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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 
 

V neděli 15. června 2014 od 11 hodin 

pořádá společnost AAA s.r.o. svou 114. aukci v Ostravě 
 

Popis všech aukčních položek včetně fotografií naleznete  

na webových stránkách společnosti  

www.aukcnidum.cz   

 

 

Místo konání 

HOTEL BRIONI, Ostrava, Stodolní ul. 
 
 

Předaukční prohlídka 19. – 21. prosince v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 
 

ČTVRTEK  15 - 17  hod. 

PÁTEK  10 - 17  hod. 

SOBOTA  9 - 12  hod. 

 

Předaukční prohlídka 22. prosince v místě konání aukce 
 

NEDĚLE  9 - 11  hod. 

 

 

 

 

 

Kontakt 

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

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

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

mobil 602 555 363,  724 307 382 
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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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PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie asi vybraných položek zařa-

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

zásilky však pošta vrací jako nedoručitelné.  

 

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

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 
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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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OBRAZOVÁ ČÁST položky 1 - 20 

 
 

1   Turoň Július   (1949-) 

"Karolina - Hutě - Ostravské Hradčany"................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1975, kromě umělecké i dokumentační hodnota, 40 x 50 (56 x 65)  
    

Turoň Július  malíř, narozen v Kokavě nad Rimavicí, studoval propagační výtvarnictví na SŠUP v Košicích, zaměřuje se 

na postmoderní umění, ale také na krajinomalbu, především na objekty - hrady, továrny apod., člen Umeleckej besedy 

slovenskej (Slovník Chagall) 

    

    

2   neurčeno    

"Zima na kraji lesa" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
profesionální olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole, nepřečteno, místo i provedení malby odpovídá duchu Mařákovy 

školy, kvalitní široký šedostříbrný rám, 40 x 49 (54 x 63)  

    

    

3   Marie Wunsch, okruh   (1862-1898) 

"Malí přátelé - Tajemství" ..............................................................................................................................................  3 500 Kč  
olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1890, profilovaný rám zlaté barvy, 40 x 26,5 (44,5 x 31)  

 

Volná kopie podle obrazu rakousko - německé malířky Marie Wunsch. Mezi prodeji lze najít několik obrazů s danou tématikou, 

signovaných touto autorkou, přičemž obrazy se liší nejen rozměrově, ale i např. květinovým aranžmá v levém horním rohu. Námět 

byl také použit jako předloha známého gobelínku "Le Secret" francouzské firmy Neyret Frères.  
 

Některé z prodejů: 

Pod názvem "Sharing a Secret" byl obraz velikosti 85x54 cm, vlevo dole signovaný a datovaný 1894, prodán u Christie's v roce 

1999 za 6 191 USD.  

Obraz "Ein Geheimnis" signovaný vlevo dole, 26,5 x 16,5 cm, byl prodaný v roce 1998 u Dobiaschofského v Bernu.  

Obraz "Liebevolle Ermahnung" signovaný vlevo dole, 120 x 73 cm, byl prodaný v roce 1993 u Arnolda ve Frankfurtu/Mohanem. 

    

    

4   Ptáček Josef   (1892-) 

"Špičák a Jezerná stěna. Pohled z cesty na Pancíř" ...........................................................................................  1 500 Kč  
komorní olej na tvrzené malířské desce, signováno, vzadu razítko malíře a název obrazu, práce výborného malíře krajin 

z Náchodska, umělecký zlacený rámek, 17 x 22 (27,5 x 33)  
    

Ptáček Josef  malíř, narozen v Pohodlí u Žarnova, studoval krajinomalbu na UMPRUM v Praze, maloval převážně krajiny 

z rodného Náchodska (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

5   EDL    

"Potok a břízy na kraji lesa" .........................................................................................................................................  1 700 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno EDL, přelom 19. a 20. století, kvalitní dubový rám, 50 x 65 (58 x 73)  

 Párová k položce č. 6 

    

    

6   EDL    

"Polní cesta lemovaná kvetoucím vřesovištěm a břízami" ...............................................................................  1 700 Kč  
olej na tvrzené lepence, signováno EDL, přelom 19. a 20. století, kvalitní dubový rám, 50 x 65 (58 x 73)  

 Párová k položce č. 5 

    

    

7   Procházka S.    

"Pohled na Ostravu z Bazal" .........................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská olej - tempera, signováno, kolem poloviny minulého století, velká reprezentativní práce, ve výřezu 57 x 57 (83 x 83)  

    

    

8   neurčeno    

"Stavba domu v Českém Těšíně" .................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - pastel, kvaš, signováno vlevo dole, datováno 1955, pod signaturou určeno místo, velmi kvalitní 

adjustace, zaskleno, ve výřezu 30 x 21,5 (44 x 34)  

    

    

9   Černovická Luisa   (1903-) 

"Kytice šeříků ve váze" ....................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole, kolem roku 1935, práce malířky, která se proslavila právě svými květinovými 
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zátišími, kvalitní rám, zaskleno, 30,5 x 37,5 (38 x 45)  
    

Černovická Luisa  malířka, narozena v Ronově, studia na škole uměleckých řemesel v Brně v malířské speciálce 

u Süssera, v sochařské speciálce u Lichtága, potom u R. Vejrycha a na Ukrajinské akademii v Praze, známá a uznávaná 

malířka květinových zátiší (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

10   Říhovský Karel   (1926-) 

"Karolina"...........................................................................................................................................................................  29 000 Kč  
velká mistrovská galerijní tempera na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole, datováno 1978, vzadu štítek Díla, hnědozlatý 

rám. Mimořádně kvalitní práce významného umělce s uměleckou i dokumentární hodnotou, reprezentativní celek,  

65 x 87 (78 x 100,5)  
    

Říhovský Karel  malíř, grafik, narozen ve Zbrašově u Hranic, studoval na odborné škole knihařské v Uherském Hradišti 

a na ŠUŘ v Brně u Süssera, Langera, Tučného, člen SVUT Ostrava, věnuje se rovněž plakátové tvorbě a ilustraci, 

významný malíř, v roce 1997 vyšla monografie o tomto umělci, množství výstav (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

11   Renald    

"Promenáda rokokových párů v parku" .................................................................................................................  7 900 Kč  
olej na dřevěné dýze, signováno vpravo dole, nedatováno, velmi kvalitní práce, sbírkový kus, 20,5 x 29,5 (32 x 40)  

    

    

12   nesignováno    

"Život u starého hradu" ................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, kolem roku 1790-1810, kvalitní široký zlacený rám s perlovcem, krásná 

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

    

    

13   nesignováno    

"Ležení ve městě" .............................................................................................................................................................  39 000 Kč  
tempera, signum nenalezeno, kolem roku 1720, v dolní části rozvinuta figurální kompozice, pozadí vyplňují mohutné rozvaliny, 

UNIKÁTNÍ práce galerijní úrovně, současná umělecká adjustace, 35 x 41,5 (47,5 x 54,5)  

    

    

14   nesignováno    

"Mladá žena v krajkovém čepci" .............................................................................................................................  24 000 Kč  
křídy na papíře, kolem roku 1830, mimořádně kvalitní práce, nádherný sběratelský kus z období biedermeieru, 46 x 39 (56 x 49)  

    

    

15   Nágl G. (Nagel Georg) ?    

"Pouliční prodavač párků" ............................................................................................................................................  9 700 Kč  
olej na plátně, signováno vpravo dole NÁGL G., datováno 1921, vzadu papírový štítek se jménem autora G. Nagel,  

65 x 50 (76 x 62)  

    

    

16   Skramlík Jan Rytíř   (1860 -1936) 

"Při bohoslužbě" ..............................................................................................................................................................  16 500 Kč  
olej na plátně, signováno, kolem roku 1900, 48 x 36,5 (60 x 49)  
    

Skramlík Jan Rytíř  malíř, narozen v Praze, studia v Mnichově, Paříži, později u prof. Brožíka v Praze, vynikající malíř 

přelomu století, velký počet výstav a zastoupení v evropských galeriích, malíř byl populární svými historickými výjevy, 

byl velmi ceněn a dodnes má řadu sběratelů (Toman) 

    

    

17   Salichová Helena   (1895-1975) 

"Práce na poli" .....................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
olej na kartonu, signováno, datováno 48, nabízený obraz patří mezi nejlepší galerijní práce té doby se sociální tématikou,  

45 x 48 (71 x 74)  
    

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

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

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

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

    

    

18   Wiesner Richard   (1900-1972) 

"Baletky na zeleném pozadí" ......................................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na překližce, nesignováno, patrně práce Richarda Wiesnera, luxusní rám francouzského typu, 60,5 x 80 (82,5 x 100)  
    

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

a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříži, člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých 
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výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 národní umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii 

umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního 

umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříži, 

v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR (1955,) New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech 

v Československu (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

19   Jílek Jan   (1905-1982) 

"Zátiší s pomeranči" ..........................................................................................................................................................  5 500 Kč  
olej na dřevě, signováno, kolem poloviny minulého století, 24 x 36,5 (43 x 57)  
    

Jílek Jan  malíř, pedagog, narozen v Batelově u Jihlavy, studia na ČVUT u Blažíčka a na akademii ve speciálce u Willi 

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

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

    

    

20   Kiml Václav   (1928-2001) 

"Vejce v krajině s růžovým mrakem na obloze" ...............................................................................................  20 000 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, druhá polovina minulého století, 25,5 x 23,5 (41,5 x 39,5)  
    

Kiml Václav  malíř, grafik, narozen v Mochově u Českého Brodu, studia na VŠUP u J. Baucha a E. Filly, člen SVU 

Mánes, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha a v mnoha dalších galeriích v Čechách i na Moravě  

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

 

 

 

 

 

NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 21 - 40 

 

 

21       

Luxusní dámské hodinky náramkové ......................................................................................................................  39 000 Kč  
celozlaté, včetně pásku, švýcarské, značeno OMEGA, výborný stav, mimořádná nabídka, přiložen atest Puncovního úřadu ČR 

ryzost zlata 14K, hmotnost 40,58g btto, délka s páskem 18cm, ciferník 2 x 2cm  

    

    

22   Kitzberger Igor   (1963-) 

Plastika "Hlava Pierota" .................................................................................................................................................  8 500 Kč  
mistrovský galerijní bronz, signováno razidlem, výborná práce umělce známého nejen v ČR, zastoupeného v řadě sbírek a galerií 

po celém světě, skvělá nabídka, výška 21cm, šířka 30,5cm  
    

Kitzberger Igor  sochař, narozen v Novém Jičíně, studoval SUPŠ v Turnově, obor umělecký kovář a sochařství 

u profesorů Snopka, Gáspara, Kulicha a Meliše na VŠVU v Bratislavě, věnuje se figurálnímu a reliéfnímu sochařství, 

zastoupen v mnoha galeriích a soukromých sbírkách především v zahraničí (Slovník Chagall) 

    

    

23   Kitzberger Igor   (1963-) 

Plastika "Paganini" .........................................................................................................................................................  12 000 Kč  
mistrovský galerijní bronz, signováno razidlem se jménem a značkou, umístěno na nízké plintě z leštěného mramoru, vynikající 

a skvělé, jedinečná nabídka, výška vlastní plastiky 26,5cm, hloubka 2cm, podstavec 20 x 7 x 3,5 cm, celková výška 30cm  

    

    

24       

Plastika "Anděl" ..................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
umělecká řezba v lipovém dřevě, neznačeno, pokud není značkou "srdce" na hrudi anděla, přelom 20/21. století, zajímavá práce,  

působivé, výška 43cm, šířka 33cm  

    

    

25   Vlčková Vojtěška - Vlček Jan    

"Betlém křídlový" ...............................................................................................................................................................  3 900 Kč  
kombinace bronzu a dřeva, mistrovská umělecká práce ve tvaru malého otevíracího oltáře, signováno značkou, přiložen certifikát 

a osvědčení o pravosti, včetně paragonu na 3 600 Kč ze dne 1.6.2000 

výška 12cm, šířka v zavřeném stavu 12cm, v otevřeném 24cm, hloubka 7cm  
    

Vlčková Vojtěška - Vlček Jan  Vlčková Vojtěška (nar. 1948 v Opočně), sochařka, šperkařka, vystudovala Střední 
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uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor zlatnictví a stříbrnictví. Od roku 1995 pracuje se svým bratrem Janem 

Vlčkem. 

    

    

26       

Plastika "Skarabeus valící svou kuličku" ................................................................................................................  1 000 Kč  
brouk z patinovaného ocelového plechu, kulička z kokosových vláken, připevněna stuha PF 2000, podle majitele jde o práci otce 

Igora Kitzbergra, výška 4,5cm, šířka 7cm  

    

    

27       

Netsuke "Prasátko" ............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
řezba ve slonové kosti, signováno, Japonsko, minulé století, sbírkový kus, výška 2,5cm, šířka 4,5cm  

    

    

28       

Miniaturní plastika "Velký slon a šest malých slonů" .......................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská řezba ve slonové kosti, minulé století, výška 4cm, šířka 3,5cm  

    

    

29       

Netsuke "Kočka ležící na kulovitém akváriu" .......................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovská řezba ve slonové kosti, signováno, patrně Čína, minulé století, luxusní sbírkový kus, výška 6,5cm, šířka 6cm  

    

    

30       

Netsuke "Mravenečník" ...................................................................................................................................................  2 000 Kč  
řezba ve slonové kosti, signováno, Japonsko, minulé století, výška 3cm, šířka 4cm  

    

    

31       

Netsuke "Pes s balonem" .................................................................................................................................................  2 500 Kč  
řezba ve slonové kosti, signováno, Japonsko, minulé století, výška 4cm, šířka 4,5cm  

    

    

32       

Ořech přírodní ......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovsky řezaný reliéfní figurální řezbou, Japonsko nebo Čína, minulé století, rarita, průměr 4cm  

    

    

33       

Velký ořech z masy .............................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovsky řezaný reliéfní figurální řezbou, Japonsko nebo Čína, minulé století, rarita, průměr 5cm  

    

    

34       

Ořech přírodní ......................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovsky řezaný reliéfní figurální řezbou, Japonsko nebo Čína, minulé století, rarita, průměr 4cm  

    

    

35       

Plastika "Hlava chrta" .....................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská řezba ve slonové kosti, sloužila jako luxusní rukojeť špacírky, Evropa, kolem roku 1900,  

délka 11,5cm, výška řezby v kosti 4cm  

    

    

36       

Luxusní rukojeť špacírky či slunečníku ....................................................................................................................  2 000 Kč  
kombinace dřeva a řezby v kosti, v horní části "slunéčko sedmitečné", Evropa, kolem roku 1900, výška 16cm  

    

    

37       

Raritní luxusní rukojeť špacírky .................................................................................................................................  4 500 Kč  
kombinace dřeva a mistrovské řezby v kosti ve tvaru hlavy psa oblečeného jako námořník, na baretu nápis "Le Vengeur", Evropa, 

kolem roku 1900, výška 16cm  
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38       

Halenka ke kroji......................................................................................................................................................................  200 Kč  
bohatá výšivka na etamínu, ukázka ruční práce, první polovina minulého století, drobné opravy, stav dobrý 
    

    

39       

Halenka ke kroji......................................................................................................................................................................  150 Kč  
výšivka a síťování na etamínu, ukázka ruční práce, první polovina minulého století, drobné opravy  
    

    

40   neurčeno    

Plastika "Pieta Svatojakubská" ................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská řezba ve dřevě, s polychromií, od neznámého řezbáře, zadní strana plochá, bez polychromie, Čechy, kolem roku 1830. 

Panna Maria sedí na nízkém bochníkovitém podstavci, na klíně drží tělo Krista, oděná je do růžového šatu a bílé roušky na hlavě., 

Přiloženo Osvědčení Národního památkového ústavu v Praze k prodeji a trvalému vývozu předmětu kulturní hodnoty ze dne 

31.3.2014, evidenční číslo 34-20-03-2014 NPÚ 30, výška 40cm, šířka 25cm  
    

    

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST položky 41 - 60 

 

 

41   Šrámek Josef   (1893-1971) 

"U nás doma" ...........................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská olejová tempera, signováno, datováno 1967, vzadu štítek s razítkem ČFVU, kvalitní práce významného malíře, který 

skvěle zachytil momentky ze života ve Slezsku a průmyslovém Ostravsku, rámováno v plátěné paspartě, zaskleno,  

ve výřezu 25 x 28 (46 x 49)  
    

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

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

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

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

    

    

42   Kobzáň Jan   1901-1959) 

"Valašský zbojník v kroji" ................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno PD, datováno 1930, nevýznamné roztržení papíru mimo kresbu, 

zaskleno, 44,5 x 28,5 (53 x 37)  

Práce malíře, který patří vedle J. Uprky a B. Jaroňka, k nejvýznamnějším představitelům osobité výtvarné linie inspiračně 

vycházející ze života prostých venkovanů a valašských horalů (citace ze Slovníku Chagall) 

Párová k položce č. 43 
    

Kobzáň Jan  narozen v Liptále, studoval na Akademii v Praze, žák Schüssera, Kysely, Švabinského, pracoval jako 

reklamní kreslíř firmy Baťa, patří vedle Uprky a B. Jaroňka k nejvýraznějším představitelům osobité výtvarné linie, 

významný valašský umělec (Slovník Chagall) 

    

    

43   Kobzáň Jan   1901-1959) 

"Žena s copem v kroji" ........................................................................................................................................................  700 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno, datováno 1930, na papíře skvrny od vlhkosti, zaskleno,  

44,5 x 28 (53 x 37)  

Práce malíře, který patří vedle J. Uprky a B. Jaroňka, k nejvýznamnějším představitelům osobité výtvarné linie inspiračně 

vycházející ze života prostých venkovanů a valašských horalů (citace ze Slovníku Chagall) 

Párová k položce č. 42 

    

    

44   Babraj Bořivoj   (1920-1987) 

"Na pláži v Chorvatsku" .................................................................................................................................................  1 900 Kč  
olej na plátně, signováno PD, datováno 1983, zajímavá práce galerijní úrovně, 29 x 97 (39 x 107)  
    

Babraj Bořivoj  narozen v Ostravě, vystudovaný lékárník, malovat začal na nucených pracích v Německu, bratr Konráda 

Babraje a otec známého ostravského výtvarníka Alexandra Babraje 

    

    

45   Pokorný J.    

"Dřevěnice mezi kvetoucími stromy - Rožnov pod Radhoštěm" ...................................................................  1 200 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, druhá polovina minulého století, práce malíře žijícího a tvořícího v Rožnově 

pod Radhoštěm, zdobný široký rám, zaskleno, 50 x 60 (64 x 74)  
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46   Nágl Mořic (František)   (1889-1944) 

"Ostrava - historické Lauby" ........................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský galerijní akvarel, signováno PD, kolem roku 1925, brilantní práce žáka Hanuše Schwaigra na pražské akademii, 

zaskleno. Pohled do ulice zvané Pod Laubami - pravá část byla v sedmdesátých letech zbořená., 44 x 30 (59 x 44,5)  

  

Fotografie s podobným průhledem na starou radnici, dnes budovu muzea, jsou zařazeny v příspěvcích 

http://www.ostravak.info/narodni-divadlo-moravskoslezske/ či v http://www.msstavby.cz/promeny-ostravy-37-12-05-2013/.  

Pohled do ulice z roku 1910 ja na 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0511/6/6278/6278810_56570648503db66c1053b76059985947/images/Lauby.jpg  
    

Nágl Mořic (František)  malíř, narozen v Kostelní Myslové u Telče, studoval na pražské um. prum. škole a na spec. škole 

profesora H. Schwaigra na pražské akademii, v prosinci 1919 vystavoval v Brně soubor akvarelů - hlavně motivů z Brna, 

účastnil se výstav hodonínského SVU Mánes, souborně vystavoval v květnu 1937 v Domě umění v Moravské Ostravě 

(Toman, abART) 

    

    

47   Gabánková Laníková Antonie   (1924-) 

"U moře" .................................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno PD, datováno 1966, zaskleno, skvělá nabídka, K obrazu je ověření o původu 

originálu a kupní smlouva mezi podnikem Dílo a majitelem, která zní na 2 500 Kčs, to byly v té době dva průměrné platy 

60 x 100 (68 x 107,5)  
    

Gabánková Laníková Antonie  grafička, malířka, narodila se v Brušperku, studovala na AVU v Praze, působila 

v Ostravě, zastoupena ve sbírce na ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě (Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny 

v Olomouci) 

    

    

48   neurčeno    

"Dřevěnice, kůň a žebřiňák se dřevem" ......................................................................................................................  700 Kč  
velká mistrovská barevná litografie, signováno PD, datováno 1979, rámováno, zaskleno, 43,5 x 88,5 (52,5 x 97)  

    

    

49   neurčeno    

"Cestička rozkvetlou loukou v krásný letní den" ....................................................................................................  600 Kč  
olej - kvaš na kartonu, signováno PD, nedatováno, rámováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 40 x 30 (53 x 43)  

    

    

50   Scaria L.    

"Život u Středozemního moře" .....................................................................................................................................  8 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno PD, počátek minulého století, výborná práce, původní rám, zaskleno, mimořádná 

nabídka, 32,5 x 53,5 (43,5 x 64)  

    

    

51   Duša Ferdiš   (1888-1958) 

"Parádnice .................................................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský kolorovaný linoryt, signováno monogramem FD vpravo nahoře, nedatováno, vzadu údaje o obraze, sbírková grafika, 

rámováno v paspartě, zaskleno, 27 x 22 (50,5 x 39)  
    

Duša Ferdiš  významný grafik, malíř, keramik a ilustrátor, narozen ve Frýdlantu, založil a vedl Jaroňkovy keramické dílny 

v Rožnově, studoval kresbu v Německu, člen Hollaru, řada výstav, výstavy doslova po celém světě - ve Vídni, Benátkách, 

Moskvě, Leningradu, New Yorku, Varšavě, vystavoval s Uměleckou besedou, Hollarem, v Topičově saloně, zastoupen 

ve sbírkách Národní galerie Praha, Národního muzea Praha, Slovenské národní galerie v Bratislavě, jeho práce jsou 

ve Varšavě, Švýcarsku, Moskvě, ve Frýdlantu nad Ostravicí samostatná galerie věnovaná tvorbě tohoto umělce  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

52   neurčeno    

"Ležící ženský akt s dítětem" .........................................................................................................................................  3 900 Kč  
velký profesionální pastel, signováno vpravo dole, datováno 1958, zaskleno, bílo - zlatý rám, 75 x 143 (87 x 154)  

    

    

53   Wünsche Vilém   (1900-1984) 

"Krajina s kapličkou" .......................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno PD, kolem poloviny minulého století, vzadu razítko ČFVU a autorský štítek, skvělá 

krajinářská práce, šedobílý široký rám je drobně poškozen, zaskleno, 41 x 70 (59 x 88)  
    

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) 
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54   Holas Ota   (1910-1990) 

"Coullioure - Francie" ......................................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, velmi kvalitní a příjemná práce malíře, který byl za svého života 

velmi žádaný a dosahoval velmi vysokých cen, kvalitní dobová adjustace, zaskleno, 30,5 x 70 (43 x 82)  
    

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

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

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

    

    

55   Hinčica Jan   (1905-1982) 

"Extáze" .....................................................................................................................................................................................  600 Kč  
mistrovský barevný lept, signováno PD, vlevo dole a tužkou Orig. lept "Extáze" a číslování 2/25, kolem poloviny minulého století, 

umělecká adjustace, zaskleno, ve výřezu 29 x 50 (46 x 67)  
    

Hinčica Jan  malíř a grafik, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Kysely na UMPRUM v Praze, často 

vystavoval v Ostravě a ve Zlíně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

56   Schwarz Jan   (1880-1961) 

"Svážení kmenů koňmi"......................................................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský černobílý dřevoryt, signováno, kolem roku 1930, výborná práce žáka vídeňské a pražské akademie, který tvořil v Praze, 

rámováno, zaskleno, 50,5 x 38,5 (56,5 x 45)  
    

Schwarz Jan  malíř, grafik, narozen v Míšovicích u Moravského Krumlova, studoval na Státním grafickém pokusném 

ústavu ve Vídni a u profesora M. Švabinského na AVU v Praze, zabýval se krajinomalbou, od 1926 člen Moravského 

sdružení výtvarných umělců, od 1935 člen Výtvarných umělců Moravské Ostravy, s nimiž vystavoval, zastoupen 

ve sbírkách GVU v Ostravě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

57   monogramista    

"Muž s dýmkou - námořník" .........................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovské barevné křídy a kvaš, signováno nejednoznačným monogramem LD, druhá polovina minulého století, rámováno 

v paspartě pod sklem, 29 x 22 (44,5 x 36)  

 Párová k položce 58 

    

    

58   monogramista    

"Carmen" ...............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovské barevné křídy a kvaš, signováno nejednoznačným monogramem PD, druhá polovina minulého století, rámováno 

v paspartě pod sklem, 29 x 22 (44,5 x 36)  

 Párová k položce 57 
    

    

    

59   Babraj Bořivoj   (1920-1987) 

"Zátiší s hruškami a jablky" ..........................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský komorní olej na plátně, signováno, nedatováno, výborná malířská drobnost, rámováno v paspartě, zaskleno,  

16,5 x 27,5 (36,5 x 46,5)  
    

Babraj Bořivoj  narozen v Ostravě, vystudovaný lékárník, malovat začal na nucených pracích v Německu, bratr Konráda 

Babraje a otec známého ostravského výtvarníka Alexandra Babraje 

    

    

60   Javůrek Cyril   (1900-1977) 

"Ostravské hutě" ..............................................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovský galerijní, reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1956, výborná práce malíře, který tvořil v Ostravě, kde 

také zastával funkci městského architekta, luxusní široký rám francouzského typu starozlaté barvy, 89 x 66 (105 x 82)  
    

Javůrek Cyril  architekt, malíř, narodil se i zemřel v Ostravě, studoval malířství a architekturu na VUT v Brně, výtvarně 

se dále vzdělával u Maxe Švabinského a Viléma Wünsche, byl městským architektem v Ostravě, ale věnoval se také malbě 

a kresbě, vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk a se Sdružením výtvarných umělců moravskoslezských 

v Ostravě (Toman, Slovník Chagall) 
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NEOBRAZOVÁ ČÁST položky 61 - 80 

 

 

61       

Luxusní váza se dvěma úchopy ........................................................................................................................................  800 Kč  
mosazný plech tepaný ve tvaru amfory, secesní provedení, počátek minulého století, velmi dobrý stav, výška 35,5cm, průměr 17cm  

    

    

62       

Kniha "Amor und Psyche" ................................................................................................................................................  400 Kč  
autor Robert Hamerling, ilustroval Paul Thumann na osmi celostránkových grafických listech a dalších doprovodných ilustracích 

v textu, grafické listy jsou datovány 1881 - 1889, vydal Adolf Titze Leipzig, dedikace od Riedela z 30.8.1890, zlacená ořízka, velmi 

zdobné desky vykazují drobná poškození od užívání, jinak velmi dobrý stav 

38 x 29cm  

    

    

63       

Umělecká publikace "Stará Praha - 100 akvarelů Wácslava Jansy" .............................................................  500 Kč  
popsal Jan Herain, vydal B. Kočí v Praze počátkem 20. století, původně 100 skvělých uměleckých barevných reprodukcí Václava 

Jansy (1854-1913) ze Staré Prahy na samostatných listech připravených na případné zarámování, v našem exempláři chybí listy 14, 

45 a 54, ozdobné desky značně omšelé používáním, samotné listy v dobrém stavu 

45 x 34 x 5,5cm  

 Vysoká umělecká i dokumentační hodnota 

    

    

64       

Unikátní železné stolní váhy tzv. decimálky ............................................................................................................  5 900 Kč  
konstrukčně řešené tak, aby závažím 10x menší hmotnosti bylo možné vážit 10x těžší předměty, váhy byly přesné a vážily náklad 

do 25kg se závažím do 2,5kg, což bylo podstatně snazší pro obsluhu, značeno R. Dinzl Wien, kolem roku 1900, původně zlatá 

barva, opatřeno olovnicí ke správnému ustavení 

výška 23cm, šířka 26cm, hloubka 35cm  

 Zachovalo se velmi málo kusů, muzeální sběratelská i funkční položka, vzácné 

    

    

65       

Luxusní dřevěný rám .........................................................................................................................................................  3 000 Kč  
masivní široký zdobný rám zlaté barvy, vhodný na obraz i zrcadlo do velikosti 52 x 40cm, první polovina minulého století, samotný 

rám 77,5 x 65,5cm, šířka lišty cca 15 cm  

    

    

66       

Náramek, pevný otevírací "kruh" ...............................................................................................................................  3 200 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, po celém obvodu zdobeno dekorem hlaviček šroubků (bílé zlato), přeznačeno platnou puncovní 

značkou Z-59 pro staré zboží podzákonné ryzosti, poslední čtvrtina minulého století, ryzost zlata 375/1000 (9K), hmotnost 7,82g btto  

    

    

67       

Prsten ........................................................................................................................................................................................  9 500 Kč  
bílé zlato, spodní část šíny pozlacena žlutým zlatem, ozdobné uchycení jednoho diamantu s briliantovým brusem (briliantu), 

značeno platnou puncovní značkou Z-35, přelom 20/21. století, ryzost zlata 750/1000 (18K), hmotnost 2,85g btto,  

velikost briliantu cca 0,18ct, velikost prstenu 54  

    

    

68       

Prsten .....................................................................................................................................................................................  14 900 Kč  
bílé zlato, obdélníková hlava osazena šesti diamanty s briliantovým brusem (brilianty), ART DEKO provedení, nově přeznačeno 

platnou puncovní značkou Z-58, dále značeno mistrovskou značkou BS, ryzost zlata 585/1000 (14K), hmotnost 3,83g btto,  

velikost briliantů 2x cca 0,10ct, 4x cca 0,045ct, celkem cca 0,38ct, velikost prstenu 53  

    

    

69       

Prsten ........................................................................................................................................................................................  8 900 Kč  
bílé zlato, ozdobné uchycení jednoho diamantu s briliantovým brusem (briliantu), značeno platnou puncovní značkou Z-35, ryzost 

zlata 750/1000 (18K), hmotnost 2,49g btto, velikost briliantu cca 0,20ct, velikost prstenu 52  
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70       

Prsten s jedním vysoce uchyceným diamantem s briliantovým brusem (briliantem) na hlavě .......  6 900 Kč  
kombinace bílého a žlutého zlata, šína se postupně rozšiřuje a přechází do ozdobné hlavy, zdobené jemným gravírováním a osmi 

drobnými diamanty se základním briliantovým brusem, sovětská práce z druhé poloviny minulého století, nově přeznačeno platnou 

puncovní značkou Z-58, ryzost zlata 585/1000, hmotnost 4,26g btto, velikost hlavního briliantu cca 0,06ct, + 8 x cca 0,01ct, 

celkem cca 0,14ct, velikost prstenu 54  

    

    

71       

Plastika "Býk a toreador" ............................................................................................................................................  15 900 Kč  
mistrovská práce v kombinaci černého dřeva a niklované mosazi podle Hagenauera, značeno CSILLÁROK VILÁGHÁS R.T. 

BUDAPEST HUNGARY, první třetina minulého století, vrcholné ART DEKO, krásný sbírkový kus,  

výška 17,5cm, délka 37cm, hloubka 12cm  

    

    

72       

Plastika "Dvě volavky".....................................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovská práce v kombinaci černého dřeva a niklované mosazi, podle Hagenauera, neznačeno, CSILLÁROK VILÁGHÁS R.T. 

BUDAPEST HUNGARY jako u předchozí položky 71, první třetina minulého století, vrcholné ART DEKO, drobné poškození, 

stav dobrý, sbírkový kus, výška 38,5cm, šířka 2cm, hloubka 8,5cm  

    

    

73   Ludwig Max   (1893-1940) 

Plastika "Cestou na vandr" ............................................................................................................................................  7 900 Kč  
mistrovská galerijní řezba ve dřevě, signováno, kolem roku 1925, skvěle zachycený pohyb v chůzi, drobné poškození okraje 

klobouku, lehce opravitelné, umělecká i dokumentační hodnota, celková výška 43,5cm, z toho výška soklu 7cm,  

půdorys 14 x 14cm  
    

Ludwig Max  sudetský řezbář z Vrbna pod Pradědem, účastnil se výstav a soutěží 

    

    

74       

Pamětní deska ..........................................................................................................................................................................  450 Kč  
silný bronzový plech s nápisem "Na slavnou paměť 100. narozenin Dr.M.Tyrše Sokol Leopoldov 17.9.1932", sbírkový kus, 30 x 51  

    

    

75       

Náramek článkový dámský .............................................................................................................................................  8 500 Kč  
kombinace růžového a žlutého zlata, značeno platnou puncovní značkou "lvíček 4", opatřeno řetízkovou pojistkou, třicátá léta 

minulého století, velmi dobrý stav, ryzost zlata 14K, hmotnost 13,10g, délka 17,5cm  

    

    

76       

Lovecký tesák se zavazákem, na rukojeti oválný štítek s korunkou .........................................................  49 000 Kč  
čepel přímá, jednosečná, z obou stran zdobena motivem jelena, rukojeť z paroží a mosazi, pochva kožená, s mosazným kováním 

a vnější přihrádkou pro uložení menšího loveckého nože - zavazáku, BAROKNÍ, v krásném stavu vzhledem ke stáří, délka 

samotného tesáku 72,5cm, čepel 55,5cm, v pochvě 76cm  

    

    

77       

Lovecký tesák hofmistr v kožené pochvě s mosazným kováním  

dekorovaným rostlinným motivem a mysliveckými znaky ............................................................................  52 000 Kč  
čepel přímá, jednosečná, zdobená motivy s mysliveckou tématikou, značena J.M.LESCHHORN, Wien. SOLINGEN W&ST, 

rukojeť kost a mosaz bohatě zdobená motivem žaludů, dubových listů a dvouhlavou orlicí s korunkou a monogramem, kolem roku 

1760-1780, délka samotného tesáku77 cm, délka čepele 63 cm, délka v pochvě 77,5 cm  

    

    

78       

Hasičský ozdobný kordík v kožené pochvě ...........................................................................................................  43 000 Kč  
čepel železo povrchově galvanicky upravené, z jedné strany zubaté, rukojeť dřevěná se zlacenou mosazí, kožená pochva doplněna 

zlacenou mosazí, zdobeno hasičskými atributy a bohatým rostlinným dekorem, Rakousko-Uhersko kolem roku 1860,  

délka kordíku 72 cm, délka samotné čepele 57,5 cm, v pochvě 77 cm  

    

    

79   neurčeno    

Socha "Panna Maria Lurdská" ....................................................................................................................................  6 500 Kč  
řezba v tvrdém dřevě, patrně v dubu, polychromovaná, datování 1889 je součástí dedikačního nápisu, který určuje jako donátorku 

Magdalenu Strubelovou - "Gestiftet von Magdalena Strubel in Jahre 1889," místy odřená polychromie, chybí svatozář, sbírkový 
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kus., Přiloženo Osvědčení Ministerstva kultury ČR k prodeji a trvalému vývozu ze dne 9.4.2014, evidenční číslo 26-10-12-2013 

NPÚ 51 

výška 83cm, šířka 30,5cm, hloubka 18,5cm  

    

    

80       

Velká socha "Panna Maria Lurdská se svatozáří a korunkou na hlavě" ..............................................  19 000 Kč  
mistrovská profesionální dřevořezba z přelomu 19/20 století, polychromovaná, svatozář kovová, unikátem je zadní výrazné 

vyhloubení tak, aby nedocházelo k praskání dřeva, to dokazuje vysokou profesionalitu mistra řezbáře, socha je restaurovaná. , 

Přiloženo Osvědčení Národního památkového ústavu k prodeji a trvalému vývozu ze dne 20.12.2013, evidenční číslo 28-10-12-

2013 NPÚ 51. Popis uvedený v osvědčení ukazuje na stav před restaurováním 

výška 150cm, šířka 46cm, hloubka 33cm  

 Vhodné do sbírky i jako dar pro církevní účely 

    

 

 
    

OBRAZOVÁ ČÁST položky 81 - 100 

 

 

81   Franta Karel   (1928-) 

"Betlém" ..................................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno dole uprostřed, nedatováno, krásná práce významného malíře a grafika, umělecká 

adjustace v plátěné paspartě, rám tvoří textilní páska, ve výřezu 30 x 27 (48 x 43)  
    

Franta Karel  malíř, ilustrátor, grafik, narozen v Libčicích nad Vltavou, vyučil se grafickým malířem v pražském 

Melantrichu, kde poznal přední osobnosti V. Špálu, F. Tichého, J. Trnku, studoval na Grafické škole v Praze a na AVU 

u profesorů Sychry a Holého, po absolutoriu působil v redakcích různých časopisů jako externí výtvarný redaktor, známým 

se stal především jako ilustrátor knih pro děti (Slovník Chagall) 

    

    

82   Babraj Bořivoj   (1920-1987) 

"Kytice polních a lučních květin v malovaném džbánku" ..................................................................................  500 Kč  
akvarel, signováno PD, datováno 1982, umělecká adjustace v plátěné paspartě a pevném rámu, zaskleno,  

ve výřezu 30,5 x 20 (46,5 x 34,5)  
    

Babraj Bořivoj  narozen v Ostravě, vystudovaný lékárník, malovat začal na nucených pracích v Německu, bratr Konráda 

Babraje a otec známého ostravského výtvarníka Alexandra Babraje 

    

    

83   neurčeno    

"NO NAME" ............................................................................................................................................................................  900 Kč  
umělecká reprodukce fotografie, signováno snad Stejskal (?), datováno 2001, číslováno 268, rámováno, zaskleno,  

40 x 30 (41,5 x 31,5)  

    

    

84   Bělík Stanislav   (1919-) 

"Podhorské městečko v květech" .................................................................................................................................  7 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - tempera, akvarel, kvaš, signováno PD, datováno 1965, velmi kvalitní práce, zaskleno,  

37 x 68 (58,5 x 88,5)  
    

Bělík Stanislav  rodák z Doubravníka, od portrétní malby přešel k malbě krajiny, maloval i na Valašsku, okolo Velkých 

Karlovic, také v zahraničí, především ale maloval krajinu rodného kraje. Jeho životním cílem bylo namalovat zákoutí řeky 

Svratky - prošel ji od pramenů přes Tišnov, Brno až po soutok s Dyjí a malířsky zaznamenal zajímavá místa. V roce 2009 

byla uspořádána v rodném Doubravníku výstava při příležitosti jeho devadesátin  

(viz např. http://www.doubravnik.cz/view.php?cisloclanku=2004101801, 

http://www.doubravnik.cz/view.php?cisloclanku=2009122102) 

    

    

85   Štembera Otakar   (1914-1999) 

"Říčka v lesnaté krajině" ................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno LD, práce známého malíře, ilustrátora, karikaturisty, spoluzakladatele 

Dikobrazu, adjustováno v uměleckém rámu, zaskleno, skvělá nabídka, 57 x 48 (74 x 64,5)  
    

Štembera Otakar  malíř, ilustrátor, karikaturista, narozen v Praze, studoval profesuru kreslení u Oldřicha Blažíčka, 

působil jako filmový a divadelní výtvarník, knižní grafik, malíř krajin, portrétů a zátiší, ilustroval přes sedmdesát knih, 

spoluzakladatel humoristického časopisu Dikobraz, řada výstav, ocenění a vyznamenání, zasloužilý umělec, velkou část 

svého života spojil s Vysočinou a Svitavami, ve Svitavách zahajoval výstavu svých prací těsně před smrtí v roce 1999, 

u příležitosti nedožitých devadesátých narozenin se konala rovněž ve Svitavách výstava jeho obrazů, zachycujících Svitavy 

a Vysočinu, v letech 2007 – 2008 proběhly výstavy v Kameničkách, Sněžném a Velké Bíteši  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, http://www.muzeum.svitavy.cz/) 
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86   neurčeno    

"Geometrická kompozice" ..............................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovská galerijní barevná litografie, signováno PD - nepřečteno, datováno 1965, skvělá práce z období INFORMELU, 

adjustováno pod sklem, ve výřezu 45 x 30 (67,5 x 49)  

    

    

87   neurčeno    

"Most v Písku" ........................................................................................................................................................................  500 Kč  
kombinovaná technika - akvarel, tužka, signováno PD- nepřečteno, datováno 1974, název obrázku LD, dole uprostřed dedikace, 

adjustováno v paspartě pod sklem, ve výřezu 21,5 x 29,5 (38 x 44,5)  
    

    

    

88   neurčeno    

"Tokající tetřevi" ................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno PD, částečně pod paspartou, nedatováno, brilantní kresba, adjustováno 

v paspartě pod sklem, ve výřezu 20 x 30 (41,5 x 51,5)  

    

    

89   Komárek Jaroslav   (1897-) 

"Zima na Vysočině" ...........................................................................................................................................................  2 900 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1946, reprezentativní krajinářská práce Mařákovy školy, poškozený 

rám, obraz v pořádku, skvělá nabídka, 60 x 80 (70 x 90)  
    

Komárek Jaroslav  malíř, grafik, narozen v Třebíči, studoval soukromě u profesora Hausky a Al. Kalvody, grafiku 

u profesora T.F. Šimona, zabýval se ilustracemi knih, interiérovou tvorbou a výstavnictvím (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

90   Sudek Josef   (1896-1976) 

"V zahradní restauraci" ...............................................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovská impresionistická černobílá fotografie, na zadní straně ručně psaný vzkaz určený Jaškovi (Jaška Jiří, sochař, malíř, 

grafik, znalec a sběratel žijící v letech 1906-1982), 16,5 x 13  
    

Sudek Josef  fotograf, narozen v Kolíně, vyučil se knihařem, fotografovat začal před 1. světovou válkou, po válce získal 

stipendium ČKFA v Praze a studoval fotografii u K. Nováka na Státní grafické škole v Praze, zastoupen v řadě galerií 

u nás i v zahraničí včetně NG Praha, velké množství výstav, knihy, portfolia, kalendáře, široký výčet literatury o umělci 

(Slovník Chagall) 

    

    

91   Sudek Josef   (1896-1976) 

"Vejce na talíři - hra světla a stínů" ........................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovská černobílá fotografie, signováno vpravo v dolním okraji, původní adjustace pod sklem, pochází ze sbírky sochaře, malíře, 

grafika, znalce a sběratele Jiřího Jašky (1906-1982), 12,5 x 17 (22 x 31)  

Publikováno pod číslem 172 „Vejce na talíři“ v knize „JOSEF SUDEK FOTOGRAFIE“, kterou v úpravě Františka Tichého 

vydalo k Sudkovým 60-tým narozeninám Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. Praha 1956, jako 56. svazek 

edice Klubu čtenářů. Seznam fotografií vzadu v této publikaci:172 Talíř s vejcem, 1950, formát negativu 13 x 18 cm  
    

Sudek Josef  fotograf, narozen v Kolíně, vyučil se knihařem, fotografovat začal před 1. světovou válkou, po válce získal 

stipendium ČKFA v Praze a studoval fotografii u K. Nováka na Státní grafické škole v Praze, zastoupen v řadě galerií 

u nás i v zahraničí včetně NG Praha, velké množství výstav, knihy, portfolia, kalendáře, široký výčet literatury o umělci 

(Slovník Chagall) 

    

    

92   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Domy v barevné opavské krajině" ............................................................................................................................  9 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na lepence, signováno PD, datováno 1966, výborná práce autora ovlivněného Špálou, vhodný široký 

profilovaný rám bílé barvy, reprezentativní celek, 50 x 65 (67 x 82)  
    

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

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

(Slovník Chagall) 

    

    

93   Holáček Bedřich   (1903-1984) 

"Výlov ryb na Máchově jezeře" ...................................................................................................................................  5 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno LD, kolem roku 1935, vzadu štítek malíře, žáka Nejedlého na Akademii 

v Praze, široký profilovaný rám zlaté barvy, kromě umělecké i dokumentační hodnota, skvělá nabídka, 51,5 x 95,5 (68 x 114,5)  
    

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

a na pražské akademii u Nejedlého, zastoupen v Galerii Ostrava, Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku atd., malíř Beskyd  

(Toman, Slovník Chagall) 
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94   Žagan A.    

"Výbuch na dole Gabriela 1924 v Karviné" ...........................................................................................................  6 900 Kč  
olej na sololitu, signováno, datováno 1974 k 50. výročí velké důlní katastrofy 12. dubna 1924, zajímavá vzpomínka na tuto 

hroznou katastrofu v díle moravského (inzitního) umělce, umělecká i dokumentační hodnota, vzadu část štítku ze sbírky (?),  

100 x 55 (118 x 74)  
 

V době prvního výbuchu 11.45 hodin bylo v dole 537 horníků na zabezpečovacích pracích. Zahynulo 15 horníků, 6 horníků bylo 

zraněno, ostatní se zachránili. Při novém výbuchu ve 14 hodin a 10 minut byla sražena těžní věž. Následovalo ještě více než 20 

dalších silných explozí.  
 

Unikátní filmový dokument natočený bezprostředně po výbuchu je možno shlédnout na http://www.youtube.com/watch?v=arbQDNqrJcQ 
 

Obraz vhodný do soukromé i muzeální sbírky 
    

Žagan A.  Autor obrazu byl údajně jako hornický učeň účastníkem výbuchu a byl výbuchem zraněn 

    

    

95   nesignováno    

"Madona s andělskými chóry a náměstím sv. Petra v Římě" ......................................................................  36 000 Kč  
velký olej na plátně, signum nenalezeno, druhá polovina 19. století, patrně kolem roku 1880, líbezně zpracované téma v duchu 

nazaretské školy, obraz je restaurován a je ve velmi dobrém stavu včetně původního širokého rámu ve zlaté barvě. K obrazu je 

znalecký posudek PhDr. Petra Pavliňáka, kde obraz hodnotí částkou 55 000 Kč. Rovněž je přiloženo Osvědčení Národního 

památkového ústavu k prodeji a trvalému vývozu. 174 x 98 (200 x 128)  
 

V posudku PhDr. Pavliňáka se konstatuje, že jde o zajímavé dílo v duchu představitele nazaretské školy u nás Josefa Führicha 

(1800-1876). Obraz je svou velikostí vhodný i do zámecké kaple resp. kostela. Pořídit dnes tak velký obraz v této kvalitě a v rámu 

by stálo nesrovnatelně více.  

Mimořádná nabídka 

    

    

96   Světlík Eduard   (1903-1970) 

"Stavba Oravské přehrady" .......................................................................................................................................  59 000 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno LD, datováno 20.6.1952, skvělá práce absolventa Akademie 

v Praze, vzadu autorské štítky, luxusní široký rám francouzského typu, ojedinělá nabídka, 80 x 100 (98 x 117)  

 Vzadu na štítku prodejní cena 30 000 před velkou měnovou reformou v roce 1953 
    

Světlík Eduard  malíř, sochař, odborný učitel v Kroměříži, narozen v Přerově, studia na pražské AVU u prof. Nejedlého 

a Jana Zrzavého v Olomouci, řada výstav, zastoupen v Národní galerii Praha, kolekce jeho obrazů byla ve Spořitelně města 

Kroměříž, v roce 1955 byl zastoupen na III. Přehlídce československého výtvarného umění, katalog výstavy vydal Svaz 

československých výtvarných umělců (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, katalog Muzea umění Olomouc) 

    

    

97   Rubens P.P. - Kosina Jiří    

"Malý Ježíš a svatý Jan s anděly" ............................................................................................................................  19 000 Kč  
olej na plátně, volná kopie dle obrazu Peter Paul Rubense "Christ and Saint John with Angels," vlevo dole signováno kopistou 

J. KOSINA, monumentální extrémně široký zdobný rám starozlaté barvy, velmi působivý celek, 65 x 85 (83 x 103)  
  

 Peter Paul Rubens (1577-1640) 
 

Kosina Jiří (nar. 1891 v Hradci Králové) 

malíř, grafik, studium v kurzech kreslení a malířství při Uměleckoprůmyslovém muzeu v Hradci Králové, v roce 1916 

v malířské škole Ferdinanda Engelmüllera, v letech 1924 - 1930 v malířské škole K. Langera  

(Toman, Lexicon of the CVA, abART) 

    

    

98   Bártek    

"Orientální krajina s palmami, vodou, loďkami a postavami" ..................................................................  14 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole BÁRTEK, mimořádně zajímavá práce první poloviny minulého 

století, široký starozlatý rám francouzského typu, 60 x 80 (80 x 100,5)  
     

 Velmi kvalitní práce malíře, který má své sběratele, ale víme o něm velmi málo 
    

Bártek  regionální akademický malíř proslulý obrazy a obrázky z častých cest po Středomoří a Orientu ve třicátých letech 

20. století, údajně pochází z Nového Jičína 

    

    

99   Písecký (Liška) Josef   (1878-1954) 

"Skalnaté pobřeží Středozemního moře"..............................................................................................................  12 900 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na tvrzené lepence, nesignováno, kolem roku 1920, luxusní umělecky řezaný a zlacený rám,  

50 x 60 (67,5 x 78)  
    

V každém případě jde o práci významného malíře Josefa Píseckého, potvrzuje to i umělecký řezaný a zlacený široký rám, typický 

pro práce Píseckého. Jen cena rámu je nad 10 000 Kč. 
    

Písecký (Liška) Josef  malíř, narozen v Kroměříži, studium na Quastově soukromé škole v Písku, člen KVU Aleš, 1901-

1908 působil v Pištěkově divadle v Praze, časté souborné výstavy, známý malíř přímořské krajiny a pražských témat  

OBSAH 



KATALOG 113. AUKCE - OSTRAVA - 22.12.2013 

 

 

21 

 

100   Boštík Václav   (1913-2005) 

"Žluto modrá kruhová kompozice" .........................................................................................................................  17 000 Kč  
mistrovský grafický list a žlutá pastelka, signováno tužkou, nedatováno, volný list, nerámováno. Majitel získal přímo od Václava 

Boštíka. 39 x 30  
    

Boštík Václav  malíř, grafik, narozen v Horním Újezdu u Litomyšle, žák W. Nowaka, člen Umělecké besedy, později UB 

12, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Centre G. Pompidou v Paříži, Menil Foundation Houston a v řadě dalších 

sbírek, vynikající český malíř, moderní malíř evropské úrovně, řada výstav doma i v zahraničí, v roce 2004 obdržel 

Medaili Za zásluhy, v Lexiconu dlouhý výčet literatury, zastoupení v galeriích a několika obrazovkový výčet výstav 

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

 

 

 
    

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 101 - 120 

 

 

101   Schwaiger Hanuš   (1854-1912) 

"Vodník" ..............................................................................................................................................................................  27 000 Kč  
slavný mistrovský galerijní barevný goblén, vpravo dole signováno vetkaným monogramem HS, jedná se spolu s goblénem 

"Krysař" o nejslavnější goblény MGM - Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, proslulé po celé Evropě, 

na trhu ojedinělé, 160,5 x 97,5  
    

Schwaiger Hanuš  malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii 

v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - 

nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky 

Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, František Hanuš Hérink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, 

Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín 

Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie  

(v Tomanovi více než čtyři celostránkové sloupce) 

    

    

102   Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Rozsévač" .............................................................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný goblén, signováno vlevo dole vetkaným písmenem K, značeno i MGM - Moravská gobelínová 

manufaktura ve Valašském Meziříčí, další ze slavných prací slavné gobelínky, (www.gobelin.cz), 141 x 82  
  

Po Schwaigrově Vodníku a Krysaři nejslavnější figurální práce této světově proslulé gobelínky, na trhu se vyskytuje velmi málo, 

v roce 2012 byl vystavován na výstavě gobelínů MGM 
    

Kučera Jaro  malíř, skvělý gobelínář, narozen v Bystřici pod Hostýnem, studoval na Učitelském ústavu v Příboře 

a na VŠUP v Praze, dále studoval tkaní gobelínů v Paříži, učil na několika školách, v letech 1922 - 1925 vedl gobelínovou 

školu ve Valašském Meziříčí (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

103   monogramista KJK    

"Dva zbojníci - Ondráš a Juráš"..................................................................................................................................  9 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný goblén slavné Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí, signováno monogramem, značeno 

MGM, 111 x 78  
    

 Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí, další ze slavných prací slavné gobelínky, (www.gobelin.cz)  

    

    

104   Kučera Jaro   (1885-1950) 

"Vlaštovky na podzim" ....................................................................................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský goblén, signováno písmenem K, značeno MGM - Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí, 110 x 56  

    

    

105   Donelly (Donëlly - Donetty)    

"Portrét mladé šlechtičny" ..........................................................................................................................................  24 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1770, vzadu na plátně razítko PARIS, sběratelsky cenný původní rám 

zlacený pravým zlatem, zcela výjimečná nabídka, restaurováno, 45,5 x 38,5 (55,5 x 47,5)  

    

    

106   Otipka Jindřich   (1921-1986) 

"Zátiší s velkou kyticí v bílém džbánu a ovocem" ................................................................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo nahoře J. OTIPKA, nedatováno, kolem roku 1960, novější rám zlaté 

barvy. Galerijní práce autora velmi ovlivněného Špálou, reprezentativní celek, 68 x 83 (79 x 93,5)  
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Otipka Jindřich  malíř z Opavska, narozen v Neplachovicích, žák Baucha a Filly, v šedesátých letech se zabýval 

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

(Slovník Chagall) 

    

    

107   Kolář Josef   (1913-1986) 

"Na dvorku mezi domy u moře" ..................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1963, skvělá nabídka práce žáka T.F. Šimona, Obrovského a Silovského 

na Akademii v Praze, zastoupen v Galerii VU v Ostravě, 67 x 74,5 (77 x 84,5)  
    

Kolář Josef  malíř, grafik, narozen v Brně, studoval u profesorů T.F. Šimona a J. Obrovského, byl členem SVU Aleš 

a SČVU, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

108   nesignováno    

"Děti pří jídle a hře" ..........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signum nenalezeno, patrně 19. století, 62 x 42,5 (71 x 52)  

    

    

109   Hudeček    

"Pocta Schikanedrovi - Fiakr s koněm v nočním městě" ..................................................................................  5 900 Kč  
mistrovský olej na dřevě, signováno PD, nedatováno, 60 x 39,5 (64,5 x 44)  

    

    

110   Malicki Adam   (1896-1949) 

"Postavy na cestě mezi dřevěnicemi v létě" ............................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1923, krásná práce polského autora, zdobný široký rám, 

45 x 31 (56,5 x 43,5)  
    

Malicki Adam  polský malíř, vystavoval na pařížských salonech, v roce 1927 se vrátil z Paříže a cest po Evropě 

do rodného Krakova, o rok později přesídlil do Varšavy, zastoupen v národních galeriích ve Varšavě a Krakově, prodeje 

jeho děl jsou zaznamenány mimo jiné v ARTPRICE (viz také http://www.desa.art.pl) 

    

    

111   Pavlíček E.    

"Dvě parní lokomotivy na pražském nádraží" ......................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem poloviny minulého století, výborný rám holandského typu,  

50,5 x 61 (64 x 74,5)  

    

    

112   Fejk Emil   (1896-) 

"Česká krajina s troskami hradu" ..............................................................................................................................  9 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole E. Feik, značeno vzadu razítkem malíře, výborná 

technika vycházející z techniky Tenelly (čárkový způsob malby,) původní rám, krásná reprezentativní práce, 68 x 94 (82,5 x 100,5)  
  

Techniku Tenelly vynalezl a slavil s ní velký úspěch František Soukup, rodák ze Dvora Králové nad Labem (1879 -1957) 
    

Fejk Emil  malíř, narozen v Bílé Třemošné u Dvora Králové, studoval v Praze a Drážďanech, věnoval se krajinomalbě, 

jeho oblíbenou krajinou bylo Podkrkonoší a Praha, kde maloval především městská zákoutí (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

113   Holeček Jaroslav   (1902-1953) 

"Podzimní krajina s chalupami" ..................................................................................................................................  5 900 Kč  
impresionistický sytý akvarel, signováno vpravo dole, kolem roku 1930, mistrovská práce pozdní imprese, zaskleno, kvalitní širší 

zlacený rám, působivý celek, 50 x 64,5 (63 x 77,5)  
    

Holeček Jaroslav  malíř krajinář, studium na uměleckoprůmyslové škole u prof. Schüssera, působil na Slovensku 

a v Jižních Čechách, byl členem UB v Bratislavě, potom přesídlil do Příbrami, řada výstav, včetně Zlínských salonů, 

v Bratislavě, Bánské Štiavnici, Bánské Bystrici, v Komárně (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

114   Wünsche Vilém   (1900-1981) 

"Mladí horníci" ....................................................................................................................................................................  3 500 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, tempera, signováno PD, kolem roku 1950, výborná práce vynikajícího malíře, 

národního umělce, kvalitní rámek, paspartu by bylo dobré vyměnit, zaskleno, ve výřezu 40 x 28 (57 x 42,5)  
    

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) 
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115   Drha Josef   (1912-2009) 

"Průmyslová Ostrava" .....................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská olejová tempera, signováno LD, datováno 1947, kvalitní původní adjustace, zaskleno, kromě umělecké i dokumentační 

hodnota, 41 x 56 (68 x 82)  
    

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

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

ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuálních 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) 

    

    

116   Gabánková Laníková Antonie   (1924-) 

"Výstavba Havířova" ........................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno LD monogramem, datováno 1954, vzadu špatně čitelný štítek Svazu 

československých výtvarných umělců, pobočka Ostrava, kvalitní široký rám, 27 x 36 (42 x 50,5)  
    

Gabánková Laníková Antonie  grafička, malířka, narodila se v Brušperku, studovala na AVU v Praze, působila 

v Ostravě, zastoupena ve sbírce na ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě (Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny 

v Olomouci) 

    

    

117   monogramista JS    

"Snová krajina s viaduktem a městem" .......................................................................................................................  600 Kč  
komorní mistrovský olej na lepence, vpravo dole signováno monogramem JS, datováno 1992, luxusní autorská adjustace, 

20 x 16 (35 x 31)  

    

    

118   nesignováno    

"Česká krajina s vesnicí a vodou" ...............................................................................................................................  2 500 Kč  
profesionální komorní olej na plátně, vpravo dole signatura monogramem a datace téměř nečitelné, kolem poloviny minulého 

století, zajímavý široký umělecký rám zlaté barvy, působivý celek, 20 x 30 (45 x 55)  

    

    

119   Drha Josef   (1912-2009) 

"Krajina" ................................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno LD, kolem poloviny minulého století, luxusní široký rám francouzského typu 

hnědozlaté barvy, vysoce kvalitní reprezentativní celek, 49 x 69 (68 x 88)  
 

 Jedna z nejlepších krajinářských prací autora nabízených na našich aukcích 
    

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 individuálních 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) 

    

    

120   Grützner (?)    

"Dva myslivci se psem v hospodě a krásná šenkýřka" –  

"Tři muži u stolu, dva psi a krásná dívka" ..........................................................................................................  99 000 Kč  
2 mistrovské oleje na plátně, u prvního signováno vlevo dole špatně čitelně, vzadu datace 20.1.1882, u druhého signum nenalezeno, 

široké zdobné rámy ve starozlaté barvě, obrazy restaurovány, 77,5 x 61 (94,5 x 81,5), 77,5 x 61 (95 x 81,5)  
  

Párové obrazy 
    

Grützner (?)  Eduard von Grützner (1846-1925), ceny jeho obrazů se pohybují od 10 000 do 86 000 eur (ADEC 2000) 

    

    

 

 

 

 
 

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 121 - 140 

 

 

121   Hanzelka P.    

Talíř velký "Páv" ...................................................................................................................................................................  800 Kč  
keramika, signováno a datováno 1972 vzadu, umělecká ateliérová práce, průměr 35cm  
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122       

Plastika závěsná "Hlava dívky" ...................................................................................................................................  1 500 Kč  
keramika, značeno monogramem EB (?) a číslem 9890, umělecká ateliérová práce z období 1. republiky, výška 27cm, šířka 23,5cm  

    

    

123       

Plastika závěsná "Dívenka v šátku" ..............................................................................................................................  500 Kč  
keramika, značeno vzadu made in Czechoslovakia Znojmo 11, B, č. 1006, padesátá léta minulého století, dekorativní,  

výška 20cm, šířka 15,5cm  

    

    

124       

Plastika "Dva putti"..............................................................................................................................................................  900 Kč  
keramika, značeno vtlačenou ateliérovou značkou Bechyně 80T (Umělecká průmyslová škola Bechyně), dole tužkou poznámka 

sochař Štursa, třicátá - čtyřicátá léta minulého století, výška 16,5m, šířka 18cm  

    

    

125   Uhlíř    

Busta "Žena" ............................................................................................................................................................................  600 Kč  
umělecká masa na dřevěném podstavci, signováno vespod, datováno 1944, výška 44cm  

    

    

126       

Hodiny alabastrové .............................................................................................................................................................  7 000 Kč  
v bronzové montáži bohatě zdobené girlandami, ciferník porcelánový, s arabskými číslicemi, zdobený malbou květin, kolem roku 

1890, hodiny jsou jdoucí, výška 24cm  

    

    

127       

Šálek s podšálkem ................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
porcelán po obvodu zdobený plnou malbou města s figurální stafáží, doplněno zlacením, značeno na šálku podglazurní značkou 

KPM Berlín, podšálek neznačen, vše kolem roku 1860, sbírkový kus, výška šálku 8cm  

    

    

128       

Ořezávátko na doutníky ......................................................................................................................................................  800 Kč  
kančí kel, podélná drobná prasklina, období 1. republiky, délka 15,5cm  

    

    

129       

Ořezávátko na doutníky ......................................................................................................................................................  800 Kč  
masivní bronz ve tvaru hlavy jelena, období 1. republiky, délka 14,7cm  

    

    

130       

Popelník kruhového tvaru, pro tři cigarety ...............................................................................................................  700 Kč  
porcelán malovaný květinovým dekorem, značeno modrou podglazurní značkou, meče - MÍŠEŇ, druhá polovina minulého století, 

průměr 12,5 cm  

    

    

131       

Popelník ve tvaru podkovy, pro jednu cigaretu .......................................................................................................  500 Kč  
porcelán malovaný květinovým dekorem, značeno modrou podglazurní značkou, meče - MÍŠEŇ, druhá polovina minulého století, 

šířka 8 cm  

    

    

132       

Popelník ve tvaru podkovy, pro jednu cigaretu .......................................................................................................  500 Kč  
porcelán malovaný dekorem čínského draka, značeno modrou podglazurní značkou, meče - MÍŠEŇ, druhá polovina minulého 

století, šířka 8 cm  

    

    

133       

Dóza osmiboká s víkem ........................................................................................................................................................  600 Kč  
porcelán malovaný pestrým květinovým dekorem, značeno zelenou tištěnou značkou Schnabel-Desná Czechoslovakia, dále 

v kosočtverci signatura malíře FSS a číslo 170, Flekna & Strádal, malírna Semily, třicátá léta minulého století, výška 9 cm  
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134       

Dóza ve tvaru vajíčka ...........................................................................................................................................................  700 Kč  
porcelán, na víku malba s motivem ptačí budky na stromě, značeno zelenou podglazurní značkou ROSENTHAL, období 1. 

republiky, sbírkový kus, výška 6,5cm, šířka 10cm  

    

    

135       

Plastika "Medvěd" .............................................................................................................................................................  2 000 Kč  
bronz, půl - odlitek, umělecký experiment z období 1. republiky, neznačeno, výška 11cm, šířka 18cm  

    

    

136       

Váza po obvodu spirálovitě žebrovaná .........................................................................................................................  500 Kč  
keramika zdobená béžově-zeleným dekorem, značeno Czechoslovakia a čísly, výška 21,5cm  

    

    

137       

Talíř velký ...............................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
keramika zdobená červenohnědým a modrým čínským dekorem, doplněno zlatými rozvilinami, na spodní straně kobaltová 

podglazurní značka tvaru PAGODA s označením výrobku KAOLIN WARE a vzoru CHINESE - D, průměr 36cm  
  

Označení výrobků KAOLIN WARE bylo používané pouze firmou Thomas Dimmock & Co 

    

    

138       

Plastika "Nahý pasáček s flétnou a ovečkami" ......................................................................................................  2 000 Kč  
hlína pálená, uvnitř značeno vtlačenou značkou UMĚLECKÁ PLASTIKA NUSLE 6/43 (1943), výška 37,5cm  

    

    

139       

Talíř hluboký ............................................................................................................................................................................  450 Kč  
keramika zdobená malbou květinového a rostlinného dekoru, značeno vtlačenou značkou OLOMUCZAN GEB. SCHÜTZ BEI 

BLANSKO, druhá polovina 19. století, průměr 23cm  

    

    

140       

Lampa stolní ..........................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
kov chromovaný, stínidlo mléčné sklo, značeno raženou značkou NAPAKO, ART DEKO, první polovina minulého století,  

výška 38cm  

    

    

 

 

 
    

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 141 - 160 

 

 

141   Bajgar Jindřich   (1913-1991) 

"Cesta" .....................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský galerijní pastel, PD signováno J. Bajgar, datováno 1977, vzadu štítek Díla s původní cenou 5 000 Kčs, což byly v té 

době ředitelské platy, výborná práce, zaskleno, 60 x 84 (65 x 89)  
    

Bajgar Jindřich  akademický malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, narozen v Klimkovicích, studoval na Vysoké škole 

architektury v Praze u profesora Blažíčka, C. Boudy a J. Sejpka, pedagogicky působil v Krnově, potom v letech 1963–

1978 na tehdejší Pedagogické fakultě v Ostravě (Lexicon of the CVA, http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-

stranka/news_1031.html) 

(13. 7. 1913 Klimkovice-10. 9. 1991 Praha) 
 

Výstava „Hudební a přírodní motivy v tvorbě akademického malíře Jindřicha Bajgara“ k 100. výročí jeho narození, 

Kabinet hudební historie, Etnologický ústav Akademie věd ČR, Praha, květen – červen 2013 

    

    

142   Dvorský Bohumír   (1902-1976) 

"V Bulharsku na pláži - Sozopol" ...............................................................................................................................  6 000 Kč  
mistrovský pastel a kvaš, vpravo dole v signatuře: Sozopol 62 Boh. Dvorský, datováno 1962, bravurní práce významného malíře, 

původní adjustace, zaskleno, ve výřezu 31 x 49 (55 x 76)  
    

Sozopol - původně chudá rybářská vesnice, při vstupu do hospody odevzdávali rybáři část svého denního úlovku škeblí, venku se 
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pak ve velkém kotli vařila polévka. Také jsme tam takovou jedli, vytrhovali trávku a maličkou perličku našli. 
    

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) 

    

    

143   neurčeno    

"Řeka Odra v Bohumíně" ..................................................................................................................................................  900 Kč  
olejová tempera, signatura vpravo dole částečně kryta rámem, nepřečteno, vzadu informace o obraze, znovu signatura a datace 

1967, 59 x 42 (54 x 70)  

    

    

144   Tlustý Jaroslav   (1940-) 

"Na vesnici" ...........................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
olej na tvrzené lepence, vpravo dole signováno Tlustý, kolem roku 1970, kvalitní široký profilovaný rám, 39 x 56 (54 x 71)  
    

Tlustý Jaroslav  západočeský malíř (Signatury malířů, http://jaroslavtlusty.mypage.cz/) 

    

    

145   Tyl    

"Dívka s loutnou a květy ve vlasech" .........................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole TYL, datováno 1954, velmi kvalitní profesionální práce, autora jsme prozatím 

neurčili, nerámováno, pouze na blind rámu, 80 x 66  

    

    

146   Häring (Hajný) Josef   (1895-) 

"Výhled do krajiny přes březovou stráň" ..................................................................................................................  500 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno vpravo dole J. Häring, nedatováno, kvalitní krajinářská práce, 35 x 50 (50 x 65)  
    

Häring (Hajný) Josef  autor zastoupen v Signaturách malířů (www.signaturymaliru.cz) 

    

    

147   Kopennhagen (?)    

"Cesta u jezera" ...................................................................................................................................................................  7 000 Kč  
mistrovský olej na lepence, signováno vlevo dole, nedatováno, výborná krajinářská práce malovaná technikou starých mistrů, 

široký rám zlaté barvy na několika místech poškozen, zaskleno, 34 x 50 (50 x 64)  

    

    

148   Kos R.    

"Krajina s jezerem" ...........................................................................................................................................................  2 500 Kč  
profesionální olej na tvrzené lepence, signováno LD, kolem poloviny minulého století, rám stříbrné barvy drobně poškozen,  

64 x 51 (74 x 61)  

    

    

149   Pařízek Jan   (1941-2013) 

"Hudební múza" ..................................................................................................................................................................  3 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno, 1989, zajímavá práce známého malíře figurálních témat, zejména dívek, 

žen a figurálních alegorií, nerámováno, pouze na blind rámu, 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) 

    

    

150   nesignováno    

"Panna Maria s Ježíškem" ..........................................................................................................................................  19 000 Kč  
mistrovská umělecká olejová reprodukce na plátně a domalba, kolem roku 1880, zcela mimořádný luxusní velmi zdobný rám zlaté 

barvy s elipsovitým výřezem pro obraz, elipsa 77 x 60 (102 x 87,5)  

    

    

151   Kyncl Vojtěch   (1908-1979) 

"Rozkvetlá zahrada" .........................................................................................................................................................  6 000 Kč  
profesionální olej na kartonu, vpravo dole signováno Vojta Kyncl, nedatováno, 70 x 50 (82 x 62)  
    

Kyncl Vojtěch  malíř, publicista (abArt) 
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152   neurčeno    

"Cesta v aleji listnatých stromů" ..............................................................................................................................  16 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1925, kvalitní rám, reprezentativní celek,  

91 x 75 (108 x 88)  

    

    

153   Pokorný    

"Horská krajina v předjaří" ..........................................................................................................................................  2 500 Kč  
olej na tvrzené malířské desce, signováno LD, nedatováno, luxusní široký umělecký rám stříbrošedé barvy, 50 x 56 (69 x 74)  

    

    

154   Vondrouš Dobroslav   (1920-1982) 

"Malířské zátiší" .................................................................................................................................................................  5 900 Kč  
akvarel, tempera, kvaš, nesignováno, kolem poloviny 20. století, brilantní práce malíře, grafika a ilustrátora uvedeného ve světovém 

výběru WHO is WHO in Graphic Art, mistrovská práce, výborná autorská umělecká adjustace, zaskleno, skvělá nabídka,  

37 x 43 (46,5 x 52,5)  

 Obraz pochází z rozsáhlé kolekce děl tohoto autora 
    

Vondrouš Dobroslav  malíř, ilustrátor, grafik, narozen v Hořicích, zemřel v Praze, studoval na sochařsko-kamenické 

škole v Hořicích a dějiny umění na UK v Praze, byl ilustrátorem, věnoval se plakátové tvorbě, vystavoval se skupinou 

Horizont, byl jejím členem (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

155   Richter Greti (?)    

"Horská chata u cesty" .....................................................................................................................................................  4 500 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, široký ručně řezaný rám zlaté barvy, reprezentativní, 50,5 x 70,5 (66 x 87,5)  

    

    

156   Dobeš Josef   (1898-1974) 

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno Dobeš PD, kolem roku 1950, adjustováno v paspartě, rámu a zaskleno,  

ve výřezu 32 x 48 (57 x 72)  
    

Dobeš Josef  malíř, ilustrátor, malířství studoval soukromě, byl vězněn spolu s Josefem Čapkem v Oranienburgu, kde 

namaloval jeho poslední portrét, výrazný malíř regionu, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava (Toman, Slovník Chagall, 

Lexicon of the CVA) 

    

    

157   Kolář Josef   (1913-) 

"Lázně" .......................................................................................................................................................................................  900 Kč  
mistrovská barevná litografie, signováno Jos. Kolář PD, datováno 1957, zaskleno, 53,5 x 65,5 (58 x 71)  
    

Kolář Josef  malíř, grafik, narozen v Brně, studoval u profesorů T.F. Šimona a J. Obrovského, byl členem SVU Aleš 

a SČVU, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Slovník Chagall) 

    

    

158   Grimm    

"Dřevěný kostel v Hrabové" ..........................................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský sytý akvarel na úrovni veduty, signováno vlevo dole GRIMM, nedatováno, kromě umělecké i dokumentační hodnota, 

zaskleno, 47,5 x 37 (55 x 44)  
  

Kniha DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE V BESKYDECH A OKOLÍ… (autor Henryk WAWRECZKA a kol., vydalo Nakladatelství 

WART – Henryk Wawreczka, Český Těšín 2009, 362 stran) 
 

Kostel Sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové pocházel z 16. století. Patřil mezi nejhodnotnější dřevěné sakrální stavby dochované 

na severovýchodní Moravě. Ve stavbě se vzájemně prolínaly stavební prvky z období pozdní gotiky s prvky renesančními. Kostel 

prošel v roce 2000 rozsáhlou rekonstrukcí, v dubnu 2002 vyhořel, v roce 2004 byl znovuobnoven  

    

    

159   Hapka Josef   (1912-1987) 

"Strom u cesty do vesnice" .............................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - olej - tempera na kartonu, signováno Jos. Hapka LD, datováno 1957, kvalitní práce otce 

skladatele a zpěváka Petra Hapky, zaskleno, 29,5 x 39 (42 x 52)  
    

Hapka Josef  malíř, narozen v Podolí u Valašského Meziříčí, studoval soukromě u malíře Fr. Hoplíčka v Olomouci, 

později u profesora Obrovského na AVU v Praze, vystavoval na výstavách mladých výtvarníků ve Zlíně, samostatně 

vystavoval v Olomouci v roce 1943, v Praze v Alšově síni v roce 1951, v Kroměříži 1958 (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

160   Plaček Jan Bedřich   (1890-1980) 

"Ráno u Labe" .....................................................................................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole J.B. PLAČEK, datování čteno 1957, vzadu štítek Českého fondu 
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výtvarných umění, luxusní široký atypický zlacený rám, výborný celek, 41 x 60 (55 x 73,5)  
    

Plaček Jan Bedřich  malíř, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, speciální školy profesora Maška a na AVU u Hynaise, 

věnoval se figurální malířské tvorbě a krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

 

 
    

NEOBRAZOVÁ ČÁST  položky 161 - 180 

 

 

161       

Miska odkládací ve tvaru labutě .....................................................................................................................................  750 Kč  
sklo mléčné, tažené, v kombinaci s oranžovým a tmavě modrým, Čechy, kolem roku 1860, jeden okrajový zoubek poškozen,  

výška 11cm, délka 22cm  

    

    

162       

Miska ve tvaru labutě ........................................................................................................................................................  1 200 Kč  
keramika glazovaná v béžovém tónu, zdobeno barevnou ruční malbou a zlacením, ve spodní části značeno vtlačeným číslem 3376, 

Čechy, první polovina minulého století, výška 17cm, délka 19,5cm  

 Může být použito také jako stylový květináč na bylinky 

    

    

163   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Plastika "Kačeny" .................................................................................................................................................................  400 Kč  
porcelán bíle glazovaný, značeno tištěnou značkou ROYAL DUX CZECHOSLOVAKIA a vtlačenými čísly, konec padesátých let 

minulého století, výška 18cm  
    

Kačeny patří do skupiny prvních figurek, které Jaroslav Ježek navrhl bezprostředně po úspěchu koníků navržených pro EXPO 58 

v Bruselu, právě kačeny jsou mezi Ježkovými plastikami výjimkou pro relativně realistické ztvárnění. Pro ostatní Ježkovy figurky 

není běžné ani zobrazování "citu a něžnosti" jako u této plastiky. Dle značky se jedná o jednu z prvních sérií vyrobených 

v Duchcovské porcelánce po převzetí modelu z vývojového závodu Lesov, viz PRAQUE ART & DESIGN 
    

Ježek Jaroslav  keramik, designér, narozen v Podlesí u Příbrami, studoval na PedF. UK v Praze u M. Salcmana, C. Boudy 

a K. Lidického, jeho práce získaly řadu ocenění, mimo jiné na světové výstavě Expo 58 v Bruselu velkou cenu 

za porcelánové plastiky Klisnička a Hřebečkové a na téže výstavě zlatou medaili za porcelánovou soupravu Elka  

(Slovník Chagall, wikipedia) 

    

    

164       

Váza kulovitého tvaru ..........................................................................................................................................................  950 Kč  
sklo čiré, při spodním okraji tónované do růžové barvy, zdobené zafoukanými bublinkami a skleněným nálepem ve tvaru hlemýždě, 

druhá polovina minulého století, výška 14cm, průměr 15cm  

 Pochází z kolekce českého a německého designu 

    

    

165       

Váza kulovitého tvaru ..........................................................................................................................................................  950 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, po obvodu zdobené čirými bezbarvými a barevnými čočkami, růžovými, zlatými a mléčnými, druhá polovina 

minulého století, výška 19,5cm, průměr 23cm  

 Pochází z kolekce českého a německého designu 

    

    

166       

Talíř s motivem květin a zajíců .....................................................................................................................................  4 500 Kč  
cínový, plasticky bohatě zdobený, vzadu značeno L. OSTERMAYR NÜRNBERG, na okraji německý text, volně přeloženo  

"Tři zajíci a tři uši, přesto má každý dvě uši," mimořádně kvalitní umělecká práce, průměr 32 cm  

    

    

167       

Likérová souprava hraněná............................................................................................................................................  1 500 Kč  
sklo modré, čtyřboké, se zkosenými zbroušenými hranami, zátka shora ve tvaru obdélníku, druhá třetina minulého století,  

v sestavě: karafa a šest odlivek, výška karafy 18cm, šířka 13cm, hloubka 7cm, výška odlivek 6cm  
    

    

168       

Flakón ..........................................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo čiré, nepravidelně fasetované, po obvodu zdobené bílo - černou emailovou malbou květů, Čechy, druhá čtvrtina minulého 
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století, výška 13cm  

 Stejný dekor jako u položky 169 

    

    

169       

Dóza ...........................................................................................................................................................................................  1 000 Kč  
sklo čiré, nepravidelně fasetované, po obvodu zdobené bílo - černou emailovou malbou květů, Čechy, druhá čtvrtina minulého 

století, výška 12cm  

 Stejný dekor jako u položky 168 

    

    

170       

Nástolec ve tvaru lastury s najádou .........................................................................................................................  15 500 Kč  
mosaz a měď, mísa je dekorovaná drobným rytým rostlinným ornamentem, okraj lemován plastickým dekorem květů, centrální 

noha zdobená plastikou andílka a kartuší přechází do podstavy na čtyřech nožkách tvaru těl gryfů s lvími tlapami. Tři reliéfní hlavy 

žen s květy ve vlasech jsou umístěny do třech výseků na podstavě mezi zvířecí hlavy, do čtvrtého výseku směřuje plastika andílka 

s kartuší. Konec 19. století, celková výška 37cm, šířka mušle 33cm, délka 42cm  

    

    

171       

Váza výrazně se rozšiřující směrem vzhůru............................................................................................................  3 500 Kč  
sklo čiré, bezbarvé, fasetované do dvanácti ploch ukončených obloukem, zdobeno bohatou řezbou květinového dekoru a girland, 

Čechy, počátek minulého století, výška 19,5cm  

    

    

172       

Likérová souprava ..............................................................................................................................................................  1 100 Kč  
sklo čiré, zdobené soustřednými zlatými kruhy, v jejichž středu jsou bílo - černé terčíky, Čechy, 50tá/60tá léta minulého století,  

v sestavě: karafa a šest odlivek, výška karafy 26cm, odlivek 6cm  

    

    

173       

Likérová souprava šestiosobní ......................................................................................................................................  1 100 Kč  
sklo čiré, po obvodu zdobené zlatou vlnovkou, doplněnou po obou stranách pásy z hustě malovaných svislých žlutých linek, Čechy, 

šedesátá léta minulého století, 

 v sestavě: karafa a šest odlivek, výška karafy 28,5cm, odlivek 5cm  
    

    

    

174   Ježek Jaroslav   (1923-2002) 

Souprava mocca ELKA ....................................................................................................................................................  4 000 Kč  
porcelán bíle a černě glazovaný, zdobený zlatou linkou stylizované labutě, značeno BŘEZOVÁ, návrh Jaroslava Ježka z roku 1957,  

v sestavě: konvice s víčkem, mléčenka, otevřená cukřenka - miska a šest šálků s podšálky, celkem 9 kusů, výška konvice 

23cm, mléčenky 10,5cm, cukřenky 6cm, šálků 6cm, průměr podšálků 11,5cm  
    

Souprava Elka byla vystavována na Mezinárodní výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde získala cenu GRAND PRIX.  

V této sestavě ojedinělá a skvělá nabídka 
    

Ježek Jaroslav  keramik, designér, narozen v Podlesí u Příbrami, studoval na PedF. UK v Praze u M. Salcmana, C. Boudy 

a K. Lidického, jeho práce získaly řadu ocenění, mimo jiné na světové výstavě Expo 58 v Bruselu velkou cenu 

za porcelánové plastiky Klisnička a Hřebečkové a na téže výstavě zlatou medaili za porcelánovou soupravu Elka  

(Slovník Chagall, wikipedia) 

    

    

175       

Vázička ........................................................................................................................................................................................  500 Kč  
porcelán bílo - černě glazovaný, v bílé části zdobený motivem trojúhelníků, značeno ROYAL DUX, konec padesátých let minulého 

století, výška 20cm  

    

    

176   Tichý Vladimír   (1926-) 

Dvoj vázička nástěnná - tvar srdce .............................................................................................................................  1 700 Kč  
porcelán bíle glazovaný, zdobený jemným světle šedým svislým dekorem, vzadu rukou Voloďa Tichý 1959, neznačeno, 

pro ROYAL DUX navrhl v padesátých letech Vladimír Tichý, výroba v šedesátých letech, na trhu se prakticky nevyskytuje, 

výška 24cm  

    

    

177   Svoboda Jaroslav   (9.2.1938-) 

Váza válcovitá .......................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo hutní, čiré, ve spodní části zdobené velkými zafoukanými bublinami, návrh z roku 1983, Ústředí uměleckých řemesel, sklárna 

Škrdlovice, výška 34,5cm, průměr 8,5 cm  
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Svoboda Jaroslav  sklářský výtvarník, pedagog, narozen v Sokolči u Poděbrad, studoval u B. Nováka, B. Medka, 

S. Libenského a J. Brychty na Uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, pracoval v ateliéru broušeného skla 

Uměleckých řemesel v Praze, vedl sklářskou huť ve Škrdlovicích, od 1990 samostatný sklářský výtvarník ve vlastní huti 

v Karlově u Škrdlovic, řada výstav a realizací, široký výčet literatury (Slovník Chagall) 

    

    

178   Svoboda Jaroslav   (9.2.1938-) 

Váza ...........................................................................................................................................................................................  1 900 Kč  
sklo hutní, čiré, ve spodní části zdobené velkými zafoukanými bublinami, návrh z roku 1983, Ústředí uměleckých řemesel, sklárna 

Škrdlovice, výška 27cm, průměr horního okraje 11,5 cm, v nejširší části 14 cm  

    

    

179   Svoboda Jaroslav   (9.2.1938-) 

Váza válcovitá ..........................................................................................................................................................................  900 Kč  
sklo hutní, čiré, ve spodní části zdobené velkými zafoukanými bublinami, návrh z roku 1983, Ústředí uměleckých řemesel, sklárna 

Škrdlovice, výška 17cm, průměr 8,5 cm  

    

    

180       

Váza ...........................................................................................................................................................................................  4 900 Kč  
sklo čiré, kouřové, broušené po obvodu do šedesáti vertikálních faset, které jsou postupně shora dolů jakoby svazované čtyřmi 

kroužky, zespodu značeno MOSER, období 1911-1938, velmi dobrý stav,  

výška 26,5cm, horní průměr 13,5cm, průměr podstavy 7,5cm  

 Pochází ze sbírky moderního designu 20. století 

    

    

 

 
 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 181 - 200 

 

 

181   Hýžová Jaroslava   (1915-1992) 

"Podzim na Soláni" ............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovská galerijní olej - tempera, PD signováno J. Hýžová, datováno 1978, vzadu uveden název díla, práce skvělé autorky, 

přezdívali ji česká Madam Rouault, ve výřezu 17 x 31 (34 x 47,5)  
    

Hýžová Jaroslava  malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii u Sychry, Tittelbacha 

a Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá 

a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě, na trhu se objevuje ojediněle  

(Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 

    

    

182   Dobeš Josef   (1898-1974) 

"Prádelna v Sachsenhausenu" .........................................................................................................................................  800 Kč  
akvarel signováno, datováno LD v názvu "Sachsenhausen Wäscherei 30.4.55," otci současného majitele věnoval autor, který byl 

sám vězněn v koncentračním táboře, zaskleno, dokumentační hodnota, ve výřezu 20,5 x 28,5 (39,5 x 45,5)  
    

Dobeš Josef  malíř, ilustrátor, malířství studoval soukromě, byl vězněn spolu s Josefem Čapkem v Oranienburgu, kde 

namaloval jeho poslední portrét, výrazný malíř regionu, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

183   Wünsche Vilém   (1900-1981) 

"Slezská vlasti - Půdo svatá" ............................................................................................................................................  250 Kč  
umělecká reprodukce, signováno v desce, nedatováno, pro sběratele prací významného malíře a národního umělce, rámováno, 

zaskleno, 40 x 51 (43 x 55)  
    

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) 

    

    

184   Franz J.    

"Práce v uhelném dole" .......................................................................................................................................................  600 Kč  
pastel, signováno J. Franz vpravo dole, datováno 1908, zajímavá dokumentační práce z důlního prostředí, 33 x 50 (37 x 54)  
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185   Bachrach E.    

"Horolezecký pár při odpočinku" ...............................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovská kresba na hedvábí, vpravo dole signováno E. BACHRACH, kolem roku 1925, mimořádně zajímavá práce figurálního 

realismu zdůrazňující kult těla, velmi dobrá umělecká adjustace, zaskleno, ve výřezu 22 x 18 (46,5 x 40,5)  
    

Bachrach E.  Signatura ani styl malby neukazují na malíře Dawida Emannuel Bachracha - Bareé (1863 – 1943) 

pocházejícího z Bohumína 

    

    

186   Colever    

"Ulička k moři" ....................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, vlevo dole signováno COLEVER.VI, datováno 1934, kvalitní práce, vzadu text 

a razítko, obojí špatně čitelné, 45 x 40 (52,5 x 47,5)  

    

    

187   Kraus František Josef   (1904-1976) 

"Loďky u nábřeží lemovaném vysokými domy" ..................................................................................................  3 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno F.J.Kraus vlevo dole, kolem poloviny minulého století, na zdobném rámu 

několik oklepů, plátno ve velmi dobrém stavu, 59 x 74 (71,5 x 87)  
    

Kraus František Josef  malíř, grafik, pedagog, narozen v Hodolanech u Olomouce, zemřel v Olomouci, studoval 

u profesora O. Blažíčka na ČVUT v Praze, dále u T.F. Šimona na AVU v Praze, soukromě se vzdělával v Paříži, Bruselu, 

Mnichově, maloval krajiny, architekturu, chrámové interiéry (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

188   Reiter Gustav   (1895-) 

"Vysočina v zimě" ...............................................................................................................................................................  3 500 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole G.Reiter, datováno 1929, reprezentativní krajinářská práce v duchu 

Mařákovy krajinářské školy, hodnotný rám se secesním reliéfním zdobením ve starozlaté barvě, jedinečná cenová nabídka,  

73 x 100 (82,5 x 110)  
    

Reiter Gustav  oblíbený malíř dvacátých let, není sice uveden v Tomanovi, byl však reprodukován na pohlednicích 

a v časopisech (Signatury malířů) 

    

    

189   Novotný (Polabský) Karel   (1903-) 

"Rybářské plachetnice v mořské zátoce" .................................................................................................................  1 500 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, signováno Polabský vpravo dole, kolem roku 1930, obraz vyžaduje vyčištění a restaurování 

některých míst - odlupující se malba, po renovaci bude velmi reprezentativní, 67 x 97 (81,5 x 111)  
    

Novotný (Polabský) Karel  vlastním jménem Novotný, malíř moří, náboženských a architektonických motivů, zejména 

pražských, žák profesora Delaroche (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

190   Nowak Willi (Vilém)   (1886-1977) 

"Cestou na sečení a sušení sena" ...............................................................................................................................  39 000 Kč  
mistrovská galerijní kombinovaná technika - akvarel, kvaš, tempera, signováno PD, nedatováno, výborná práce vynikajícího 

moderního malíře, člena OSMY, národního umělce, luxusní rám francouzského typu, paspartováno, zaskleno,  

ve výřezu 36 x 51 (60 x 75)  
    

Nowak Willi (Vilém)  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) 

    

    

191   malíř z rodiny Mánesovy (?)    

"Podobizna Jany Nepomuceny Durasové"...........................................................................................................  18 000 Kč  
mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1850, vzadu přilepena poznámka ze sbírky: Jana Nepomucena Durasová, 

nar. 11.4.1801, malíř z rodiny Mánesovy, kvalitní, bohatě zdobený a zlacený rám z doby na několika místech poškozen ,  

30 x 26 (41 x 37)  

 Zajímavá práce vyžadující další určení 

    

    

192   Kafka Jaroslav    

"Dívka" .................................................................................................................................................................................  19 000 Kč  
kubistický olej na plátně, vlevo dole signováno Kafka, datováno 1971, vzadu na blind rámu štítek Díla se jménem Kafka Jaroslav 

a názvem "Dívka", dále razítka, nerámováno, 60,5 x 46,5  
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193   Kulhánek Oldřich   (1940-) 

"Kudy kam ?" .......................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský galerijní barevný lept, signováno, datováno 2009 nebo 2005, číslováno, volný list, nerámováno, 42 x 30  
    

Kulhánek Oldřich  vynikající kreslíř a malíř, autor všech našich papírových bankovek, studium SOŠV Praha u prof. 

Tondla, VŠUP Praha u prof. Svolinského, jeho práce jsou v galeriích po celém světě, obšírný výčet výstav doma 

i v zahraničí, jmenujme např. Brno, České Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Orlová, Praha, ze zahraničí 

Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Norsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA. Kulhánek byl 

politicky vězněn, v sedmdesátých letech byl jeho cyklus tužkových kreseb vyvezen a stal se majetkem světové galerie 

CENTRE GEORGES POMPIDOU v Paříži. Autor zastoupen ve velkém počtu světových galerií, cca padesát výstav 

po celém světě, více než deset ocenění a vyznamenání (Slovník Chagall) 
    

    

194   Nikl Petr   (1960-) 

"Abstrakce bez názvu" .....................................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský barevný grafický list, volný list, nerámováno, 50 x 35  
    

Nikl Petr  malíř, grafik, scénograf, loutkoherec, narozen ve Zlíně, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a u profesora 

A. Paderlíka na AVU v Praze, spoluzakladatel a člen skupiny Tvrdohlaví, působí v loutkovém divadelním sdružení 

Mehedana, je rovněž autorem loutek pro své divadlo a řady scénografií (Slovník Chagall) 
    

    

195   Reynek Bohuslav   (1892-1971) 

"Procesí mezi nebem a zemí" ......................................................................................................................................  19 900 Kč  
mistrovská galerijní kresba rudkou, signováno, adjustováno ve zdobném rámku pod sklem, sbírková práce,  

ve výřezu 10 x 20,5 (29 x 35)  

 Pochází ze sbírky Jiřího Jašky sochaře, malíře, grafika, znalce a sběratele (1906-1982) 
    

Reynek Bohuslav  malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával 

soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem 

J. Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde 

každoročně vystavoval, v roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil 

a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí, od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově 

u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl v Floriánovy rodiny ve Staré 

Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější 

část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky, v šedesátých letech byl jeho 

dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla 

zhudebněna (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, wikipedie, www.zslipa.hbnet.cz - stránky Reynkovy základní školy, 

www.velikani.cz, další související odkazy na www) 
    

    

196   Krasický Marcel   (1898-1968) 

"Zátiší s mladou dívkou, zeleninou a ovocem" ...................................................................................................  29 000 Kč  
olej na plátně, signováno LD, první polovina minulého století, 95,5 x 106 (117 x 127,5)  
    

Krasický Marcel  malíř, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, 

rovněž v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení 

umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor (Toman, Slovník Chagall) 
    

    

197   Mocek Jiří   (1945-) 

"Zeď" ....................................................................................................................................................................................  20 000 Kč  
olej na plátně, signováno a datováno 76 vlevo dole, vzadu na plátně informace o obraze, plátno zvlněné, otluky na rámu, 

82 x 75 (84,5 x 77,5)  
    

Mocek Jiří  malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, narozen v Praze, studoval scénickou techniku u J. Šáchy na SUPŠ v Praze, 

od poloviny 60. let se začal intenzivně věnoval volné kresbě a malbě, člen Sdružení pražských výtvarných umělců - malířů, 

od roku 1972 začal spolupracovat jako ilustrátor s nakladatelstvími Mladá fronta, Československý spisovatel, Albatros 

a několika časopisy, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie v Praze, řada výstav (Slovní Chagall) 
    

    

198   Hartman Antonín   (1891-) 

"Letadlo - dvoumístný hornoplošník" .......................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovská olejová tempera na lepence, signováno PD, datace patrně kryta rámem, kolem roku 1920, kvalitní široký rám v černé 

a hnědé barvě se zlatou lištou lemující otvor rámu uvnitř, drobná poškození, sbírkový obraz dokumentační hodnoty,  

21 x 31 (32 x 41)  
    

Hartman Antonín  malíř, legionář, letec, spisovatel, narozen v Plzni, bojoval na ruské frontě, účastnil se výstavy 

legionářů výtvarníků v Praze (Toman, Slovník Chagall, abArt) 
    

    

199   neurčeno    

"Letní krajina s vodou" ...................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na kartonu, signováno PD, nepřečteno, datováno 1937, široký ozdobný zlacený starožitný rám z 19. století,  

33 x 43 (50 x 60)  
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200   Krauer Josef   (1927-1990) 

"Spravedlivý boj za práva palestinského lidu" ..................................................................................................  29 000 Kč  
velký mistrovský galerijní olej na lepence, signováno, nedatováno, vzadu štítek Díla s názvem obrazu a řada dalších informací, 

skvělá práce akademického malíře, přítele J. Zrzavého, Boudníka a Hrabala, nerámováno pouze na blind rámu, drobná poškození, 

102,5 x 72,5  

 Jeho pozůstalost v devadesátých letech vyvolala senzaci a řada obrazů skončila v zahraničí, zejména ve Švýcarsku  
    

Krauer Josef  český malíř objevený z pozůstalosti v 90. letech - výstavu "Josef Krauer: Výběr z pozůstalosti" uspořádala 

galerie VLTAVÍN ve dnech 17.6.2003 - 13.6.2003, jeho práce se staly na trhu senzací, narodil se v Chmelišti u Uhlířských 

Janovic, studoval na státní grafické škole v ateliéru profesora Josefa Beneše, maloval kulisy a navrhoval kostýmy 

pro barrandovské ateliéry, přispíval do časopisu Mladý svět, věnoval se i literatuře a numerologii, přátelil se s mnoha 

známými osobnostmi té doby, přítel Jana Zrzavého, Hrabala, Boudníka (Informační systém abART - full verze, informace 

o Uhlířských Janovicích a osobnostech z oblasti) 

    

    

 

 

 

 

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 201 - 220 

 

 

201   Lidral Jan   (1937-) 

"Zamyšlený klaun - Před představením" .................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, PD signováno LIDRAL, nedatováno, práce malíře s řadou výstav doma i v zahraničí a řadou realizací, 

spolupracoval s Laternou - magikou, nerámováno, 86,5 x 62  
    

Lidral Jan  malíř, grafik, keramik, narozen v Třeboni, studoval na SPŠ keramické v Bechyni, věnuje se grafice, typografii, 

plakátové tvorbě, ilustraci, volné malbě a realizacím v keramice, zabývá se také scénografií a kostýmní tvorbou, 

spolupracoval s Divadlem Maringotka v Praze, Laternou magikou a Čs. Souborem písní a tanců, člen Asociace užité 

grafiky (Slovník Chagall) 

    

    

202   Lidral Jan   (1937-) 

"Veselý klaun - Po představení" ..................................................................................................................................  5 500 Kč  
mistrovský olej na sololitu, PD signováno LIDRAL, nedatováno, práce malíře s řadou výstav doma i v zahraničí a řadou realizací, 

spolupracoval s Laternou - magikou, nerámováno, 91,5 x 61  

    

    

203   Schneiderka Josef   (1899-1945) 

"Vracovjanka - Dívka v kroji" .....................................................................................................................................  2 900 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, vpravo nahoře signováno Jos. Schneiderka, datováno 1934, umělecká 

i dokumentační hodnota, 35,5 x 30 (48,5 x 43)  
    

Schneiderka Josef  narozen v Křivém u Valašského Meziříčí, zemřel v Uherském Hradišti, studoval ve Vídní 

a na Akademii v Praze u Nechleby, prostřední se slavné trojice bratrů Schneiderků, zemřel mladý, jeho práce jsou vzácné 

(Toman) 

    

    

204   neurčeno    

"Podobizna mladého muže - Pater Royier (?)" .....................................................................................................  9 000 Kč  
mistrovský olej na plátně lepeném na lepence, signum nenalezeno, vzadu v popisném textu datace 1789, dále vzadu na vnitřní 

straně lepenky český text o konzervování obrazu v roce 1935, mimořádně kvalitní zdobný elipsovitý kovový zlacený rámek z 18. 

století, elipsa 23 x 17 (26,5 x 21,5). Skvělý celek 

    

    

205   neurčeno    

"Podobizna muže s dýmkou" .........................................................................................................................................  3 000 Kč  
kvalitní olej na dřevěné lipové desce, signováno PD, nedatováno, patrně Itálie, 30 x 20 (33 x 23)  

    

    

206   Držkovic Valentin   (1888-1969) 

"Čertovka v Praze" ............................................................................................................................................................  1 800 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, kolem roku 1935, kvalitní adjustace, zaskleno,  

ve výřezu 17 x 23 (38,5 x 42,5)  
    

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 
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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 našich 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) 

    

    

207   Drha Josef   (1912-2009) 

"Kytice suchých květů" ....................................................................................................................................................  6 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, vzadu autorský štítek s názvem "Uschlá kytice," kolem poloviny 

minulého století, kvalitní umělecký rám, reprezentativní celek, 68 x 58 (84 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 individuálních 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)  

    

    

208   Geissler    

"Hrad Sovinec a věž kostela sv. Augustina v Sovinci".......................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené lepence, vlevo dole signováno Geißler (uprostřed OSTRÉ S), datováno 1960, velmi zdobný rám zlaté 

barvy, kromě umělecké i dokumentační hodnota, 40,5 x 50,5 (50,5 x 60,5)  
  

"V letech 1844–1845 byla část hradu zbourána a na jejím místě v JV části areálu byl postaven pozdně empírový filiální kostel sv. 

Augustina. Původní osmiboká věž, postavená za třicetileté války k ochraně hlavní brány, byla přestavěna na věž koste la"  

(in http://cs.wikipedia.org/wiki/Sovinec_(hrad)) 
 

Jiný zajímavý pohled zachycující oba objekty je na obraze z roku 1848 (en.wikipedia.org/wiki/Sovinec) od Františka Alexandra 

Hebera, amatérského historika, který uspořádal v několika svazcích dokumentaci o českých hradech a tvrzích. 
 

Narozdíl od současných dostupných fotografických záběrů uplatňují Heber i Geissler pohled, kdy se obě věže blíží k jedné lini i 

s pozorovatelem a umocňují tak dominantnost obou objektů vůči okolí na téměř stejnou úroveň.  

    

    

209   Drha Josef   (1912-2009) 

"Mlhy v horách" .................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno PD, kolem roku 1965, vzadu štítek s informacemi o obraze, kvalitní adjusta-

ce, 21,5 x 39,5 (34 x 52)  
    

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 individuálních 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) 

    

    

210   neurčeno    

"Krajina s vodou, plachetnicemi a s osídlenými břehy" ...................................................................................  4 900 Kč  
mimořádná mistrovská kombinovaná technika - pastel, akvarel, kvaš, obraz je adjustován s paspartou v neuvěřitelně vzdušně 

řezaném rámu, vysoce náročná mistrovská řezba, rám je na několika místech poškozen, naprosto raritní celek, Přiložena kopie 

dopisu Ministerstva kultury ČR, ve kterém se žádá o prohlášení obrazu za kulturní památku ČR, v tomto dopise je obraz určen jako 

Rakousko, poslední dvacetiletí 19. století 

ve výřezu 31,5 x 46,5 (67 x 83)  

 Obraz pochází ze státního zámku Raduň 

    

    

211   Halauska Ludwig   (1827-1882) 

"Sedící dívka s květy" .......................................................................................................................................................  3 900 Kč  
velká mistrovská mědirytina, signováno patrně kryta paspartou, kolem roku 1860, autora a doba vychází z textu dopisu 

Ministerstva kultury ČR k vyjádření k obrazům ze státního zámku Raduň, ze kterého obraz pochází, velmi zdobný černozlatý rám, 

zaskleno, 59 x 45 (98 x 83)  
    

Halauska Ludwig  rakouský malíř a grafik 

    

    

212   Orelski    

"Chalupa, loďka u břehu a rybář s veslem a sítí v ranním oparu" .............................................................  6 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole, čteno ORELSKI, nedatováno, skvělá práce v pozdějším zlato - stříbrném rámu, 

svou velikostí reprezentativní práce, 62,5 x 97 (79 x 114)  

    

    

213   Horák F.    

"Kytice gladiol v malovaném džbánku" ...................................................................................................................  5 900 Kč  
velký reprezentativní mistrovský galerijní olej na plátně, signováno Horák F. vpravo dole, kolem poloviny minulého století, patří 

k nejlepším květinovým zátiším nabízených na našich aukcích, 91 x 75 (104,5 x 90,5)  
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214   Hérink Ferdinand Hanuš   (1889-1955) 

"Krajina ve žních s vysokým nebem a s postavou na cestě" ........................................................................  15 900 Kč  
mistrovský olej na dřevěné desce, vpravo dole signováno, datace čtena 1932, pod signaturou nepřečtený text, skvělá práce 

ve skvělém širokém ručně řezaném rámu hnědozlaté barvy, obraz galerijní hodnoty, 60,5 x 64,5 (81,5 x 86)  

 Vzadu nalepeno povídání o autorovi 
    

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

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

později ilustroval řadu časopisů v Praze, postupně se stal významným krajinářem, žil v Přerově, maloval Vysočinu 

a Hanou, roku 1927 přešel do Moravské Ostravy, řada výstav a ocenění, již v roce 1915 vystavoval ve slavném 

Hagenbundu ve Vídni, několikrát ve Zlínských salonech apod., zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě  

(Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

215   Adámek Rudolf   (1882-1953) 

"Figurální pohádkový motiv" ..........................................................................................................................................  400 Kč  
mistrovská kresba perem a tuší, signováno, kolem roku 1905-1910, skvělá perokresba patrně z řady ilustrací pohádek B. Němcové, 

kvalitní původní adjustace, zaskleno, ve výřezu 16 x 18 (30 x 32)  
    

Adámek Rudolf  malíř, grafik, narozen v Kutné Hoře, zemřel v Praze, studoval na AVU v Praze u profesora Ženíška, jeho 

dílo je silně ovlivněno mysticismem, věnoval se především grafice a restaurátorské práci, ilustroval pohádky Boženy 

Němcové (Toman, Slovník Chagall) 

    

    

216   Bogieňski S.    

"Potyčka před Militair Oder - Commiando in Warschau" ..........................................................................  16 000 Kč  
olej na plátně, signováno vlevo dole S. BOGIEŇSKI, datováno 1940,   

    

    

217   Brauner Gustav   (1880-1966) 

"Dřevěnice v krajině" .......................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní sytý akvarel, signováno vpravo dole, datováno 1933, mimořádně kvalitní práce absolventa Akademie ve Vídni, 

nerámováno, později vloženo do plátěné pasparty, na trhu se vyskytuje vzácně, 21 x 31 (32 x 41)  

 Párová k položce č. 218 
    

Brauner Gustav  malíř, narozen v Tylově u Rýmařova, studoval na Akademii ve Vídni, malíř zákoutí v Č. Budějovicích 

a Č. Krumlově, na zámku v Třeboni namaloval pro Schwarzenberga některé motivy z tohoto sídla (Toman, abArt) 

(16.10.1880 Tylov u Rýmařova - 3.3.1966 Memmingen, Německo) 

    

    

218   Brauner Gustav   (1880-1966) 

"Krajina s vesnicí a dívkou u pramene vody" .......................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský galerijní sytý akvarel, signováno vpravo dole, datováno 1925, mimořádně kvalitní práce absolventa Akademie ve Vídni, 

nerámováno, později vloženo do plátěné pasparty, na trhu se vyskytuje vzácně, 22 x 29 (33 x 39)  

 Párová k položce č. 217 

    

    

219   Soušek Václav   (1899-1982) 

"Zátiší s ležícím psem - kolií" ........................................................................................................................................  3 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vpravo nahoře SOUŠEK, datováno 1948, vzadu podpis psacím písmem a znovu datace 

20. decembra 1948, luxusní ručně řezaný zlacený rám francouzského typu, velmi kvalitní práce, 40 x 56,5 (54 x 70)  
    

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

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

    

    

220   nesignováno    

"Letní idyla v horské osadě" ..........................................................................................................................................  5 900 Kč  
zajímavý olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1900, pohodová práce patrně rakouské romantické školy, široký zdobný 

secesní rám v hnědozlaté barvě, velmi dekorativní celek, 53 x 74 (72 x 91)  
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OBRAZOVÁ ČÁST  položky 221 - 240 

 

 

221   neurčeno    

"Tábor s pasoucím se stádem koní" ...........................................................................................................................  1 900 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole azbukou, rovněž vzadu na plátně krátký text azbukou, nepřečteno, údajně má jít 

o ruského malíře a scéna má být z Mongolska, 46 x 90 (50,5 x 95)  

    

    

222   Gabánková - Laníková Antonie   (1924-) 

"Zátiší s ovocem, džbánem a lahví" ............................................................................................................................  1 500 Kč  
olej na sololitu, signováno vpravo dole, datováno 1963, vzadu štítek a razítko ČFVU, 50 x 70 (63 x 83)  
    

Gabánková - Laníková Antonie  grafička, malířka, narodila se v Brušperku, studovala na AVU v Praze, působila 

v Ostravě, zastoupena ve sbírce na ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě (Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny 

v Olomouci) 

    

    

223   Sabev Miroslav   (1952-2011) 

"Ležící ženský akt" ..........................................................................................................................................................  17 000 Kč  
olej - akryl na malířské lepence, signováno PD, datováno 2005, práce výrazné postavy moderního malířství na Severní Moravě 

z přelomu 20/21 století, nerámováno, 70 x 100  
    

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

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

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

(Slovník Chagall, http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Sabev,  

http://www.mediafax.cz/kultura/3173631-Vyznamny-ostravsky-malir-Miroslav-Sabev-se-zastrelil) 

    

    

224   Pečinka Miloslav   (1924-) 

"Brač - Molo" .......................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signováno M. Pečinka vlevo dole, kolem roku 1968, 55,5 x 62 (64 x 70,5)  
    

Pečinka Miloslav  malíř, grafik, keramik, narozen v Ostravě, studoval na ŠUŘ v Brně, u profesora V. Sychry na Malířské 

soukromé škole SVU Mánes, později na AVU v Praze u profesorů V. Rady, M. Holého, V. Sychry, J. Baucha a F. 

Jiroudka, člen Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, původním zaměřením krajinář, zabývá se i figurální malbou, často 

se inspiruje hudbou (Slovník Chagall) 

    

    

225   ŠIN    

"Váza s kryptogramem" ..................................................................................................................................................  1 800 Kč  
zajímavý olej na plátně lepeném na malířské lepence, signováno PD, datováno 1971, malba působí jako zakódované poselství, je 

plná znaků a jinotajů, vzhledem k dataci 1971 by to mohlo být pochopitelné včetně utajení autora pod signaturou ŠIN,  

69,5 x 50,5 (74,5 x 54,5)  

    

    

226   Sládek Jan   (1906-1982) 

"Ostrava" ...............................................................................................................................................................................  1 600 Kč  
mistrovská galerijní tempera, signováno J Sládek vlevo dole, nedatováno, adjustováno v paspartě, rámováno,  

23,5 x 43,5 (49,5 x 69,5)  
    

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

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

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

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

227   Augusta Antonín   (1891-1940) 

"Řeka s vrbami v zimě" ...................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský olej na malířské lepence, signováno A. Augusta vpravo dole, kolem roku 1925, vhodný široký rám stříbrné barvy,  

35 x 50 (51,5 x 66)  
    

Augusta Antonín  malíř působící v Praze (neověřeno) 

    

    

228   Vater J.    

"Muž s dýmkou na verandě domu u moře" ............................................................................................................  1 500 Kč  
dekorativní olej na plátně lepeném na lepence, signováno J. Vater vpravo dole, nedatováno, 41 x 55 (48,5 x 62,5)  
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229   Babraj Bořivoj   (1920-1987) 

"Malířské zátiší" .................................................................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole BB, nedatováno, luxusní umělecký rám, výborný celek, 

26,5 x 45,5 (39 x 57,5)  
    

Babraj Bořivoj  narozen v Ostravě, vystudovaný lékárník, malovat začal na nucených pracích v Německu, bratr Konráda 

Babraje a otec známého ostravského výtvarníka Alexandra Babraje 

    

    

230   Dobeš Josef   (1898-1974) 

"Klimkovice" .........................................................................................................................................................................  1 300 Kč  
mistrovský olej na plátně, signováno DOBEŠ vpravo dole, nedatováno, kvalitní široký rám v barvě slonové kosti,  

28 x 38 (41 x 51,5)  
    

Dobeš Josef  malíř, ilustrátor, malířství studoval soukromě, byl vězněn spolu s Josefem Čapkem v Oranienburgu, kde 

namaloval jeho poslední portrét, výrazný malíř regionu, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava  

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 

    

    

231   Till E.    

"Velké zátiší s kyticí růží a množstvím ovoce" ......................................................................................................  2 500 Kč  
dekorativní olej na plátně, vpravo dole signováno COP. E. TILL, datováno 1951, široký zdobný rám starozlaté barvy, kopistická 

práce, 65 x 116 (84 x 134,5)  

    

    

232   Planke M.    

"Chalupa u vody v zimní krajině" .................................................................................................................................  900 Kč  
romantický olej na dřevěné desce, signováno M. Planke vlevo dole, datováno 1856 (?), rámováno v prostším bílém rámku,  

48,5 x 18,5 (52 x 22)  

 Párová k položce č. 233 

    

    

233   Planke M.    

"Vysokohorská říčka v krajině" .....................................................................................................................................  900 Kč  
romantický olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole M. Planke, datováno 1856 (?), rámováno v prostším bílém rámku,  

48,5 x 18,5 (52 x 22)  

 Párová k položce č. 232 

    

    

234   nesignováno    

"Cesta v lese" ........................................................................................................................................................................  1 200 Kč  
mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, výborná práce české krajinářské školy z první poloviny minulého století, 

nerámováno, pouze na blind rámu, 21,5 x 30,5  

    

    

235   Válová Květa   (1922-1998) 

"Výroční list Klubu přátel skupiny Nové figurace 1991" .................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský lept na ručním papíře, signováno, datováno 1992, číslováno 76/150, volný list, 59 x 42  
    

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

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

Valovou, velký výčet literatury (Slovník Chagall) 

    

    

236   Válová Jitka   (1922-2011) 

"Výroční list Klubu přátel skupiny Nové figurace 1991" .................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský lept na ručním papíře, signováno, datováno 1992, číslováno 56/135, volný list, 59 x 42  
    

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

v Praze, svou tvorbou se začleňuje do proudu nové figurace, od roku 1957 se zúčastnila více než sta kolektivních výstav, 

spolu se sestrou Květou byly od 80. let prezentovány v zahraničí např. Galerie der Stadt Esslingen, Kunstverein 

Brauschweig, Nassau County Museum New York, Museum der Stadt Regensburg a jinde (Slovník Chagall) 

    

    

237   Ovčáček Eduard   (1933-) 

"Písmena" ...............................................................................................................................................................................  1 500 Kč  
mistrovský tříbarevný grafický list, signováno, datováno 2002, číslováno 59/60, celý list 42 x 30  
    

Ovčáček Eduard  malíř, grafik, sochař, fotograf, ilustrátor, narozen v Třinci, studoval u profesora P. Matejky na VŠVU 

v Bratislavě a jako host v ateliéru profesora A. Kybala na VŠUP v Praze, působil jako pedagog na FF UP v Olomouci, 

od roku 1991 pedagogicky působí na Katedře výtvarné tvorby PedF Ostravské university, od 2001 profesor, zastoupen 

v mnoha galeriích včetně Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 
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238   Skála František   (1956-) 

"Pod vysokým smrkem" ...................................................................................................................................................  2 500 Kč  
velký mistrovský černobílý lept na ručním papíře, signováno, datováno 2006, číslováno 53/100, volný list, 59,5 x 41,5  
    

Skála František  malíř, sochař, ilustrátor, narozen v Praze, studoval řezbářství na SUPŠ v Praze a filmovou a televizní 

grafiku u profesora M. Jágra na VŠUP tamtéž, z počátku se prosadil jako ilustrátor dětských knih, později na sebe 

upozornil i jako sochař, spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví, zastoupen v řadě galerií (Slovník Chagall) 

    

    

239   Ovčáček Eduard   (1933-) 

"Eduard Ovčáček - grafická tvorba 1961 - 1993" ...............................................................................................  2 500 Kč  
barevný grafický list k výstavě, signováno, datováno 1993, číslováno 11/30, volný list, 62,5 x 45,5  

    

    

240   Nikl Petr   (1960-) 

"Klubíčko" .............................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský dvoubarevný grafický list, signováno PD, datováno 2010, číslováno vlevo dole 83/90, volný list, 50 x 71  
    

Nikl Petr  malíř, grafik, scénograf, loutkoherec, narozen ve Zlíně, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a u profesora 

A. Paderlíka na AVU v Praze, spoluzakladatel a člen skupiny Tvrdohlaví, působí v loutkovém divadelním sdružení 

Mehedana, je rovněž autorem loutek pro své divadlo a řady scénografií (Slovník Chagall) 

    

    

 

 

 

 

        

OBRAZOVÁ ČÁST  položky 241 - 260 

 

 

241   Merta Jan   (1952-) 

"Praporečnice" .....................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
velký mistrovský barevný grafický list na ručním papíře s průsvitkou, signováno PD, datováno 2012, LD číslováno 10/120, dole 

také název "Praporečnice," volný list, 70 x 50  
    

Merta Jan  malíř, narozen v Šumperku, studoval malířství u profesora O. Oplta a J. Ptáčka na AVU v Praze, věnuje se 

malbě v meditativní, spirituální abstrakci, jeho práce jsou většinou dvoubarevné tvořené pozadím a geometrickým znakem, 

symbolem předmětu, zastoupen v řadě galerií (Slovník Chagall) 

    

    

242   Merta Jan   (1952-) 

"Blaženost" ............................................................................................................................................................................  4 500 Kč  
velký mistrovský barevný grafický list na průsvitkovém papíře, signováno PD, datováno 1999, LD číslováno 26/100, uprostřed 

rukou psaný název, volný list, 70 x 50  

    

    

243   Šimotová Adriena   (1926-19.5.2014) 

"Tvář" ...................................................................................................................................................................................  12 500 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, PD signováno, datováno 1997, číslováno 39/130, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 61,5 x 52,5 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů 
    

Šimotová Adriena  malířka, grafička, kreslířka, ilustrátorka, sklářská výtvarnice, narozena v Praze, studovala u profesora 

J. Švába na Officina Pragensis, u profesora Z. Balaše na Státní grafické škole v Praze a u profesora J. Kaplického na VŠUP 

tamtéž, věnuje se malbě, kresbě, figurálním kolážím a objektům, pro světovou výstavu Expo 58 vytvořila spolu s F. 

Burantem a V. Kopeckým třídílnou mozaiku Dětství - Jinošství - Dospělý věk, zastoupena v řadě galerií u nás 

i v zahraničí, velmi široký výčet výstav a literatury o umělkyni  

(Slovník Chagall, http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava/zemrela-adriena-simotova-jedna-z-nejvyraznejsich-

ceskych-malirek--1352095) 

    

    

244   Lindovský Jiří   (1948-) 

"Dělení" ...................................................................................................................................................................................  1 700 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, PD signováno, datováno 2010, číslováno 16/160, volný list, nerámováno, krásný 

sbírkový kus, velmi dobrý stav, 70 x 50  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
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Lindovský Jiří  grafik, kreslíř, narozen v Mankovicích, studoval v ateliéru grafiky u profesora L. Čepeláka na AVU 

v Praze, působil jako pedagog na katedře malby na VŠVU v Bratislavě, dále jako vedoucí pedagogického ateliéru Grafika 

I. na AVU v Praze, řada výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

245   Nešleha Pavel   (1937-2003) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  3 900 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, PD signováno, datováno 2001, číslováno 49/110, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 70 x 50 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů 
    

Nešleha Pavel  malíř, grafik, narozen v Praze, studoval u Z. Baláše a K. Tondla na Vyšší výtvarné škole v Praze a užitou 

malbu se speciálním zaměřením na textilní umění u profesora A. Fišárka na VŠUP v Praze, od roku 1990 docent a vedoucí 

ateliéru malby, 1991 jmenován vysokoškolským profesorem, člen skupiny Zaostalí, zastoupen v Národní galerii Praha 

a v řadě dalších galerií doma i v zahraničí, množství výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

246   Kokolia Vladimír   (1956-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  7 900 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1999, číslováno 25/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 58 x 42 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Kokolia Vladimír  malíř, kreslíř, grafik, narozen v Brně, 1975-1981 studoval na AVU v Praze u profesora Smetany, 1991-

1994 studijně pobýval v San Francisku, na Královské umělecké škole ve Stockholmu a v New Yorku, od 1993 docent 

experimentální grafiky na AVU v Praze, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, GHMP, Městského muzea v Brně, 

Oblastní galerie Liberec a v řadě dalších, řada výstav (Slovník Chagall) 

    

    

247   Chlupáč Miloslav   (1920-) 

"Dívčí akt" .............................................................................................................................................................................  2 400 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, signováno, datováno 1995, číslováno 40/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 58 x 41,5 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Chlupáč Miloslav  sochař, malíř, výtvarný teoretik, narozen v Benešově u Prahy, v letech 1941-1942 studoval UNPRUM 

v Praze u profesora K. Štipla, pak byl totálně nasazen, ve studiích pokračoval 1945-1948 na VŠUP Praha u profesora 

J. Wagnera, řada výstav a realizací (Slovník Chagall) 

    

    

248   Jankovič Josef   (1937-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  2 400 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2002, číslováno 20/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 70 x 50 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Jankovič Josef  světově proslulý slovenský umělec, studoval na VŠVU v Bratislavě u profesora J. Kostky, v letech 1967-

1969 absolvoval několik stipendií, byl hostujícím profesorem na Vysoké škole užitého umění ve Vídni, v letech 1990-1994 

byl rektorem VŠVU v Bratislavě, velký výčet výstav, zastoupen v mnoha galeriích doma i v zahraničí, včetně SNG 

v Bratislavě a Národní galerie v Praze (Slovník Chagall) 

    

    

249   Janíček James   (1935-) 

"Božská komedie" ...............................................................................................................................................................  1 900 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1993, číslováno 11/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 64,5 x 48 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

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) 
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250   Novák Láďa   (1865-1944) 

"Albrecht z Valdštejna se uchází o ruku Isabelly z Harrachu" .................................................................  49 000 Kč  
velký mistrovský olej na plátně, v levém dolním rohu je německy psaný text, pod ním, kryta rámem, je patrně signatura, volné 

zpracování tématu podle obrazu Jacobus Leistena (1844-1918), počátek minulého století, plátno i rám jsou ve tvaru lunety, 

reprezentativní historický obraz, 112 x 212 (133 x 233) 
 

Německý text umístěný do levého dolního rohu je rozložený do dvou řádků, počáteční písmena každého z obou řádků jsou rovněž 

kryta rámem. Celý text zřejmě zní:  

Wallensteins Werbung (první řádek,) 

um Isabella von Harrach (druhý řádek.) 

Svatba se uskutečnila 9. června 1623, Isabella byla druhou Albrechtovou ženou  
    

Novák Láďa  slavný pražský malíř a kreslíř secese, autor návrhů sgrafit, architekt, žák pražské akademie, vystudoval 

architekturu a pozemní stavitelství na Technice v Praze, 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, obrazy 

Ládi Nováka se na trhu vyskytují vzácně (Toman) 

 

    

    

251   Hodonský František   (1945-) 

"Krajina" ................................................................................................................................................................................  2 400 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1998, číslováno 14/80, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 48 x 58 (pasparta 53 x 73)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Hodonský František  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u profesora Jiroudka, od roku 1990 sám profesorem na AVU 

v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav 

(Slovník Chagall) 

    

    

252   Špaňhel Jakub   (1976-) 

"Katedrála" ...........................................................................................................................................................................  2 900 Kč  
velký mistrovský galerijní tříbarevný - černý, stříbrný a šedý grafický list, signováno, datováno 2007, číslováno 25/100, 

nerámováno, volně vloženo do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 71 x 50 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

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) 

    

    

253   Zeithammel Jindřich   (1949-) 

"Abstrakce" ...........................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, signováno, nedatováno, číslováno 27/35, nerámováno, volně vloženo do pomocné 

sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 50 x 40 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Zeithammel Jindřich  sochař, grafik, pedagog, narozen v Teplicích, studoval sochařsko-kamenickou školu v Hořicích 

a sochařství u profesora N. Krického na Staatliche Kunstakademie v Düsseldorfu, do roku 1990 působil v exilu, 1992-

2005 působil jako profesor sochařství na AVU v Praze, zastoupen v řadě německých i našich galerií, řada výstav  

(Slovník Chagall) 

    

    

254   Zippe Stanislav   (1943-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  4 700 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 1997, číslováno 54/120, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 50 x 70 (pasparta 53 x 73)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů 
    

Zippe Stanislav  malíř, tvůrce instalací, kinetických projektů, narozen v Hořicích v Podkrkonoších, studoval střední 

průmyslovou školu sochařskou v Hořicích, patří k předním představitelům kinetického umění, zastoupen ve sbírkách 

ČMVU a GHMP v Praze, MG v Brně, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, MU v Olomouci, Dresden Bank a jinde, řada 

výstav a literatury o umělci (Slovník Chagall) 

    

    

255   Chatrný Dalibor   (1925-) 

"Rotace" ..................................................................................................................................................................................  1 800 Kč  
velký mistrovský galerijní černobílý grafický list, signováno, datováno 1992, číslováno 22/65, nerámováno, volně vloženo 
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do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 42 x 59 (pasparta 53 x 73)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Chatrný Dalibor  malíř, grafik, tvůrce objektů, konceptuální umělec, narozen v Brně, studoval na pedagogické Fakultě 

UK v Praze u M. Salcmana a C. Boudy, ČVUT a AVU v Praze u V. Silovského, více jak třicet let pracoval jako pedagog 

mj. na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, na AVU Praha, JAMU v Brně, mimořádně silné zastoupení v galeriích, 

včetně Národní galerie v Praze, kolem sta výstav doslova po celém světě (široký text ve Slovníku Chagall) 

    

    

256   Hodonský František   (1945-) 

"Kvetoucí vody" ..................................................................................................................................................................  1 100 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2004, číslováno 13/50, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 30 x 42 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu  20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Hodonský František  malíř, grafik, studia na AVU v Praze u profesora Jiroudka, od roku 1990 sám profesorem na AVU 

v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, řada výstav 

(Slovník Chagall) 

    

    

257   Hodonský František   (1945-) 

"Bez názvu" ...........................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2001, číslováno 26/60, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 60 x 42 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  

    

    

258   Haruda Karel   (1925-) 

"V plameni hudby" ...............................................................................................................................................................  650 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, uprostřed dole název, PD dedikace, signatura a datace 1997, autorský tisk, 

nerámováno, volně vloženo do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 70 x 50 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Haruda Karel  malíř, narozen v Pelhřimově, studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně, později na AVU 

u profesora Rady, působil v ND v Praze a ve Státním divadle v Ostravě jako malíř v oboru scénografie, později jako 

průmyslový výtvarník v Ostravě, velmi časté jsou v jeho tvorbě hudební motivy, svými díly je zastoupen ve sbírkách 

ve Francii, Švédsku, SRN, Švýcarsku, Itálii, Kanadě, USA, Rakousku, Řecku i v řadě galerií u nás (Slovník Chagall) 

    

    

259   Hampl Josef   (1932-) 

"No Name" .............................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2002, číslováno 26/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 63 x 48,5 (pasparta 73 x 53)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Hampl Josef  malíř, grafik, tvůrce objektů, narozen v Praze, studoval na Škole dekorativních umění v Praze v ateliéru 

profesora J. Masáka, 1967 nastoupil jako brusič litografických kamenů na AVU, časem se stal odborným asistentem 

v ateliéru profesora Čepeláka, v grafice začínal dřevořezem a variantami strukturální grafiky, později se věnoval klasickým 

hlubotiskovým technikám (Slovník Chagall) 

    

    

260   Matoušek František   (1967-) 

"Petr" .......................................................................................................................................................................................  2 700 Kč  
velký mistrovský galerijní barevný grafický list, signováno, datováno 2004, číslováno 28/100, nerámováno, volně vloženo 

do pomocné sběratelské pasparty, velmi dobrý stav, krásný sbírkový kus, list 48 x 62 (pasparta 53 x 73)  
  

Pochází z výborné sbírky moderní grafiky druhé poloviny minulého století a přelomu 20. a 21. století, jde vesměs o autory 

avantgardních skupin (Nová skupina, Jiná geometrie, Zaostalí a další významné skupiny), získáno převážně přímo od autorů  
    

Matoušek František  malíř, grafik, narozen v Boskovicích, studoval u J. Lindovského a J. Davida na AVU v Praze, již 

v době studií vystavoval s generačním sdružením Luxsus, vedle malby se zabývá i drháním džínsů a lepením skleněných 

korálků (Slovník Chagall) 
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OBRAZOVÁ ČÁST  položky 261 - 264 

 

 

261   Příhoda Václav   (1888-1941) 

"Dřevěný kostel se zvoničkou z Podkarpatské Rusi" .........................................................................................  3 500 Kč  
mistrovský olej - tempera na kartonu, signováno, kolem roku 1920-1930, kromě umělecké i velká dokumentační hodnota, může jít 

i o transportovaný kostel do ČSR, obraz je ve velmi dobrém stavu, rám je na několika místech poškozen, 48 x 58 (55,5 x 65,5)  
    

Příhoda Václav  pražský malíř krajin a figuralista, žák pražské akademie u profesora Bukovace a Hynaise, žil a tvořil také 

v Egyptě a na Podkarpatské Rusi, výstavy v Praze, Ostravě, Pardubicích, v roce1925 výstava v Rahovo na Podkarpatské 

Rusi, zastoupen ve sbírkách Východočeské galerie v Pardubicích (Toman, Lexicon of the CVA) 

    

    

262   neurčeno    

"Podzimní krajina s chalupou a stromy okolo cesty".........................................................................................  1 500 Kč  
olej na lepence, signováno vlevo dole, nepřečteno, první polovina minulého století, vhodný široký rám, kvalitní komorní celek,  

26,5 x 35 (40 x 48)  

    

    

263   nesignováno    

"Portrét mladého muže s knírkem a zlatou jehlicí v límci" .............................................................................  9 500 Kč  
profesionální olej na tvrzené malířské desce, patrně autoportrét, kolem roku 1915, luxusní široký ručně řezaný rám francouzského 

typu, 48 x 34 (63 x 48,5)  

    

    

264   Kwitschala Carl    

"Kvetoucí krajina s vysokým nebem" .......................................................................................................................  2 500 Kč  
mistrovská kombinovaná technika - akvarel, kvaš, tempera, signováno Carl Kwitschala PD, datováno Lynton 1908, původní 

adjustace, zajímavý sběratelský kus, ve výřezu 25 x 35 (40 x 50)  
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