ryzost stříbra 13 lotů tj. 812,5, hmotnost 138,94g, výška 15cm  

    

    

246  Slánka I .............................................................................................................................................................................  350 Kč  
stříbro se skleněnou vloţkou, značeno puncovní značkou pro dovozové zboţí platnou od 1941 

ryzost stříbra 800, hmotnost 31,78g netto, průměr 5,5cm  

 Párová k následující položce č. 247 

    

     

247  Slánka II............................................................................................................................................................................  350 Kč  
stříbro se skleněnou vloţkou, značeno puncovní značkou pro dovozové zboţí platnou od 1941, lze pouţít i na pepř 

ryzost stříbra 800, hmotnost 29,24g netto, průměr 5,5cm  

 Párová k předcházející položce č. 246 

    

    

248   Pohárek na vodku .......................................................................................................................................................  300 Kč  
stříbro zdobené rytím, značeno puncovní značkou DIANA, přelom 19. a 20. století, ryzost stříbra 800, hmotnost 10,37g 

výška 4cm, průměr 3,5cm  

    

     

249  Lopatka na servírování zákusků ........................................................................................................................  1 200 Kč  
stříbro značené československou puncovní značkou slovenského trojvrší s dvojramenným kříţem, platnost v letech 1929-1941, 

vzhledem k váze skvělá nabídka, ryzost stříbra 800, hmotnost 117,03g, délka 26cm  

    

     

250  Náprstek na šití jehlou ...............................................................................................................................................  150 Kč  
stříbro, na vrcholu skleněná imitace fialového ametystu, přepuncováno puncovní značkou pro dovozové zboţí platnou od roku 

1921, ryzost stříbra 800, hmotnost 4,21g btto  

    

     

251  Sada lţiček mocca .........................................................................................................................................................  700 Kč  
stříbro zlacené, značeno československou puncovní značkou - slovenské trojvrší s dvojramenným kříţem, platnost značky v letech 

1929 - 1941, šest kusů, ryzost stříbra 800, hmotnost 77,99g, délka 10,5cm  

    

     

252  Sada lţiček zmrzlinových .......................................................................................................................................  1 100 Kč  
stříbro zlacené, značeno československou puncovní značkou slovenského trojvrší s dvojramenným kříţem, platnost v letech 1929-

1941, šest kusů, ryzost stříbra 800, hmotnost 121,89g, délka 12,5cm  

    

    

253  Sada lţiček na čokoládu nebo zmrzlinu ...........................................................................................................  1 400 Kč  
stříbro zlacené, značeno československou puncovní značkou slovenského trojvrší s dvojramenným kříţem, platnost v letech 1929-

1941, ryzost stříbra 800, hmotnost 155,39g, délka 13,5cm  

    

     

254  Sada dezertních vidliček a noţů ..........................................................................................................................  2 000 Kč  
stříbro, značeno československou puncovní značkou slovenského trojvrší s dvojramenným kříţem, platnost v letech 1929-1941, 

ostří noţů nerez SOLINGEN, šest kusů, ryzost stříbra 800, hmotnost vidliček 155,89g netto, noţů 231,40g btto, délka 17cm  

    

     

255  Nůţ na dopisy na psací stůl ......................................................................................................................................  300 Kč  
rukojeť stříbro, značeno československou puncovní značkou slovenského trojvrší s dvojramenným kříţem, platnost v letech 1929-

1941, ryzost stříbra 800, hmotnost 23,07g btto, délka 17cm  

    

    

256  Kleště na servírování zákusků ................................................................................................................................  850 Kč  
stříbro značeno československou puncovní značkou platnou od roku 1929, ryzost stříbra 800, hmotnost 82,39g btto, délka 21cm  

    

     

257  Kleště na cukr ................................................................................................................................................................  300 Kč  
stříbro značeno československou puncovní značkou platnou od roku 1929, ryzost stříbra 800, hmotnost 28,79g btto, délka 12cm  
    

     

258  Sada dezertních vidliček .........................................................................................................................................  1 300 Kč  
stříbro značeno československou puncovní značkou platnou od roku 1929, pět kusů, ryzost stříbra 800, hmotnost 148,63g 

délka 15,5cm  
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259   Sada čajových lţiček ...............................................................................................................................................  1 100 Kč  
stříbro značeno puncovní značkou ţena v čepci platnou od roku 1921, šest kusů, ryzost stříbra 800, hmotnost 122,37g 

délka 14,5cm  

    

     

260  Plastika závěsná v rámu "Ţenský akt zezadu" ............................................................................................  1 200 Kč  
originální keramika glazovaná umístěná v závěsné konstrukci z nerezové oceli, signum nenalezeno, velmi zajímavý umělecký 

artefakt, druhá polovina minulého století, 70 x 42  

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 261 - 280 

 

261   Karafa se zabrušovanou zátkou ...........................................................................................................................  400 Kč  
sklo bezbarvé čiré, broušené fazety, patrně MOSER, na karafě je závěsná ozdobná kovová cedulka s nápisem RUM, Čechy, kolem 

poloviny minulého století, výška 31,5cm  
    

    

262   Karafa se zabrušovanou zátkou ...........................................................................................................................  450 Kč  
sklo bezbarvé čiré, broušené do devíti vertikálních fazet po celé výšce karafy, neznačeno, patrně MOSER, na karafě je závěsná 

ozdobná kovová cedulka s nápisem BRANDY, Čechy, kolem poloviny minulého století, výška 27cm  
    

    

263   Luxusní svícen tříplamenný ....................................................................................................................................  800 Kč  
kombinace stříbřené mosazi a mědi, sundáním tříplamenného nástavce lze získat svícen jednoplamenný, 19. století, výška 36,5cm  
    

     

264  Korbel pro pět osob ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý ručně malovaný bohatým barevným květinovým dekorem a zlacením, kolem roku 1890-1910, kaţdá osoba má 

na horním okraji svůj sací otvor, výborný stav, sběratelská rarita, výška 15cm, spodní průměr 10cm  
    

     

265  Honosný rám na zrcadlo nebo obraz .............................................................................................................  25 000 Kč  
luxusní řezba ve dřevě tzv. florentinská, zlaceno, přelom 18. a 19. století, kolem roku 1800, vysoce reprezentativní, velmi dobrý 

stav, skvělá vánoční nabídka, 134 x 110, šířka rámu na kaţdé straně 20cm, čistý otvor uprostřed rámu 97,5 x 71  
    

     

266  Pohárek na nízké patce ...........................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo alabastrové modré, ručně malovaný ornament černým emailem a zlatem, Čechy, kolem roku 1850, velmi dobrý stav, sbírkový 

i muzeální kus, výška 11cm, průměr 7cm  

    

     

267  Svícen velký jednoplamenný ...................................................................................................................................  500 Kč  
mosaz ozdobně tvarovaná, na velkou i těţkou svíci, kolem roku 1890, výška 42,5cm  

 Párová k následující položce č. 268 

    

     

268  Svícen velký jednoplamenný ...................................................................................................................................  500 Kč  
mosaz ozdobně tvarovaná, na velkou i těţkou svíci, kolem roku 1890, výška 42,5cm  

 Párová k předcházející položce č. 267 

 

    

269   Uprka František   (1868-1929) 

Plaketa reliéfní nástěnná "Neščasná vojna" ...........................................................................................................  1 800 Kč  
bronz, signováno, nedatováno, 57 x 15,5  
       

Uprka František  sochař, mladší bratr Joţi Uprky (v Tomanovi 2 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

270   Rous František   (1872-1936) 

Plaketa reliéfní nástěnná "Vodník" ............................................................................................................................  1 800 Kč  
litina, signováno, děláno na námět Erbenovy Kytice, 58,5 x 16  
       

Rous František  sochař,  narozen v Ţamberku, pochází ze staré umělecké rodiny řezbářské, podnikl řadu studijních cest 

po Evropě, hlavně ve Vídni, kde byl ţákem profesora Hellmera a Tilgnera (Toman) 

    

    

271   Album na fotografie ...................................................................................................................................................  800 Kč  
dvacet stran s ochranným papírem, koţený hřbet, desky dřevěné, intarzované motivem pasáka ovcí, nepouţívané, Čechy, kolem 

roku 1920, 23 x 24  
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272   Model hradu ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika malovaná, originální práce kolem roku 1880-1910, sbírkový předmět, výška 16cm, základna 14 x 13  

    

   

273    Konvička s víkem ....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán ručně malovaný květinovým dekorem a zlatem, značeno vtlačovanou značkou CHODOV, kolem roku 1850, solitér, 

funkční, sbírková i muzeální poloţka, výška 18cm  

    

     

274  Šálek s podšálkem .........................................................................................................................................................  600 Kč  
majolika bohatě zdobená květinovým dekorem technikou barevného měditisku, značeno hnědě pod polevou OPAQUE 

UTZSCHNEIDER, 19. století, skvělý dárek, výška šálku 6cm, průměr 10cm, průměr podšálku16cm  

 Bavorská porcelánka Utzschneider & Cie. vyráběla v letech 1800 až  1919 

    

    

275  Konvička s víkem ..........................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán modrobílý s cibulovým dekorem, značeno MEISSEN v oválu s hvězdičkou pod polevou, první polovina minulého století, 

dobrý stav, výška 22cm  

    

    

276   Kodet Emanuel Julian   (1880-1955) 

Plastika "Sedící dívčí akt"...............................................................................................................................................  1 200 Kč  
hlína pálená s povrchovou hnědou úpravou, signováno, socha je dutá, bylo děláno více kusů, přesto jde o práci slavného sochaře 

z rodu Kodetů, výška 40cm, základna 16 x 20  
       

Kodet Emanuel Julian  sochař, narozen v Pelhřimově, studoval na UMPRUM V Praze u profesora Suchardy, zakladatel 

výtvarnické dynastie Kodetů, v letech 1908-1909 pobýval studijně v Itálii, zastoupen v Galerii Kodet v Praze  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

277   Nádoba lékárenská s víčkem ..................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bílý s ozdobným zeleno zlatým nápisem OXYM. SCILLAE., na léky, značeno vespod SCHÜRER Praha, Čechy, kolem 

roku 1900-1920, drobný oklep pod víčkem, výška 19cm, průměr 11cm  

    

    

278   Nádoba lékárenská s víčkem ...............................................................................................................................  1 200 Kč  
porcelán bílý s ozdobným zeleno zlatým nápisem UNG.KAL.IODAT, na léky, značeno vespod SCHÜRER Praha, Čechy, kolem 

roku 1900-1920, výška 19cm, průměr 11cm  

    

    

279   Dóza s víčkem ................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bohatě zdobený, v centrálním medailonu Paridův soud, značeno tištěnou značkou Vídně, patrně Karlovy Vary, kolem roku  

1925, velmi dobrý stav, výška 8cm, průměr 11,5cm  

    

    

280   Luxusní jatagan z damascénské oceli s pochvou .....................................................................................  59 000 Kč  
pochva dřevěná, potaţená kůţí a z větší částí ve zlaceném stříbrném rytém kování, rukojeť jataganu rovněţ ze zlaceného stříbra, 

čepel lehce zakřivená s jednostranným výbrusem, po obou stranách bohatě taušírovaná zlatem s citáty z Koránu, první polovina 

19. století, velmi vzácný sbírkový kus, délka pochvy 64cm, délka čepele 60cm, celková délka 77cm  

 

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 281 - 300 

 

281   neurčeno    

"Moderní umyvadlo v modrém interiéru" ..............................................................................................................  9 500 Kč  
velmi velký mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 2000, velká reprezentativní práce, 145 x 188,5 (149,5 x 193,5)  

    

    

282   Holmer W.    

"Plachetnice na moři" ....................................................................................................................................................  24 000 Kč  
mistrovský galerijní olej, signováno, datováno 1887, zlacený rám v empírovém stylu, krásný sbírkový obraz, skvělá vánoční 

nabídka, 27,5 x 41 (40,5 x 54,5)  

    

    

283   monogramista G.A (?)    

"Krajina s Vesuvem (?)" a "Krajina s hradem a řekou" ..............................................................................  12 000 Kč  
dva komorní oleje na malířské lepence se strukturou plátna, signováno monogramem, nedatováno, působivé párové obrazy, cena 

za oba kusy, kaţdý 17 x 21,5 (25 x 29,5)  
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284   Lolek Stanislav   (1873-1936) 

"Srnec se srnou na kraji letního lesa" ....................................................................................................................  24 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš na kartonu, signováno, nedatováno, původní dobová adjustace 

v paspartě zlaté barvy pod sklem, sběratelský kus, chybí malá část růţku v pravém spodním rohu malby, naprosto nepodstatné, 

jinak velmi dobrý stav 

ve výřezu 30 x 33 (47,5 x 52)  
       

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

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

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

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

z okolí Uherského Hradiště bylo publikováno na pohlednicích (Toman) 

    

    

285   neurčeno    

"Francouzský důstojník - kyrysník na koni(?)" ...................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský komorní olej na tvrzené lepence, signováno, datováno nepřečteno, 19. století, kvalitní dobový rámek, 19 x 12 (27 x 21)  

    

    

286   Sattler Hubert   (1817-1904) 

"Loďka na vysokohorském jezeře" .........................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na silné dřevěné desce, signováno L. Ritschard, coţ je jedna ze signatur slavného a ceněného Sattlera 

Huberta, který se podle světových katalogů prodává v cenách 23 000 - 71 000 eur (viz ADEC), kvalita malby tomu odpovídá, 

krásná komorní práce, kolem roku 1860, dobový kvalitní rám holandského typu 

16 x 22,5 (29,5 x 35,5)  
       

Sattler Hubert  uváděn ve světových katalozích 

    

    

287   Sommer Ferdinand   (1822-1901) 

"Ţivot ve vysokých horách" ........................................................................................................................................  20 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno zřetelně Stähly a pokračuje patrně jménem Richen, tak se také signoval 

Sommer Ferdinand, luxusní široký zlacený rám na jednom místě drobně poškozený, skvělá práce, senzační vánoční nabídka 

20,5 x 27 (36,5 x 42)  
       

Sommer Ferdinand  uváděn ve světových katalozích (viz ADEC) 

    

    

288   Czyţ Josef   (1934-) 

"Vesnický kostel - Podzim" ...............................................................................................................................................  800 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno vzadu, vzadu rovněţ autorský štítek s údaji o autorovi, kolem roku 1965, kvalitní práce 

25,5 x 17 (39,5 x 31,5)  
       

Czyţ Josef  malíř, narozen v Petrovicích u Karviné, v letech 1953-1957 absolvoval uměleckou školu v Brně, obor uţité 

malby, maluje zákoutí Ostravy a blízkého okolí, rodných Petrovic, trvalým zdrojem inspirace je mu dřevěný kostel 

v Marklovicích, v roce 2010 měl autorskou výstavu v Krámku ve Mlejně, Ostrava-Moravská Ostrava, Nádraţní 

3136/138A , informace o výstavě přinesl čtrnáctideník ATELIÉR, ROČNÍK 2005, čísla 21 - 23, Petrovický zpravodaj 

z dubna 2008 přinesl informace o výstavě připravované na duben aţ červen 2008 v místní knihovně (Informační systém 

abART, Petrovický zpravodaj, duben 2008, Slezskoostravské noviny, říjen 2006, informace o Galerii ve Mlejně) 

    

    

289   Cmol J.    

"Pasáček vepřů" .....................................................................................................................................................................  600 Kč  
profesionální akvarel na kartonu, signováno, datováno 1896, nekvalitní adjustace, vyplatí se znovu adjustovat 

ve výřezu 21 x 24,5 (38,5 x 39)  

    

    

290   Kočár Vladimír   (1926-) 

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
olej na plátně podloţeném sololitem, signováno, datováno vzadu 1998, vzadu štítek galerie "S" Ostrava-Přívoz 

32,5 x 32 (40,5 x 40,5)  
       

Kočár Vladimír  malíř, narozen v Brně, studoval u Urbana, Doubravy, Makovského, Hlavici a Miléna na katedře 

výtvarné výchovy Masarykovy univerzity v Brně, působil jako pedagog na katedře výtvarné výchovy PedF v Ostravě, 

zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí, několik desítek výstav  (Slovník Chagall) 

    

    

291   neurčeno    

"Krajina s rybníkem a pramicí" ..................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na sololitu, signováno pod rámem, kolem roku 1965, 27,5 x 39,5 (38,5 x 58,5)  
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292   Václav F.    

"Česká krajina s panáky obilí" .....................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1935, příjemná krajinářská práce, 26,5 x 36 (36 x 46)  

    

    

293   Drha Josef   (1912-2009) 

"Dřevěnice v Beskydech" ................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, datováno 1961, práce významného malíře ostravského regionu, 27 x 35,5 (38,5 x 47)  
       

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

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

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

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

    

    

294   Hinčica    

"Ţenský akt a slunce" ..........................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský barevný dřevoryt, signováno v desce i tuţkou, datováno 1977, autorský tisk, vzadu štítek s názvem "Radost" 

22,5 x 16,5 (41 x 34)  

    

    

295   Richter Jan mladší   (1906-) 

"Dřevěnice se stromem" ......................................................................................................................................................  300 Kč  
mistrovský barevný dřevoryt, signováno, nedatováno, 39,5 x 31,5 (41,5 x 39,5)  
       

Richter Jan mladší  malíř, grafik, rodák z Příboru, soukromá studia u B. Jarouška v Roţnově pod Radhoštěm, působil 

ve Frýdku - Místku, řada výstav (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

296   Beránek Václav   (1932-) 

"Schoulená" ...........................................................................................................................................................................  1 400 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1970, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, původní cena 2 500 Kčs - to byly velké peníze 

35 x 30 (49,5 x 44,5)  
       

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

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

Francisco (Slovník Chagall) 

    

    

297   Haas    

"Sedící tulák" ........................................................................................................................................................................  2 100 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, 30 x 40 (52 x 42)  

    

    

298   Říhovský Karel   (1926-) 

"Rybník na podzim" ..........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence s plátěným povrchem, signováno, datováno 1958, kvalitní práce významného malíře 

ostravského regionu, 28,5 x 47,5 (39,5 x 58,5)  
       

Říhovský Karel  malíř, grafik, narozen ve Zbrašově u Hranic, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti 

a na ŠUŘ v Brně u Süssera, Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnuje se rovněţ plakátové tvorbě a ilustraci, 

významný malíř, v roce 1997 vyšla monografie o tomto umělci, mnoţství výstav (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

299   Načeradský Jiří   (1939-) 

"Myslí jen na jedno" ......................................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1980, vzadu autorovou rukou znovu podpis a dvě varianty názvu, skvělá 

nabídka pro sběratele moderní české malby, vzadu abstraktní malba olejem, 33,5 x 24 (36,5 x 27)  
       

Načeradský Jiří  malíř, studoval v malířské speciálce u profesora Rady na AVU v Praze, kde později působil jako 

pedagog, od roku 1991 profesor monumentální malby, představitel nové generace šedesátých let navazující na tradici 

moderní české grotesky, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Centre GEORGES POMPIDOU v Paříţi, 

ve sbírce Medy Mládkové atd., výstavy po celém světě, jen výčet literatury k tomuto umělci ve Slovníku Chagall zabírá 

celostránkový sloupec (Slovník Chagall) 
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SAMOSTATNÁ DRAŢBA 18.12.2011 ve 12.30 hodim, HOTEL BRIONI   

 

300   Zrzavý Jan   (1890-1977) 

"Benátky - Piazetta" .................................................................................................................................................  1 350 000 Kč  
olej na dřevěné desce, signováno, paní Dr. Jana Orlíková ve svém posudku datuje obraz do konce třicátých resp. počátku 

čtyřicátých let, k obrazu je posudek dr. Jany Orlíkové, Znalecký posudek soudního znalce Mgr. Vlastimila Tetivy a rozbor barev, 

od Dorothei Pechové 

20,1 x 28,3 (43,5 x 52)  

Obraz měl velmi špatnou adjustaci, proto je vložen do odpovídajícího rámu. Přípisy, které byly zasunuty vzadu za rámem obrazu, 

psané podle dr. Orlíkové rukou Zrzavého: "Tento obrázek je mojí prací Praha 1962" a "Plň zákon Boží konej své povinnosti 

a šťasten budeš na Zemi a po smrti - Jan Zrzavý V. (Vodňany) 9.5.43," jsou přiloženy 
       

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

     

NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky 301 - 311 

 

301  Skříň šatní ..................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
dřevo dýhované, kořenice, dole zásuvka - česky šuplík, kolem roku 1880, výborný stav, fotografie je amatérská orientační, skříň je 

u majitele, případný zájemce dostane kontakt, skvělá nabídka, výška 190cm, šířka 112cm, hloubka 48cm, výška zásuvky 20cm  

    

    

302   Vysoké zrcadlo s odkládacím stolkem ..........................................................................................................  19 000 Kč  
dřevo leštěné, kolem roku 1890, reprezentativní, velmi dobrý stav, fotografie je orientační, zrcadlo je u majitele, případný zájemce 

dostane kontakt, skvělá nabídka, výška 190cm, šířka zrcadla 77cm, výška stolku 50cm, jeho šířka 88cm, hloubka 32cm  

    

    

303   Šavle s pochvou .........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
rakouskouherská, vzor 1861, nutno vyčistit, jinak stav dobrý, rez pouze povrchová, délka čepele 75cm, pochvy 81,5cm, celková 

délka 96cm  

    

    

304   Šavle bez pochvy .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
rakouskouherská, vzor 1861, čepel značená VIEYERSBERG STANN SOLINGEN, vyţaduje vyčistit, stav dobrý 

délka čepele 77cm, celková délka 91cm  

    

     

305  Šavle krátká .................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
český četník, vzor 1921, čepel značená WLASZLOVITS, stav dobrý, délka čepele 55cm, celková délka 68,5cm  

    

     

306  Šavle bez pochvy ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
rakouskouherská, vzor 1861, vyţaduje vyčistit, stav dobrý, délka čepele 77cm, celková délka 92cm  

    

     

307  Tesák ţenijní bez pochvy ........................................................................................................................................  2 500 Kč  
rakouskouherský, čepel značená JUNG, na špici stopy po rzi, stav dobrý, délka čepele 45,5cm, celková délka 63cm  

    

   

308   Šavle bez pochvy .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
rakouskouherská, vzor 1861, vyţaduje vyčistit, stav dobrý, délka čepele 78,5cm, celková délka 92,5cm  

    

     

309  Šavle .................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
česká - rotmistr, čepel značená WIEN HANN MARISCA, rukojeť rovněţ z rakouské šavle 

délka čepele 79,5cm, celková délka 93,5cm  

    

     

310  Krabička se zkosenými rohy s víkem ................................................................................................................  4 900 Kč  
stříbro zdobené rytím, uvnitř zlaceno, stará polská puncovní značka přepuncovaná platnou českou značkou, kolem roku 1900, stav 

dobrý, ryzost stříbra 800, hmotnost 372,60g, výška 7,5cm, šířka 13cm, hloubka 9,5cm  
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311  Příbor šestiosobní v dvoupatrové kazetě ........................................................................................................  6 500 Kč  
stříbro, značeno rakouskouherskou puncovní značkou DIANA platnou od roku 1860, čepele noţů v nerez úpravě, kolem 1890-

1910,v sestavě: 6x polévková lţíce, 6x vidlička, 6x nůţ, ryzost stříbra 800, hmotnost lţic 283,17g, vidliček 427,10g, noţů 432,97g 

btto,celková hmotnost 1143,24g btto, kazeta výška 8cm, šířka 42cm, hloubka 30cm  
       

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST poloţky 312 - 313 

 

312   Ţiţka Edmund   (1880-1968) 

"Pasení krav v krajině s hradem" ..................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - akvarel, tempera, kvaš, signováno, nedatováno, komorní malířský skvost, 10,5 x 15 (15 x 21)  
       

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) 

    

    

313   Fischerová - Kvěchová Marie   (1892-1984) 

"Dívčí kapela" ...................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - uhel, akvarel, kvaš, luxusní umělecká adjustace ze slavné praţské dílny Viktora 

Brůţka. Mimořádný dárek, ve výřezu 24,5 x 17 (41,5 x 32)  

 Nádherná ukázka práce ryze české malířky, kreslířky a ilustrátorky, nejlepší ilustrátorky "Babičky" Boženy Němcové. 
       

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

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

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

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

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

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

 

Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více neţ 650 různých pohlednic 

s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdrţela v roce 1988 v praţském Klubu sběratelů kuriozit 

ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku 

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

 

 

 

V březnu tohoto roku jsme dostali mail  

 

... je to radost si při prohlíţení katalogu znovu zavzpomínat na  její práce i na setkání s ní 

při štaflích. Jsem šťastna, ţe se její  tvorba těší tak velkému zájmu, je znovu vydávaná, 

vyhledávaná a sbíraná ... Květuše Veselá, majitelka diplomu z KSK Praha: Pozoruhodná sbírka 

MFK a zakladatelka muzea pohlednic ORBIS PICTUS ve Svitavách, nyní se sbírka nachází 

v Pardubicích a také v Kanadě, kde ţiji. 

 

 

Děkujeme za milý dopis. 

 

Do Nového roku 2012 přejeme paní Květuši Veselé, Vám 

i sobě stálé nalézání radosti v bohulibé sběratelské činnosti 

 

Tým firmy AAA s.r.o. Brno - Ostrava - Praha 
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