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

 

 
 

Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA

AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

 
 

 

 

 

 

KATALOG 
 

Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 108. aukci v Ostravě 

17. června 2012 od 11 hodin 

 

 

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

 

ON-LINE KATALOG 

PROSPEKT 

OBSAH 

 

 
Místo konání 

HOTEL BRIONI, Ostrava, Stodolní ul. 
 
 

Předaukční prohlídka 23. – 25. února v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 26. února 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/ov108-prospekt.pdf
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AAA, s.r.o. 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně 

oddíl C, vložka 5856  IČ 46902058 
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OBSAH 
 

MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ 

ZDE VŠUDE MŮŽETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ,  

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

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

NEBO PODÁNÍM ŽÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE  

TELEFONICKÉ SPOJENÍ BEREME U POLOŽEK 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 JIŽ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT 

 

Dražební řád 

 

Rejstřík jmenný 

Rejstřík popisný 

Rejstřík předmětný 

Rejstřík značek 

 

Obrazy _______________________________________________  001 - 020 

Jiné __________________________________________________  021 - 040 

Obrazy _______________________________________________  041 - 060 

Jiné __________________________________________________ 061 - 080 

Obrazy _______________________________________________  081 - 100 

Jiné __________________________________________________  101 - 120 

Obrazy _______________________________________________ 121 - 140 

Jiné __________________________________________________  141 - 160 

Obrazy _______________________________________________  161 - 180 

 _____________________________________________________  181 - 200 

Jiné __________________________________________________  201 - 220 

Obrazy _______________________________________________ 221 - 240 

 _____________________________________________________ 241 - 260 

 _____________________________________________________ 261 - 280 

 _____________________________________________________ 281 - 294 

 

PROSPEKT  je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie více než poloviny položek 

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

které zásilky však pošta vrací jako nedoručitelné.  

 

Máte-li zájem prospekty nadále dostávat nebo jste noví zájemci, sdělte nám Vaše 

správné adresy mailem, poštou nebo osobně v našich prodejnách či na aukcích. Kon-

takty na nás jsou uvedeny na stránkách www.wukcnidum.cz  

http://www.aukcnidum.cz/
http://www.aukcnidum.cz/aaa-PDFkatalogy/ov108-prospekt.pdf
http://www.wukcnidum.cz/
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DRAŽEBNÍ ŘÁD 

 

I. Preambule 

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

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.  Dražebník vydražuje 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 režimu podle zákona č.71/1994 Sb. 

2.  Dražitelem může být pouze člen klubu dražitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane 

členem klubu. Členem klubu dražitelů může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatite-

lé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník může přijmout pověření 

dražit od třetích osob, které jsou členy Klubu dražitelů AAA. Dražebník je oprávněn si zjišťovat totožnost 

dražitelů před předáním dražebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předložením dokladu osvědčují-

cího jeho totožnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu dražitelů AAA. Dra-

žitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu dražby.       

3.  Dražit může pouze ten, kdo obdrží dražební číslo. Dražební číslo obdrží dražitel po složení dražební zálohy. 

Dražební záloha se vrací, pokud vydražitel odevzdá v pokladně dražební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté dra-

žené věci nebo pokud nevydražil žádnou věc.  

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

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

nout. Tato vyhláška se považuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně dražebníka. Dražebník vy-

dá katalog věcí určených pro aukci, který bude možno zakoupit v prodejně dražebníka. 

5.  Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu dražitelů 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 obtíž. 

6.  Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umožněna 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 tutéž dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením pod-

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

zachycovat věci vystavované či vydražované. 

III. Průběh aukce 

1.  Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni každou 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 dražby mohou dražitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se považuje, zvedne-li 

dražitel viditelně v ruce uchopené dražební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více dražitelů 

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

z nich příklep udělí. 

Minimální výše příhozu je stanovena dle okamžité dražební ceny takto: 

50,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 200,- Kč a méně než 1000,-Kč 

100,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 1000,- Kč a méně než 5000,-Kč 
OBSAH 
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500,- Kč činí-li okamžitá dražební cena více než 5000,-Kč 

Přesáhne-li okamžitá dražební cena více než 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva dražitelé, volí licitátor 

hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamžité dražební ceny. Rovněž pokud je větší počet dražitelů, může 

licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamžitou dražební 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 dražiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydražitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň 

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

nost koupit vydraženou věc za vydraženou cenu za podmínek dle IV. na vydražitele. 

IV. Úhrada dražební ceny a vydání věci 

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

jinak ztrácí nárok na vrácení složené dražební jistoty a rovněž mu může být dražebníkem odmítnuto vydání dra-

žebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části dražební ceny v hotovosti, prokáže-

li vydražitel svou totožnost a uzná nedoplatek dražební ceny, jako svůj dluh vůči dražebníkovi se splatností do 10 

kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, že 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 dražební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, že složená záloha propadá 

dražebníkovi a takto vydražené věci se považují za nevydražené. Dražebník se může rozhodnout vymáhat zapla-

cení vydražené ceny po vydražiteli. Dražebník je povinen věc vydat až po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. 

a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 

2.  K dosažené dražební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíži vydražitele 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.  Vydražené věci se vydají vydražiteli ihned po zaplacení celé dražební ceny. Celkovou dražební cenou se pro 

účely dražebního řádu rozumí součet dosažené ceny vydraženého předmětu plus aukční provize. V případě, 

že vydražitel neodebere vydraženou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu 

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

propadají vydražené věci ve prospěch dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází 

z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost 

za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. 

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

K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlížet. O námitkách rozhoduje dražebník. Jeho rozhodnutí je 

konečné. 

V. Závěrečné ustanovení 

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

pis, případné zobrazení v katalogu, slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Dražitel by se měl před draž-

bou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, 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 vydražovaných věcí a neposkytují 

žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou 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 nejnižší vyvolávací ceny či od-

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

2.  Dražitel souhlasí účastí ve dražbě 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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REJSTŘÍK JMENNÝ  
 

Ael   ........................................................................   135 

Bartoňková - Drábková Marie   ..............................   227 

Beránek Václav   ..............................................   251, 252 

Brunovský Daniel   ...................................................   197 

Bunker Max - Magnus  ....................................   198, 199 

Collet John - Goldar John   ........................................  41 

Collet John - Grignion Charles   .................................   42 

Čapková Marie   .....................................................   228 

Černý Václav   ..........................................................   274 

Červinka - Targus Zdeněk   ......................................   193 

Dick   ......................................................................   247 

Dobeš Ludvík   .........................................................   280 

Drha Josef   ..........................   4, 121, 162, 229, 277, 283 

Držkovic Valentin   ............................................   84, 281 

Dvorský Bohumír   .............................................   95, 245 

Ebel Toni   ................................................................   15 

Ecrelman O.  ............................................................   186 

Ehrlich Láďa   ..........................................................   222 

Erdélyi   ....................................................................   234 

Fiala Zdeněk   .........................................................   284 

Galbavý Rudolf   ................................................   86, 87 

Gauguin Paul - kopista   ...........................................   122 

Göttlich Miroslav   ...................................................   190 

Grus Jaroslav   ..........................................................   240 

Hajný Zdeněk   .......................................................   231 

Hána Jan - Hanna Jan   ...............................................   40 

Häring J.   .................................................................   286 

Hartmann Fedřich (Fritz)   ...............................   167, 168 

Hlavatý Pavel   ...........................................................   47 

Hofman Karel   .........................................................   138 

Hoch K.   ..................................................................   174 

Holas Miroslav   .......................................................   137 

Holý Miloslav  .........................................................   241 

Hoplíček František   .................................................   161 

Horník B. (?)   ..........................................................   285 

Hrnčárek Jan  ...........................................................   243 

Chaba Karel   ....................................................   82, 83 

Chrápek   ..................................................................   289 

Janeček Ota   .....................................................   90, 172 

Janíček James   .........................................................   195 

Janovský   .................................................................   230 

Jaroněk Bohumír   ......................................................   52 

Jirků Boris   ................................................................   91 

Kamenický Josef Jiří   ............................................   221 

Kiesewetter Josef   ......................................................   48 

Knopp Bedřich   .......................................................   290 

Kočár Ondřej   ..........................................................   273 

Kolář Jiří   ....................................................................   6 

Koller Samo   ...........................................................   233 

Komárek Vladimír   ............................................   16, 272 

Kostka Ferdiš   ....................................................   27 - 29 

Koudelka Josef - Joža   .............................................   267 

Křivda Joža L.   ........................................................   164 

Kubík Kamil   ...........................................................   269 

Kunc Jaromír   ............................................................   14 

Kutzer Viktor   .........................................................   169 

Lada Josef   ......................................................   292, 293 

Lászlóffy E.   ...............................................................   99 

Laštovka Karel   ..........................................................   46 

Liesler Josef   ....................................................   255, 256 

Luňáček Josef   ............................................................   88 

Lyčka  ...........................................................................   1 

Máj Eduard   .............................................................   53 

Majer Antonín   ...........................................................   50 

Makovský Vincenc   ...................................................   62 

Mareček Bohumil   ......................................................   13 

Martin Christian Ludvík  ............................................   51 

Mervart Augustin   ....................................................   291 

Molitor Otto   ............................................................   126 

monogramista   ............................   59, 248, 249, 270, 280 

Mucha Alfons  ............................................................   85 

Musil O.   ..................................................................   238 

Myslbek Josef Václav   .............................................   191 

Myslivečková - Hachla Valerija   ................................   89 

Neprakta - Winter Jiří   ....................................   265, 271 

nesignováno   ............................   43, 130 - 132, 185, 266 

neurčeno   ...........................   12, 54, 57, 58, 96, 123, 134,  

 ................................... 136, 223, 225, 226, 232, 253, 254,  

 .................................................................... 276, 287, 288 

neznámý malíř   .........................................   187, 246, 262 

Nosek Jiří   ..................................................................   94 

Novák Láďa   ............................................................   257 

Nowak Willi   ..............................................................   45 

Panuška Jaroslav   ....................................................   140 

Paplham Fritz   ..........................................................   128 

Pařízek Jan   ................................   19, 188, 189, 192, 261 

Passerová Marie   ......................................................   260 

Pelc Antonín   ...........................................................   165 

Pellerin Mal.   ...........................................................   196 

Piesen Robert   ..........................................................   264 

Pithart Jindřich   ........................................................   239 

Poduška V.   ..............................................................   129 

Procházka Antonín   ......................................................   5 

Procházka Josef   .................................................   20, 200 

Rada Vlastimil   .........................................................   44 

Radimský Václav   ............................................   100, 176 

Rapin Jan   ..................................................................   60 

Raška   .......................................................................   258 

Réon   ........................................................................   177 

Richards Eoard of   ...................................................   275 

Ronek Jaroslav   ................................................   139, 224 

Rožánková - Drábková Marta   .................................   127 

Sadovský František   ................................................   170 

Sedláček Josef   .................................................   175, 279 

Schön Fráňa   ..............................................................   17 

Síbová (?)   ................................................................   259 

Slavíček Jan   ............................................................   244 

Sozanský Jiří   .................................................   181 - 184 

Sucharda Stanislav   ..................................................   211 

Svoboda Josef   .....................................................   10, 11 

Šetelík Jaroslav   ......................................................   133 

Šimek J.   .....................................................................   63 

Šimon Pavel   ............................................................   194 

Šimon Tavik František   ..............................................   98 

Šlitr Jiří   .....................................................................   18 
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Šmek Josef   ...............................................................   93 

Šnajberk (Schneiberg) Frant.   ..................................   173 

Špaňhel Jakub   ...............................................   178 - 180 

Špillar Karel   .............................................................   97 

Šrámek Michal   ..............................................   235 - 237 

Švabinský Max   .......................   124, 163, 166, 250, 263 

Teissig Karel   ...........................................................   92 

Tichý František   .....................................................   7, 49 

Tichý Miroslav   ...............................................   115, 117 

Tkaczyk Bedřich Augustin   .........................................   8 

Tomek Antonín   ........................................................   55 

Treuchel Josef   ............................................................   9 

Trnka Jiří   .................................................................   171 

Uprka František (Franta)   .........................................   61 

Vajce Stanislav   ......................................................   125 

Walla A.   ................................................................   278 

Wünsche Vilém   .......................................................   242 

Zahradník Jaroslav   ..................................................   56 

Zámečník Zdeněk   ....................................................   268 

Žižka Jiří   ..........................................................   2, 3, 81 

 

 

 

REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY 
 

 

akryl ............................................................   86, 87, 268 

akvarel ..............................................................   126, 243 

akvarel-kvaš ...........................................   5, 96, 253, 254 

anglická kamenina ....................................................   101 

barevný lept ............................................................   195 

biskvit .......................................................................   144 

bronz ........................................................   151, 211, 216 

bronz, kámen ..............................................................   75 

bronz, mramor ..............................................   40, 74, 114 

bronz, onyx...............................................................   148 

cín ............................................................................   160 

dřevo .................................................   22, 147, 213, 214 

dřevoryt ..............................................................   52, 272 

fajáns .......................................................................   120 

gobelín ............................................................   248, 249 

grafika .....................................   181 - 184, 196, 198, 199 

hlína pálená .................................................   61, 62, 107 

hmota ..........................................................................   63 

kamenina .................................................................   146 

keramika ................................................   27 - 29, 39, 210 

kombinovaná technika ...............   6, 18, 45, 48, 125, 171, 

 ........................... 191, 246, 251, 252, 266, 276, 292, 293 

kov....................................................................   111, 209 

kresba .........................................................................   91 

kresba inkoustem ................................................   85, 257 

kresba tuší ................................................................   271 

kresba uhlem ............................................................   176 

kůže ............................................................................   24 

kvaš-akvarel .............................................................   165 

kvaš-tempera ....................................................   247, 262 

lept .........................................................   7, 98, 263, 264 

linoryt .......................................................................   172 

litografie ....................   44, 46, 47, 49, 97, 124, 161, 163,  

 ................................................... 166, 244, 250, 255, 256 

majolika ..................................................   145, 156, 157 

malba na plátně ................................................   179, 180 

malba na porcelánové desce .....................................   186 

mořská mušle..............................................................   37 

mosaz ..............................................................   152 - 154 

nikl ...................................................................   219, 220 

ocel...........................................................................   217 

olej na desce .....................   9, 81, 99, 128, 129, 131, 132,  

 ............................................ 177, 194, 225, 258, 277, 289 

olej na dřevě ..............................   226, 230, 233, 260, 290 

olej na kartonu ............   14, 100, 140, 162, 270, 279, 291 

olej na lepence .......................   4, 13, 15, 17, 59, 88, 127,  

 ......................... 137 - 139, 164, 169, 222, 224, 227, 232,  

 ............................ 259, 261, 267, 273, 280, 282, 284, 286 

olej na plátně ..............................   10 - 12, 19, 20, 50, 51,  

 ............................. 54, 55, 57, 58, 60, 82 - 84, 89, 90, 93,  

 ................ 121 - 123, 130, 134, 135, 173 - 175, 188, 189,  

 ................... 190, 192, 197, 200, 221, 223, 228, 229, 231,  

 .................. 234 - 239, 241, 274, 278, 281, 283, 285, 288 

olej na plechu ............................................................   185 

olej na překližce ..................................................   56, 187 

olej na sololitu ...........................................   2, 3, 136, 193 

olej-tempera ....   1, 8, 53, 94, 95, 133, 170, 178, 240, 287 

papír a dřevo ............................................................   108 

pastel .........................................................................   245 

platina, zlato, diamant ...............................................   202 

podmalba na skle .......................................................   275 

porcelán ..............................   26, 31 - 33, 66 - 68, 70 - 73,  

 ................ 78, 79, 106, 113, 118, 142, 143, 155, 158, 159 

reprodukce ...............................................................   242 

rytina ...................................................................   41 - 43 

řezba v kosti ...............................................................   69 

řezba ve dřevě .............................................................   80 

serigrafie...................................................................   269 

sklo ...........................   25, 34, 36, 64, 65, 102 - 105, 112,  

 ............................................................ 116, 119, 149, 150 

stříbro ................................................   38, 205 - 208, 218 

suchá jehla...................................................................   16 

štětcová malba tuší .............................................   92, 265 

tempera a kvaš ..................................................   167, 168 

zlato..........................................................................   204 

zlato, onyx .................................................................   203 

zlato, spinel ...............................................................   201 
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REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) 
 

 

Album grafik ...........................................................   141 

brož .........................................................................   204 

busta .........................................................................   114 

dalekohled ...........................................................   76, 77 

deska ..........................................................   22, 213, 214 

džbánek ..............................................................   29, 146 

fotografie .........................................................   115, 117 

gobelín ....................................................................   294 

hodinky ........................................   21, 23, 35, 218 - 220 

hodiny ......................................................................   151 

hudební nástroj ...........................................................   37 

kabelka ......................................................................   24 

kachel .......................................................................   120 

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

kniha .........................................................................   110 

květináč ....................................................................   210 

mísa ........................................................   101, 112, 155 

miska ............................................................   72, 73, 106 

mlýnek ......................................................................   152 

náramek...................................................................   205 

náušnice ....................................................................   201 

nůž na dopisy .............................................................   69 

panenka americká......................................................   30 

pistole ..............................................................   215 - 217 

plakát ...........................................................................   49 

plastika ........................   31 - 34, 39, 40, 61 - 63, 80, 107,  

 ............................................. 113, 144, 148, 158,160, 211 

pohárek .....................................................................   105 

popelník ....................................................................   119 

prsten.................................................................   202, 203 

pudřenka .........................................................   206 - 208 

rámek .......................................................................   147 

sada sklenic ..............................................................   102 

souprava čajová .....................................................   70, 71 

souprava nápojová ....................................................   116 

svícen ........................................................................   154 

šálek s podšálkem ...................   66 - 68, 78, 79, 118, 159 

šavle ..........................................................................   109 

šperkovnice ...............................................................   111 

talíř .....................................................   26 - 28, 145, 156 

těžítko ...................................................................   74, 75 

varium ......................................................................   212 

váza ...........................................   25, 36, 38, 64, 103, 104 

vázička ......................................................   149, 150, 209 

vějíř ...........................................................................   108 

žardiniéra .................................................   142, 143, 157 

žehlička .....................................................................   153 

 

 

 

REJSTŘÍK ZNAČEK 
 

 

ABTEILUNG DRESDEN HANDMALEREI ........   159 

AV ............................................................................   208 

C. P. GOERZ BERLIN TRIEDER BINOCLE 6X ...   77 

CARL ZEISS .............................................................   76 

CITIZEN AUTOMATIC JAPAN ..............................   23 

CITIZEN JAPAN QUARTZ ......................................   35 

čejka ........................................................................   203 

DELT ......................................................................   120 

EDOE MALRIN S..................................................   101 

GLORIA .............................................................   78, 79 

GÚERINIERE A SAUMUR ....................................   151 

KARITAS...............................................................   114 

LOUISINE SWISS .................................................   219 

lvíček 4 .....................................................................   201 

MANKA ............................................................   67, 68 

MÍŠEŇ ................................................................   26, 155 

MOSER .......................................................................   64 

OLOMUCZAN .......................................................   145 

OMEGA ..............................................................   21, 220 

PEXIDER LETOVICE ..............................................   39 

PORZELLANFABRIK PASSAU .............................   113 

PRAG ........................................................................   118 

ROSENTHAL ...............................................   32, 33, 70 

ROYAL DUX ...................................................   142, 158 

SEMI PORCELAN KRAWSKA .............................   156 

SCHAFFHAUSEN ...................................................   218 

SLAVKOV .................................................................   31 

STUPAVA ..........................................................   27 - 29 

TELČ .......................................................................   210 

WKS/Keeneye ..........................................................   30 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
1   Lyčka    

"Opava" ..................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská olej - tempera, signováno, datováno 1967, působivá práce v umělecké adjustaci, ve výřezu 40 x 75 (72 x 105)  
    

Lyčka  Lyčka Zdeněk podle Informačního systému abART zastoupen na výstavě Výtvarná díla nových autorů, Dům 

umění, Olomouc 2.7. - 25.7.1965 

    

    

2   Žižka Jiří   (1957-2010) 

"Sedící dívčí akt" .................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, výborná práce žáka Karla Součka, skvělá nabídka, 40 x 30 (46 x 36)  
    

Žižka Jiří  malíř, ilustrátor, jehož obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl žákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné 

výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA (Slovník Chagall) 

    

    

3   Žižka Jiří   (1957-2010) 

"Dva ženské akty - přítelkyně" .....................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, výborná práce žáka Karla Součka, který vystavoval v Kolíně nad Rýnem 

a Praze, skvělá nabídka, 30 x 40 (38 x 48)  

    

    

4   Drha Josef   (1912-2009) 

"Ostrava - Pohled z ateliéru" ........................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, datováno 1986, vzadu autorovo věnování, autorská adjustace, výborná 

práce významného moravského malíře, ve výřezu 13 x 20 (30 x 36)  
    

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) 

    

    

5   Procházka Antonín   (1882-1945) 

"Zápas lva s orlem" .........................................................................................................................................................  13 900 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, signováno monogramem AP, vzadu datace 1938, vzadu dále kopie listu z pražské aukce, ve které byl 

obraz vyvoláván za 50 000 Kč a na rubu ještě uvedeno Antonín Procházka 1938, "Orel a lev", dar k vánocům, skvělá nabídka , 

ve výřezu 39 x 59 (62 x 81,5)  

Téma zápasu lva a orla se vyskytuje u Procházky a Filly jako reakce na fašistické Německo, později u Lhotáka jako reakce 

na rok 1968 
    

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

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

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

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

    

    

6   Kolář Jiří   (1914-2002) 

"Pět Eiffelových věží v Paříži" ...................................................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - koláž a barevná fotografie, jde o triptych, na každé ze tří částí se nachází Eiffelovka 

v různém náklonu, každá část je vzadu signovaná autorem, původní autorova adjustace, práce světově proslulého umělce 

ve výřezu 27 x 54 (47 x 72,5)  
    

Kolář Jiří  malíř, kreslíř, kolážista, básník, překladatel, český umělec světového jména, vyučen truhlářem, absolvoval 

soukromá studia, široký počet výstav, 1996 výstava ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě spolu s Bělou Kolářovou, 

zastoupen snad ve všech významných galeriích na celém světě, patří k nejvýznamnějším českým uměleckým osobnostem, 

patrně světově nejznámější český výtvarník 20. století (široký text ve Slovníku Chagall) 

    

    

7   Tichý František   (1896-1961) 

"Paganini hrající na housle" .......................................................................................................................................  16 000 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno, datováno 1942, kvalitní umělecká adjustace s antireflexním sklem, na trhu tento list vzácný, 

ve výřezu 36 x 20 (63 x 43)  
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Tichý František  vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství dvacátého 

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

8   Tkaczyk Bedřich Augustin   (1910-1979) 

"Kytice v malovaném džbánku" ..................................................................................................................................  4 500 Kč  
olej - tempera na plátně, signováno, datováno 1959, velká reprezentativní malba, vzadu štítek Díla s původní cenou 3 800  Kčs, což 

byly v té době velké peníze, 100 x 70 (115 x 85)  
    

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 ztížené možnosti 

účasti na výstavách, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího malíře Severní Moravy ve 20. století 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

9   Treuchel Josef   (1925-1990) 

"Slunečnice ve váze" ..........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1960, vzadu štítek Díla s původní cenou 3 000 Kčs, v té 

době to byly velké peníze, 81 x 61 (96 x 75)  
    

Treuchel Josef  malíř, kreslíř, grafik, narozen v Kopřivnici, studium na SPŠ strojnické v Ostravě, následovala pražská 

akademie u Nejedlého, Pelce, Rady, samostatné výstavy v Praze, Havířově, Ostravě, Olomouci a v dalších městech, 

zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný moravský malíř (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

10   Svoboda Josef   (1901-) 

"Rybářská bárka a rybáři u pobřeží" ....................................................................................................................  39 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, luxusní široký rám hnědozlaté barvy, obrazy 

tohoto malíře cenově neustále rostou a dosahují vysokých částek, cenově naprosto skvělá nabídka, 93,5 x 90 (114 x 114)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

11   Svoboda Josef   (1901-) 

"Orientální bazar" ..........................................................................................................................................................  36 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, mimořádně luxusní, široký, zdobný rám 

hnědozlaté barvy, práce malíře, který procestoval řadu zemí stále cenově rostou, jsou typické čtvercovým formátem a luxusními 

rámy, 90 x 90 (115 x 115)  

 Opět mimořádně skvělá nabídka 

    

    

12   neurčeno    

"Potok v borovicovém lese" ...........................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno velmi slabě, nepřečteno, kolem roku 1930, v každém případě jde o skvělou práci, 

mimořádně luxusní, široký, bohatě ručně řezaný rám hnědozlaté barvy, velmi reprezentativní celek, na rámu jsou dva drobné 

úlomky, 67 x 97 (90 x 122)  

    

    

13   Mareček Bohumil   (1884-1962) 

"Poloakt mladé ženy" ........................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo nahoře, velmi špatně čitelné, na zdobném rámu štítek se jménem 

malíře, cenově velmi zajímavá práce žáka Ženíška a Hynaise na Akademii v Praze, 35 x 27 (53 x 45,5)  
    

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

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

    

    

14   Kunc Jaromír   (1900-1971) 

"Zima na kraji lesa" ..........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu se strukturou plátna, signováno, kolem roku 1935, luxusní, širší hnědozlatý zdobný rám, celek 

dobře reprezentuje českou krajinářskou školu, 21,5 x 25,5 (32 x 36)  
    

Kunc Jaromír  významný krajinář, narozen v Humpolci, žák Engelmüllera a Liebschera, V. Součka a Otakara Nejedlého, 

řada výstav, vystavoval na dvanácti výstavách SVU Myslbek, zastoupen v Národní galerii, patří mezi představitele 

Mařákovy školy (Toman, Slovník Chagall) 
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15   Ebel Toni    

"Krajina s kvetoucím vřesovištěm" ............................................................................................................................  5 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, první polovina minulého století, mimořádně luxusní, široký 

zdobný rám červenozlaté barvy, 33 x 51 (50 x 79)  

    

    

16   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Dvě číše s konvalinkami" ..............................................................................................................................................  1 300 Kč  
mistrovská suchá jehla, signováno, nedatováno, umělecká adjustace, luxusní, kovový rámek NIELEN, výborná nabídka 

ve výřezu 39 x 24 (52 x 36)  
    

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 

v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, sáhodlouhý výčet výstav v Lexiconu, řada 

publikací o tomto umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, 

Německu, Dánsku, vynikající český umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

17   Schön Fráňa   (1882-1976) 

"Západ slunce na Hané" ..................................................................................................................................................  2 400 Kč  
mistrovský galerijní komorní olej na tvrzené lepence, signováno Šén, datováno patrně pod rámem, vzadu věnování z roku 1949, 

kvalitní práce významného malíře olomouckého regionu, široký rámek zlaté barvy, zaskleno, výborný celek, 17 x 22,5 (28 x 34)  
    

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

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

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

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

jako orientalista má význam celostátní (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

18   Šlitr Jiří   (1924-1969) 

"Vyzývavý dívčí akt".........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika, signováno, datováno 1968, vzadu: "Koupeno na výstavě v Ostravě 1968 nedlouho před smrtí  

Jiřího Šlitra, šlo o výstavu provokativního umění", ve výřezu 21 x 13 (35 x 27)  
    

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

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

    

    

19   Pařízek Jan   (1941-) 

"Dívka a varhany - Personifikace varhan" .............................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1989, oslava hudby, nádherně žluto-modře laděný obraz, nerámováno, 

pouze na blind rámu, mimořádná nabídka, 80 x 60  
    

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 ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 

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

    

    

20   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Z české letní krajiny s řekou a skálami" ...........................................................................................................  690 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, třicátá léta minulého století, mimořádně luxusní ručně řezaný a zlacený rám, 

vysoce reprezentativní celek, podle našeho názoru nejlepší práce malíře, 81 x 121 (104 x 145)  

Jedna z nejlepších prací českého krajinářství 20. Století. Práce byla vystavována na souborné výstavě Josefa Procházky a podle 

slov malířova syna byla vybrána pro Národní galerii Praha. Protože však byly potíže s uvolněním peněz na nákup, byl obraz 

nabídnut do prodeje 
    

Procházka Josef  vynikající malíř krajinář, studia na pražské 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) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 
21   Hodinky kapesní pánské ..........................................................................................................................................  3 500 Kč  
značené OMEGA, ciferník bílý smalt, číslice arabské, ručičky zlacené, stroj zlacený, značený rovněž OMEGA, funkční, číslo 

7360816, plášť niklový, Švýcarsko, kolem roku 1920, nepatrné oklepy na ciferníku v místě zasazení do pláště, jinak stav velmi 

dobrý, průměr 5cm  

 Pro přenos jsou hodinky umístěny ve starším kovovém pouzdře 

    

    OBSAH 
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22  Nástěnná deska "Nastěnka jde pro vodu"........................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská intarsie barevnými dřevy, vzadu stržen autorský štítek a razítko oddělení kontroly v ruštině, kolem roku 1980, jedná se 

o dar vysokému hospodářskému činiteli při jeho návštěvě v SSSR, 42 x 26  

    

    

23  Hodinky náramkové dámské i pánské - střední velikost ............................................................................  1 500 Kč  
značené CITIZEN AUTOMATIC JAPAN, vodotěsné, datumovka, centrální vteřinová ručička, ciferník v odstínech žlutohnědé 

barvy, kovový pásek, původní etue, Japonsko, kolem roku 1975, luxusní stav, nenošené, průměr 4cm  

    

    

24  Dámská kabelka s uchem ..........................................................................................................................................  1 500 Kč  
hadí kůže, uvnitř rovněž kůže - jelenice, vše v odstínech hnědé barvy, luxusní provedení, kolem poloviny minulého století, velmi 

dobrý stav, výška kabelky 21cm, s uchem 32cm  

    

    

25  Váza ....................................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré vrstvené olivově zeleným s rubínovou lazurou, bohatě probrušované a řezané motivem květů a ornamentů, Čechy, kolem 

poloviny minulého století, bylo vyrobeno jako exportní zboží, výška 27,5cm  

    

    

26   Talíř nástěnný "Dobití Zimního paláce 1917" ..............................................................................................  3 500 Kč  
porcelán bílý ručně malovaný kobaltem, značeno modrými meči pod polevou - MÍŠEŇ, druhá polovina minulého století, luxusní 

stav, sběratelská rarita, průměr 26cm  

    

    

27   Kostka Ferdiš   (1878-1951) 

Talíř "Lovení křepelek" ...................................................................................................................................................  4 500 Kč  
keramika glazovaná, mistrovská lidová barevná malba na osmihranném nástěnném talíři, signováno vzadu FK ST - (Stupava), 

skvělá práce významného slovenského lidového národního umělce, kolem roku 1930, výborný stav, nádherný sbírkový kus 

lidového umění, průměr 25cm  

 Párová k následující položce č. 28 
    

Kostka Ferdiš  lidový keramik, národní umělec, narodil se a tvořil ve Stupavě u Bratislavy, zastoupen v řadě našich 

i světových muzeí, výstavy např. 1895 - Paříž, 1897 - Brusel, Budapešť, 1926, 1937 - Paříž, 1954 - Moskva, Budapešť, 

Varšava, mimořádný úspěch zaznamenal na pražské výstavě dekorativního umění v roce 1926 (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

28   Kostka Ferdiš   (1878-1951) 

Talíř "Popíjející lovci po lovu" .....................................................................................................................................  4 500 Kč  
keramika glazovaná, mistrovská lidová barevná malba na osmihranném nástěnném talíři, signováno vzadu FK ST - (Stupava), 

skvělá práce významného slovenského lidového národního umělce, kolem roku 1930, výborný stav, nádherný sbírkový kus 

lidového umění, průměr 25cm  

 Párová k předcházející položce č. 27 

    

    

29   Kostka Ferdiš   (1878-1951) 

Džbánek "Výprask za kradení dřeva v lese" ..........................................................................................................  5 500 Kč  
keramika glazovaná, mistrovská lidová ruční figurální malba, značeno ST - (Stupava), opět nepochybně skvělá práce významného 

slovenského národního umělce, kolem roku 1930, výborný stav, nádherný sbírkový i umělecký kus lidového umění, výška 20cm  

    

    

     

30  Luxusní americká panenka ...................................................................................................................................  25 000 Kč  
jedná se o velmi zachovalou kompozitovou boudoirovou postelovou panenku z USA, nádherně oblečenou v původním kostýmu, 

podle charakterových rysů (obličej výrazného srdcovitého tvaru) se jedná o značku WKS/Keeneye, na obličeji malý povrchový 

škrábanec vedle úst - ztráta povrchové barvy, na rukou má všechny prsty v pořádku 

výška 75cm  

Její zvláštností je klobouk, zdobený velmi zachovalou krajkou. Tak, jak tomu bylo ve skutečnosti, se klobouk dá nosit na dva 

způsoby. Ve stylu ARTDEKO - jako pravá moderní dáma. Avšak v případě, že venku silně svítí slunce, může tahle panenka, 

podobně jako skutečné americké dámy v té době, obrátit svůj klobouček a vytvořit tak klobouk s kšiltem, který chrání jemnou 

tvářičku. Základní barva oblečení je modrá, oblečení je zdobené krémovou krajkou a růžovými látkovými růžičkami. Nohy 

v punčochách jsou obuty do původních (!) textilních střevíčků na podpatcích. Má jemné platinové mohérové vlásky, upravené 

do dvou loken na pravém rameni.  

Tyto panenky byly v obličejích dělány podle skutečných lidí. Je možné, že předlohou k formování naší panenky byla tvář americké 

herečky Alice Terry (1899-1987, http://www.spicove.cz/media/slavni-majitele/alice-terry.php, hrála např. ve filmu Čtyři jezdci 

Apokalypsy s hercem Rodolfo Valentino) nebo Constance Talmadge (1897-1973,) americké herečky z éry němých filmů 

(http://www.goldensilents.com/stars/constancetalmadge.html ) 

    

    

31  Plastika "Ještěrka" ........................................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán růžový, značeno SLAVKOV, miniaturní provedení, kolem roku 1947, délka 10,5cm  

OBSAH 

http://www.spicove.cz/media/slavni-majitele/alice-terry.php
http://www.goldensilents.com/stars/constancetalmadge.html


 
KATALOG 108. AUKCE – OSTRAVA – 17. 6. 2012 

 

 

_ 13 _    

 

32   Plastika "Hodující myš" .............................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán bílý stínovaný růžovou barvou, značeno ROSENTHAL Bavaria, miniaturní provedení, kolem poloviny minulého století, 

výška 4cm  

    

    

33  Plastika "Kotě na kouli" ..............................................................................................................................................  350 Kč  
porcelán bílý, malovaný, značeno ROSENTHAL Bavaria, miniaturní provedení, kolem poloviny minulého století, chybí konec 

ocásku, výška 5,5cm  

    

    

34  Plastika "Ryba" ...............................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo barevné, zdobené skleněnými nálepy, neobvyklý typ, Čechy, šedesátá léta minulého století, výška i šířka stejná 19,5cm  

    

    

35  Hodinky dámské ...........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
zlacený kov, imitace briliantů, značeno CITIZEN JAPAN QUARTZ, sedmdesátá léta minulého století, nenošené, jdoucí, nová 

baterie, průměr vlastních hodinek 1,5cm  

    

    

36  Váza reprezentativní ..................................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo modré, přejímané sklem mléčným, broušené, ručně malované motivem barevných květů a zlatem, Čechy, druhá polovina 

minulého století, původní, červeným sametem vykládaná etue, výška 23,5cm  

    

    

37  Unikátní hudební nástroj z Tibetu zvaný "SHANKHA" .......................................................................  93 000 Kč  
mořská mušle v bohatě figurálně zdobené stříbrné montáži, navíc zdobeno barevnými skly, korálem a tyrkysy, vynikající umělecká 

práce, stav dobrý, nástroj je poměrně mohutný, Tibet, 19. století, délka 62cm, celková hmotnost 3644,40 g, ryzost stříbra 980/1000, 

stříbro tepané bohatě figurálně zdobené 

 Osvědčení Puncovního úřadu přiloženo  

    

    

38  Váza kulovitá RADŽASTAN, INDIE ..............................................................................................................  67 000 Kč  
stříbro zlacené, bohatě plasticky zdobené figurálními a rostlinnými motivy, 18 - 19. století, sběratelský unikát, ryzost stříbra 

630/1000, slitina Ag + Cd, hmotnost 528, 30 g, výška 15,5cm, průměr 13cm  

    

    

39   Plastika "Dívčí akt - torzo" .......................................................................................................................................  900 Kč  
keramika bíle glazovaná (bělina), signováno špatně čitelně umělcem, značeno PEXIDER LETOVICE, ARTDEKO, kolem roku 

1935, výška 35cm  

    

    

40   Hána Jan - Hanna Jan   (1927-1994) 

"CLIO - Stojící antická múza Kleió, ochránkyně historie " ...................................................................................  29 000 Kč  
luxusní mistrovský galerijní bronz na kvádrovitém mramorovém podstavci, signováno Jan Hanna, písmo na podstavci navrhl Milan 

Hegar, plastika z cyklu devíti Múz, které autor vytvořil v letech 1961-1963, výborný stav 

celková výška 64cm, výška podstavce 11,5cm 
 

Ve dvou variantách byl v letech 1961-63 a 1963-64 vytvořen cyklus devíti bronzových plastik na mramorových 

podstavcích se jmény antických múz, devíti dcer řeckého boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné, ochánkyň umění a vědy. 

Jako Múzy pražských diváků byly plastiky v šedesátých až sedmdesátých letech udělovány českým i zahraničním umělcům 

jednou za rok za vynikající filmy nebo herecké výkony.  
 

Údajně  byla zde nabízenou plastikou odměněna Jiřina Švorcová za "Ženu za pultem" - neověřeno 
    

Hána Jan - Hanna Jan  sochař, národní umělec, narozen v Dobronicích u Bechyně, studoval na AVU v Praze u prof. 

K. Pokorného, dále na Výtvarné akademii v Zábřehu, v letech1985-1990 rektor AVU v Praze, s J. Bartošem vytvořil 

ústřední bronzovou sochu pro památník ve Svidníku u Dukly. V komorní tvorbě se jeho hlavním motivem stalo ženské 

tělo. Socha Schoulená jej od roku 1951, z doby studia na akademii, provázela v různých velikostních a materiálových 

variantách po celý život. Ve dvou variantách po devíti kusech realizoval cyklus Múzy podle antického řazení 

symbolických postav, třetí variantu již nedokončil. V roce 1960 byl na Vyšehradském hřbitově v Praze odhalen bronzový, 

93 cm vysoký náhrobek herečky Jany Rybářové, která nezapomenutelným a jen ztěží překonatelným způsobem ztvárnila 

po boku Eduarda Cupáka Šrámkovu poezii ve filmu Stříbrný vítr. Jeho sochy jsou uístěny na dalších veřejných místech 

v České republice, autor je zastoupen v Národní galerii v Praze, Galerii hl. m. Prahy, v Českém muzeu výtvarných umění, 

v Alšově jihočeské galerii na Hluboké, v soukromých sbírkách doma i v zahraničí   

(Toman, Slovník Chagall, http://www.janhana.cz/ ) 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 
41   Collet John - Goldar John    

"Grown Gentlemen taught to Dance" 

"Dorostlí džentlmeni se učí tancovat".............................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská ručně kolorovaná rytina, signováno v desce malířem i rytcem, žertovná anglická scéna, dole uvedeno místo a datace 

publikování rytiny, 27. června 1767, odpovídající adjustace, vzadu číslo ze sbírky, krásný sběratelský kus, 35 x 26,5 (37,5 x 29,5)  

 Párová k následující položce č. 42 
 

 Collet John (cca 1725-1780) angkický malíř, narodil se a zemřel v Londýně 

 Goldar John (1729-1795) anglický rytec a ilustrátor, narodil se v Oxfordu, zemřel v Londýně 

    

    

42   Collet John - Grignion Charles    

"January and May" 

„Leden a květen“ ...................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská ručně kolorovaná rytina, signováno v desce malířem i rytcem, žertovná anglická scéna, dole uvedeno místo a datace 

publikování rytiny, 16. dubna 1771, odpovídající adjustace, vzadu číslo ze sbírky, krásný sběratelský kus, 37 x 26,5 (40 x 29,5)  

 Párová k předcházející položce č. 41 
 

 Collet John (cca 1725-1780) angkický malíř, narodil se a zemřel v Londýně 

 Grignion Charles (cca 1721-1810) anglický malíř, rytec 

    

    

43   nesignováno    

"The Humorous Thought of a School Boy, or two Heads better than one" 

"Dvě hlavy jsou lepší než jedna, humorný nápad školáka" .....................................................................................  6 500 Kč  
mistrovská ručně kolorovaná rytina, nesignováno, humorná scéna z anglické školy, dole uvedeno místo a datace publikování této 

rytiny, 24. květen 1774, odpovídající adjustace, vzadu číslo ze sbírky, nádherná sběratelská položka, 37 x 27 (40 x 29,5)  

    

    

44   Rada Vlastimil   (1895-1962) 

"Kůň s nákladem na saních a dva vozkové" ..............................................................................................................  900 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 109/500, typická práce významného malíře 

ve výřezu 30 x 48 (50 x 65,5)  
    

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

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

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

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

    

    

45   Nowak Willi   (1886-1977) 

"Odpočinek při koupání" .............................................................................................................................................  29 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej-tempera a kvaš, signováno, nedatováno, umělecká adjustace v paspartě 

a mohutném širokém rámu, vzhledem k velikosti a kvalitě skvělá cenová nabídka, ve výřezu 40 x 50 (72 x 85)  
    

Nowak Willi  malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU 

Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, 

v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, 

zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní Galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden 

z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

46   Laštovka Karel   (1938-1986) 

"Láska, žena, mateřství" .................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velká mistrovská barevná litografie, signováno, kolem roku 1975, vzadu štítek ČFVU s názvem, umělecká adjustace 

66 x 51 (80 x 60)  
    

Laštovka Karel  malíř, ilustrátor, narozen v Praze, studium na VŠUP u Strnadela, výstavy doma i v zahraničí, jeho práce 

byly vystaveny v roce 2000 v Galerii Jiřího a Běly Kolářových s.r.o., Praha, ve dnech od 26. února do 4. dubna 2009 

v Galerii letohrádku Portheimka v Praze (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, www.prazskapetka.cz - únorové číslo) 

    

    

47   Hlavatý Pavel   (1943-) 

"Černá madona" .................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, datováno 1997, číslováno 31/65, vzadu povídání o malíři, velmi kvalitní umělecká 

adjustace, ve výřezu 57 x 38 (78 x 57)  
    

Hlavatý Pavel  grafik, malíř, narodil se v Albrechticích u Turnova, žije a působí v Havířově a Praze, věnuje se kresbě, 

grafice, malbě, ilustraci, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, řada výstav a ocenění (Lexicon CVA., Slovník Chagall) 
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48   Kiesewetter Josef   (1934-) 

"Kouzelná noc" ....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná grafická technika, signováno, nedatováno, vlastní obraz je v kruhu, vysoce kvalitní umělecká 

adjustace, vzadu štítek Díla s původní cenou 3 300 Kčs, průměr ve výřezu 42cm (64 x 64)  
    

Kiesewetter Josef  malíř, grafik, narozen v Novém Jičíně, studoval užitou a propagační grafiku u K. Hofmana, J. Jaška, 

J. Kořínka na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, do roku 1975 výtvarník Slováckého muzea 

v Uherském Hradišti, pak musel z politických důvodů odejít (Slovník Chagall) 

    

    

49   Tichý František   (1896-1961) 

"Paganini - plakát k výstavě" .....................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovská litografie, signováno, datováno 1942, plakát k výstavě v Galerii Jos. R. Vilímka od 31.3 do 21.4, v textu plakátu 

"Židům nepřístupno," otřesné svědectví doby, do sbírky muzea, 100 x 70 (110,5 x 81)  
    

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

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

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

50   Majer Antonín   (1882-1963) 

"Rozkvetlá jabloň" ..........................................................................................................................................................  15 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, velká reprezentativní galerijní práce významného malíře a grafika, 

mohutný zlacený rám, 86 x 80,5 (103 x 98)  

 Obraz pochází přímo z rodiny malíře 
    

Majer Antonín  malíř, grafik, studia u profesora Brožíka, Schwaigera a Hynaise na AVU v Praze, věnoval se malbě, 

kresbě a ilustraci, velký vliv na jeho práci měl Munch, byl jedním ze zakládajících členů spolku Hollar, s nímž vystavoval 

u nás i v zahraničí, vydal cyklus pohlednic, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

51   Martin Christian Ludvík   (1890-) 

"Muž s kosou na kraji letního lesa"............................................................................................................................  6 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, krásná krajinářská práce absolventa vídeňské akademie, kde 

také od roku 1925 působil jako profesor, široký dobový rám, svou velikostí a kvalitou velmi reprezentativní, 70 x 106 (90 x 126)  

 Poprvé na našich aukcích 
    

Martin Christian Ludvík  malíř, grafik a ilustrátor, narozen v Lubově v Čechách, žák A. Deluga, R. Jettmara a Ferd. 

Schmutzera ve Vídni, později profesor na vídeňské akademii (Toman) 

    

    

52   Jaroněk Bohumír   (1866-1933) 

"Otevřená valašská krajina" .........................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský impresionistický galerijní barevný dřevoryt, signováno, kolem roku 1906, z cyklu "Valašsko", plátěná pasparta, 

zaskleno, skvělá nabídka, 45 x 60,5 (75 x 90,5)  
    

Jaroněk Bohumír  vynikající malíř a grafik, autodidakt, rodák ze Zlína, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil 

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

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

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

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

    

    

53   Máj Eduard   (1866-) 

"Zátiší s ovocem a pohárem v zámecké zahradě" ................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovská dekorativní olej - tempera, signováno, kolem roku 1905, práce absolventa Akademie v Praze, luxusní černý rám, 

zaskleno, 60 x 89 (71 x 100,5)  
    

Máj Eduard  malíř, narozen v Kolíně, žák malířské akademie v Praze (Toman) 

    

    

54   neurčeno    

"Cesta letní krajinou" .......................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nepřečteno, datováno 1937, velká práce české krajinářské školy, 66,5 x 97 (85 x 114,5)  

    

    

55   Tomek Antonín   (1908-1978) 

"Honosná kytice lučního kvítí" ..................................................................................................................................  14 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1958, kvalitní, umělecký široký rám, vysoce reprezentativní celek, 

93 x 76 (111 x 95)  
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Tomek Antonín  malíř, hudebník, pedagog, narodil se v Horních Nětčicích v okrese Přerov, zemřel v Ostravě, studoval 

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

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

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

v Olomouci) 
    

    

56   Zahradník Jaroslav   (1902-1979) 

"Krajina s vesnicí u Úsova" ...........................................................................................................................................  2 600 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na dřevěné překližce, signováno, kolem poloviny minulého století, velmi kvalitní impresionisticky 

pojatá krajinářská práce, 76 x 102,5 (86,5 x 113)  
    

Zahradník Jaroslav  malíř, kreslíř, narozen v Čelákovicích, studoval soukromě kresbu a plastickou anatomii na malířské 

škole F. Engelmüllera v Praze, přispíval kresbami do různých časopisů (Slovník Chagall) 
    

    

57   neurčeno    

"Chalupy s rybníčkem" ....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1955, 70 x 100,5 (87 x 117,5)  
    

    

58   neurčeno    

"Zátiší s hrníčkem, pohárem, květy a ovocem" .....................................................................................................  5 500 Kč  
velký mistrovský dekorativní olej na plátně, signováno, datováno 1934, širší umělecký rám zlaté barvy, 70,5 x 100,5 (82 x 112)  
    

    

59   monogramista    

"Krajina s rybníkem před bouří"................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno monogramem, datováno 1941, ručně řezaný rám, vzadu povídání 

o zakoupení obrazu, 60 x 69,5 (74,5 x 85)  
    

    

60   Rapin Jan   (1956-) 

"Hráči karet" .....................................................................................................................................................................  34 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2004, velký reprezentativní obraz, 70 x 80,5 (85,5 x 95,5)  
    

Rapin Jan  malíř a sklářský výtvarník, narozen v Praze, studia na Akademickém gymnáziu v Praze u profesora Kepky, 

pak anatomii na střední zdravotnické škole rovněž v Praze a soukromě malbu u P. Hany, přes osmdesát samostatných 

výstav, z toho více jak dvacet v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 
61   Uprka František (Franta)   (1868-1929) 

Plastika "Mladá maminka v kroji s dětmi" ............................................................................................................  4 700 Kč  
mistrovská malovaná pálená hlína (terakota), signováno FU a výrobním družstvem V.D.K.B., číslováno 178, krásná sochařská 

práce, kolem roku 1920, výška 51cm  
    

Uprka František (Franta)  sochař, mladší bratr Joži Uprky (v Tomanovi 2 celostránkové sloupce o tomto významném 

umělci) 

    

    

62   Makovský Vincenc   (1900-1966) 

Plastika "Hlava T.G. Masaryka" ................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská těžká pálená hlína cihlové barvy, signováno, kolem roku 1935, součástí plastiky je kvádrovitý podstavec ze stejného 

materiálu, drobná oprava špičky nosu (malá prasklina), na svou výšku velmi těžké, celková výška 41cm  
    

Makovský Vincenc  sochař, malíř, pedagog, narozen v Novém Městě na Moravě, studoval malířství u J. Obrovského a K. 

Krattnera a sochařství u profesorů J. Štursy a B. Kafky na AVU v Praze, dále studoval v ateliérech A. Bourdella a F. 

Kupky v Paříži, vyučoval na Škole umění ve Zlíně, později na Vysoké škole technické v Brně a na AVU v Praze  

(Slovník Chagall) 

    

    

63   Šimek J.    

Plastika "Busta A. Dvořáka" ............................................................................................................................................  800 Kč  
sochařská hmota pálená, kolorovaná na černo, signováno, nedatováno, plastika je umístěna na dřevěném soklu, celková výška 

31cm, výška soklu 5cm  

    

    

64   Váza s oroplastikou "Antický boj".....................................................................................................................  3 500 Kč  
sklo modrofialové, ve spodní polovině zabroušené do deseti pravidelných vertikálních ploch, v horní části široký zlacený pás 
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s figurálním motivem, značeno Čecho Slovakia Karlsbad MOSER, kolem roku 1920, velmi dobrý stav, nádherný sbírkový kus, 

výška 20,5cm, průměr 14cm  

    

    

65  Karafa se zabrušovanou zátkou ...............................................................................................................................  500 Kč  
sklo tyrkysové barvy, kulovitého tvaru, neznačeno, MOSER, velmi dobrý stav, výška 17cm, průměr 12cm  

    

    

66  Unikátní šálek s podšálkem .....................................................................................................................................  1 800 Kč  
porcelán bílý ručně malovaný dekorem v barvě modré, červené a bílé, na šálku nápis "Národopisná výstava 1895", výborný stav, 

krásný sbírkový i funkční kus, výška šálku 8,5cm, průměr podšálku 16cm  

    

    

67  Šálek s podšálkem a dezertním talířkem ..............................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný stylizovaným květinovým dekorem, značeno MANKA, made in Czechoslovakia, kolem roku 1935 

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

 Párová k následující položce č. 68 

    

    

68   Šálek s podšálkem a dezertním talířkem .............................................................................................................  450 Kč  
porcelán bílý, ručně malovaný stylizovaným květinovým dekorem, značeno MANKA, made in Czechoslovakia, kolem roku 1935 

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

 Párová k předcházející položce č. 67 

    

    

69   Nůž na dopisy ..................................................................................................................................................................  400 Kč  
slonová kost, zdobeno řezbou s motivem patnácti pochodujících slonů, jako úchop je rovněž slon, kolem poloviny minulého století, 

délka 20,5cm  

    

    

70   Velká luxusní čajová a dezertní souprava šesti osobní ..............................................................................  2 900 Kč  
porcelán bílý, zdobený barevným dekorem, značeno ROSENTHAL, moderní design pod vlivem EXPO 58, výborný stav, v sestavě: 

konvice s víčkem, mléčenka, cukřenka s víčkem, šest šálků s podšálky, šest dezertních talířků, jeden velký podávací dezertní talíř, 

výška konvice 20cm, výška šálku 6cm, průměr 11cm, průměr podšálku 16,5cm, dezertních talířků 19,5cm, velkého talíře 30cm   

 Vysoce reprezentativní, celkem 22 kusů 

    

    

71  Čajová, resp. kávová souprava čtyř osobní .....................................................................................................  1 600 Kč  
porcelán bílý s vnější světle modrou glazurou, ručně malovaný motivem ptáčka, včely a květů, patrně Klášterec, kolem roku 1860, 

na jednom podšálku je oklep, jinak stav velmi dobrý, v sestavě: baňatá konvice, cukřenka s víčkem a čtyři šálky s podšálky 

výška konvice 16cm, cukřenky 15cm, šálku 7cm, průměr podšálku 14cm  

    

    

72  Miska odkládací při stolování ...................................................................................................................................  150 Kč  
ve tvaru elipsy s úchopy, porcelán bílý, zdobený zlacením pravým zlatem, značeno vtlačovanými čísly 41 a 1800, Čechy, kolem 

roku 1850, velmi dobrý stav, délka 25cm  

 Párová k následující položce č. 73 

    

    

73   Miska odkládací při stolování ..................................................................................................................................  150 Kč  
ve tvaru elipsy s úchopy, porcelán bílý, zdobený zlacením pravým zlatem, značeno vtlačovanými čísly 41 a 1800, Čechy, kolem 

roku 1850, velmi dobrý stav, délka 25cm  

 Párová k předcházející položce č. 72 

    

    

74  Těžítko na psací stůl .......................................................................................................................................................  300 Kč  
postříbřená bronzová kytice na mramorové desce, na desce dále štítek s datem 4.6.1911, dobrý stav, 8 x 15 x 2  

    

    

75  Těžítko na psací stůl .......................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovsky propracovaná miniatura vojenského děla stojící na kamenném podstavci, model má dřevěná kole s bronzovými 

obručemi, zbývající část je rovněž z bronzu, v kameni je vypínač, po přívodu proudu z baterie se dělo patrně pohybovalo, kolem 

roku 1910, délka 10cm, výška 6,5cm  

    

    

76  Dalekohled v koženém pouzdře ................................................................................................................................  700 Kč  
značený CARL ZEISS WIEN, M9/13Z FELDSTECHER 6 Fach, Nr 396443, každé oko nastavitelné zvlášť, kolem roku 1910, 

výborný, funkční, původní luxusní hnědé kožené pouzdro značně opotřebované, na pouzdře nápis ZDENKO (Kinský) 

výška 11 cm, šířka 16 cm, hloubka 5,5 cm  

 Tento dalekohled dostal dědeček současného majitele od správce zámku Kinských, který v roce 1943 vyhořel  
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77   Dalekohled - triedr málo vídané konstrukce .....................................................................................................  550 Kč  
značený C. P. GOERZ BERLIN TRIEDER BINOCLE 6X GERMANY, číslo 78659, okolo roku 1900, původně luxusní provedení, 

nyní stav dobrý, funkční, rarita, výška 9 cm, šířka 12 cm, hloubka 5,5 cm  

Firma C. P. Goerz byla založena v roce 1886 Carl Paul Goerzem v Berlíně. Původně vyráběla školní pomůcky pro 

matematiku. Od roku 1887 produkovala fotoaparáty. Rok 1988 znamenal zaměstnáním inženýra Carl Mosera a optika 

Karl Hertela otevření výroby čoček a s tím spojené výroby optických přístrojů. V roce 1903 bylo otevřeno oddělení 

s vojenskou optikou. (http://camerapedia.wikia.com/wiki/Goerz , http://en.wikipedia.org/wiki/Goerz_(company) ) 
    

    

78  Šálek s podšálkem mocca .............................................................................................................................................  150 Kč  
porcelán v centrálním medailonu zdobený motivem "Tři Grácie", dále zlacením a dalším bohatým dekorem, šálek značený Carlsbad 

finest China, GLORIA Czechoslovakia, podšálek značený RM Czechoslovakia v rytířském štítu, kolem roku 1950 

výška šálku 4cm, průměr 7cm, průměr podšálku 10,5cm  

 Párová k následující položce č. 79 
    

    

79  Šálek s podšálkem mocca .............................................................................................................................................  150 Kč  
porcelán v centrálním medailonu zdobený motivem "Tři Grácie", dále zlacením a dalším bohatým dekorem, šálek značený Carlsbad 

finest China, GLORIA Czechoslovakia, podšálek značený RM Czechoslovakia v rytířském štítu, kolem roku 1950 

výška šálku 4cm, průměr 7cm, průměr podšálku 10,5cm  

 Párová k předcházející položce č. 78 
    

    

80   Plastika "Psí rodinka ležící na slámě" ..............................................................................................................  1 900 Kč  
unikátní mistrovská řezba ve dřevě, jde patrně o lovecké psy (labradoří ?), signum nenalezeno, kolem roku 1890, neuvěřitelně 

pracná záležitost, skvělá rarita, základna 35 x 50, výška 30cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 
81   Žižka Jiří   (1957-2010) 

"Akt hrající na cello" ........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, výborná práce žáka Karla Součka, kvalitní adjustace 

40 x 30 (46 x 36)  
    

Žižka Jiří  malíř, ilustrátor, jehož obrazy si získaly příznivce a dosáhly slušných cen i na aukcích, byl žákem Karla Součka 

a Paderlíka na AVU v Praze, zejména jeho práce ze sedmdesátých let zřetelně vycházely z kubismu, měl samostatné 

výstavy v Kolíně nad Rýnem a v Pesaro v Itálii, ilustroval knihy pro nakladatelství ACADEMIA (Slovník Chagall) 
    

    

82   Chaba Karel   (1925-) 

"U Dvou srdcí" ..................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1977, skvělá nabídka práce malíře snových maleb Prahy se spoustou 

zahraničních výstav, majitelem zakoupeno přímo v prodejně Dílo, vzadu štítek s razítkem, 31 x 25 (36 x 29,5)  

Pochází ze sbírky, která byla pořízena koncem sedmdesátých let před odchodem majitele do emigrace, část této výborné 

sbírky byla nabídnuta do aukce naší společnosti 
    

Chaba Karel  malíř, narozen v Sedlci - Prčicích, výtvarně se vzdělával soukromě, své obrazy Prahy vytvářel ne jako opisy 

skutečností, ale jako své sny o Praze, jeho vidění je romantické, řada výstav v zahraničí - Švýcarsko, Belgie, Egypt, 

Polsko, Německo, v roce 1964 vystavoval v Boymansově muzeu v Rotterdamu, ve stejném roce v Muzeu moderního 

umění v Paříži atd., jeho práce před revolucí byly velmi ceněny a prakticky se nedaly sehnat, i dnes jsou na trhu velmi 

vzácné (Slovník Chagall) 
    

    

83   Chaba Karel   (1925-) 

"Procházka se psem po nábřeží" ..............................................................................................................................  55 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, sedmdesátá léta minulého století, skvělá nabídka práce malíře snových maleb Prahy, majitelem 

zakoupeno přímo v prodejně Dílo, vzadu štítek s razítkem, nerámováno, pouze pasparta na blind rámu, 55 x 46  

I mezi Chabovými obrazy se jedná o jednu z nejlepších prací 

Pochází ze sbírky, která byla pořízena koncem sedmdesátých let před odchodem majitele do emigrace, část této výborné 

sbírky byla nabídnuta do aukce naší společnosti 
    

    

84   Držkovic Valentin   (1888-1969) 

"Stojící muž s dýmkou" .................................................................................................................................................  14 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1927, skvělá práce z výborného období malíře, na trhu velmi vzácné, 

rámováno v tenké liště, 130 x 60,5 (123,5 x 63)  
    

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

bohosloveckou fakultu, krátce působil jako kněz, potom vyučoval kreslení na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, 

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

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

a 1920 Secession, za pařížského pobytu uspořádal samostatnou výstavu, člen mnoha spolků včetně société des Artistes 
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Indépendant, Paříž, zastoupen ve sbírkách NG Praha a v dalších naších i zahraničních galeriích, další výstavy v zahraničí 

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

(Toman, Slovník Chagall) 
    

    

85   Mucha Alfons   (1860-1939) 

"Portrét mladého muže v kožichu" ..........................................................................................................................  55 000 Kč  
mimořádná mistrovská kresba sépiovým inkoustem, signum nenalezeno, vzadu Alfons Mucha "Dekorativní medailon", luxusní 

adjustace, kruhová pasparta, skvělá práce, Ke kresbě je potvrzení od Jiřího Muchy ze dne 27.9.1981 

průměr výřezu 12,5cm (26,5 x 26)  

Pochází ze sbírky, která byla pořízena koncem sedmdesátých let před odchodem majitele do emigrace, část  této výborné 

sbírky byla nabídnuta do aukce naší společnosti 
    

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

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

studia na gymnáziu v Brně, umělec, který nebyl přijat ke studiu na pražské Akademii, složitou životní cestou přes práci 

ve Vídni, studium v Mnichově a Paříži 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, sloužily 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   Galbavý Rudolf   (1951-) 

"Vítkovice".............................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
akryl na plátně, signováno, datováno 2010, práce žijícího malíře se specifickým snovým pohledem na průmyslovou oblast, vzadu 

štítek autora, luxusní rám francouzského typu, 67 x 47 (83,5 x 63,5)  
    

Galbavý Rudolf  narozen ve Vracově na Jižní Moravě, autodidakt, je fascinován průmyslovou a městskou krajinou, 

kterou podává v idylicky snové poloze, podobně jako Zrzavý nachází v surové průmyslové realitě poezii, tohle dokáže jen 

málo umělců, několik výstav v regionu, zastoupen v soukromých sbírkách 
    

    

87   Galbavý Rudolf   (1951-) 

"Huť v zimě" .........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
akryl na sololitu, signováno, datováno 2011, další z neotřelých romantických pohledů na průmysl Ostravska, 60 x 50 (66,5 x 56,5)  
    

    

88   Luňáček Josef   (1889-1991) 

"Život v kuchyni na Valašsku" .....................................................................................................................................  3 200 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1937, kvalitní práce malíře žijícího a tvořícího v Metylovicích, 

žáka Bukovace, Pirnera a Nechleby, na trhu vzácné, 50 x 70 (61 x 80,5)  
    

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

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

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

    

89   Myslivečková - Hachla Valerija   (1878-) 

"Valdštýnské náměstí" .....................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na dřevě, signováno, kolem roku 1910, kvalitní rám z doby, 37 x 30 (48 x 41,5)  
    

Myslivečková - Hachla Valerija  malířka, grafička a ciselérka, narozena v Kutné Hoře, studia u Vacátka, dále ve Vídni 

na dekorativním oddělení prof. Böhma a Klimta (Toman) 
    

    

90   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Růžové ráno - Ptáčci, slunce a vejce" .................................................................................................................  185 000 Kč  
mimořádný mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1977, podle našeho názoru jde o jeden z nejkrásnějších obrazů 

s tématikou "Ptáčků" Oty Janečka, vzadu štítek Díla s razítkem, majitel obraz koupil v Díle před svým odchodem do zahraničí,, 

patrně autorský rám, velmi výhodná cenová nabídka (cca 50% odhadní ceny), jedinečná příležitost 

54 x 65 (75,5 x 86)  

Pochází ze sbírky, která byla pořízena koncem sedmdesátých let před odchodem majitele do emigrace, část této výborné 

sbírky byla nabídnuta do aukce naší společnosti 
    

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, 

loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, 

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

91   Jirků Boris   (1955-) 

"Prostor II"............................................................................................................................................................................  8 000 Kč  
velká reprezentativní galerijní kresba grafitem a křídou, signováno, datováno 1995, umělecká adjustace v drahém kovovém černém 

rámu s antireflexním sklem, 70 x 100 (72 x 102)  
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 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
    

Jirků Boris  malíř, sochař, ilustrátor, studia na UMPRUM v Uherském Hradišti, později na AVU v Praze u profesora 

Paderlíka, vede Ateliér figurální kresby na pražské VŠUP, člen SVU Mánes, věnuje se volné malbě, grafice, ilustraci 

a knižní grafice, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Státní galerie Zlín, Východočeské galerie Pardubice 

a v soukromých sbírkách v České republice, Austrálii, Itálii, Francii, Holandsku a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

92   Teissig Karel   (1925-2000) 

"Dívčí akt v interiéru" ......................................................................................................................................................  9 000 Kč  
velká mistrovská galerijní štětcová malba tuší, signováno, datováno 1959, umělecká adjustace v drahém kovovém černém rámu 

s antireflexním sklem, 53 x 75,5 (55 x 77,5)  

 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
    

Teissig Karel  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, jeden z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století, 

studoval na soukromé malířské Sychrově škole, na AVU v Praze u profesora Nechleby a na Académie Royale des Beaux-

Arts v Bruselu, řada výstav a ocenění, zastoupen v mnoha galeriích, včetně Národní Galerie v Praze, 1961 obdržel Cenu 

Toulouse-Lautreca, Paříž (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

93   Šmek Josef   (1955-) 

"Tvůrčí svoboda aneb jíst je třeba - Pocta Warholovi" .................................................................................  14 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2003, vzadu název, nerámováno, pouze na blind rámu, 130 x 110  
    

Šmek Josef  malíř, kreslíř, narozen v Jablunkově, studoval výtvarnictví na SPŠS v Ostravě, věnuje se figurální malbě, 

karikaturní kresbě, tvorbě plastik a drobných reliéfů, karikatury uveřejňuje časopisecky (Slovník Chagall) 

    

    

94   Nosek Jiří   (1924-) 

"Posvátný Ararat"..............................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovská olej - tempera na tvrzené desce, signováno, datováno 1989, vzadu štítek Díla s razítkem, široký bílý rám 

59 x 74 (73,5 x 88,5)  
    

Nosek Jiří  malíř, grafik, designér, narozen ve Svätém Juru u Bratislavy, studoval na Státní grafické škole a ve speciálce 

dekorativní malby, hračky, loutky a výstavnictví u profesora J. Nováka a ve speciálním ateliéru kresleného a loutkového 

filmu u profesora A. Hoffmeistera na VŠUP (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

95   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Letní kytice ve váze" ....................................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno v dedikaci novomanželům Durčákovým s datem 1952, jde o jedno 

z malířových slavných zátiší s květy, rozjásaná skvostná práce, luxusní rám, 90 x 65 (109 x 83)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
    

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 

u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 

Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 

výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 

Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 
    

    

96   neurčeno    

"Dvě dívky s košíkem" ......................................................................................................................................................  3 800 Kč  
mimořádný mistrovský akvarel - kvaš, signováno vzadu, nepřečteno, dále vzadu v textu datováno 16. července 1878, krásná 

komorní práce, luxusní rám z leštěného ořechového masivu, 35 x 28 (41,5 x 35)  
    

    

97   Špillar Karel   (1871-1939) 

"Únos" ......................................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno, skvělá práce významného malíře a grafika, který se např. účastnil i výzdoby Obecního 

domu v Praze, rámováno pod sklem v dobovém černém rámu se secesním dekorem, vzácné, Litografie je z roku 1913 a je přímo 

uváděna v Tomanovi 

ve výřezu 28,5 x 39 (55 x 64)  

 Poprvé na naších aukcích 
    

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

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

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

dva celostránkové sloupce o tomto malíři 
    

    

98   Šimon Tavik František   (1877-1942) 

"Notre Dame v Paříži"......................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní lept, signováno, kolem roku 1911, skvělá práce světově proslulého malíře, kreslíře a grafika, kvalitní adjustace 
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pod sklem, ve výřezu 35,5 x 30,5 (60 x 53,5)  
    

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

profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera, tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se 

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

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

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

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

    

    

99   Lászlóffy E.    

"Bílé kachny na vodě" ......................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, kvalitní práce slovenského či maďarského malíře, širší 

rám stříbrné barvy, zaskleno, 46 x 67 (60,5 x 81,5)  

    

    

100   Radimský Václav   (1867-1946) 

"Krajina s řekou" ..........................................................................................................................................................  305 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1920, skvělá impresionistická práce s využitím barvy podkladu, 

luxusní, široký ručně řezaný a zlacený rám, vysoce reprezentativní celek,   
    

Radimský Václav  významný malíř impresionista, studia na pražské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho žil 

a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřežní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takže 

zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, již od roku 

1892 vystavoval v Pařížském saloně, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdržel zlatou medaili, zlatou 

rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském 

saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden 

z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes 

jeden milion Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 101 - 120 

 
101  Luxusní oválná servírovací mísa - tác ..............................................................................................................  2 800 Kč  
anglická kamenina zdobená hnědým antickým figurálním měditiskem, značeno vtlačovanou značkou EDGE MALKIN & Co, 

vtlačeným S, vtlačovaným číslem 14 a hnědou značkou pod polevou CORRELLA CE & M, kolem roku 1860 až 1870, velmi dobrý 

stav, CORRELLA znamená značku registrovaného vzoru a CE & M znamená výrobce Cork, Edge & Malkin 

délka 37,5cm, šířka 30,5cm  

 Sběratelský, muzeální i funkční kus 
 

V polovině 19. století používalo více výrobců porcelánového nádobí podobný antický motiv dvou mladých žen a váz 

situovaných v parku, vzory ATHENA, COLONNA, MINERVA, POMONA atd. Od uvedených vzorů se poněkud odlišuje 

vzor CORRELLA, v něm jsou ústředními postavami matka a děti. Od roku 1851 používaly tento vzor dvě firmy, Barker & 

Son (znak  CORRELLA doplněn písmeny B & S) a Cork & Edge, od roku 1860 Cork, Edge &  Malkin 

    

    

102   Sada sklenic na víno na vyšší stopce ...................................................................................................................  600 Kč  
sklo čiré v kulpě lazurované rubínem, broušené a řezané motivem květin, Čechy, kolem poloviny minulého století, 6 + 1 kusů, 

výška 15cm  

 Cena za všech sedm kusů 

    

    

103  Váza ....................................................................................................................................................................................  650 Kč  
sklo olovnaté (24% PbO), masivní čiré, moderní ruční brus do řady vertikálních rýh, značeno BOHEMIA, exportní souběh kolem 

roku 1960, výborný stav, výška 31cm, horní průměr 13cm  

 Dnes je vyšší pouhá energetická náročnost výroby, než je vyvolávací cena 

    

    

104   Honosná váza ................................................................................................................................................................  700 Kč  
sklo čiré olovnaté bohatě ručně broušené, Čechy, kolem poloviny minulého století, masivní a stabilní, výborný stav 

výška 35,5cm, průměr 18cm  

 Dnes je vyšší pouhá energetická náročnost výroby, než je vyvolávací cena 
    

    

105   Pohárek na vodu ..........................................................................................................................................................  350 Kč  
sklo zelené malachitové plasticky zdobené měsícem a letícím dravcem, Čechy, kolem poloviny minulého století, velmi dobrý stav, 

výška 9cm, průměr 7cm  
    

    

106  Miska s poklopem na servírování sýrů, másla, džemu apod. ....................................................................  300 Kč  
porcelán bílý zdobený medailonem "Paridův soud", perleťovou lazurou, modrými pruhy a zlatými ornamenty, Čechy, kolem roku 

1935, velmi dobrý stav, výška 11cm, průměr 17cm  
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107  Plastika nástěnná "Hlava dívky" ..........................................................................................................................  500 Kč  
hlína pálená, signum nenalezeno, Čechy, kolem roku 1925, výška 23cm, šířka 17cm  

    

    

108  Vějíř ....................................................................................................................................................................................  500 Kč  
dřevo bambusové a papír zdobený uměleckou reprodukcí Národního divadla s cca 65 portréty herců v různých rolích, vydal 

a fotografoval Josef Fiedler, fotograf v Praze, kolem roku 1910, drobná poškození způsobená stářím a používáním, muzeální kus, 

délka ve složeném stavu 30cm  

    

    

109  Šavle vojenská, poddůstojník ...............................................................................................................................  2 600 Kč  
rakousko-uherská, vzor 1861, nečištěná, dobrý stav, velmi příznivá cena, délka čepele 85cm, pochvy 88cm, celková délka 102cm  

    

    

110  "Soldaten - Atlas" .....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
vojenský atlas pro WEHRMACHT (Nur für den Gebrauch innerhalb der Wehrmacht), vydáno v roce 1941, 32 stran, tvrdé desky, 

kompletní, velmi dobrý stav, pod hlavním názvem text: Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht Abt. Inland, 25 x 34  

    

    

111  Mimořádně luxusní dámská šperkovnice .......................................................................................................  2 900 Kč  
ve tvaru poháru, jehož stopku tvoří tři Putti nesoucí vlastní schránku na šperky s proskleným poklopem na pantu, celé pouzdro 

v bohatě filigránsky zdobeném zlaceném kovu (patrně mosaz nebo bronz), sklo zabrušované, uvnitř umělecky čalouněno sametem, 

19. století, unikát s málo vídaným zdobením 

výška 14cm, průměr 10cm  

    

    

112   Mísa kruhová předkládací ...................................................................................................................................  1 200 Kč  
sklo čiré, zdobené šesticípou hvězdou stylizovanou do květu orchideje v barvě modré a modrozelené, patří do kolekce moderního 

designu druhé poloviny minulého století, výška 8,5cm, průměr 36cm  

    

    

113  Plastika "Galantní scéna" .....................................................................................................................................  3 500 Kč  
porcelán ručně malovaný, zdobený zlacením, značeno modrou značkou PASOV (Bavorsko) - PORZELLANFABRIK PASSAU, 

PHILIPP DIETRICH, první polovina minulého století, výška 24cm  

    

    

114  Busta "Mladá žena - Milosrdenství" ................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský bronz na mramorovém podstavci, přelom 19. a 20. století, vzadu značeno KARITAS, výška 28cm  

    

    

115   Tichý Miroslav   (1926-2011) 

"Dvě dívky v rozhovoru"..............................................................................................................................................  20 000 Kč  
černobílá fotografie, v pozadí osobní automobil ŠKODA FAVORIT, poprvé představený na brněnském strojírenském veletrhu 

v roce 1987, původní stav, 18 x 13  
    

Tichý Miroslav  malíř, fotograf, narozen v Nětčicích u Kyjova, studoval u profesora A. Želibského na AVU v Praze, 

věnoval se malbě, kresbě a fotografii, od konce šedesátých let začal experimentovat s fotografií, věnoval se tématice dívek 

a žen převážně z Kyjovska (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

116  Luxusní souprava na podávání alkoholických koktejlů po golfu ........................................................  3 900 Kč  
sklo bezbarvé čiré, zdobené figurální malbou barevnými emaily, na šejkru a skleničkách je malířem "odvyprávěn" příběh, 

ARTDEKO, kolem roku 1930, velmi dobrý stav, sbírkové i funkční, pro golfisty "nepostradatelné", v sestavě: šejkr a osm skleniček 

výška šejkru 30cm, skleniček 7,5cm  

    

    

117   Tichý Miroslav   (1926-2011 

"Za výčepem" ....................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
černobílá fotografie, sedmdesátá až osmdesátá léta minulého století, původní stav, 18 x 13  
    

Tichý Miroslav  malíř, fotograf, narozen v Nětčicích u Kyjova, studoval u profesora A. Želibského na AVU v Praze, 

věnoval se malbě, kresbě a fotografii, od konce šedesátých let začal experimentovat s fotografií, věnoval se tématice dívek 

a žen převážně z Kyjovska (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

118  Šálek s podšálkem ......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
porcelán bílý, zdobený zeleným měditiskem motivem kláštera na podšálku a horského sídla na šálku, značeno vtlačovanou značkou  

PRAG, Praha kolem roku 1850, velmi dobrý stav, krásná sběratelská, muzeální i funkční položka 

výška šálku 7cm, průměr podšálku 14cm  
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119   Popelník reklamní .......................................................................................................................................................  600 Kč  
sklo barvy jantarové s reklamou 20th CENTURY FOX, drobný oklep, výška 4cm, délka 12,5cm, šířka 8cm  

    

    

120  Kachel "Golgota" ...................................................................................................................................................  19 000 Kč  
fajáns, na bílém podkladu modrá malba, Delft, kolem roku 1650, kachel je v dřevěné závěsné montáži, proto nelze zjistit zda je 

signovaná, v každém případě jde o muzeální sběratelskou položku starého Delftu, unikát 

průměr kruhového výřezu 12,5cm, celé 21 x 21,5  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 121 - 140 

 
121   Drha Josef   (1912-2009) 

"Ze Slovenských hor" .......................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno, signatura J.D. Gruber je jedna ze signatur významného malíře Severní Moravy, kolem roku 1950 

47 x 66,5 (55 x 74,5)  
    

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

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

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

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

    

    

122   Gauguin Paul - kopista   (1848-1903) 

"Figurální scéna z Tahiti" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, velmi dobrá kopie obrazu slavného malíře, vzadu razítko "KOPÍROVÁNO MODERNÍ GALERII", velmi kvalitní 

práce ve velmi kvalitním rámu, kopie této kvality dosahují v kulturním světě velmi vysokých cen, 26,5 x 44 (35 x 52)  
    

Gauguin Paul - kopista  francouzský malíř, grafik a řezbář, z počátku byl ovlivněn impresionismem, později sám ovlivnil 

umělecké směry 20. století zejména fauvismus a expresionismus (Malá čsl. encyklopedie) 

    

    

123   neurčeno    

"Zimní radovánky v podhůří Beskyd" ......................................................................................................................  2 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, vzadu kresba tří ženských aktů, široký, ručně 

řezaný rám stříbrné barvy, 60,5 x 73,5 (74 x 94)  

    

    

124   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Motýli" ..................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská litografie, signováno, nedatováno, číslováno 50/50, současná umělecká adjustace s antireflexním sklem 

ve výřezu 37 x 28,5 (59 x 49)  
    

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

v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 

grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

125   Vajce Stanislav   (1935-) 

"Surrealistický ženský akt" .........................................................................................................................................  10 000 Kč  
unikátní mistrovská kombinovaná technika - štětcová malba tuší, olej, zlacení, písky atd., signováno v dedikaci panu Parmovi, 

kolem roku 1985, umělecká adjustace, ve výřezu 36,5 x 28 (61,5 x 50,5)  

 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy 
    

Vajce Stanislav  malíř, grafik, sochař, narozen v Klatovech, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a malířský ateliér u J. 

Nováka a A. Fišárka na VŠUP v Praze, od roku 1987 žije v Německu, byl často oceňován na mezinárodních uměleckých 

soutěžích, množství výstav doma i v zahraničí, u nás zastoupen v Moravské galerii v Brně (Slovník Chagall) 

    

    

126   Molitor Otto   (1889-) 

"Krojovaná dívka v exteriéru" ........................................................................................................................................  800 Kč  
profesionální akvarel, signováno, datováno 1920, příjemná komorní práce, 17 x 24 (19 x 26,5)  
    

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

Ženíška na pražské akademii, tvořil v Paříži, 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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127   Rožánková - Drábková Marta   (1882-1958) 

"Květ růžové růže" ............................................................................................................................................................  3 400 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, kolem roku 1920, výborná práce malířky, která tvořila v Olomouci, žačky Aloise 

Kalvody, kvalitní původní rám, 29,5 x 24,5 (40 x 35)  
    

Rožánková - Drábková Marta  malířka, narozena ve Zbuzanech u Prahy, zemřela v Olomouci, studovala na UMPRUM 

v Praze a soukromě v krajinářské škole Al. Kalvody, představitelka mařákovy školy, členka KVU Aleš, učila v Praze, 

později se usadila v Olomouci, v Tomanovi zabírá výčet jejích výstav přes polovinu celostránkového sloupce, mimo jiné 

vystavovala od roku 1932 pravidelně v Paříži na Salon d'automne, dále v Buenos Aires, v Pitsburgu, Athénách, v řadě měst 

USA, zastoupena ve sbírkách GVU v Ostravě, MU v Olomouci a GVU v Hradci Králové  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

128   Paplham Fritz   (1882-) 

"Statek v Alpách" ...............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené desce, signováno, nedatováno, kolem roku 1925, vzadu nalepen text: Wilder Kaiser von Reith, obraz 

vyžaduje čištění, 44,5 x 59,5 (52 x 66,5)  

Štítek vzadu situuje objekt malby do obce Reith v blízkosti Kitzbühelu. Mohutné pozadí v záběru na obraze zachycuje horské 

panorama s horou Wilder Kaiser 
    

Paplham Fritz  uváděn ve světových katalozích s cenami 500 - 1 000 eur 

    

    

129   Poduška V.    

"Bílovec v létě" .....................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na tvrzené desce, signováno, kolem poloviny minulého století, vhodný široký rám zlaté barvy, 52 x 63 (66,5 x 77,5)  

    

    

130   nesignováno    

"Horská krajina s figurální stafáží" ...........................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1920, luxusní umělecký rám z dubového masivu, jehož cenu lze 

samostatně odhadnout na 10 000 Kč, skvělá nabídka, 50 x 63 (65 x 78,5)  

    

    

131   nesignováno    

"Život v sednici I" ............................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, práce holandského mistra ze 17. až 18. století, rám dělán 

v minulosti přímo pro tento obraz, skvělá nabídka, 24 x 18 (39,5 x 34) 

Vzadu datum majetkové registrace 1769 a text majetkové registrace na jméno Thomas Norbertus Valtiner, malba tedy 

vznikla před tímto datem  

 Párová k následující položce č. 132 

    

    

132   nesignováno    

"Život v sednici II" ..........................................................................................................................................................  59 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, práce holandského mistra ze 17. až 18. století, rám dělán 

v minulosti přímo pro tento obraz, skvělá nabídka, 24 x 18 (39,5 x 34) 

Vzadu datum majetkové registrace 1769 a text majetkové registrace na jméno Thomas Norbertus Valtiner, malba tedy 

vznikla před tímto datem  

 Párová k předcházející položce č. 131 

    

    

133   Šetelík Jaroslav   (1881-1955) 

"Pražský hrad v zimě při západu slunce" ............................................................................................................  99 000 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera, signováno, kolem roku 1935, luxusní, široký ručně řezaný rám starozlaté barvy, skvělý celek, 

obrazy Šetelíka ze zasněžené Prahy jsou ojedinělé, výborná nabídka, 49,5 x 75 (68,5 x 94,5)  
    

Šetelík Jaroslav  malíř, kreslíř, narozen v Táboře, studoval v Mnichově, později u Lišky na UMPRUM v Praze 

a u profesora Ottenfelda na AVU v Praze, nejlepší malíř pohledů na Prahu, četné zahraniční cesty, za pobytu v Holandsku 

vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst, příležitostně se věnoval i nástěnné malbě, publikoval ve Zlaté 

Praze, byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

134   neurčeno    

"Kytice ve váze" ..................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, špatně čitelná signatura, jde o skvělou práci rakouského mistra z přelomu 19. a 20. století, 

rentolováno na nové plátno a napnuto na nový blind rám, luxusní zlacený rám, výborný sbírkový i galerijní obraz, 40 x 30 (49 x 39)  

 Pochází z významné moravské sbírky 
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135   Ael    

"Plachetnice na moři" .......................................................................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1910, 54,5 x 46,5 (66 x 58)  

 Pochází z významné moravské sbírky 

    

    

136   neurčeno    

"Usedlost v Alpách" ...........................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, signum nečitelné, kolem roku 1930, práce rakouského mistra, ozdobný dobový rám, 40 x 50 (56 x 65)  

 Pochází z významné moravské sbírky 

    

    

137   Holas Miroslav   (1938-1993) 

"Dívka" .................................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1977, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, 70 x 50 (82 x 62)  
    

Holas Miroslav  malíř, grafik, studia na výtvarné katedře UP v Olomouci (Slovník Chagall) 

    

    

138   Hofman Karel   (1906-1998) 

"Občerstvení v zimě na Valašsku" ...........................................................................................................................  27 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, kvalitní, široký rám hnědo - stříbrné barvy, sbírková práce 

národního umělce, absolventa pražské akademie u Nejedlého a Obrovského, 40 x 60 (54 x 74)  
    

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, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný 

malíř severní Moravy (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

139   Ronek Jaroslav   (1892-) 

"Dvě parní lokomotivy" ................................................................................................................................................  39 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, kolem roku 1930, spolu s rámem velký 

reprezentativní celek, 60 x 80 (80 x 100)  
    

Ronek Jaroslav  malíř, studoval soukromě u profesorů Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraží 

a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

140   Panuška Jaroslav   (1872-1958) 

"Česká kvetoucí krajina s figurální stafáží" ........................................................................................................  87 500 Kč  
impresionistický mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, kolem roku 1908, z autorova impresionistického období, luxusní 

rám francouzského typu stříbrozlaté barvy, vzácná práce reprezentující Mařákovu školu, 50 x 65 (60 x 75)  
    

Panuška Jaroslav  malíř, kreslíř, ilustrátor, narozen v Hořovicích, pražská akademie u Pirnera, v letech 1891-1896 žák 

krajinářské školy J. Mařáka, člen SVU Mánes, řada výstav a zastoupení v galeriích  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 141 - 160 

 
141  Album "Unser Kaiser" z let 1905 až 1910 .....................................................................................................  2 500 Kč  
soubor grafických listů číslovaných 1 - 80 s obrazy ze života císaře Františka Josefa I.  Na každém listu je textem "Unser Kaiser" 

uvedena příslušnost k danému souboru, vpravo dole jsou tištěna jména autorů, uprostřed jsou popisné texty v němčině. Celý soubor 

je uložen v ochranných kartonových deskách s červeným povrchem a tlačenou císařskou korunou ve zlaté barvě. Desky jsou 

poškozené. Grafické listy jsou z tvrzeného papíru, 2 listy schází, jeden je ušpiněný, ostatní jsou v dobrém stavu. 
 

Složka neobsahuje textové pasáže, vyjma již zmíněných textů popisných. Autory obrazů jsou Gustav Bamberger, Leo Delitz, Leo 

Bernhard Eichhorn, Felician Freiherrn von Myrbach, Wilhelm Gause, Joh. Nep. Geller, Karl Friedrich Gsur, Gustav A. Hessl, 

Armin Horovitz, Ludwig Koch, August Mandlick, Max von Poosch, Josef Schuster, Karl M. Schuster, Max Suppanschitsch, Hans 

Tschelan, Siegmund Vajda, Theo Zasche a další. 
 

Grafiky se vztahují ke dvorním, státnickým či osobním událostem z let 1909 - 1910, některé se týkají událostí z roku 1905 nebo 

1908, jak je vždy uvedeno v popise, několik je časově nezařazených.  
 

Rozněr 43 x 37 cm 
 

Namátkou jsme pro ukázku vybrali několik listů: 

01 Karl  M. Schuster: Vzpomínková slavnost u pomníku arcivévody Karla, Vídeň 1909,  

02 Josef Schuster: FJI vyhlíží počasí, 

32 Max von Poosch: Vojenská přehlídka v roce 1905, 

50 Joh. Nep. Geller, Karl Friedrich Gsur: Návrat do Ischlu, 

53 Armin Horovitz: Vzducholoď nad Schönbrunnem 1.12.1909, OBSAH 
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58 Gustav Bamberger: Jízda v kočáře po Karlově mostě, 1910, 

60 Ludwig Koch: Prater 1908, 

62 Wilhelm Gause: Hold FJI k 60. výročí usednutí na trůn, 1908, 

63 Albin Egger-Lienz: FJI pozoruje slavnostní průvod v Innsbrucku, 1909, 

66 Felician Freiherrn von Myrbach: Dva císaři v automobilu, vojenské manévry 1909 u Velkého Meziříčí , 

69 Julius Eder - Gyula Eder: Rodinné setkání 

    

    

142   Žardiniéra .................................................................................................................................................................  12 000 Kč  
porcelán zeleně tónovaný zdobený postavou dívky a andílka, doplněno zlatými linkami, značeno plastickým růžovým trojúhelníkem 

ROYAL DUX Bohemia, kolem roku 1930, dekorativní, 24,5 x 49  

    

    

143  Žardiniéra .....................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
porcelán zeleno-hnědě tónovaný, ve tvaru lastury s dvěma děvčátky, značeno vtlačovanými číslicemi, kolem roku 1930, 24 x 35 cm  

    

    

144  Plastika "Antický souboj s dýkami" .................................................................................................................  4 500 Kč  
porcelán - biskvit, neznačeno, pouze vtlačovaná čísla modelu a série, několik drobných oklepů, jedna dýka chybí, jinak precizní 

práce z období 1. republiky, výška 31cm  

    

    

145  Talíř hluboký ..................................................................................................................................................................  900 Kč  
majolika zdobená malovanými květy, značeno OLOMUCZAN bei Blansko, GEB. SCHÜTZ, kolem roku 1890, průměr 23cm  

    

    

146  Džbánek s uchem "Kladívka a Klenčí" ...........................................................................................................  1 400 Kč  
kamenina glazovaná a pestře malovaná, značeno J.Č ZÁK. CHR., kolem roku 1900, sbírkový kus, výška 26,5cm  

    

    

147   Rámek oválný, s řezbou do vysokých rozvilin ............................................................................................  7 000 Kč  
dřevo polychromované a zlacené, kolem roku 1800, původní stav, drobná poškození, 19 x 13 (54 x 41)  

    

    

148  Plastika "Dva chlapci s cigaretou" ....................................................................................................................  8 500 Kč  
vídeňský bronz lakovaný na oválném podstavci ze zeleného onyxu, neznačeno, třicátá léta minulého století, sbírkový kus, 7 x 10  

    

    

149  Vázička s úzkým hrdlem ........................................................................................................................................  2 000 Kč  
sklo mléčné zdobené malbou barevných květů na růžové lazuře a zlatém podkladu, doplněno zlatými linkami, značeno modrým 

písmenem M, kolem roku 1850, muzeální kus, výška 17cm  

    

    

150   Vázička ..........................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
sklo silnostěnné čiré zdobené hlubokou řezbou dívčího aktu, ovoce a Slunce, signováno monogramem J.D, první polovina 

minulého století, mistrovská ateliérová práce, výška 14,5cm  

    

    

151  Hodiny stolní .............................................................................................................................................................  16 500 Kč  
celobronzové, zlacené v ohni, v horní části figura šlechtice s knihou, spodní část bohatě plasticky zdobená rozvilinami, stroj 

s půlovým bitím, číslice římské, značeno GÚERINIERE A SAUMUR, jdoucí, kolem roku 1870, sbírková položka, 46 x 31  

    

    

152  Mlýnek na kávu ..........................................................................................................................................................  1 700 Kč  
mosaz, kolem roku 1900, funkční, výborná zachovalost, čištěno, výška 24cm  

    

    

153  Žehlička krejčovská .....................................................................................................................................................  700 Kč  
mosaz, uvnitř litinová vložka, kolem roku 1900, dobrý stav, čištěno, 16,5 x 18,5  

    

    

154  Svícny párové .................................................................................................................................................................  700 Kč  
jednoplamenné, šroubovací, mosaz, druhá polovina 19. století, výška 17,5cm  

 Cena za oba kusy 

    

    

155  Mísa s uchy ...................................................................................................................................................................  6 900 Kč  
porcelán zdobený plastickými malovanými květy a velmi bohatě zlacený dukátovým zlatem, značeno modrými meči pod polevou - 

MÍŠEŇ, dvacátá - třicátá léta minulého století, krásný kus, délka 35,3cm  
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156  Talíře párové závěsné .................................................................................................................................................  800 Kč  
majolika zdobená motivy domu a zámku v krajině, značeno SEMI PORCELAN KRAWSKA, období 1. republiky, průměr 32,5cm  

 Cena za oba kusy 

    

    

157  Žardiniéra na vysoké noze .....................................................................................................................................  4 500 Kč  
majolika bohatě plasticky zdobená a malovaná zelenými, červenými a hnědými podglazurními barvami, značeno čísly a písmeny 

WSTS, druhá polovina 19. století, výška 40cm  

    

    

158  Plastika "Rokoková dáma" .....................................................................................................................................  690 Kč  
porcelán malovaný kobaltem, doplněno zlatými linkami, značeno ROYAL DUX - exportní značka, šedesátá léta minulého století, 

výška 20cm  

    

    

159  Šálek s podšálkem mocca .......................................................................................................................................  1 000 Kč  
porcelán malovaný květinami a bohatě zlacený i uvnitř šálku, značeno ABTEILUNG DRESDEN HANDMALEREI, luxusní 

dárkové provedení, výška šálku 6 cm, průměr podšálku 11 cm  

    

    

160  Plastika "Dívka - Fortuna" ...................................................................................................................................  5 800 Kč  
cínová kompozice patinovaná, kolem roku 1900, velmi dekorativní do interiéru, výška 72cm  

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 161 - 180 

 
161   Hoplíček František   (1890-1946) 

"Ruční sklízení obilí"............................................................................................................................................................  900 Kč  
barevná litografie, signováno, kolem roku 1930, práce významného olomouckého malíře a grafika, absolventa Akademie v Praze 

u Bukovace, vzadu nalepeny novinářské články o autorovi, 60 x 64 (64 x 68)  
    

Hoplíček František  malíř a grafik, narozen v Olomouci, studoval na Akademii v Praze u profesorů Bukovace 

a Ottenfelda, dále studoval ve Vídni a Antverpách, maloval obrazy ze života Hané, v Olomouci založil vlastní malířskou 

školu, ale také ze života sportovního, v roce 1932 byl jeho obraz vystaven na Olympiádě v Los Angeles v USA, výstavy 

také ve Vídni atd. (Toman) 

    

    

162   Drha Josef   (1912-2009) 

"Dřevěnice se zeleninovou zahrádkou v létě" ........................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, kolem poloviny minulého století, skvělá práce významného ostravského malíře, 

velmi kvalitní adjustace se širokým uměleckým rámem, ve výřezu 27 x 36 (52 x 60,5)  
    

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

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

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

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

    

    

163   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Bedřich Smetana" ............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní litografie, signováno v desce, datováno 1907, tiskl Štenc Praha, vydal Manes v Praze 1909, kvalitní adjustace 

pod antireflexním sklem, výborný stav, 52 x 40 (55,5 x 46,5)  
    

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

v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 

grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

164   Křivda Joža L.   (1896-) 

"Plachetnice na mořském pobřeží".............................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, kolem roku 1935, impozantní adjustace v širokém rámu, pod sklem, 25 x 33,5 (53 x 61)  
    

Křivda Joža L.  kreslíř a malíř, narozen v Moravské Ostravě, odborně se vzdělával na malířské škole Otty Jeryho 

v Berlíně (Toman) 

    

    

165   Pelc Antonín   (1895-1967) 

"Z Casablanky - Spalri Ahmed Taibi" ...................................................................................................................  14 000 Kč  
mistrovský kvaš - akvarel, signováno, datováno Casablanka 1941, galerijní úroveň, ve výřezu 38 x 33 (61 x 49)  
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Pelc Antonín  malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, pedagog, soukromá studia u Reisnera, na pražské akademii 

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

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

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

    

    

166   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Spící jinoch a jeho sen" ..................................................................................................................................................  2 000 Kč  
mistrovská litografie, signováno, nedatováno, číslováno 17/40, současná umělecká adjustace, ve výřezu 26 x 19,5 (51,5 x 42,5)  
    

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

v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 

grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

167   Hartmann Fedřich (Fritz)    

"Zimní cesta k chalupě v podhůří" .............................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovská tempera a akvarel, signováno, datováno 1922, kvalitní práce malíře z Trutnovska, kvalitní, široký dobový rám, výborný 

působivý celek, 20 x 24,5 (43,5 x 46,5)  

 Párová k následující položce č. 168 
    

Hartmann Fedřich (Fritz)  severočeský malíř (Toman) 

    

    

168   Hartmann Fedřich (Fritz)    

"Žena s chlapcem na cestě v zimě"..............................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovská tempera a akvarel, signováno, datováno 1922, kvalitní práce malíře z Trutnovska, kvalitní, široký dobový rám, výborný 

působivý celek, 20 x 24,5 (43,5 x 46,5)  

 Párová k předcházející položce č. 167 

    

    

169   Kutzer Viktor   (1885-1948) 

"Pohled z kraje lesa na noční světla" .........................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, datum nepřečten, jde patrně o pohled z Helfštýna, luxusní rám 

francouzského typu, 29,5 x 23,5 (43,5 x 37)  
    

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

ze zakladatelů Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, uváděn mezi komunitou židovských malířů, zastoupen 

v Národní galerii (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

170   Sadovský František    

"Cesta k vesnici" .................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská olej - tempera, signováno, nedatováno, výborná práce malíře Vysočiny, kvalitní autorský rám, 30 x 40 (41,5 x 52)  
    

Sadovský František  malíř Vysočiny 

    

    

171   Trnka Jiří   (1912-1969) 

"Dáma v modrém kostýmu a kloboučku" .............................................................................................................  23 000 Kč  
velká mistrovská galerijní kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno, nedatováno, patrně jde o kostýmní návrh, 

na trhu vzácné, ve výřezu 45 x 30 (63 x 48)  
    

Trnka Jiří  světově proslulý český loutkař, malíř, řezbář, sochař, animátor, studium na UPŠ v Praze u Bendy, řada výstav, 

široké zastoupení v Národní galerii, národní umělec, v roce 1968 obdržel cenu ministerstva kultury a cenu H. Ch. 

Andersena, velký počet cen obdržel na filmových festivalech v Karlových Varech, Benátkách, Montevideu, Bergamu, 

Oberhausenu, Cannes, Paříži, Locarnu, v roce 1940 byl poctěn cenou České akademie vědy a umění v Praze, dlouhý výčet 

uveden v Lexiconu (Lexicon of the CVA) 

    

    

172   Janeček Ota   (1919-1996) 

"Dívčí poloakt" ....................................................................................................................................................................  6 500 Kč  
velký mistrovský galerijní červenobílý linoryt, signováno, nedatováno, velmi kvalitní sbírková práce v odpovídající adjustaci 

57 x 45 (60 x 47,5)  
    

Janeček Ota  jeden z nejlepších českých malířů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, 

loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, 

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
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173   Šnajberk (Schneiberg) Frant.   (1883-1934) 

"Dáma ve stylu ARTDEKO" .........................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1928, široký rám francouzského typu, 62,5 x 45,5 (80,5 x 65)  
    

Šnajberk (Schneiberg) Frant.  malíř, ilustrátor, narozen ve Slaném, žák um. prům. školy v Praze, v letech 1923-1926 byl 

v Paříži, tvořil krajiny a podobizny, ex libris, ilustroval řadu knih, byl malířem divadelních výprav (Toman) 

    

    

174   Hoch K.    

"Lovecké zátiší" ................................................................................................................................................................  15 000 Kč  
olej na plátně, signováno, vzadu štítek "Největší výběr v obrazárně Praha 2, Příkopě číslo 20," první polovina minulého století 

79,5 x 121 (97 x 135,5)  
    

    

    

175   Sedláček Josef    

"Pohádková mořská scenérie" ......................................................................................................................................  9 000 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, velikostí, námětem i provedením vysoce reprezentativní 

107 x 140 (123 x 154)  
    

Sedláček Josef  podle majitele jde o malíře, který tvořil v oblasti Kyjova a Hodonína 

    

    

176   Radimský Václav   (1867-1946) 

"Krajina s řekou a mostem" ..........................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovská kresba uhlem, akvarelem a kvaší, signováno, nedatováno, ve výřezu 21 x 30 (35 x 47)  
    

Radimský Václav  významný malíř impresionista, studia na pražské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho žil 

a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřežní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takže 

zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, již od roku 

1892 vystavoval v Pařížském saloně, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdržel zlatou medaili, zlatou 

rovněž na světové výstavě v Paříži 1900, již v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Pařížském 

saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden 

z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes 

jeden milion Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 

    

    

177   Réon    

"Hlava Mefista" ................................................................................................................................................................  15 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1694 (malíř tvrdí, že žije v 17. století - obraz byl tedy malován 1994), výborná 

práce extravagantního malíře, který v devadesátých letech velmi rozvířil trh s uměním, v obraze je věnování Ireně 

80 x 60 (92,5 x 73)  

 Odpovídající kvalitní rám, výborná nabídka 
    

Réon  prezentace jeho bohatého díla se nachází v MAGICKÉ JESKYNI na http://www.reon.cz/vstup.htm  

    

    

178   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Ženský poloakt ve zlaté barvě" ...............................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera, zlatá barva na plátně, signováno vzadu, datováno 2003, velká reprezentativní práce skvělého 

malíře, dosahujícího vysokých cen, napnuto na blind rámu, nerámováno, výtečná nabídka pro sběratele moderního umění , 160 x 50  
    

Špaňhel Jakub  malíř, narozen v Karviné, studoval na SUPŠ v Ostravě, dále v ateliéru vizuální komunikace u J. Davida 

a ateliéru intermediální tvorby u M. Knížáka na AVU v Praze, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

179   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Zlatovláska" .....................................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní malba na plátně - olej, zlatá barva, tempera, akryl, signováno vzadu, datováno 2003, velká reprezentativní 

práce skvělého malíře, dosahujícího vysokých cen, napnuto na blind rámu, nerámováno, 150 x 60  

 Výtečná nabídka pro sběratele moderního umění 

    

    

180   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Poloakt plavovlásky" ...................................................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní malba na plátně - olej, zlatá barva, tempera, akryl(?,) signováno vzadu, datováno 2003, velká reprezentativní 

práce skvělého malíře, dosahujícího vysokých cen, napnuto na blind rámu, nerámováno, 150 x 55  

 Výtečná nabídka pro sběratele moderního umění 
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 181 - 200 

 
181   Sozanský Jiří   (1946-) 

Z cyklu "Běsi" I ....................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní velký reprezentativní grafický list, signováno, datováno 1999, číslováno 1/50, nabídka prvního otisku 

z padesáti je raritou, kvalitní adjustace, ve výřezu 67 x 52 (87 x 68,5)  
    

Sozanský Jiří  malíř, sochař, grafik, tvůrce objektů a instalací, narozen v Praze, studoval u profesora F. Jiroudka na AVU 

v Praze, je mnohostranně zaměřeným výtvarníkem, množství výstav a realizací, zastoupen v řadě světových i naších galerií 

včetně Národní galerie Praha (Slovník Chagall) 

    

    

182   Sozanský Jiří   (1946-) 

Z cyklu "Běsi" II ..................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní velký reprezentativní grafický list, signováno, datováno 1999, číslováno 1/50, nabídka prvního otisku 

z padesáti je raritou, kvalitní adjustace, ve výřezu 67 x 52 (87 x 68,5)  

    

    

183   Sozanský Jiří   (1946-) 

Z cyklu "Běsi" III ................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní velký reprezentativní grafický list, signováno, datováno 1999, číslováno 1/50, nabídka prvního otisku 

z padesáti je raritou, kvalitní adjustace, ve výřezu 52 x 67 (72 x 83,5)  

    

    

184   Sozanský Jiří   (1946-) 

"Incident" ...............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní velký reprezentativní grafický list, signováno, datováno 1989, autorský tisk, kvalitní adjustace, na trhu v této 

kvalitě vzácné, ve výřezu 67 x 51 (87 x 68,5)  

    

    

185   nesignováno    

"V krčmě" ...........................................................................................................................................................................  16 000 Kč  
olej na plechu, signum nenalezeno, 19. století, luxusní zlacený rámek, velmi dekorativní, 13 x 17 (25 x 29,5)  

    

    

186   Ecrelman O.    

"Svatební pár ve dvojkolce tažené běloušem" ....................................................................................................  12 500 Kč  
mistrovská modrobílá malba na desce z fajánse, signováno, vzadu značeno mistrovskou značkou a nápisem DELFT, dále písmeny 

VL. T. a vtlačovanou dílenskou značkou se jménem, kolem roku 1890-1910, kvalitní původní rámek z masivu, výborný stav 

30,5 x 20,5 (38 x 27,5)  

 Na našem trhu naprosto ojedinělé 

    

    

187   neznámý malíř    

"V malířském ateliéru" ....................................................................................................................................................  9 900 Kč  
olej na překližce, signum nenalezeno, poslední třetina 19. století, jde o volně zpracovaný námět Gustave Courbeta z jeho 

monumentálního obrazu, luxusní, široký zlacený rám, 34 x 27 (46,5 x 40)  

Podobný olej na překližce nabízela Galerie KODL pod názvem "Malíř při práci" při velikosti 33 x 27 za 25 000 Kč  

    

    

188   Pařízek Jan   (1941-) 

"Římanka" .............................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, vzadu štítek o malíři a název obrazu, nerámováno, pouze na blind rámu, skvělá 

cenová nabídka za velký obraz významného ostravského malíře, 100 x 70  
    

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 ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 

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

    

    

189   Pařízek Jan   (1941-) 

"Milenky" ...............................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2012, nerámováno, pouze na blind rámu, opět skvělá cenová nabídka za obraz 

významného ostravského malíře, 85 x 60  
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190   Göttlich Miroslav   (1954-) 

"143 krajin středního věku" .......................................................................................................................................  69 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 2007, vzadu autorský štítek s názvem obrazu, autorovy práce řadíme 

k tomu nejlepšímu co současné malířství nabízí, jeho práce jsou většinou v soukromých sbírkách, 95 x 80 (99 x 84)  
    

Göttlich Miroslav  studoval na AVU v Praze sochařství a malbu, zabývá se portrétní plastikou a realizacemi 

do architektury, člen SVUT Jihovýchodní Moravy, v prosinci roku 2004 proběhla rozsáhlá výstava olejomaleb 

a trojrozměrných koláží - asambláží ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou 

tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti (Slovník Chagall, iHned.cz) 

    

    

191   Myslbek Josef Václav   (1848-1922) 

"Indický básník Rabíndranáth Thákur (Rabindranath Tagore)" ............................................................  19 000 Kč  
unikátní mistrovská kombinovaná technika - akvarel, kvaš na kartonu v umělecké paspartě symetrického šestiúhelníku podle 

vertikální osy, nesignováno, určeno posudkem soudního znalce z roku 1975, posudek vzadu, sběratelský i galerijní unikát , 

ve výřezu 31 x 41 (55 x 65)  
    

Myslbek Josef Václav  vynikající evropský sochař, autor sochy Svatého Václava na Václavském náměstí v Praze, 

zastoupen ve všech významných evropských galeriích, řada výstav, uznání a realizovaných objektů (v Tomanovi cca pět 

celostránkových sloupců o tomto významném umělci a profesorovi Akademie v Praze) 

    

    

192   Pařízek Jan   (1941-) 

"Touha" ...................................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na plátně, signováno, datováno 2012, nerámováno, pouze na blind rámu, další velmi výhodná nabídka práce významného 

ostravského malíře, 60 x 45  
    

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 ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 

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

    

    

193   Červinka - Targus Zdeněk   (1928-) 

"Setkání lady Hamilton s Nelsonem" ......................................................................................................................  29 000 Kč  
olej na sololitu, signováno, nedatováno, výborná práce autora, jehož obrazy cenově stále rostou, 50 x 70 (54 x 74)  
    

Červinka - Targus Zdeněk  malíř, kreslíř, tvůrce plakátů, rodák z Uherského Hradiště, vystudoval Střední umělecko-

průmyslovou školu v Uherském Hradišti u prof. Jaška, Hofmana, Hrocha a Kubíčka, od roku 1993 každoročně vystavoval 

ve zlínské Galerii Viva, v roce 2001 obdržel Kulturní cenu města Uherské Hradiště (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

194   Šimon Pavel   (1920-1958) 

"Z Třeboně" ..........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1946, skvělá práce syna T.F. Šimona, luxusní umělecký 

rám, 29 x 37 (46,5 x 54,5)  
    

Šimon Pavel  malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, studoval u profesorů V. Pukla, T.F. Šimona a A. Pelce na AVU 

v Praze, zpočátku se věnoval zejména malbě, později se soustředil výhradně na plakátovou tvorbu, knižní grafiku, ilustraci 

a volnou i užitou grafiku, účastnil se soutěží exlibris, člen SČUG Hollar, syn grafika a malíře T.F. Šimona  

(Slovník Chagall) 

    

    

195   Janíček James   (1935-) 

"Figurální surrealismus" .................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 1993, číslováno 71/100, krásný velký grafický list, umělecká adjustace 

ve výřezu 52,5 x 37 (75 x 57)  
    

Janíček James  grafik, narozen v Chathamu, Ontario, Kanada, studoval na Art School of the Society of Arts and Graphics 

Detroit, dále na AVU v Praze u profesorů Vladimíra Pukla, Vladimíra Sychry, Vladimíra Silovského, 1996 vedoucí 

grafického ateliéru na Fakultě výtvarného umění ČUT v Brně, věnuje se volné a užité grafice, knižní tvorbě a ilustraci, 

známkové tvorbě (Slovník Chagall) 

    

    

196   Pellerin Mal.    

"Débit de Tabac".................................................................................................................................................................  8 900 Kč  
mistrovský kolorovaný grafický list na ručním papíře, podle Mal. Pellerina, signováno v tisku, vpravo nahoře tištěno "René Perrout 

- Les Images d'Epinal", Francie, 19. století, 62 x 47 (70 x 55,5)  

    

    

197   Brunovský Daniel   (1959-) 

"Den a noc" .........................................................................................................................................................................  17 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1994, kvalitní práce slovenského autora, 50 x 70 (51 x 71,5)  
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Brunovský Daniel  malíř, sochař, šperkař, patří k mladé generaci osmdesátých let na Slovensku, absolvoval studijní pobyt 

v Římě (1984) (Slovník Chagall) 

    

    

198   Bunker Max - Magnus   (1939-, 1939-1996) 

"Loučení v noci" ..................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
tříbarevná grafika, značeno, tisk z roku 1988, kvalitně provedený COMIC ART světově proslulého autora, 59 x 75 (64 x 79,5)  
    

Bunker Max - Magnus  vlastním jménem Luciano Sechchi, narozen v Miláně, světově známý a významný autor 

komiksových knížek, světově známý je i jeho komiks KRIMINAL, z něhož je naše grafika, spolupracoval s Magnusem, 

vlastním jménem Roberto Raviola (1939-1996), společně vytvořili dvojici MAXMAGNUS, posledních padesát let je 

COMIC ART významným uměleckým artefaktem 

    

    

199   Bunker Max - Magnus   (1939-, 1939-1996) 

"Milenci".................................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
černobílá grafika, značeno, tisk z roku 1988, velmi kvalitně provedený COMIC ART světově proslulého autora, 59 x 75 (64 x 79,5)  

    

    

200   Procházka Josef   (1909-1984) 

"Zimní nálada s figurální stafáží" ............................................................................................................................  95 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem poloviny minulého století, skvělá zimní scenérie patří mezi vynikající 

práce české realistické krajinářské tvorby, kvalitní rám zlaté barvy, skvělá nabídka, 65 x 84 (78,5 x 97,5)  
    

Procházka Josef  vynikající malíř krajinář, studia na pražské 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) 

    

    

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 201 - 220 

 
201  Náušnice dámské, osazené červenými spinely...............................................................................................  1 400 Kč  
zlato žluté, značeno puncovní značkou lvíček 4,třicátá léta minulého století, ryzost zlata 14K, hmotnost 2,37g btto  

    

    

202  Prsten dámský .............................................................................................................................................................  9 000 Kč  
kombinace platiny a žlutého zlata, osazeno diamanty s briliantovým brusem ve stylu ARTDEKO, dvacátá léta minulého století, 

platina 950/1000, zlato 14K, brilianty cca 1x0,10ct, 6x 0,02ct, hmotnost 2,53g btto  

PŘILOŽENO OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU 

    

    

203  Prsten dámský .............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
kombinace žlutého a červeného zlata, osazeno onyxem, značeno puncovní značkou čejka, padesátá léta minulého století, velikost 

59, ryzost zlata 14K, hmotnost 4,20g btto  

    

    

204  Brož ve tvaru mašle ..................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinace žlutého a červeného zlata, první třetina minulého století, opatřeno pojistkou, ryzost zlata 14K, hmotnost 8,10g  

    

    

205  Náramek - pevný kruh ...............................................................................................................................................  500 Kč  
stříbro zdobené drobnými rytými květy, čtyřicátá léta minulého století, ryzost stříbra 800/1000, hmotnost 29,79g, průměr 6,5cm  

    

    

206 Pudřenka.........................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
stříbro zdobené rytím a gravírováním motivem rozvilin a květů, značeno slovenskou puncovní značkou, konec třicátých let 

minulého století, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 95,18g btto  

    

    

207  Pudřenka čtvercového tvaru ...................................................................................................................................  900 Kč  
stříbro zdobené rytím a gravírováním, konec třicátých let minulého století, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 92,33g btto  

    

    

208  Pudřenka kruhová s malovaným víkem ..........................................................................................................  1 500 Kč  
stříbro zdobené bílým emailem a malbou kočky, značeno puncovní značkou AV, počátek minulého století, poškozeno drobnými 

oklepy, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 85,70g btto  

    

    

209  Vázičky párové ..............................................................................................................................................................  500 Kč  
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kov stříbřený, jedna zdobená plastickým dekorem dívky a ptáčků, druhá plastickým dekorem chlapce a papouška, dvacátá léta 

minulého století, výška 15,5cm  

    

    

210  Květináč na nožkách ...................................................................................................................................................  300 Kč  
keramika tmavě modře glazovaná, zdobená bílo-žlutým geometrickým dekorem, značeno TELČ, kolem roku 1930, ARTDEKO, 

výška 7,5cm  

    

    

211   Sucharda Stanislav   (1866-1916) 

Plastika "Vrba z Kytice K.J. Erbena" ......................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský galerijní bronzový reliéf z návrhu z roku 1898, signováno ve formě Sucharda, pozdější odpovídající umělecký rám, 

vzadu kovový štítek "J. Pudil nyní E. Platz, závody pro um. prům. práce kovové Praha XIII", luxusní provedení, skvělá nabídka, 

57,5 x 16 (65,5 x 23,5)  
 

Sucharda Stanislav  sochař a medailér, otec Antonín sochař a řezbář v Nové Pace, bratr Vojtěch rovněž sochař a řezbář, oba bratři 

působili v Praze, Stanislav krátce studoval na vídeňské akademii, potom na umělecko průmyslové škole u Myslbeka, tvořil v růz-

ných materiálech - mramor, bronz, cín, dřevo, kost, ke stěžejním dílům patří pomník Františka Palackého, za jeho návrh obdržel 

v roce 1898 I. cenu, v Tomanovi věnován tomuto umělci jeden a půl odstavce s dlouhým výčtem realizovaných děl, ve výčtu je 

uveden i reliéf s pohádkovým motivem Vrba… (Toman) 

    

    

212  "Obrazy k české historii I." .....................................................................................................................................  600 Kč  
Palackého dějiny v obrazech, 21 sešitů vydal B. Kočí - Praha, sešity 22 - 27 vydal Zápotočný a spol. Praha I., obrazy a ilustrace 

k Palackého "Dějinám národa českého", vycházelo v sešitech po cca 20 stranách v průměru pět vyobrazení na jedné straně, celkem 

27 sešitů, to je cca 2 500 ilustrací, vydáváno postupně ve dvacátých letech minulého století, stav dobrý, sešity ještě nerozřezané 

24 x 32  

 Cena za všech 27 kusů 

    

    

213  Malovaná deska ze starého nábytku .................................................................................................................  1 200 Kč  
v horní části figurální výjev "Šípková Růženka", v dolní části motiv růží, kolem roku 1800, patrně šlo o dveře, uzpůsobeno jako 

nástěnná dekorace, muzeální artefakt, síla desky 3cm, 73 x 25,5  

    

    

214  Malovaná deska ze starého nábytku ....................................................................................................................  800 Kč  
zdobená figurálním výjevem "Muž v bílých kalhotách a klobouku," kolem roku 1800, jde o spodní část předchozí položky, 

uzpůsobeno jako nástěnná dekorace, muzeální artefakt, síla desky 3cm, 20,5 x 25,5  

    

    

215  Pistole jezdecká s pouzdrem ..............................................................................................................................  24 000 Kč  
křesadlová, rakouskouherská, vzor 1793, drobně restaurovaná, stav B-C, v tomto souboru hodnotíme závěsné kožené pouzdro 

částkou 6 000 Kč, celková cena je velmi vstřícná, délka 41cm  

    

    

216  Pistole perkusní ..........................................................................................................................................................  6 000 Kč  
anglický námořník, kolem roku 1820-1830, hlaveň bronzová, zdobená, sbírkový kus, délka 18cm  

    

    

217  Pistole perkusní, předělaná z křesadlové, .......................................................................................................  4 500 Kč  
transformace byla provedena kolem roku 1830, hlaveň oktogonální, drážkovaná, damascénská ocel, pažba ořechová, na desce 

zámku ryté špatně čitelné signování, kovové části čištěny a mořeny na černo, funkční, stav po restaurování dobrý, délka 30cm  

 Nízká vyvolávací cena 

    

    

218   Hodinky kapesní SCHAFFHAUSEN ..............................................................................................................  8 500 Kč  
stříbrné tříplášťové, ciferník bílý smalt, číslice arabské černé, dále červeně 13 - 24 hodin, nápis INTERNATIONAL WATCH Co, 

stroj zlacený, značený IWC, číslovaný 260 221, na vnitřním plášti nápis v azbuce K i N BRAKA Z. POPOVIKI - BEOGRAD, 

hodinky jsou funkční, stav dobrý až velmi dobrý, kolem roku 1890, na ciferníku vlasové praskliny viditelné lupou  

ryzost stříbra 900/1000, výška 7,5cm, průměr 5,2cm  

    

    

219  Hodinky kapesní osmidenní ..................................................................................................................................  5 500 Kč  
niklové, značené na ciferníku LOUISINE SWISS made, na vnitřní straně zadního pláště "PUR NICKLE GARANTI", na ciferníku 

dvě vlasové praskliny, na dvou místech při rámečku tmelení, kolem roku 1910, funkční, výška 7cm, průměr 5cm  

    

    

220  Hodinky kapesní.........................................................................................................................................................  4 900 Kč  
dvouplášťové niklové, značené na ciferníku OMEGA, číslováno 683 397 8, ciferník bílý email, číslice černé arabské, vedle červeně 

13 - 24 hodin, u číslice 4 je ciferník opravovaný, jinak stav velmi dobrý až výborný, kolem roku 1925, funkční, výška 6,5cm, 

průměr 5cm  
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OBRAZOVÁ ČÁST položky 221 - 240 

 
221   Kamenický Josef Jiří   (1910-) 

"Ležící dívčí akt s tyrkysovou drapérií" ...............................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, autorovy akty patří svou kvalitou ke galerijním obrazům, vzadu štítek 

o malíři, luxusní, široký zlacený rám francouzského typu, skvělý celek, 50 x 70 (70 x 90)  
    

Kamenický Josef Jiří  malíř, fotograf, narodil se v Brně, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl 

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

a GVU Zlín (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

222   Ehrlich Láďa   (1886-) 

"Mořský záliv s kvetoucími břehy - Dalmácie" .....................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický olej na lepence, signováno, datováno 1944, skvělá krajinářská práce žáka Ferdinanda 

Engelmüllera, luxusní rám černozlaté barvy francouzského typu, zaskleno, proto velmi zachovalé, 50 x 70 (68 x 89)  
    

Ehrlich Láďa  malíř a grafik, studia architektury u profesora Čenského a Cechnera a malířství u profesorů Ferdinanda 

Engelmüllera a Alexise Hansena v Dubrovníku (Slovník Chagall) 

    

    

223   neurčeno    

"Plachetnice v kotvišti" ....................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno nečitelně, kolem roku 1930, kvalitní práce, předmět pro sběratele námořní tématiky 

50,5 x 70,5 (64,5 x 84,5)  

    

    

224   Ronek Jaroslav   (1892-1962) 

"Práce v nákladním přístavu" ...................................................................................................................................  49 000 Kč  
mistrovský galerijní impresionistický olej na tvrzené malířské lepence, signováno, kolem roku 1925, mimořádně kvalitní malíře, 

který se proslavil malbami průmyslových objektů a strojů, 60 x 70 (86 x 76)  

 Ojedinělý sběratelský kus 
    

Ronek Jaroslav  malíř, studoval soukromě u profesorů Preislera a Reisnera v Praze, proslulý malíř lokomotiv, nádraží, 

letadel, lodí a průmyslových objektů, věnoval se ilustrátorské tvorbě, zastoupen v Národní galerii  

(Toman, Slovník Chagall, Wikipedie) 

    

    

225   neurčeno    

"Polní práce ve žních" ......................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na malířské desce, signováno, nepřečteno, kolem poloviny minulého století, mohutný, široký zdobný rám starozlaté 

barvy, působivý celek, 48 x 58,5 (67,5 x 78)  

    

    

226   neurčeno    

"Honosná kytice ve váze" ................................................................................................................................................  2 700 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, datováno 1944, původní, široký autorský rám, vysoce dekorativní, 71,5 x 59,5 (85 x 73)  

    

    

227   Bartoňková - Drábková Marie   (1908-1993) 

"Tulipány" .............................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno, nedatováno, vzadu štítek Díla s původní cenou 3 000 Kčs, 64 x 48 (77 x 61)  
    

Bartoňková - Drábková Marie  akademická sochařka, malířka, studium na UPŠ Praha uprof. Mařatky a K. Dvořáka, 

členka ČFVU, dále dvousemestrální studium v Paříži, vystavovala svá sochařská i malířská díla  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

228   Čapková Marie    

"Modrava na Šumavě" .....................................................................................................................................................  2 600 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, vzadu prodejní štítek Díla, 72 x 46 (60 x 85)  

    

    

229   Drha Josef   (1912-2009) 

"Světlo v listnatém lese" ...................................................................................................................................................  4 800 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno J.D.Gruber, jedna ze signatur Josefa Drhy, kolem roku 1955, práce významného ostravského 

malíře, 48,5 x 67,5 (62 x 82)  

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

    

    

230   Janovský    

"Hornatá krajina" ..............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na dřevě, signováno, první polovina minulého století, původní rám, 49,5 x 69 (63,5 x 82,5)  

    

    

231   Hajný Zdeněk   (1942-) 

"Cesta ke světlu" ..............................................................................................................................................................  22 000 Kč  
galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1977, vzadu prodejní štítek Díla, skvělá práce významného malíře, vědce, estéta atd., 

výborná cenová nabídka, 41 x 50 (67 x 57)  

 Na naších aukcích v této kvalitě poprvé 
    

Hajný Zdeněk  malíř, studoval VŠZ v Brně, pak FF UK v Praze, obor psychologie (Slovník Chagall) 

    

    

232   neurčeno    

"Valašské dřevěnice v kvetoucí krajině" ..................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, signováno, datováno 1959, 44,5 x 60,5 (56 x 71)  

    

    

233   Koller Samo   (1909-) 

"Portrét muže v baretu a s bílou šálou" ...................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevě, signováno SAMO, datováno 1945, vzadu štítek s určením autora s popisem, mimořádně kvalitní 

portrétní práce na úrovni mistra Nechleby, 52 x 47 (64 x 59)  
    

Koller Samo  narozen v Lublani, od roku 1938 v Praze, žák profesora Nechleby 

    

    

234   Erdélyi    

"Žlutá chalupa u lesního potoka" .............................................................................................................................  18 000 Kč  
olej na plátně, signováno ERDÉLYI, kolem roku 1935, blíže neurčeno, původní starý blind rám, 61,5 x 48 (67,5 x 53,5)  

    

    

235   Šrámek Michal   (1943-2002) 

"Sublimace" ...........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu, datováno rovněž vzadu 1965, zajímavá práce vzhledem k dataci, nerámováno, pouze na blind 

rámu, 80 x 60  

 Informace o autorovi nám poskytl jeho bratr Jiří Šrámek, který nám nabídl do aukce tři jeho obrazy  
    

Šrámek Michal  od mládí velký umělecký talent,vystudoval Uměleckou průmyslovku v Praze na Žižkově, po škole 

pracoval v oddělení reklamy národního podniku Sběrné suroviny, záhy však odchází do Středočeské galerie v Husově ulici 

v Praze 1, kde se až do odchodu do důchodu věnoval restaurátorské práci, zejména na zámku Nelahozeves 

    

    

236   Šrámek Michal   (1943-2002) 

"Bílá letargie" .......................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu, datováno 1965, opět zajímavá práce vzhledem k dataci, nerámováno, pouze na blind rámu , 80 x 38  

    

    

237   Šrámek Michal   (1943-2002) 

"Černá díra, aneb zoufalost" .........................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno vzadu, datováno 1965, vzhledem k dataci zajímavá práce moderního umění, nerámováno, pouze na blind 

rámu, 50 x 50  

    

    

238   Musil O.    

"Dívčí akt v pekle" ..........................................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, signováno, nedatováno, velmi zajímavá symbolistní figurální práce, kolem roku 1900-1915, kvalitní černý rám 

holandského typu, sběratelsky velmi zajímavé, 50 x 40 (61 x 50,5)  

    

    

239   Pithart Jindřich   (1864-1935) 

"Praha".......................................................................................................................................................................................  900 Kč  
olej na plátně, signováno, počátek minulého století, realistická práce blížící se vedutě, nerámováno, pouze na blind rámu, 34 x 49  
    

Pithart Jindřich  malíř, narozen ve Skalici na Moravě, žák pražské akademie, vyučoval kreslení a modelování 

na pražských středních školách (Toman) 
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240   Grus Jaroslav   (1891-1983) 

"Na Labi" ............................................................................................................................................................................  13 700 Kč  
mistrovská olej - tempera, signováno, datováno 1979, typická práce významného českého moderního malíře, kvalitní adjustace 

pod sklem, 42,5 x 60 (51,5 x 69)  
    

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

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

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 241 - 260 

 
241   Holý Miloslav   (1897-1974) 

"Z Paříže" ............................................................................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno1927 Paris, obraz je z vynikajícího období významného autora z jeho 

pobytu v Paříži, kvalitní pozdější adjustace pod sklem, 44,5 x 55 (55,5 x 66,5)  
    

Holý Miloslav  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u J. Preislera, po návratu z 1. světové války u V. Bukovace, 

J. Obrovského a ve speciální grafické škole M. Švabinského, spolu s Holanem, Kotíkem a Kotrbou vytvořil skupinu HO-

HO-KO-KO, byl členem Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar, v letech 1947-1958 profesor na AVU v Praze, 

1950-1954 rektor, 1954-1957 prorektor, výstavy v Mánesu, Myslbeku, ve Zlínském salóně, Benátkách, Paříži, USA, 

zastoupen v řadě galerií, široké zastoupení v Národní galerii Praha (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

242   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Slezská vlasti - Půdo svatá" .........................................................................................................................................  1 000 Kč  
velká umělecká barevná reprodukce, signováno v desce, datováno 1947, schváleno blokem výtvarných umělců země 

moravskoslezské v Brně, tiskl V. Neubert a synové Praha, vydal národní výbor Velká Polom, rámováno, zaskleno 

46 x 60 (51,5 x 64,5)  
    

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 Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži 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) 

    

    

243   Hrnčárek Jan   (1918-2009) 

"V zimě na Bečvě" ..............................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský akvarel, signováno, datováno 1976, v paspartě pod sklem, ve výřezu 22 x 46 (47 x 70,5)  
    

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

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

žije 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 soutěže o výzdobu 

malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, v roce 1983 titul Zasloužilý umělec 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

244   Slavíček Jan   (1900-1970) 

"Pražský motiv - pohled z ateliéru" ...........................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno, číslováno 119/300, slavné autorovo téma, ve výřezu 32,5 x 45 (51 x 62)  
    

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

a vyhledávaný malíř, studia na pražské 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) 

    

    

245   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"Krajina o žních" ................................................................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský galerijní pastel, signováno, kolem roku 1950, práce významného malíře, ve výřezu 48 x 64 (67 x 82)  

 Obraz pochází z významné ostravské sbírky manželů Durčákových 
    

Dvorský Bohumír  malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie 

u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, 

Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých 

výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, 

Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 
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246   anonym    

"Gejša" ....................................................................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovská malba na hedvábném papíře kombinovaná technika - kvaš, olej, tempera, vysoce kvalitní práce, 19. století, rámováno, 

zaskleno, 60 x 25 (61 x 26,5)  

    

    

247   Dick    

"Modrá zima v podhorské krajině" ...........................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovská galerijní kvaš-tempera, signováno, nedatováno, první třetina 20. století, náročný rámek, skvělý celek, 28 x 21,5 (36 x 29,5)  

    

    

248   monogramista    

"Hlava Panny Marie" .......................................................................................................................................................  1 400 Kč  
černobílý francouzský gobelín, značeno monogramem NF, kolem roku 1935, rámováno v černém rámu, velmi dobrý stav 

30 x 20 (37 x 27,5)  

 Párová k následující položce č. 249 

    

    

249   monogramista    

"Hlava Ježíše s trnovou korunou" ..............................................................................................................................  1 400 Kč  
černobílý francouzský gobelín, značeno monogramem NF, kolem roku 1935, rámováno v černém rámu, velmi dobrý stav 

30 x 20 (37 x 27,5)  

 Párová k předcházející položce č. 248 

    

    

250   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Před koupelí" ......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská litografie, signováno, nedatováno, v paspartě pod sklem, velmi dobrý stav, ve výřezu 19,5 x 14 (37,5 x 30)  
    

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

v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 

grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

251   Beránek Václav   (1932-)    

"Hlava zlatovlasé dívky" .................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - olej, kvaš, tempera, signováno, nedatováno, ovál v paspartě a umělecké adjustaci, precizní 

práce, ovál ve výřezu 19 x 26 (42 x 50,5)  

 Párová k následující položce č. 252 
    

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) 

    

    

252   Beránek Václav   (1932-)    

"Hlava jinocha" ...................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - olej, kvaš, tempera, nesignováno, nedatováno, ovál v paspartě a umělecké adjustaci, precizní 

práce, ovál ve výřezu 19 x 26 (42 x 50,5)  

 Párová k předcházející položce č. 251 
    

    

    

253   neurčeno    

"Návštěva Gejši I" ..............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, malba na papíře, signováno, přelom 19. a 20. století, rámováno, pod sklem, 24 x 18 (29 x 22,5)  

 Párová k následující položce č. 254 

    

    

254   neurčeno    

"Návštěva Gejši II" ............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský akvarel - kvaš, malba na papíře, signováno, přelom 19. a 20. století, rámováno, pod sklem, 24 x 18 (29 x 22,5)  

 Párová k předcházející položce č. 253 

    

    

255   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, nedatováno, číslováno 58/200, umělecká adjustace pod sklem s textilní páskou 
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místo rámku, ve výřezu 15,5 x 32 (28 x 43)  
    

Liesler Josef  ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha 

u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941,) SVU Mánes (1942-1956,) SČUG Hollar (1945,) tvůrčí 

skupiny 58 (1958,) skupiny Radar, Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie 

(1969,) zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy 

v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

256   Liesler Josef   (1912-2005) 

"Dívčí akt s maskou a střevícem na hlavě" .............................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno, datováno 1985, mimořádně luxusní adjustace v plátěné paspartě pod sklem 

s textilní páskou místo rámku, ve výřezu 19 x 10,5 (34,5 x 24)  

    

    

257   Novák Láďa   (1865-1944) 

"U Fleků" ...................................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovská kresba sépiovým inkoustem, signováno, datováno 11.3.1929, práce významného secesního malíře Prahy, známého 

výzdobou pivnice U Fleků v Praze, U sv. Tomáše, domu U Rotta atd., vzadu povídání o pivnici "U Fleků" a o její "Flekovské 

akademii", rámováno, pod sklem, sběratelsky vzácné 

ve výřezu 12 x 9 (27 x 21)  
    

Novák Láďa  slavný pražský malíř a kreslíř secese, žák pražské akademie, známý výzdobou pivnic u Fleků, u sv. Tomáše, 

domu u Rotta, Národního domu na Smíchově a řady dalších významných budov, jeho malířskými vzory byli Aleš 

a Schwaiger (Toman) 

    

    

258   Raška    

"Kytice polních květů ve váze" ........................................................................................................................................  900 Kč  
komorní olej na malířské desce, signováno, kolem poloviny minulého století, luxusní zlacený rámek, 21 x 15,5 (30 x 25,5)  
    

Raška  známý a často představovaný malíř Beskyd 

    

    

259   Síbová (?)    

"Chalupa v zimní krajině".................................................................................................................................................  500 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem poloviny minulého století, 18 x 26,5 (25 x 33,5)  

    

    

260   Passerová Marie   (1903-) 

"Na kraji zimního lesa" .......................................................................................................................................................  500 Kč  
komorní olej na dřevě, signováno, kolem roku 1935, miniaturní práce pražské malířky a ilustrátorky, původní širší rámeček z doby, 

11 x 13,5 (18 x 20,5)  
    

Passerová Marie  malířka, ilustrátorka, narozena v Praze, studovala soukromě u malířů Václava Eichnera a Josefa Tříšky, 

své kresby publikovala v denním tisku a časopisech (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 261 - 280 

 
261   Pařízek Jan   (1941-) 

"V Ostravě na ulici" .............................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovský olej na lepence, značeno vzadu autorským razítkem, komorní práce známého ostravského malíře, 12 x 12 (16 x 16)  
    

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 ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií 

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

    

    

262   neznámý čínský autor    

"Dva muži s lampiony" .....................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovská kvaš - tempera na hedvábí, nesignováno, přelom 19. a 20. století, ve výřezu 11 x 9 (19 x 15)  

    

    

263   Švabinský Max   (1873-1962) 

"Zápasící tygři" ...................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
komorní mistrovský lept, signováno, nedatováno, adjustováno pod sklem s textilní páskou místo rámečku, 9 x 7 (21 x 17,5)  
    

Švabinský Max  skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříže, studia na akademii 
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v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen Národním umělcem, jeden z největších českých 

grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu 

of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

264   Piesen Robert   (1921-1977) 

"Sedící ženský akt" .............................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní lept, značeno dole psacím strojem Robert Piesen 1955-57, práce mimořádně významného umělce, nerámováno, 

zachyceno v paspartě, ve výřezu 24 x 16 (35 x 26)  
    

Piesen Robert  malíř, narozen v Jindřichově Hradci, zemřel v Ein Hodu v Izraeli, studoval u F.V. Süssera na ŠUŘ v Brně, 

po roce 1945 byl členem Trnkova studia kresleného filmu, později pracoval jako výtvarník Melantrichu, byl členem 

skupiny Máj 57, s níž vystavoval, od roku 1965 žil v Izraeli, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, řada 

výstav doma i v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

265   Neprakta - Winter Jiří   (1924-2011) 

"Nejede na MS, neboť v Chile se musí hrát čile" .................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovská originální štětcová kresba tuší, značeno vzadu razítkem, datováno 1962, neboť bylo otištěno v deníku Sport 25.5.62 

při mistrovství v Chile před 50 lety, vzhledem k současnému MS rarita, nerámováno, 27,5 x 18  
    

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

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

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

se svými 35 000 kreslenými vtipy 

    

    

266   nesignováno    

"Dívka hrající na klávesy" .................................................................................................................................................  600 Kč  
stará mistrovská grafická kombinovaná technika, signum nenalezeno, přelom 18. a 19. století, stav dobrý, volný list, 52 x 36  

    

    

267   Koudelka Josef - Joža   (1877-1960) 

"Stojící bosá dívka, v kroji, se srpem" ...................................................................................................................  25 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence s povrchem plátna, signováno, nedatováno, kolem roku 1915, impresionistická práce, 

jedna z nejlepších, která byla na trhu, původní, velmi kvalitní široký profilovaný rám starozlaté barvy, 73 x 50 (87 x 64)  

 Skvělá nabídka do sbírky 
    

Koudelka Josef - Joža  malíř, narozen v Kloboukách u Brna, absolvent pražské akademie u Pirnera, Brožíka 

a Schwaigera, studijní pobyty v Lublani a Itálii, po návratu pracoval převážně 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 rovněž jeden z nejprodávanějších malířů postav ze Slovácka již za svého života  

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

268   Zámečník Zdeněk   (1949-) 

"Dvojitý půlakt" ..................................................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovský akryl na plátně, signováno, vzadu signováno znovu, datováno 2010, 50 x 70 (52 x 73)  
    

Zámečník Zdeněk  současný malíř a galerista 

    

    

269   Kubík Kamil   (1930-2011) 

"Central Park - New York" ...........................................................................................................................................  1 900 Kč  
barevná serigrafie, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 35 x 44,5 (57 x 65,5)  
    

Kubík Kamil  narozen v Olomouci, zemřel v New Jersey, studoval v Praze, v roce 1948 emigroval, žil v Německu, Anglii 

i v Austrálii, nakonec se usadil v New Yorku, ve Spojených Státech byl uznávaným umělcem, známé jsou např. jeho 

oficiální vánoční pohlednice Bílého domu z let 1991 a 1992, jeho obrazy mimo jiné vlastní bývalý americký prezident 

George Bush, realitní magnát Donald Trump, někdejší starosta New Yorku Rudolph Givliani, monacký kníže Rainer, 

britská královna Alžběta II. a mnoho dalších významných osobností 

    

    

270   monogramista, patrně St. M   

"Šlechtična s modrou draperií a perlami" ............................................................................................................  14 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu (resp. jemném plátně lepeném na lepence,) signováno monogramem., přelom 18. a 19. století, 

luxusní zlacený rám vyžaduje na několika místech drobnou povrchovou restauraci, obraz je v pořádku, 38 x 25 (52 x 39)  

    

    

271   Neprakta - Winter Jiří   (1924-2011) 

"Adam a Eva - Pf 1987" ...................................................................................................................................................  4 500 Kč  
kresba tuší, signováno, 29 x 15 (46 x 32)  
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Neprakta - Winter Jiří  vynikající český malíř a kreslíř, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku 

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

jsou vždy 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 dožitých osmdesátin Jiřího Wintera, uspořádala naše společnost prodejní výstavu kreseb dodaných 

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

    

272   Komárek Vladimír   (1928-2002) 

"Námořnické zátiší" ...........................................................................................................................................................  2 000 Kč  
dřevoryt, signováno tužkou, druhá polovina minulého století, 18 x 38 (37 x 55,5)  
    

Komárek Vladimír  malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 

v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, sáhodlouhý výčet výstav v Lexiconu, řada 

publikací o tomto umělci, zastoupen v mnoha galeriích domácích, z cizích uvedeny galerie v Jugoslávii, Holandsku, 

Německu, Dánsku, vynikající český umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 
    

    

273   Kočár Ondřej   (1964-) 

"Poselství" ..............................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence s povrchem plátna, signováno, nedatováno, vzadu malířův štítek s původní cenou 

5 600, spolu s rámem kvalitní a působivý celek, skvělá nabídka, 32 x 32 (40 x 40)  
    

Kočár Ondřej  malíř, grafik, člen skupiny X, kolektivně vystavoval v mnoha galeriích v Praze, Brně, Olomouci, Českých 

Budějovicích, Přerově, Bratislavě, Mnichově, Tusconu - USA, zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí 

(Slovník Chagall) 
    

    

274   Černý Václav   (1872-1947) 

"Kytice polních a lučních květů v malované váze" .............................................................................................  1 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, původní rám zlaté barvy z doby, 47 x 39 (54 x 46)  
    

Černý Václav  malíř, studia na vídeňské akademii u profesora Bergra, před válkou žil ve Vídni, kde maloval hlavně 

pro kostely a divadla, za války byl čtyři roky v ruském zajetí, během této doby maloval obrazy s vojenskou tématikou 

a s náměty z ruského života, od roku 1920 žil a tvořil na Moravském Slovácku, motivy k tvorbě čerpal z lidového života, 

ale i z dějin a bible, v Tomanovi výčet výstav a významných obrazů (Toman) 
    

    

275   Richards, Eoard of    

"Vodní mlýn" ........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská podmalba olejovou temperou na skle, signováno, datováno 1889, rámováno v původním zlaceném klasicistním rámu, 

který je na hodně místech poškozen, vlastní obraz je ve velmi dobrém stavu, zajímavá rarita, 42 x 32 (48 x 38)  

    

    

276   neurčeno    

"Štír" ........................................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kombinovaná technika - olej a pískování na plátně, signováno značkou, nedatováno, dle majitele se jedná o malířku, která místo 

podpisu používala symbol stylizované opičky, zajímavá ukázka experimentální práce moderního umění, pouze blind rám, 55 x 55  

 Nabízeno za původní cenu 
    

    

    

277   Drha Josef   (1912-2009) 

"Jaro pod zámkem" ...........................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1954, patrně o ostravský zámek, vynikající práce 

významného autora Severní Moravy, vzadu štítek s názvem, široký, velmi kvalitní umělecký rám, zaskleno, 26 x 36 (42 x 51)  
    

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) 

    

    

278   Walla A.    

"Děvčátko v modrých šatech" ....................................................................................................................................  36 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1974, majitelé zakoupili obraz na výstavě v Berlíně 

a domnívají se, že jde o Augusta Wallu, kolem obrazu je diskuse, v každém případě jde o velmi kvalitní práci, 42 x 32 (61 x 51)  
    

 

279   Sedláček Josef    

"Pouliční kapela" ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, po polovině minulého století, 31 x 46 (42 x 56,5)  
    

Sedláček Josef  podle majitele jde o malíře, který tvořil v oblasti Kyjova a Hodonína OBSAH 
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280   Dobeš Ludvík   (1914-) 

"Kytice v modrém džbánu" ............................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno, kolem poloviny 20. století, odpovídající rám z doby, reprezentativní, 64 x 48 (80 x 63)  
    

Dobeš Ludvík  brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajinář, folklóru, lidských 

figurek, také malíř skla a keramiky (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 281 - 294 

 
281   Držkovic Valentin   (1888-1969) 

"Letní krajina u Opavy" .................................................................................................................................................  4 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1945, práce významného malíře Severní Moravy, 49,5 x 70 (57 x 77)  
    

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

bohosloveckou fakultu, krátce působil jako kněz, potom vyučoval kreslení na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, 

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

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

a 1920 Secession, za pařížského pobytu uspořádal samostatnou výstavu, člen mnoha spolků včetně société des Artistes 

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

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

(Toman, Slovník Chagall) 

    

    

282   monogramista LK    

"Spící dívčí akt s kyticí květin".....................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno monogramem, datováno 1921, velmi zajímavá práce, která potřebuje honosnější rám 

40 x 66 (46 x 72)  

    

    

283   Drha Josef   (1912-2009) 

"Dřevěnice" ...........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno J. Deingruber, což je jedna ze signatur významného malíře Josefa Drhy, datováno 1934 

46 x 54 (53,5 x 61,5)  
    

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

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

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

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

    

    

284   Fiala Zdeněk   (1917-2004) 

"Postavy v zimní krajině" ...............................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1950, široký, velmi kvalitní rám francouzského typu, zajímavá práce absolventa Akademie 

v Praze, 35 x 50 (54 x 68)  
    

Fiala Zdeněk  malíř, krajinář a portrétista, narozen v Praze, na konci života žil ve Sněžném, syn malíře Josefa Fialy, 

studoval na pražské AVU, žák Nechleby a Loukoty, tvůrčí pozornost věnoval především Vysočině, souborné výstavy 

v Poličce, Hlinsku, Pardubicích a Zlíně, zastoupen v galerii Městského muzea Svratka (Toman, Slovník Chagall, 

http://www.galerie-vysocina.com , Umělci Svratecka - http://web.svratka.cz ) 

    

    

285   Horník B. (?)    

"Na kraji vesnice" ...............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, 31,5 x 49,5 (51,5 x 60,5)  

    

    

286   Häring J.    

"Moře u pobřeží" ................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
olej na lepence, signováno, kolem roku 1925, 33 x 61 (40 x 68,5)  

    

    

287   neurčeno    

"Chalupa v zimní krajině".................................................................................................................................................  800 Kč  
olej - tempera na kartonu, signováno, nepřečteno, kolem roku 1940, kvalitní práce, 33 x 39 (42 x 47,5)  

    

    

288   neurčeno    

"Za chalupami" ....................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
olej na plátně, signováno, nepřečteno, nedatováno, 45,5 x 36,5 (51,5 x 43)  

OBSAH 
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289   Chrápek    

"Zátiší s chlebem,vajíčky, šálkem a nožem" ..............................................................................................................  900 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1963, 29,5 x 37,5 (39 x 47)  

    

    

290   Knopp Bedřich   (1919-1991) 

"Bohatá kytice ve váze" ...................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno, nedatováno, výborná práce v kvalitním světlém rámu, 44 x 30 (55,5 x 40,5)  
    

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

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

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

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

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

Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

291   Mervart Augustin   (1889-1968) 

"Prostřední Bečva - Kyvňačky" ................................................................................................................................  29 000 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno, datováno 1965, 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, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se 

účastnil všech členských výstav, více než 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) 

    

    

292   Lada Josef   (1887-1957) 

"Ilustrace k prostonárodním říkankám" ..............................................................................................................  12 000 Kč  
kombinovaná technika - tužka, akvarel, kvaš, sedm ilustrací na jedné malířské tvrzené lepence, pod každou ilustrací je příslušná 

říkanka psaná rukopisem tuší, nesignováno, nerámováno, kresba vyžaduje další studii, šlo by o objevnou práci, 29,5 x 37  

 Majitelka, která přinesla tuto kresbu do akce, pochází z rodiny Jaroslava Haška - je rozená Hašková 
    

Lada Josef  vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, učil se 

knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam později byl přijat k řádnému studiu, školu 

po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti, výtvarník, který nemá ve světě obdoby, výčet jeho výstav je 

nekonečný (Slovník Chagall) 

    

    

293   Lada Josef   (1887-1957) 

"Švejk vyplazuje jazyk při vizitě" ............................................................................................................................  12 000 Kč  
kombinovaná technika - tuš a akvarel, kresba je na výkrese nalepeném na tvrzené malířské lepence, nesignováno, nerámováno, jde 

evidentně o starou kresbu, která vyžaduje další studii, 21 x 29,5 (26,5 x 35)  

 Majitelka, která přinesla tuto kresbu do akce, pochází z rodiny Jaroslava Haška - je rozená Hašková 

 

 

294  Gobelín ..............................................................................................................................................................................  500 Kč  
figurálně zdobený motivem pěti postav - pasáčekem ovcí a dvěma milostnými páry v romantické krajině, kolem roku 1900, 

na okrajích stopy po uchycení v rámu, 97 x 65  

 
OBSAH 


